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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات الوقف التعليمي وتطبيقاتها المعارصة[ اتيجيات حوكمة واستثمار أموال شر  ]استر

ف صهيون[  ]الباحث: يحيى أشر
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 الدراسة:  ملخص

ز عىل الجانب  كي 
هدفت هذه الدراسة بدرجة أساسية إىل استكشاف الوتف كأحد أدوات التموي  من يالل الي 

االستثماري واإلداري  وحاولت الدراسة اإلجابة عىل التساؤل اخأبرز المتعلق بمدى تأثي  أدوات الحوكمة وأساليب 
كات اخأوتاف ي تعزيز مكانة تلك المؤسسات  االستثمار المعاض عىل أداء مؤسسات ورسر

ز
المهتمة بالتعليم ودورها ف

اتيجية والتنموية الفعالة والمستثمرة لألوتاف المهتمة  ي بها  فاإلدارة االسي 
 
وتوسيع يدماتها والنهوض والرف

ْعُصف بأنممة ومؤسسات التعليم وتضمن حصول 
َ
ي ت
ي مواجهة تحديات التموي  الت 

ز
ساهم ف

ُ
بالتعليم يمكن أن ت

  وبتكلفة أت  وبجودة عالية. جميع 
ز
 اخأفراد عىل التعليم بشك  متكاف

ز المؤسسات التعليمية  ويلصت الدراسة إىل أن عملية البناء االستثماري من أج  النهوض بواتع اخأوتاف وتمكي 
ي من شأنها 

عزيز تمن االستفادة منها تحتاج إىل بحث مجموعة اخأفكار والتصورات والمتطللات واالمكانيات الت 
ي وتفيات التعليم كواتع عمىلي داي  المؤسسات التعليمية  واالطالع بأحدث التطبيقات 

ز
ودمج معايي  االستثمار ف

امج واآلليات االستثمارية  المعاضة لألفكار اإلدارية واالتتصادية ذات العوائد االستثمارية  والتعرف عىل الير
ي استحداث مشاري    ع وبرامج عم  استثمارية الجديدة ومجاالت االستثمار  ومعرفة مدى مرونة ت

ز
لك المؤسسات ف

 ياصة بها. 

كات  الوتف  التعليم  التنمية االتتصادية.  مصطلحات الدراسة:   الحوكمة  االستثمار  الرسر
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Abstract: 

This study mainly aimed to explore the endowment as one of the financing tools by focusing on the 

investment and administrative aspect, The study attempted to answer the most prominent question 

related to the extent of the impact of government tools and contemporary investment methods on the 

performance of endowment institutions and companies interested in education and their role in 

enhancing the status of these institutions, expanding their services, and advancing them, Therefore, the 

strategic investing and development management in endowments that interested in education can 

contribute into facing the funding challenges that overwhelms the educational systems and institutions, 

to ensure that all individuals have equal access to education at a lower cost and with high quality. 

The study concluded that the process of investment construction in order to advance the reality of 

endowments and enable educational institutions to benefit from them needs to examine a set of ideas, 

perceptions, requirements and capabilities that would enhance and integrate investment standards in 

education endowments as a practical reality within educational institutions, and to see the latest 

contemporary applications of administrative and economic ideas of Investment returns, identification of 

new investment programs and mechanisms and areas of investment, and knowledge of the flexibility of 

these institutions in creating their own investment projects and work programs. 

Keywords: Governance, Investing, Companies, Endowment, Education, Economic Development. 

 . اإلطار العام للدراسة: 1

 . المقدمة: 1. 1

ي عالم االتتصاد عىل المستوى الدوىلي  حيث ُينمر إىل لقد أضخ مفهوم الوتف 
ز
 ذو أهمية ف

ً
االستثماري مصطلحا

؛ خأن االستثمار يراد بم إضافة أربا  إىل رأس المال  والمصاريف تكون من 
ً
ي حقيقة نفسم باعتلاره استثمارا

ز
الوتف ف

ايد بم ز   وتد أصب  االهتمام المي 
ً
ي والتالرب    فقط  وب  هذا يلق  رأس المال محفوظا

وجم نحو عايي  االستثمار الوتقز
 خأنها أيقمت ثروات اخأوتاف غي  

ً
 ذو أهمية بالغة نمرا

ً
ي إدارة اخأوتاف االستثمارية أمرا

ز
اخأساليب الحديثة ف

ْعُصف بأنممة تلك 
َ
ي ت
ي مواجهة تحديات التموي  الت 

ز
المستغلة  وأبرزت حاجة المؤسسات للعم  بها  للمساهمة ف

 المؤسسات. 

ي لتطوير التعليم كونها تؤمن تدفقات تعتير اخأ  اتيخر
ي إدارة أموال اخأوتاف االستثمارية محر  اسي 

ز
ساليب الحديثة ف

ات اتتصادية وضغوطات مالية   ي تنميتم  بحيث ال تتأثر المؤسسات التعليمية بأي متغي 
ز
نقدية مستدامة تسهم ف

 لدى المؤسسات التعليمية 
ً
ولية الغربية نماذج عملية عن تطبيق المسؤ وتد تدمت تجربة وتفيات التعليم ياصة

االجتماعية لالستثمار  فقد كشفت الدراسات تزايد اهتمام الدول الغربية بهذا النوع من الوتف مقاب  تراجع اهتمام 
عم 
ْ
د
ُ
ي واإلسالمي بذلك  حيث ت م   %90النموذج العرئر  بأموال وتفياتها. )اخأرسر

ً
 أو جزئيا

ً
من الجامعات الغربية كليا

2019 .) 

وتهدف هذه الدراسة إىل استكشاف الوتف كأحد أدوات التموي   حيث ُيركز اللاحث عىل الجانب الحوكىمي 
اتيجية  وعات التعليم الوتفية بشك  فعال  من يالل تقديم اسي  واالستثماري للوتف  وكيف يمكن إدارة مرسر

ي إدارة وتفيا
ز
ممارسات ت التعليم  والوتوف عىل أفض  اللالستفادة من دمج معايي  تطبيقات االستثمار المعاض ف

ي مجال إدارة االستثمارات الوتفية الخاصة بالتعليم. 
ز
 والتجارب الدولية ف
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ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . مشكلة الدراسة: 2. 1

بما أن الموضوع الذي تم ايتياره لهذا اللحث يتعلق بإدارة اخأوتاف بشقها االستثماري  والمخصصة عىل وجم 
كات ومؤسسات الوتف ال ي السؤال التحديد برسر

ز
ز هنا حول ما تتمحور مشكلة الدراسة نحوه  ف كي 

تعليىمي  سيتم الي 
 : كات الرئيسي التاىلي ي إدارة شر

 
اتيجية تنموية ودمج معايتى تطبيقات االستثمار المعارص ف

)كيف يمكن بناء استر
ي تمويل خدماتها التعليمية؟(

 
ات سومعرفة مدى مرونة مؤس ومؤسسات وقف التعليم من أجل المساهمة ف

  وتضمن حصول جميع 
ً
ي بذاتها ماديا

ي استحداث مشاري    ع وبرامج عم  استثمارية ياصة بها  تجعلها تكتقز
ز
التعليم ف

  وبتكلفة أت  وبجودة عالية. 
ز
 اخأفراد عىل التعليم بشك  متكاف

 ويتفرع عن السؤال الرئيسي عدة أسئلة: 

 الناجمة عن إعادة تفعيلم وزيادة إنتاجيتم؟ما هو واتع تطبيقات نمام الوتف التعليىمي ومفهومم واآلثار  . 1
ي مجال التعليم؟ . 2

ز
ي وتطبيقاتم المعاضة ف

 ما هو االستثمار الوتقز
ي عىل وتفيات التعليم؟ . 3

 ما مدى تأثي  أساليب الحوكمة اإلدارية وأنممة العم  المؤسسائ 
كات وتف التعليم االستثماري ومجاالت االستثمار المعاض وع . 4  ة؟وائده الماليما هي أوجم تطبيقات رسر

 . فروض الدراسة3. 1

ي 
كات التعليم الوتقز  عىل تموي  مؤسسات ورسر

ً
ا ض اللاحث أن لدمج معايي  تطبيقات االستثمار المعاض تأثي 

يفي 
اتيجيتها التنموية  وأن إدارة اخأوتاف التعليمية بشك  فعال توفر جزًءا من  ي بها وبناء اسي 

 
وتحقيق أهدافها والرف

ي تواجم التعليم العاىلي حالًيا  وأن من شأن ذلك سد العجز الحكومي العام عىل الح  للتحديات 
ى الت  المالية الكير

ز أنممة  ي تحسي 
ز
 ف
ً
  ومستدام  والمساهمة إيجابيا

ز
ز الجميع من التعليم بشك  متكاف مستوى جودة التعليم وتمكي 

 وأداء تلك الجهات والنهوض بواتعها. 

 . أهمية الدراسة4. 1

ي كونها: تكمن أهمية 
 
 الدراسة وقيمتها الذاتية ف

ه عىل تموي  يدمات المؤسسات  . 1 سلط الضوء عىل الوتف التعليىمي بمفهومم االستثماري ومدى تأثي 
ُ
ت

  وبتكلفة أت  وبجودة عالية. 
ز
 التعليمية  وضمان حصول جميع اخأفراد عىل التعليم بشك  متكاف

ي مجال . 2
ز
 إدارة االستثمارات الوتفية الخاصة بالتعليم  وبحث الوتوف عىل أفض  الممارسات والتجارب الدولية ف

ي 
ز
ي من شأنها تعزيز مفهوم دمج معايي  االستثمار ف

مجموعة اخأفكار والتصورات والمتطللات واالمكانيات الت 
 وتفيات التعليم كواتع عمىلي داي  المؤسسات التعليمية. 

ز والم . 3 ي اإلشارة إىل العائد التنموي واالتتصادي والحضاري الممي 
ز
ي مشاك  تلك المؤسسات ف

ز
تحقق بعد تالف

 إدارة ذاتها بطريقة مستثمرة تحقق الكفاءة والجودة المطلوبة منها. 
ي صورة مشاري    ع استثمارية  . 4

ز
كات واخأفراد عىل وتف الكيانات واخأموال ف تشجيع الحكومات والمؤسسات والرسر

 تخدم مناحي التعليم بشك  مستدام. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . منهجية الدراسة5. 1

ي حيث يرتلط اللحث بدراسة إحدى المشكالت المتعلقة بمجاالت تعتمد ا
ي االستقرائ 

لدراسة عىل المنهج الوصقز
ات منطقية يمكن من  ي المجتمغي  ويقوم اللاحث بجمع البيانات ومحاولة الوصول إىل تفسي 

يدمة العم  اإلنسائز
طر محددة للمشكلة  كذلك يحرص اللاحث إىل الرجوع لألبحاث 

ُ
ي تتعلق بموضوع ياللها وضع أ

المنشورة الت 
ي من اللاحث االستعانة بالمنهج 

  يقتضز
ً
ي توص  إليها من يالل اطالعم وبحثم. أيضا

اللحث  وتحلي  النتائج الت 
تب عليها.   النقدي المقارن حيث يناتش اللاحث مجموعة من النماذج واآلليات واخأساليب المتلعة وبيان اخأثر المي 

 . الدراسات السابقة6. 1

 : ي تتعلق بموضوع اللحث  ومنها ما يىلي
 أهم الدراسات واخأبحاث السابقة الت 

كة وقف جامعية: نموذج من أجل االستدامة"رضوان بكار وآيرون   . 1  Corporate Waqf  "شر
University: A Sustainability Model بحث علىمي مقدم إىل مجلة االتتصاديات الناشئة واللحوث  

يا  العدد اإلسالمية  جامعة مارا ل ز ي عنوانها من أترب 2019  يناير 07لتكنولوجيا  مالي 
ز
. هذه الورتة اللحثية ف

كة الجامعية الوتفية واستثمار العم  بها   الدراسات لموضوع اللحث  ذلك أنها تناولت مفاهيم حول الرسر
ي ز ي مالي 

ز
كة وتف جامعية من أج  استدامة الجامعات الخاصة ف ل ا  من يالويناتش موضوع اللحث نموذج رسر

كة والجامعة لتعزيز التموي  الجامغي 
ز الرسر ابط بي 

يا وإبراز دور الي  ز ي مالي 
ز
التطبيق عىل جامعة "ياياسان" ف
 وكذلك عرض الفرص والتحديات. 

ي الواليات المتحدة: جوشوا همفريز وآيرون   . 2
 
"االستثمار والحوكمة من خالل أوقاف الكليات والجامعات ف

 Environmental, Social and  الستدامة والعالقات مع أصحاب المصلحة"المسؤولية االجتماعية وا
Governance Investing by College University Endowments in the United States: Social 

Responsibility, Sustainability, and Stakeholder Relations دراسة بحثية مقدمة إىل معهد  
. تناتش الدراسة عملية دمج معايي  االستثمار 2012  يوليو Institute IRRCأبحاث مسؤولية المستثمر 

ي إدارة الوتف  وتتحدث عن مجاالت االستثمارات المستدام لألموال الوتفية التابعة 
ز
والحوكمة والشفافية ف

ي عدة تطاعات حيوية مث  المشاري    ع التنموية
ز
 لعدة جامعات ومعاهد تعليمية تهدف إىل يدمة المجتمع ف

ي تواجهها. 
ا عىل العديد من المشكالت الت 

ً
ة وتقديم الخدمات  وتسلط الضوء أيض  للمناطق الفقي 

"  -تجارب دولية-"تقنيات وأدوات إدارة استثمارات المؤسسات الوقفية سفيان تمومية وجعفر محمد   . 3
  ركزت الدراسة 2020 (  القسم )أ( 01(  عدد )13مجلة اخأكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية  مجلد )

حول تقنيات أدوات إدارة استثمارات المؤسسات الوتفية من يالل التطرق إىل تجارب دولية رائدة  وتد 
سلطت الضوء عىل بعض أدوات التموي  اإلبداعية القابلة للتطبيق بالمؤسسات الوتفية مث  الصكو  الوتفية 

 والمحافظ االستثمارية. 
ي بلدان العالم األول من خالل الوقف" "تمويل التعليممحمد نجاسي   . 4

 
 Financing Higher  العالي ف

Education In The Islamic World Through Waqf (Endowment) المجلة اخأوروبية للدراسات  
ز اللحث باستعراض مجموعة من نماذج وتف التعليم 5( العدد )2متعددة التخصصات  المجلد ) (. تمي 

ي بلدان العال
ز
ة ف ي تقدم مستويات المنترسر

ي تقدمها تلك المؤسسات الت 
امج والمشاري    ع الت  م اخأول  ومجموعة الير

ة خأنشطة االستثمار.  ي تقديم يدماتها التعليمية كنتيجة ملارسر
ز
 من الجودة والكفاءة ف

ً
 مرتفعة جدا

ي محمود  أسما  رحمان   . 5
 Financing  "تمويل الجامعات من خالل الوقف، هل من الممكن؟"سيت 

universities through waqf, pious endowment: is it possible? تهدف هذه 2015  نوفمير .
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الوتت الحاضز  وتقديم حلول 
ز
ي تموي  التعليم العاىلي ف

ز
الدراسة إىل تسليط الضوء عىل أهمية الوتف ف

ز  ة يللتخفيف من الوضع الماىلي الست   للعض الجامعات  وتعرض الدراسة تجارب للعض الجامعات المالي 
كية وكيف يتم تموي  تلك الجامعات باستخدام مشاري    ع الوتف.   والجامعات الي 

 ما تضيفه الدراسة
ها  ال يمكن القول ان هنالك إسهامات بحثية كافية تركز عىل إدارة  بعد عرض مجموعة الدراسات السابقة وغي 

كات ومؤسسات أوتاف التعليم ودمج معايي  تطبيقات االستثمار المعاض فيه ي بها وبناء اسي  رسر
 
اتيجيتها ا والرف

التنموية  كذلك معرفة مدى مرونة تلك الجهات عىل استحداث مشاري    ع وبرامج عم  استثمارية ياصة بها  وهنا  
حث عىل استخدام أدوات جديدة أو مراجعة اخأدوات القديمة  ولكن مازالت الحاجة ماسة للوصول إىل أفض  

ي تشغي
ز
امج الفعالة ف    الكيانات الوتفية التعليمية بما يحقق العائد االستثماري اخأمث  لتلك الكياناتاخأدوات والير

ة  وهو ما سيحاول اللاحث أن ُيلم بم ويضيفم إىل موضوع الدراسة.  ز  الوتفية بالجودة والكفاءة الممي 
 . اإلطار العام الستثمار أموال الوقف التعليمي 2

؛ يعتير االستناد إىل معيار الربحية الخاصة 
ً
ي استثمار اخأموال الوتفية يصوصا

ز
  وف
ً
ي االستثمار عموما

ز
أمر أساسي ف

 الن استثمار اخأموال الوتفية يهدف إىل حفظ وحماية أص  اخأموال الوتفية من التآك  نتيجة المصاريف 
ً
نمرا

ي المتنوعة من جانب  كذلك زيادة وتنمية أصول اخأموال الوتفية وتوسيع نطاق يدماتها من جانب آير  
ز
ذلك  وف

 (2015ضمان الستدامة الوتف. )العتوم  

  وأصب  
ً
 بالغا
ً
ز اهتماما ز االتتصاديي    الحديث عن مفاهيم الوتف وتنميتم لدى الكثي  من المتخصصي 

َ
وتد مث

 لدى 
ً
 واسعا

ً
ي بدأ يتسع انتشارها عىل نطاق كبي   ويلق  تبوال

مفهوم استثمار الوتف من المفاهيم االتتصادية الت 
ز   االطالع بأبرز مفاهيم االستثمار والمصطلحات  اللاحثي 

ً
؛ لذلك ومن المهم جدا ي االتتصاد عىل المستوى العالىمي

ز
ف

ي لها عالتة بموضوع الدراسة. 
 اإلدارية واالتتصادي المرتلط بم  ياصة تلك الت 

 . مفهوم االستثمار1. 2

ي 
ز
 ف
ً
ي االدبيات المتعلقة باالتتصاد واإلدارة  وتد تحم  معمم التعريفات تشابها

ز
هنا  تعريفات متعددة لالستثمار ف

ي تحقيق الهدف من تلك 
ز
ي طبيعة الوسائ  المستخدمة ف

ز
الهدف اخأساسي من العملية االستثمارية  وتد تختلف ف
ة  وتهدف إىل الحصول عىلالعملية. ومن تعريفات االستثمار أنم: "ك  عملية ضف للم  وارد  تتم عىل مراح  تصي 

ي انتاج السلع والخدمات  
ز
 أنم "رأس المال المستخدم ف

ً
مدايي  وأربا  مستقللية". ومن التعريفات اخأيرى أيضا

 مث  ملكية الممتلكات". )دوابم  
ً
ا  متغي 

ً
 كاخأسهم الممتازة والسندات  أو استثمارا

ً
 ثابتا
ً
 ( 2009وتد يكون استثمارا

 منها إىل تنمية المال عىل نحو يحقق الهدف من عملية 
ً
ي سغي كال

ز
تشي   معمم التعريفات المختلفة لالستثمار ف

ي تحقيق الرب    والزيادة والنماء  ومضاعفة رأس المال ووسائ  اإلنتاج  والمحافمة عىل 
ز
االستثمار  والمتمث  ف

 ة. أصول المؤسسة  وتحقيق التنمية االتتصادية واالجتماعي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . استثمار الوقف والوقف التعليمي 2. 2

ي ذلك النوع من أموال الوتف  
ز
ي حقيقتم استثمار  ال سيما ف

ز
 ال يمكن تجاهلم  فالوتف ف

ً
 استثماريا

ً
إن للوتف بعدا

ي الوتف يمكن إنشاء وتف 2000والذي يقصد منم إنتاج عائد صاف يتم ضفم عىل أغراض الوتف. )تحف  
ز
(  وف

إىل أص  تديم  أو المحافمة عىل القدرة اإلنتاجية للوتف باإلصال  أو االستلدال. وبصيغة أيرى جديد أو اإلضافة 
ي أصول رأسمالية إنتاجية  تنتج 

ز
ي تحوي  اخأموال عن االستهال   واستثمارها ف

ز
  يتمث  ف

ً
 اتتصاديا

ً
فإن للوتف بعدا

 .
ً
 أو فرديا

ً
ي المستقل   جماعيا

ز
ي تستهلك ف

ز االديار واالست المنافع واإليرادات الت  ثمار  من فالوتف عملية تجمع بي 
ي المجتمع. )العتوم  

ز
وة اإلنتاجية ف ي  وتحويلها إىل االستثمار بهدف زيادة الير

يالل اتتطاع أموال عن االستهال  اآلئز
2015) 

ي  المفهوم القديم الستثمار األموال الوقفية: 
ز
 وتف اخأصول الثابتة ف

ً
ي الوتف تديما

ز
ي شلقد كان السائد ف

ك  أراضز
. ولم يُعهد إطالق لفظ االستثمار عىل عمليات التأجي  

ً
وعقارات  وكانت تستغ  هذه اخأصول من يالل اإلجارة غاللا

 من يالل ما بات يعرف بري    ع المضاربات 2017هذه  )دنيا  
ً
  كانت تتم عمليات استثمار الوتف تديما

ً
( أيضا

" الناتج عن  لزيادة أسعار العقارات  وارتفاع  العقارية وُيقصد بها الدي  "الريغي
ً
ة  ويحدث نتيجة المضاربات العقارية

. )جريلات   ي  (2020تيمة اإليجارات  وتد تنتج عن هذا النوع من المضاربات أزمات تاتلة لالستثمار اإلنتاحر

اء اآلالت   المفهوم الحديث الستثمار األموال الوقفية:  ة برسر ي اإلنتاج ملارسر
ز
طريقة غي  وبهو استخدام اخأموال ف

اء اخأسهم والسندات  وتحقيق الحكمة من استثمار اخأموال الوتفية من يالل الحفاظ عليها حت  ال  ة كرسر ملارسر
تأكلها النفقات والمصاريف  إضافة إىل أن الوتف يراد لم االستمرار  وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من يالل 

ي  
ز
 (2004االستثمارات الناجحة. )داغ

ق الهدف االتتصادي الملارسر الستثمار أموال اخأوتاف من يالل توليد دي  نقدي يسم  بتقديم إذن يمكن تحقي
الخدمات المنتمرة منها للمجتمع  أي زيادة تيار الدي  النقدي المتولد من االستثمارات الوتفية وذلك عن طريق 

 (1998االستثمار المجزي خأموالها. )الزرتا  

 :  باشتقاق تعريفات ياصة حسب مجاالت لم ت استثمار الوقف التعليمي
ً
ا هتم الدراسات المتعلقة باخأوتاف كثي 

 عن مصطل  "الوتف" اخأساسي  ومن يالل ما تقدم طرحم وفهمنا المتعلق 
ً
استثمار أموال الوتف بعيدا

ات يبمصطلحات االستثمار وتعريفات الوتف التعليىمي يمكن تعريف استثمار الوتف التعليىمي عىل أنم مجموعة اآلل
ي من أج  تحقيق أكير عائد ربخي 

صد من ياللها استغالل النمام الوتقز
ُ
ي نطاق العملية االستثمارية ويق

ز
ي تدي  ف

الت 
تمويىلي مستدام يعود بالنفع عىل مؤسسات ومشاري    ع التعليم  واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية  والعم  عىل 

ي دعم الطالب  وذلك باللحث عن أفض  الطرق االستثما
ي تؤمن ذلك  مع إدارة العم  الوتقز

وعة الت  رية المرسر
ي االستغالل وإعادة 

ز
 التوسع ف

ً
ز الموتوفة  وهذا يوجب أيضا ي اخأص  والعي 

ز
ي  دون التهاون ف

ز
اف بشك  مؤسسي واحي 

 االستثمار. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . الحوكمة وعالقتها بعملية استثمار الوقف3. 2

ي 
ز
العديد من االتتصاديات المتقدمة والناشئة  بحيث أصب  من لقد تعاظم االهتمام بمفهوم الحوكمة وآلياتها ف

الموضوعات المهمة بالنسلة لجميع المؤسسات والمنممات  وأصب  معيار تنموي أساسي لهذه المؤسسات 
ز فيها   ي ظ  االنهيارات المالية واخأزمات االتتصادية وما تبع ذلك من ضياع أموال المساهمي 

ز
كات  ياصة ف والرسر
ي بإيجاد وتنميم التطبيقات والممارسات وترسي      موظف

ي نشوء مفهوم الحوكمة  المعتز
ز
يها  ك  ذلك ساهم ف

ي 
 
ز  وباف ز فيها  وحملة السندات  والمساهمي  كة بما يحافظ عىل حقوق العاملي  ز عىل إدارة الرسر السليمة للقائمي 

: الشفافية  والعدالة  وا اهة  والمساءلة. أصحاب المصال   باالرتكاز عىل أرب  ع دعائم أساسية هي ز  ليز

ي تحدد اخأسلوب الذي من 
إن الحوكمة هي منهج اإلدارة الذي يزود المؤسسة بالهياك  واإلجراءات والسلوكيات الت 

ياللم تدار العمليات بكفاءة. إن الحوكمة تضع اإلطار التخاذ القرارات واإلجراءات اخأيالتية لإلدارة داي  المؤسسة 
ز  مستخدمة أدوات الرصد  واإلبالغ  عىل أساس من الشفافية  والمح اسلة  واخأدوار الواضحة المحددة للعاملي 

ز  ي أنها: "مجموعة من القواني 
ز
ز العمليات  وإجراءات العم   ويمكن أن نلخص معتز الحوكمة ف والتطوير  وتحسي 

ي اخأداء عن طريق ايتيار اخأساليب
ز
ز ف ي تهدف إىل تحقيق الجودة والتمي 

ة والفعالة المناسل والنمم والقرارات الت 
 (2016لتحقيق يطط وأهداف المؤسسة". )النمري  

كات الوقف:  ي  حوكمة شر
ز
ي عرصنا الحاىلي ف

ز
ي اتجاه أن الوتف ياصة ف

ز
إن عالتة الوتف بالحوكمة عالتة وثيقة؛ ف

ي الفكر اإلداري الحديث. إن للوتف يصوصية تتعلق بذاتم م
ز
 نأمس الحاجة لمعايي  الحوكمة المتعارف عليها ف

ي تعتير من أهم مداي  
ي مراعاة آليات الحوكمة وفق يصوصية المؤسسة الوتفية والت 

ية  لذلك ينلغز الناحية الخي 
ي 
ز
تطوير الوتف واستدامتم  كذلك رفع أداء المؤسسة الوتفية؛ وهذا من شأنم نرسر ثقافة الوتف وتوسيعها ف

 المجتمع. 

شاد ومن يالل بيان مفهوم الحوكمة وإدرا  أهم أبعادها  و  من يالل االطالع عىل أبعاد اخأوتاف  يمكننا االسي 
كات والصناديق االستثمارية الوتفية  ومن تلك التعريفات: أن "حوكمة  بلعض التعريفات لمفهوم حوكمة الرسر
عية وتانونية وفق يصوصياتم"   ي أطر رسر

ز
ي ف
 يستند إىل تنميم مؤسسائ 

ً
 فعاال

ً
ي ترتيب موارده ترتيلا

الوتف تعتز
ي  
ي مؤسسة الوتف وتوجيهها"  2019)مومتز

ز
ي يتم من ياللها التحكم ف

(  كذلك "الهياك  واإلجراءات والعمليات الت 
وط الواتف ومصلحة الوتف 2014)العمر    "نمام إدارة وتحكم بعمليات وإجراءات اخأوتاف ضمن رسر

ً
(  أيضا

 (2018وتنمية المجتمع". )صالحات  

ز تعريف حوكمة الرسر  كات وتعريف حوكمة اخأوتاف يتض  وجود التقارب الكبي  بينهما  مما ومن يالل المقارنة بي 
كات الستنلاط ملادئ حوكمة المؤسسات الوتفية  مع مراعاة  شاد بملادئ حوكمة الرسر يدل عىل إمكانية االسي 
ز اخأطراف اخأساسية ذات المصال  عند وضع نمم ولوائ  وإجراءات الحوكمة للمؤسسات الوتفية.  الفروق بي 

 (2020حان  )فر 

كات وصناديق االستثمار الوتفية إىل تطبيق ملادئ الحوكمة باعتلارها اإلطار الصحي  لتطوير أداء  تحتاج رسر
 ك  اللعد عن 

ً
  بعيدا

ً
 مؤسساتيا

ً
مؤسسة الوتف  ياصة مع ما تشهده اخأعمال الوتفية من تطور واكتسابها طابعا

ورة ت ز أداء المشاري    ع العفوية واالرتجالية. االمر الذي يستوجب ضز ي سبي  تحسي 
ز
وظيف ملادئ وأسس الحوكمة ف

ي 
ز
الوتفية لتحقيق اخأهداف المناطة بها  وترتيب العالتات فيما بينها وتفعي  المسائ  المتعلقة بالرتابة والتحكم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جو عام من اإلفصا  والش
ز
ي "الحوكمة اإلدارية" وفق ملادئ وأسس واضحة لالرتقاء باخأداء ف

وع الوتقز افية فالمرسر
 والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العالتة بمؤسسة الوتف. 

ي زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعميم تيمة مؤسسة الوتف 
ز
كات الوتف هو دورها ف إن من أهمية حوكمة رسر

ز  ي اخأسواق  مما يساعدها عىل التوسع والنمو ويجعلها تادرة عىل تحقيق أهداف الواتفي 
ز
وتدعيم تدرتها التنافسية ف

عميم منفعة الموتوف عليهم  كما أن من المعايي  اخأساسية لحوكمة مؤسسة الوتف هو تحقيق فعالية وكفاءة وت
 اخأداء بها وحماية أصولها. 

كات الوتف سينعكس بشك  جيد عىل أدائها بأبعاده  ام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة عىل رسر ز لذلك فإن االلي 
اييس المختلفة المستخدمة  أي أن تطبيق الحوكمة يساعد عىل إيجاد مفهوم التشغيلية والمالية  وكذلك عىل المق

ومقاييس شاملة خأداء مؤسسة الوتف مما يدعم من تدراتها عىل االستمرار والنمو وتحقيق مصال  الفئات 
ز هما: االل ي مضمونم بعدين أساسيي 

ز
كات الوتف يحم  ف ز المختلفة المتعاملة معها  ياصة وأن مفهوم حوكمة رسر ام ي 

ها  تعميم اخأداء من يالل استغالل الفرص المتاحة لالرتقاء بمؤسسة الوتف   بالمتطللات القانونية واإلدارية وغي 
 (2012كك . )اخأرسج  

وط والمعايتى العامة الستثمار أموال الوقف التعليمي 4. 2  . الشر

ي تقوم بها الدولة  أو المؤسسات بما أن االستثمار من طبيعتم الرب    والخسارة  وأن معمم االستثمارات 
الت 

الحكومية إن لم تكن فاشلة فليست عىل المستوى المطلوب  وال عىل مستوى االستثمارات الخاصة  وبما أن 
 : ة  نذكر ما يىلي ية عامة لها يصوصية معتير  أموال الوتف أموال يي 

وط استثمار األموال الوقفية:  : شر
ً
 أوال

ي ال تخ  بجوهر مفهوم الحرص عىل تقلي  المخاطر  . 1
االستثمارية  واللحث عن ك  الضمانات المتاحة والت 

وطم.   الوتف ورسر
ة فيمن  . 2 االعتماد عىل الطرق الفنية والوسائ  الحديثة ودراسات الجدوى  وتكليف ذوي االيتصاص والخير

ي  تثماراتُيعهد إليهم االستثمار  والقيام بوظائف التخطيط والمتابعة والرتابة الدايلية عىل االس 
ز
 (2020. )داغ

ي تتناسب مع الوتف.  . 3
 ايتيار مجال االستثمار الذي يؤمن الرب    اخأفض   مع حسن ايتيار صيغ االستثمار الت 

وع يساهم فيم الوتف  خأن  . 4 استلدال صيغة االستثمار حسب مصلحة الوتف  وبعد دراسة الجدوى لك  مرسر
ي استثمار الوتف هو تحقيق المصلحة. 

ز
 اخأص  ف

وع أو مجال تد تنوي    ع ال . 5 ي مرسر
ز
كات وأموال الوتف  حت  ال تكون مركزة ف مشاري    ع المحفمة االستثمارية لرسر

يتعرض لكوارث أو يسائر أو نكلات  فتضيع أموال الوتف  واستيعاب اخأساليب االستثمارية المجربة 
اوج مع اخأساليب الحديثة.  ز  والناجحة  والي 

ي تتم . 6
اكات والترصفات الت  عىل أموال الوتف  ومراعاة العرف التجاري واالستثماري  خأن  توثيق العقود والرسر

ام بتلك اخأعراف يحقق المصلحة والمنفعة لجميع اخأطراف.  ز  االلي 
ي تتم عىل أموال  . 7

ورة المتابعة الدائمة  والمراتلة الدتيقة  وتقويم اخأداء المستمر للترصفات والحركات الت  ضز
ز اخأوتاف واستثماراتها  للتأكد من حسن سي   امج المحددة  والمفاضلة بي   للخطط والسياسات والير

ً
ها وفقا

طرق االستثمار ومجاالتها  وهذا ياضع للتطور  ومعرفة بيئة االستثمار االتتصادية واالجتماعية. )التكينة  
2010) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م بها اإلدارة المكلفة باستثمار الوقف:  ي يجب أن تلتر 
: المعايتى الير

ً
م   ثانيا  (2018)اخأرسر

 لات الملكية. معيار ث . 1
2 .  . ي  معيار اخأمن النستر
 معيار تحقيق العائد المستقر.  . 3
ات(.  . 4 ي تغي  مجال وصيغ االستثمار )رسعة االستجابة للمتغي 

ز
 معيار المرونة ف

 العائد االجتماغي والعائد االتتصادي.  . 5
ز  معيار التوازن بي 

ز مصال  أجيال المستفيدين من منافع وعوائد الوتف.  . 6  معيار التوازن بي 
 الحتفاظ برصيد من السيولة بدون استثمار. معيار ا . 7
 معيار ترجي  المصلحة العامة عىل المصلحة الخاصة.  . 8

 . واقع تطبيقات وسائل استثمار الوقف3

ي يتغلغ  أكير فأكير ياصة بعدما أثبتت اخأبحاث العلمية والنقاشات المحورية 
لقد أصب  مفهوم االستثمار الوتقز

ي المجال
ز
ورة االستثمار ف  عن  أهمية وضز

ً
ي وتتنا الحاضز أصب  ال ُيتصور تيام العملية الوتفية بعيدا

ي  فقز
الوتقز

عناض العملية االستثمارية  ياصة بعد شيوع صيغ االستثمار الحديث  واتساع دائرة اخأموال الموتوفة  وديول 
ي عوائد ور 

ز
ز ونطاق هذه اخأموال  كذلك االستثمار ف ي حي 

ز
واخأصول  ي    ع اخأعيانالنقود وأشلاهها واخأسهم والصكو  ف

 (2017الموتوفة وديولها ضمن دائرة العملية االستثمارية اإلنتاجية التوسعية. )دنيا  

ة  حيث  ي بصورة كبي  ي الوطن العرئر
ز
ي وياصة ف

وعىل مستوى التطبيق العمىلي فقد تم تهميش نمام االستثمار الوتقز
 :  يمكن رصد عدد من المماهر الدالة عىل ذلك فيما يىلي

ي معمم الدول العربية واإلسالمية  والنمرة الضيقة للوتف عىل ضعف  . 1
ز
ز المنممة للوتف ف يعات والقواني  الترسر

عتز بشؤون 
ُ
أنم مؤسسة دينية "تعلدية"  وشيوع اعتقاد ياط  بأن اخأوتاف ليست سوى إدارة حكومية ت

 المساجد ودور العلادة وموظفيها  وال عالتة لها بالعم  االتتصادي والتنموي. 
 ا . 2

ً
ي كفاءتها إداريا

ي إصالحها  وتدئز
ز
ات سابقة  وعدم العناية بها أو االجتهاد ف ي في 

ز
إلهمال الذي أصاب اخأوتاف ف

يعات تانونية    وتيام العديد من الدول بتأميم ممتلكات وثروات الوتف اخأهىلي بموجب ترارات وترسر
ً
ووظيفيا

 الدولة.  وإلحاتها بمؤسسات الدولة  وإدماج أموال اخأوتاف ضمن أموال
وة القومية  وتراجع معدالت الديول  . 3 انخفاض وتضائ  تيمة ونسلة اخأموال الوتفية من إجماىلي تيمة الير

والعوائد منها  نتيجة إلهمال عوام  النمو واالستثمار وتوظيف اخأموال الوتفية بالشك  الصحي . )علد 
 (2010السالم  

ي عىل عوائد االستثمار تكبي  الوتف بعقود اإلجارة الطويلة "عقود الحكر" . 4
  وال يخقز أن هذه العقود تقضز

ي يمكن أن تتحقق من يالل تشغي  تلك الوتفيات  وتحد من عوام  التنمية لجهة مصال  ضيقة 
العام الت 

ي ظ  الهال  الواتع عليها بمرور الزمن نتيجة معدالت تضخم اخأسعار وانخفاض القيمة 
ز
تمن  لألفراد  ف
 الحقيقية للنقود. 

لرغم من تطور صيغ االستثمار الحديث المتعلق بإدارة اخأوتاف وصناديق استثمار اخأموال الوتفية  إال عىل ا . 5
ي معمم الدول اإلسالمية بالمقارنة مع التطور الحاص  لدى التجربة الغربية ال تزال 

ز
أن مؤسسات الوتف ف

ي دمج واستخدام تلك اآلليات واخأساليب االستثمارية  وال تزال 
ز
تسيطر  فكرة نمام الوتف التقليديمتخلفة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تلك الدول رغم ما طرأ عىل االتتصاد العالىمي من تطورات 
ز
عىل عقول الجهات المعنية بإدارة الوتف ف

 وتحوالت أثرت عىل اتجاهات االستثمار وأبرزت الحاجة إىل تطويره. 
ي  . 6

ز
وة القومية ف ة   معمم الدول االسالميانخفاض وتضائ  تيمة ونسلة اخأموال الوتفية من إجماىلي تيمة الير

وتراجع معدالت الدي  والعائد منها  نتيجة إلهمال عوام  النمو واالستثمار وتوظيف اخأموال الوتفية بالشك  
الصحي   حيث تركز معمم تلك اخأوتاف عىل العقارات الموتوفة  دون االهتمام باخأنشطة االتتصادية 

ي يمكن أن تنتج عو 
 (2009ائد أكير ربحية من عوائد أوتاف العقارات. )علد العميم  واالستثمارية اخأيرى  والت 

ات الحداثة وحاجة مؤسسة الوقف إل تطوير االستثمار 1. 3  . متغتى

ونية والرتمية وأنممة العم   عىل الرغم من تطور نمريات اإلدارة والحوكمة وشيوع استخدام الوسائ  االلكي 
ي تتعلق بالمعامالت المالية 

 وصيغ االستثمار وبناء المشاري    ع وتنميتها وكافة أعمال الحفظ والتوثيقالحديثة الت 
ي معمم الدول اإلسالمية بالمقارنة مع التطور الحاص  عىل نموذج الوتف 

ز
والمعلومات إال أن مؤسسات الوتف ف

ي دمج واستخدام تلك اآلليات وأساليب العم  اإلداري واالستثمار 
ز
ي الدول الغربية ال تزال متخلفة ف

ز
وتقنيات  يف

ي 
ز
التواص  المعمول بها. وال تزال فكرة نمام الوتف التقليدي تسيطر عىل عقول الجهات المعنية بإدارة الوتف ف
تلك الدول رغم ما طرأ عىل االتتصاد العالىمي من تطورات وتحوالت أثرت عىل اتجاهات االستثمار وأبرزت الحاجة 

: )العمر    (2012إىل تطويره  وتد تمثلت فيما يىلي

ي  ضعف العائد االستثماري:  . 1
ز
تمهر اخأبحاث والدراسات المختلفة أن الكثي  من التجارب الوتفية لم تنج  ف
ي اخأداء 

ز
 ف
ً
 ملحوظا

ً
ي تحقيق العائد االستثماري  وتد أظهر العديد منها تدهورا

ز
ض ف الوصول إىل المستوى المفي 

ي بعض الدول غابت الصفة االستثمارية عن أوتافها. 
ز
 المناسب  وف

ساهمت بعض العقود االستثمارية )كالحكر واالستلدال واإلجارة الطويلة  استخدام بعض صيغ االستثمار:  . 2
ي انخفاض عوائد اخأوتاف عىل المدى الطوي   كما أن صيغ االستثمار هذه وإن ساعدت عىل عمارة 

ز
ها( ف وغي 

ت بالوتف وساهم ي ضياعم وأنشأت عليبعض اخأوتاف المتهالكة عىل المدى القصي  إال أنها تد أضز
ز
م ت ف

 .
ً
 لألفراد من الصعب معالجتها تانونيا

ً
 حقوتا

ة والكفاءة من تل  نمار ومدراء  الفساد وسوء اإلدارة:  . 3 بناًء عىل واتع الكيانات الوتفية فقط لوحظ تلة الخير
ي عن الفساد وضياع الحقوق 

ي المكان المناسب هو تعبي  حقيق 
ز
الوتف  فإن عدم وضع الرج  المناسب ف

 . ز ز المستحقي   وتنامي الخالفات بي 
ي ظ  نمام سياسي واتتصادي  العولمة التجارية والمالية:  . 4

ز
ي ف
وهنا نتحدث عن موتع مؤسسة الوتف الحقيق 

واجتماغي معولم  وارتلاط ذلك بكافة التحوالت المرصفية والمالية واستخدام آليات االستثمار وتدفقات 
ي مواتع جغرافية متعددة أو 

ز
ي بلدان إسالمي مختلفة  بحيث نمتلك صورة متكاملة حول  رؤوس اخأموال ف

ز
ف

ي اخأفق الدوىلي من الناحية المعرفية من يالل إعادة صياغة فكر الوتف وفلسفتم حسب 
ز
"تفاع  الوتف ف

ي  الزمان والمكان  وتحول هذه اخأفكار إىل تيم اجتماعية واتتصادية وثقافية تستجيب الحتياجات الداي  العرئر
ي 
ز
". )يفاجة  واإلسالمي  ف ي

 (2006 نفس الوتت الذي ترتلط فيم باخأفق اإلنسائز
كتى  عىل اتجاهات الحوكمة الحديثة:  . 5

لقد برز دور "المؤسسة" كأسلوب عم  فريد وفاع  يمكن االستفادة  التر
ز  ي العادة تتمحور اإلدارة الجيدة حول عدة محاور منها: وجود القواني 

ز
ي إدارة وتطوير اخأوتاف. وف

ز
منم ف
يعات والسياسات غي  المقيدة  وجودة الهيك  التنميىمي  وطبيعة ايتيار القيادة  وأساليب التخطيط والترسر 

ي التعامالت والمعامالت  
ز
اتيجية ومنهجية العم  والتقييم المستمر  وتنامي االهتمام بملدأ الشفافية ف

واسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز عىل تنوع اخأدوات االستثمارية  وحسن استخدام رؤوس اخأموال  كي 
 واالعتماد عىل الكفاءات المهنية  والي 

 (2012ودراسات الجدوى االتتصادية الجيدة. )العمر  
ي رسعة دوران  ثورة المعلومات وتطور وسائل االتصال:  . 6

ز
ساهم تطور وسائ  االتصال والوصول للمعلومات ف
 تثمار اخأموالاخأموال  عير اخأسواق التجارية والمالية المتنوعة  وما ينتج عن ذلك من تعميم لعوائد اس

 الموتوفة ويحقق منافع أكير للمستفيدين. 
7 .  : ي

ي االستثمار الوقف 
 
ي إدارة اخأوتاف التطور  التجارب الحديثة ف

ز
تمهر التجارب الغربية والعالمية الحديثة ف

ي يمكن االستفادة منها. )علد العميم  
ي الت 
ي صيغ وآليات وأدوات ومجاالت االستثمار الوتقز

ز
 (2009الكبي  ف

كات الوقف التعليمي . الت4 ي استثمار أموال شر
 
 طبيقات المعارصة ف

ي تواجهها الحكومات مؤسسات التعليم وياصة مؤسسات التعليم 
لقد تادت العولمة والضغوط االتتصادية الت 

ي التطوير والتشغي   وتد أطلقت الحكومات 
ز
العاىلي أن تتجم نحو االستقاللية وتعتمد عىل مصادر أموالها الخاصة ف

ة لجانب االستقاللية الوطن اتيجية ياصة بالتعليم العاىلي توىلي أهمية كبي 
ي العديد من بلدان العالم يطط اسي 

ز
 ية ف

(Bbakar, 2019)  تهدف هذه الدراسة إىل استكشاف آليات تحقيق االستدامة بناًء عىل أنشطة القطاع
 وتقي   الدراسة نماذج عملية حيث االتتصادي واالستثماري من يالل نمام الوتف كأحد أدوات تموي  التعليم 

 . ي
 لتأسيس وتموي  مؤسسات التعليم الوتقز

ً
كات ومؤسسات التعليم العم  معا  يمكن لقطاع الرسر

وط الوتف عىل عائد الوتف ال عىل أصلم  وبسبب ما يشهده الواتع من عجز   العتماد الرصف لتنفيذ رسر
ً
ونمرا

وط الواتف بسبب  ي من عدم تدرتم عىل عائد الوتف عن الوفاء بتنفيذ رسر
ي العائد  فإن "الوتف" أصب  يعائز

تدئز
تحقيق أهدافم التنموية المأمولة للمجتمع. وهذا يتطلب تقديم صيغ جديدة للتموي  بالوتف  من يالل االستعانة 
كة الوتفية" تستخدم أصولها الموتوفة  كة وأنواعها إلدارة استثمارات المؤسسة الوتفية  تسىم "الرسر بنموذج الرسر
وعات ذات جدوى اتتصادية واجتماعية مربحة  تمكنها من توزي    ع ما تحققم من عوائد االستثمار عىل  ي مرسر

ز
ف

ي مجاالت متنوعة. )دوابم  
ز
 (2019مصارف وتفية تنموية ف

كات1. 4  . مبادئ حوكمة واستثمار المؤسسات الوقفية وعالقتها بمبادئ حوكمة الشر
ي تسغ لتحقيقها إن االتجاهات الحديثة لمفاهيم االستثما

ي تقوم عليها واخأهداف الت 
ر والحوكمة والملادئ الت 

يمكن االستفادة منها وتكيفيها بما يتناسب مع المؤسسات الوتفية  مع مراعاة طبيعة اخأوتاف ويصائصها  
كات والمؤسسات الوتفية.  ي ك  من الرسر

ز
ز اخأطراف ذات المصال  ف  باإلضافة إىل مراعاة الفروق بي 

 لمفاهيم الحوكمة وعىل صعيد 
ً
 ووضوحا

ً
 أكير عمقا

ً
كات بأنواعها تطبيقا الممارسة  تشهد أنممة عم  الرسر

واالستثمار بصيغم المتنوعة  وتد غدت للحوكمة وآليات استثمار اخأموال ملادئ وأسس معتمدة تمارس عىل 
واستثمار  بما يخدم إدارة مستوى المنممات والدول  فمن المناسب االستفادة من هذه التجربة العميقة وتوظيفيها 

 (2016المؤسسات الوتفية وأموالها مع مراعاة يصوصية الوتف وطبيعتم. )المحرج  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تدير العملية االستثمارية داي  ك  من المؤسسات الوتفية 
ز اخأطراف الرئيسية الت  تهتم الحوكمة ببيان العالتة بي 

كات. يوض  الجدول الملحق اخأطراف الرئيسية ذات  كاتوالرسر ي الرسر
ز
ي المؤسسات الوتفية وما يقابلها ف

ز
 المصلحة ف

 المساهمة: 
كات المساهمة المؤسسات الوتفية  البيان الرسر

 المنسر  أو المؤسس للمنممة أو الكيان المؤسسون الواتفون

الناظر )مجلس 
 النمارة(

الجهة المسؤولة والمساءلة أمام اخأطراف  مجلس اإلدارة
 واإلدارياخأيرى عن اخأداء الماىلي 

الصيغة )صك 
 الوتف(

وثيقة إنشاء الكيان وتحديد حجمم  عقد التأسيس
 ومشاريعم

بحكم أن عوائد الوتف وغلتم تعود عىل  المساهمون الموتوف عليهم
ز  الموتوف عليهم كما تعود عىل المساهمي 

كات اخأيرى ي الرسر
ز
 ف

ز الموتوفة ائد  عو أص  المال الذي يستثمر وينمو ولم  رأس المال العي 
 مع الحفاظ عليم

  اإلدارة التنفيذية
ال توجد فروق تؤثر أو تنعكس عىل 

 متطللات الحوكمة
 الجهات ذات المصال 

 الجهات ذات العالتة
 (2020( من إعداد اللاحث باالستفادة من )فرحان: 1* شك  )

كات الوتفية  لمعرفة طبيعة آليات وصيغ العملية االستثمارية وتطبيق ملادئ الحوكمة عىل المؤسسات والرسر
يستلزم معرفة طبيعة اخأوتاف ويصائصها  ومن يالل تحلي  ملادئ الحوكمة الصادرة عن منممة التعاون 

ي تحقيق التطور   يمكن صياغة ملادئ حوكمة استثمار المؤسسات الو (OECD)االتتصادي والتنمية 
ز
 تفية ودورها ف

ي محور إدارة الوتف  من يالل النقاط التالية: )فرحان  
ز
 (2020المنشود ف

 المبدأ األول: توفر اإلطار العام المتعلق بالحوكمة
نتحدث هنا عن فعالية اإلطار التنميىمي الذي يساعد المؤسسة الوتفية عىل تحقيق ممارسات الحوكمة وتفعي  

وط المتعلقة بالوتف  ومن هذا اإلطار ينشأ للمؤسسة أدوار جميع  اخأطراف  مع مراعاة يصوصية الضوابط والرسر
ي تمارسها الجهات 

ز الت  يعات والقواني  ي الترسر
ز
ي  يتمث  ف الوتفية جانلان من اإلطار التنميىمي  هما: اإلطار الخارحر
ي هو البن فة عىل اخأوتاف  ويعد هذا النمام الخارحر

ي تضعها الدولة  باإلضافالحكومية أو المرسر
ة إىل ية القانونية الت 

ي دعم إلزامية توظيف أدوات الحكومة الدايلية وتطبيقاتها داي  تلك المؤسسات الوتفية  وسوف 
ز
دورها ف

ي من ملادئ حوكمة 
ي الملدأ الثائز

ز
ي فعالية اإلدارة المؤسساتية ف

ز
ي لمدى تدي  الحوكمة ف

نستعرض الدور الحقيق 
ي اللوائ  والسياسات الدايلية ونمام العم  الذي يضعم مجلس استثمار اخأوتاف  ث

ز
: اإلطار الدايىلي  يتمث  ف

ً
انيا

اإلدارة "النمارة" ويكون عىل شك  وثيقة الوتف أو النمام اخأساسي باإلضافة إىل اللوائ  والقرارات المتعلقة بالنمام 
هما. )فرحان    (2020اإلداري والماىلي وغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: طبيع ي
 
 ة األسلوب المؤسسي المناسب لمؤسسة الوقفالمبدأ الثان

ز  لقد مر تشكي  الجهاز اإلداري لمؤسسة اخأوتاف بسلسلة من التطورات عير مراح  مختلفة كشفت عن نمطي 
ي يتعلق بنمط "اإلدارة 

ي "ناظر الوتف"  والثائز
ز
 ف
ً
: اخأول يتعلق بنمط "اإلدارة الفردية" ممثال ز ز أساسيي  إداريي 

ي أغلب الللدان اإلسالمية والعربية. )منصوري  المؤسسية" الحكومية م
ز
ي وزارة اخأوتاف  وهذا مطبق ف

ز
 ف
ً
مثال

: اإلدارة الذرية 2016 ( وتد ذكر "تحف" ثالثة نماذج تاريخية مر من ياللها الجهاز اإلداري لمؤسسة الوتف وهي
ة. وتد أش اف القضاء  اإلدارة الحكومية الملارسر  ارت تقسيمات أيرى إىل مراح المستقلة  اإلدارة الذرية تحت إرسر

اف الحكومي 
ي  مرحلة اإلرسر

اف القضائ  : مرحلة النمارة المدعومة باإلرسر أربعة مر بها الجهاز اإلداري لألوتاف وهي
كات الوتفية القابضة. وتد ركزت بعض التوجهات  الملارسر  مرحلة الهيئات الوتفية المستقلة  ثم مرحلة الرسر

ي اإلدارة العامة ل
ز
  وأن يكون الدور الحكومي المعاضة ف

ألوتاف عىل أن تكون إدارة الوتف بيد القطاع المشي 
 عىل الرتابة. )العمر  

ً
 (2012مقترصا

كة  ي إدارة وتطوير العملية االستثمارية الخاصة باخأوتاف يطالب باالستفادة من طبيعة عم  الرسر
ز
التفكي  الحديث ف

كات الوتفية ي تتعلق بالرسر
كات المساهمة العامة  مع تفويض عملية استث وأنواعها مث  تلك الت  مار القابضة أو رسر

الوتف وتنمية إيراداتم إىل جهات وفرق عم  استثمارية متخصصة تستطيع تعميم أرباحم وتفادي المخاطر  وتد 
ي إدارة وتنميم العملية االستثمار 

ز
كات واالستفادة منها ف ة يأفرد اللاحثون دراسات ياصة تهتم بتعميم تجربة الرسر

وطم. )منصوري    (2016الخاصة باخأموال الوتفية مع مراعاة رؤية ويصوصية الوتف ورسر
 المبدأ الثالث: مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة "النظارة"

ي أثرت عىل تطور مؤسسات الوتف وأدت إىل ضعفها  هو مدى حسن إدارة "الناظر" سواء  
إن من أهم العوام  الت 

 أو مؤسسة "مجلس
ً
ي إدارتها وتشغيلها  كان فردا

ز
كات المعاضة ف اإلدارة" والمسؤولية عنها  تشي   اخأوتاف كما الرسر

ز الملكية واإلدارة  حيث يتوىل "الناظر" أو "مجلس اإلدارة" المسؤولية عن  ي الفص  بي 
عىل نمرية الوكالة  وتعتز

ي يالوتف  ويرتلط مدى نمو الوتف وتطوره بشك  ملارسر عىل مدى الكفاءة العلمية و 
ة المهنية الت  تمتع بها الخير

ي المؤسسات الوتفية بتحديد مسؤوليات وصالحيات 
ي إدارة الوتف واستثماراتم  لذلك يجب أن تعتتز

ز
هؤالء ف

ي أن مجلس اإلدارة "النمارة" هو الطرف اخأول المكلف بتطبيق الحوكمة ووضع إطارها 
ومهام هيئتها اإلدارية  ما يعتز
 ( 2020ستثمارية والتنموية. )فرحان  التنفيذي ورسم سياساتها اال 

 المبدأ الرابع: البناء المؤسسي وطبيعة األداء اإلداري ومتطلبات الشفافية
ي تمهر من ياللها شخصية المؤسسة االعتلارية  يجب أن 

فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لمؤسسة الوتف  والت 
ي تهدف إىل تعميم فعالية المؤسسة 

امج الت  ز تراغي مجموعة الير كي 
ي العديد من الجوانب  مث  الي 

ز
عىل  الوتفية ف

  باإلضافة إىل فعالية التنميم 
ً
نا سابقا ي  واإلدارة التنفيذية الفاعلة كما أرسر اتيخر

جوانب التخطيط واالمتداد االسي 
اف وال ية  وفعالية دوائر اإلرسر تابة ر والهيك  التنميىمي  وسياسات العم   والبيئة المناسلة  وتطوير الموارد البرسر

والمراجعة والتقييم  وشفافية اخأداء والمكاشفة  واستخدام التكنولوجيا ووسائ  التواص   واالستفادة من المعارف 
كات الوتف لدى النماذج  ي تتعلق بآليات وصيغ االستثمار وترجمة التجارب اخأيرى المتعلقة بإدارة رسر

الحديثة الت 
 ة الوتف من المنمور اإلسالمي الحديث. الغربية واالستفادة منها بما يتوافق مع طبيع

 المبدأ الخامس: دور وحقوق أصحاب المصالح
ز  تضمن الحوكمة الجيدة كافة حقوق أصحاب المصال  وهم الجهات ذات العالتة التعاتدية  مث  الموظفي 

كة الوتفية ويتعام هم ممن يرتلط بالمؤسسة والرسر ز والموردين والمقاولون والممولون وغي  معها    والمتطوعي 
(  ويتضمن هذا الملدأ أن تعلن المؤسسة 2020باإلضافة إىل عموم من ينتفع بالمؤسسة من المجتمع  )فرحان 

ي اتخاذ القرار وحصولهم عىل 
ز
ي تسه  مشاركتهم ف

الوتفية عن الفرص والمخاطر  وتسهي  كافة اإلجراءات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م وأدوارهم  والنمام اإلداري الخاص بالمؤسسة  المعلومات وتوجهات المؤسسة وفعالياتها  واطالعهم عىل مهامه
وط التعاتد  ومراعاة حقوتهم كاملة.   ورسر

 المبدأ السادس: التطوير المستمر ألساليب العمل ونماذج أداء الخدمة
ز فيها الفكر اإلداري الحديث   ي يير

ُيمهر واتع الوتف أن هنا  حاجة ماسة لتطوير أساليب العم  وأداء الخدمة الت 
يطالب بمن  هذه المؤسسات استقاللية أكير تمكنها من القيام بملادرات تخدم البنية االجتماعية  من يالل  والذي

ة وآليات االستثمار  ز ا  المشاري    ع الممي 
ما تمتلكم من المرونة ورسعة الحركة والتفكي  االبتكاري  الذي يمكنها من اتي 

ي مجال يدمة الف
ز
ئات المستهدفة ودعم تنمية أموالها الوتفية وزيادتها. واالنتاج وتنفيذها  وضف عوائدها ف

 (2012)العمر  
 . عوامل إنماء وتطوير العملية االستثمارية للوقف2. 4

إن الهدف االتتصادي الملارسر الستثمار أموال اخأوتاف هو توليد دي  نقدي مرتفع  يسم  بتقديم يدماتها 
ي أفض  صورة ممكنة  أي زيادة تيار الد

ز
ي  النقدي المتولد من االستثمارات الوتفية إىل أعىل حد ممكن. للمجتمع ف

ي 
ي إلدارة الوتف اللحث عن أفض  أساليب وصيغ االستثمار المعاضة الت 

ومن أج  تحقيق ذلك الهدف  ينلغز
ي   ي إنماء اخأموال الوتفية وحسن إداراتها االستثمارية  )المغرئر

ز
( ولتحقيق ذلك يمكن تطبيق 2014تساهم ف
 احات التالية: االتي  

زيادة رأس مال الوتف من يالل اتتطاع جزء من اإليرادات وتخصيصها لزيادة العملية االستثمارية واإلنتاجية.  . 1
 (2001)تحف  

ي يمكن إيقافها  وزيادة اخأعيان الموتوفة وأن يخصص جزء من اإليراد لتنمية اإلعمار  . 2
ي أنواع الملكية الت 

ز
التوسع ف

ة وتسهي  دفعها. والمحافمة عليم  كذلك تش  جيع ملادرات اخأوتاف الصغي 
ز تتبع جميع  . 3 ي من اللاحثي 

الخروج من دائرة االستثمار التقليدي أو االستثمار العقاري السائد  اخأمر الذي يقتضز
ي  ومما يؤيد ذلك أن الواتع االستثماري ُيمهر أن هنا  صيغ وأصول  أنشطة االستثمار التجاري واالنتاحر

 (2012كن من ياللها تحقيق عوائد أفض  وأكير عىل المدى الطوي . )العمر  استثمارية أيرى يم
ي  . 4

ة وهي الوجم الحديث والمعاض خأنشطة االستثمار والت  كات والمنممات الكبي 
العم  ضمن دوائر عم  الرسر

كات عىل إيقاف جزء من أموالها  وات وتتجمع رؤوس اخأموال بدايلها  كذلك تشجيع تلك الرسر كز لديها الير تي 
 منها بالمسؤولية

ً
كات إيمانا ي صورة مشاري    ع وتفية  فالعديد من الرسر

ز
 لتحقيق التن ف

ً
مية االجتماعية وسعيا

 ياصة للعض جوانب المجتمع  
ً
ي تعم  بها  تقوم بإنشاء أوتافا

االتتصادية واالجتماعية داي  المجتمعات الت 
ي  
كات اخأوروبية واخأمريكية. )العياسر  لدى الكثي  من نماذج الرسر

ً
 ( 2016وهذا اخأمر منترسر جدا

ورة لقد أظهرت حاجتنا إىل تحقيق هدف الوت ي الوصول إىل أعىل العوائد وأدئز المخاطر مدى أهمية وضز
ز
ف ف

ي تركز عىل 
اتيجية االستثمار المناسلة الت   لدينا اخأن أن نحدد اسي 

ً
تطوير مؤسسة الوتف  فقد أصب  من المهم جدا

ي بحثنا هذا بشك  يا
ز
عىل  صتوسيع دائرة الحصول عىل الفرص االستثمارية وإدارتها بشك  فعال  وسوف نركز ف

ي 
اتيجية  وكيفية استثمار اخأموال الوتفية من يالل صيغ االستثمار الحديث الت  كات االستثمار االسي  أنممة رسر
تطرحها  بناًء عىل منهجية علمية ومهنية تعتمد عىل أنممة الحوكمة واإلدارة الجيدة. نذكر هنا مجموعة من البنود 

اتيجية واضحة لالستثمار تمث  ي  )العمر   من أج  إعداد اسي 
( وهي  2012رؤية مستقللية للعم  االستثماري الوتقز

 :  كالتاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية القائمة عىل أنممة العم  المؤسسي لتعميم فرص الحصول عىل  . 1
كات االسي  االهتمام بتأسيس الرسر

 االستثمارات. 
كة د االستعانة بجهات استثمارية وكفاءات متخصصة تقوم بإدارة العملية اإلنتاجية واالستثمارية . 2 اي  رسر

 اخأعمال الوتفية. 
كة الوتف  وتحديد الخيارات  . 3 اتيجية واضحة لالستثمار مع تحديد السياسات االستثمارية لرسر إعداد اسي 

اتيجية لتطوير االستثمارات.   االسي 
ات زمنية مع مراعاة كافة محددات اخأداء االستثماري وإدارة المخاطر.  . 4  االستعانة بخطط االستثمار المحددة بفي 
ز عىل االستثمار ز  . 5 يادة القدرة المؤسسية إلدارة االستثمار تشم  كافة تطبيقات الحوكمة وحسن ايتيار القائمي 

ز الكفاءات.   وتعيي 
ي استثمار أعيان الوتف وتنميتها  وتطوير أدوات مالية  . 6

ز
االستفادة من صيغ االستثمار والتموي  المستخدمة ف

كات ومؤسسات الوتف.   استثمارية ياصة برسر
ي  دعم أ . 7  المؤسسات الوتفية ومؤسسات القطاع اخأهىلي والخي 

ز   ياصة بي 
نممة وأساليب االستثمار المشي 

كة.   من يالل تشجيع تنفيذ مشاري    ع وبرامج استثمارية تنموية مشي 

إن مؤسسة الوتف مدعوة للقيام بالعديد من الملادرات لتطوير العم  االستثماري بناًء عىل الدروس المستخلصة 
الواتعية. ومن ذلك أن تحسن مؤسسة الوتف ايتيار استثماراتها مع المحافمة عىل أصولها  وتقلي  والتجارب 

ز  كي 
ورة الي    ضز

ً
 لنا مدى أهمية أن يتمتع الجهاز اإلداري بالكفاءة العالية  أيضا

ً
مخاطر االستثمار  كذلك بات جليا

 عىل اعتماد سياسات االستثمار طويلة وذات طابع توسغي مستدام. 

كة الوقفية3. 4  . نموذج الشر
ي عوائده خأسلاب شت   

ة  ال تمكنم من النهوض بها لتدئز ي واإلسالمي من تحديات كبي  ي عالمنا العرئر
ز
ي الوتف ف

يعائز
مما أثر بالسلب عىل أصلم  اخأمر الذي يحتم اللحث عن صيغ جديدة معاضة إلنشاء وإدارة الوتف  وُيمكن لهذه 

كات الوتفية". إىل ذلك  يجب علينا بلورة اخأساس الصيغ أن تستفيد من تجربة ا ي إنشاء "الرسر
ز
ي ف لنموذج الغرئر

كات الوتفية ومتطللاتها بوصفها إحدى الصيغ التمويلية المبتكرة لالرتقاء باخأصول  ي إمكانية إنشاء الرسر
ز
النمري ف
 الوتفية. 

كة:  كة بشك  عام عىل أنها عق مفهوم الشر م بمقتضاه شخصترى معمم التعريفات الحديثة للرسر ز ان أو أكير د يلي 
وع يستهدف الرب    بتقديم حصة من المال أو عم   التتسام ما تد ينشأ عنم من رب     ي مرسر

ز
بأن يساهم ك  منهم ف
 ( 2003أو يسارة. )عابدين  

كة الوقفية:  ز بم  الشر كة الوتفية" بناء عىل ما تتمي  ي عرصنا الحديث  ظهرت تعريفات عدة تعالج مفهوم "الرسر
ز
ف

كات التجارية  ومن أبرزها: ال ها من الرسر كة الوتفية عن غي   رسر

كة الوتفية؛ فال يمكن أن تكون المشاركة إال من شخصيات اعتلارية.  . 1 ي الرسر
ز
 انتفاء العنرص الشخضي ف

كة أموال  فال يمكن أن تكون المشاركة بالعم  أو الوجاهة.  . 2 كة الوتفية رسر  الرسر
كة الوتفية هي  . 3

ي الرسر
ز
كات االعتلارية ف كيانات وتفية فقط  تد اكتسبت صفة تجارية من يالل تملكها   الرسر
 لسجالت تجارية. 

ي عقود الوتفية.  . 4
ز
ز يحددهم الواتف ف كة الوتفية عىل مستحقي  ي الرسر

ز
 توزي    ع اخأربا  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة الوقفيةوبناًء عىل ذلك ُعرفت  وع يستهدف الشر ي مرسر
ز
ز أو أكير ف ز وتفي  ي رأس المال بي 

ز
 عىل أنها: "عقد مشاركة ف

 بأنها: "اجتماع أصول وتفية وإدارتها  بهدف 2016الرب    لتسبي  الرب    الناتج منها". )الراجخي  
ً
( وُعرفت أيضا

 لألنممة التجارية". )المهنا  
ً
ز االتفاق ع2013االتجار بها وفقا ا  أصول أكير من ( والمالحظ من التعريفي  ىل اشي 

كة وتفية عن طريق االكتتاب العام  لذا يمكننا  ز أهمال إمكانية إنشاء رسر وتف لتحقيق العائد  إال أن كال التعريفي 
ي أصول وتفية تائمة  أو أسهم وتفية يكتتب بها بقصد تنفيذ وإدارة 

ز
كة الوتفية بكونها "عقد مشاركة ف تعريف الرسر

وعات معينة من أج  تسي ي  مرسر
 (2018ي  العائد". )العائز

حة تمارس نشاطها لتحقيق الربحية من جانب  ومن جانب آير تسغ  كة الوتفية وفق الصورة المقي  والرسر
كات  كة الوتفية سوف يرتلط بقانون الرسر ي المصارف الوتفية؛ لذا فإن إجراءات تأسيس الرسر

ز
الستخدام عائدها ف

كات غي  الربحية من جهة نشاطها غي  الربخي العام من جهة ممارسة نشاطها الربخي  ومن ج
هة أيرى بقانون الرسر

 : ي
ز
كة الوتفية ف ي الرسر

ز
كة الوتفية للمصارف الوتفية. ويتمث  أطراف التعاتد ف ي"  بتوجيم عائد الرسر "الخي 

ز  والمستفيدين  وتتحقق فيها أركان الوتف من: واتف  وموتوف  وموتوف عليم  وصيغة.  ز  والمكتتبي  المؤسسي 
 (2019وابم  )د

كة الوقفية:   أهداف إنشاء الشر

اكتساب الصفة التجارية من يالل تملكها لسج  تجاري  من أج  االستفادة من أنشطة المشاري    ع التجارية  . 1
ي 
ز
ي تمكنها من الديول ف

ي أسس لها النمام الحديث  الت 
المتعددة وتنوي    ع اخأصول وصيغ االستثمار واالنتاج الت 

ي إنماءها. المناتصات واخأعمال 
ز
ي تحقق من ياللها موارد مالية تسهم ف

ى الت   الكير
كات والنمار عىل اخأوتاف لتكون تحت متابعة النمام المؤسسي العام إلدارة  . 2

ضلط ممارسات مديري الرسر
 الوتف. 

كة الوتف شخصية مستقلة عن النمار والمستفيدين من الوتف.  . 3  أن يكون لرسر
ك . 4 كات الوتفية بحوكمة الرسر م الرسر ز اري ات وما فيها من جوانب تتعلق بالرتابة والشفافية وجودة العم  التجأن تلي 

 بما يحقق الفائدة االستثمارية القصوى من أصول الوتف. 
كة الوتفية النامية والمستدامة. )المهنا   . 5 عدم ضياع الوتف؛ الرتلاطم بالتسجي  التجاري  بسبب طبيعة الرسر

2013) 

كة الوقفية:  ي ضوء اتي   عد أنواع وصور الشر
ز
كة الوتفية  ف  يمكن أن تكون عليها الرسر

ً
ز أشكاال د من اللاحثي 

 :  يصوصية الوتف االستثمارية  وهي عىل النحو التاىلي

كة الوقفية ذات المسؤولية المحدودة:  . 1 كة  الشر كة الوتفية ذات المسؤولية المحدودة عىل أنها "رسر ُعرفت الرسر
  وال 
ً
ز وتفا  بما ال يزيد عن يمسي 

ز فأكير  إال بقدر حصتم من رأس المال".  من وتفي 
ً
يك فيها مسؤوال  يكون ك  رسر

كة بمعتز ال تضم إال كيانات وتفية.  كات؛ خأنها تعتمد الشخصية االعتلارية للرسر ويتم اللجوء لهذا النوع من الرسر
كائها من اخأوتاف  ويأيذ تأسيس هذا النوع من 2013)المهنا   كة وتفية إذا كان ك  رسر ( وتكون هذه الرسر

كة ذات المسؤولية المحدودة تجارية بصورتها المعروفة ال ز  اخأول: أن تكون هذه الرسر كات الوتفية شكلي  رسر
 : ي
كة بذلك إىل وتفية بالكام   الثائز كة فتتحول الرسر ي الرسر

ز
يك جميع أسهمم ف وتائمة من تل   ثم يوتف ك  رسر

كة منذ اللداية من مجموعة من الوتفيات ال تق  ز  أن يتم تأسيس هذه الرسر ز  وال تزيد عن الخمسي    عن اثنتي 
كة مستقلة لها كيانها النمامي المستق . )الراجخي  

 (2016لتكون بذلك رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي تملك أصوال متنوعة  وتستثمر ف

كات مع االستثمارات المتعددة  الت  يتناسب هذا النموذج من الرسر
ز مجلس إدارة المجاالت عدة. ويتطلب تنفيذه وجود صك وتف  وعليم  يقوم مجلس النمارة بت كة؛ عيي  رسر

ي  
 (2018ليقوم بتنفيذ الخطط االستثمارية المعتمدة من مجلس النمارة. )العائز

كة الوقفية المساهمة:  . 2 ي الغرب  يهدف إىل تنميم  الشر
ز
كات المساهمة نموذج تنميىمي جديد نشأ ف

تعتير رسر
ي تتمتع بجملة من 

( 2020ان  المزايا القانونية  )بوزيالنشاط االتتصادي القائم عىل أساس مفهوم المؤسسة الت 
كة تجارية تائمة  كة المساهمة رسر   اخأوىل: أن تكون هذه الرسر

ً
ز أيضا كة الوتفية حالتي  ويأيذ تأسيس هذه الرسر

كة وتفية  كة بذلك تد تحولت إىل رسر كة  فتكون الرسر ي الرسر
ز
يك فيها جميع أسهمم ف من تل   ثم يوتف ك  رسر

كة  بالكام   الثانية: أن يتم تأسيس كة من جديد من وتفيات ال تق  عن يمسة  وتكون بذلك رسر هذه الرسر
كة الوتفية المساهمة عىل أنها  ي ضوء ما سبق  يمكن تعريف الرسر

ز
مستقلة لها كيانها النمامي المستق . وف

يك فيها   إىل أسهم متساوية القيمة  وال يكون ك  رسر
ً
كة من يمسة أوتاف فأكير  يكون رأس مالها مقسا "رسر

( وهذا النموذج "يتناسب مع االستثمارات الوتفية 2016ال إال بقدر حصتم من رأس المال". )الراجخي  مسؤو 
ي  
ي مجاالت مختلفة". )العائز

ز
 متنوعة وتستثمر ف

ً
ي تملك أصوال

ة الت   (2018الكبي 

كة الوقفية:   الهيك  والبناء اإلداري المؤسسي لرسر  الهيكل اإلداري للشر
ز ي ضوء طبيعة العالتة بي 

ز
ات اخأعمال كف

كة الوتفية  يتكون من: الهيئة  وطم  يمكننا إنشاء تصور بالهيك  اإلداري الخاص بالرسر ومفاهيم إدارة الوتف ورسر
كة الوتفية  إذ تقوم مقام  ي الرسر

ز
" ف ز ز "المساهمي  كة  تتكون من جميع المكتتبي  العامة  تمث  أعىل سلطة داي  الرسر

كة المختلفة السنوية أو الفصلية بجانب الواتف  ويقوم بإترار الموازنة والحسابا ت الختامية وتقويم أعمال الرسر
 :
ً
ة والكفاءة  ثالثا : مجلس النمارة  يتم ايتياره من تل  الهيئة العامة وأعضاءه يتمتعون بالخير

ً
مجلس النمارة  ثانيا

 لما يحدده النمام الدايىلي  وترفع ل
ً
كة الوتفية  يتوىل إدارتها وفقا ة وأعمال م التقارير الشهريمجلس إدارة الرسر

: الدوائر التنفيذية  وهي المسؤولة بشك  
ً
ا ي بمتابعة اخأعمال اليومية  أيي 

: المدير العام  المعتز
ً
المدير العام  رابعا

كة الوتفية.   ملارسر عن تنفيذ اخأعمال وإدارة مشاري    ع واستثمارات الرسر

كة ا ز عىل إدارة الرسر  لوتفية: يوض  الشك  الملحق مستويات القائمي 

 
: 2* شك  ) ي

 (2017( من إعداد اللاحث باالستفادة من )العائز
كة الوتفية استثماراتها  وبعدها؛ من  كة الوتفية بإجراءات تتم تل  توجيم الرسر ي الرسر

ز
وترتلط معالجة الخسائر ف

ي عمليات استثمارية 
ز
كة الوتفية ف يالل دراسات الجدوى الدتيقة والمتكاملة ومعرفة المخاطر  وبعد ديول الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أن تعم  عىل تكوين احتياطيات لمواجهة
 لفق وتحقيق أربا   ينلغز

ً
م الواتع الخسائر المتوتعة  ولما كان اخأوىل وفقا

ات"؛  ي "وجوه الخي 
ز
كة الوتفية يتم ضف أموال التصفية ف ي حالة تصفية الرسر

ز
  فإنم ف

ً
ي أن يكون الوتف مؤبدا

الميدائز
ي ك  اخأحوال هي ملكية مقيدة ناتصة. )دوابم  

ز
 (2019فملكية الوتف سواء أكانت للواتف أم الموتوف عليم ف

كات الوقف التعليمي وتطبيقات االستثمار المعارص 4. 4  . شر

ي القيام بمهامها بكفاءة وبمقدرة 
ز
تعتير اإلدارة المالية الحديثة والرشيدة من أهم موجلات دعم المؤسسات الوتفية ف

ي مجال االستثمارات الوتفية  حيث تقدم لها المع
ز
اتيجية والتنفيذية ف ي اتخاذ القرارات االسي 

ز
ومات المالية لعالية ف

السليمة والدتيقة والمالئمة بالكيفية واخأساليب المعاضة الحديثة والمناسلة  ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة 
ي تهدف إىل استكشاف آليات تحقيق االستدامة داي  المؤسسات التعليمية بناًء عىل أنشطة القطاع االتتصادي 

الت 
أدوات تموي  التعليم  وتقي   الدراسة نماذج عملية حيث يمكن لقطاع واالستثماري من يالل نمام الوتف كأحد 

. وهذا يتطلب تقديم صيغ جديدة  ي
 لتأسيس وتموي  أنشطة التعليم الوتقز

ً
كات ومؤسسات التعليم العم  معا الرسر

كة وأنواعها إلدارة استثمارات المؤسسة الوتفية  يطلق ليها ع للتموي  بالوتف  من يالل االستعانة بنموذج الرسر
وعات ذات جدوى اتتصادية واجتماعية مربحة   ي مرسر

ز
ي تستخدم أصولها الموتوفة ف

كة الوتفية" والت  اسم "الرسر
ي مجاالت متنوعة. يوض  الشك  

ز
تمكنها من توزي    ع ما تحققم من عوائد االستثمار عىل مصارف وتفية تنموية ف

الحديث حول نموذج محافظ االستثمار الملحق أدوات وأشكال إدارة االستثمارات الوتفية  وسوف نخصص 
ي إدارة استثمارات أوتاف التعليم. 

ز
 الوتفية "الحقيلة االستثمارية" ف

 

 (2020( من إعداد اللاحث باالستفادة من )سفيان: 3* شك  )

 محافظ االستثمار الوقفية "الحقيبة االستثمارية" نموذج هارفرد: 
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ز
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ي 
ز
ي الواليات المتحدة اخأمريكية بما يعكسم تقدم جامعة "هارفارد" حالة جلية لدور الوتف ف

ز
 بناء التعليم العاىلي ف

تاري    خ هذه الجامعة من تطور ومكانة علمية وأكاديمية مرموتة داي  الواليات المتحدة اخأمريكية ويارجها  ومنذ 
سع و صدر تانون يمنع تقديم أي تموي  حكومي للجامعات الخاصة  هذا القانون فت  اللاب لفرص أ 1824العام 

عات من المجتمع.  ي والتير
ي التموي  الوتقز

 لجامعة هارفارد لتلق 

وفيما يتعلق بإدارة االستثمارات الوتفية لجامعة هارفرد  تجدر اإلشارة إىل أن اخأصول الوتفية لجامعة هارفارد 
ي العام 

ز
كة ف كة إدارة هارفارد"  تأسست هذه الرسر كة مملوكة للجامعة تعرف باسم "رسر ف عليها رسر وتقوم  1974ترسر

بإدارة اخأصول الوتفية للجامعة  وتهدف إىل تحقيق نتائج إيجابية لدعم اخأهداف العلمية واللحثية لجامعة هارفارد 
 عىل المدى الطوي . 

"  حيث تدار هذه اخأصول بواسطة  ز ي إدارة أصول الوتف وهو "النموذج الهجي 
ز
 ف
ً
 فريدا
ً
كة هارفارد منهجا وتنتهج رسر

: فريق اخأسواق العامة: يقوم بإدارة االستثمارات ثالث فرق تتكون من  ي إدارة القطاع الالربخي وهي
ز
ز ف اء مختصي  يير

ذات العوائد العالية كاخأسهم والسندات  فريق اخأصول اللديلة: يقوم بإدارة االستثمارات اللديلة "السلع" واخأوراق 
ها  فريق الدعم: يهتم ب تكنولوجيا المعلومات لتطوير اخأنممة الداعمة النقدية والودائع اآلجلة والعقارات وغي 

 لنشاطات الفرق السابقة. 

ي توفي  مصادر مالية تساعد الجامعة عىل تحقيق الريادة  
ز
كة إدارة هارفارد إىل تحقيق أهدافها الرئيسية ف تسغ رسر

ندوق ة عن صالتعليمية واللحثية  من يالل مشاري    ع "محفمة االستثمار" أو الحقيلة االستثمارية  وهي علار 
كة "إدارة هارفرد".  استثماري يضم كافة المشاري    ع االستثمارية الوتفية المملوكة من تل  الجماعة وتخضع إلدارة رسر
ويتوزع التموي  االستثماري خأصول الحقيلة االستثمارية عىل: )اخأسهم اخأمريكية  اخأسهم اخأجنبية  أسهم اخأسواق 

العوائد المطلقة  اخأصول ذات العائد الماىلي  الموارد الطبيعية واللضائع   الناشئة  اخأسهم الخاصة  اخأصول ذات
 العقارات  السندات المحلية  السندات اخأجنبية  السندات المرتلطة بالتضخم(. 

كة إدارة استثمارات أوتاف جامعة هارفرد اخأمريكية بالمليار دوالر:   ويمهر الجدول المرفق تطور تيمة رأس مال رسر

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

رأس 
 المال

36.55 25.66 27.55 31.72 30.43 32.33 35.88 36.44 

 ( 2020( من إعداد اللاحث باالستفادة من )سفيان: 4* شك  )

 : كة إدارة أوتاف جامعة هارفرد إىل ما يىلي
 ويمكن إرجاع مدى تطور أصول المحفمة االستثمارية لرسر

ي مجال الدعوة للوتف من يالل برامج متنوعة تتالءم مع الجمهور الواسع  اعتماد  . 1
ز
االبتكار واإلبداع ف

 . ع إىل حد كبي  ز وتسهي  طرق التير عي   واالستجابة الحتياجات المتير
عات  . 2 ي الميادين المالية واإلعالمية  وتطوير الخطط االستثمارية وبرامج جمع التير

ز
ز ف االعتماد عىل المختصي 

 الخطط الخماسية الستقطاب اخأوتاف الجديدة.  بناًء عىل
ز والمستفيدين  والرتابة الشديدة عىل أنشطة العملية االستثمارية  ونرسر التقارير والوثائق  . 3 الشفافية مع الواتفي 

ي وجعلها متاحة للجمهور الواسع. 
وئز  المالية عىل مواتع المؤسسة االلكي 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

سس فيها  والدول اخأجنبية  واخأسمراعاة تنوي    ع المحفمة االستثمارية بحيث يتم ا . 4
ُ
ي أ
ي الدولة الت 

ز
واق الستثمار ف

ي توفر السيولة الالزمة لسداد 
الناشئة  وكذلك اخأسواق الدولية  من يالل اخأدوات االستثمارية المناسلة  الت 

ورة مراعاة نطاق االستثمار المستهدف.  امات أوتاف الجامعة  مع ضز ز  الي 
ية الوتفية من تل  إدارة اخأوتاف داي  المؤسسة التعليمية  من يالل مراجعة تقييم أداء المحفمة االستثمار  . 5

ي إذا ما كان مزي    ج 
ز
 العائد الفعىلي والعائد المستهدف  وذلك لللت ف

ز نتائج االستثمار بصورة دورية  والموازنة بي 
ات اخأهداف وأحوال السوق المالية. )سفيان  ي ظ  تغي 

ز
 ف
ً
 (2020 توزي    ع االستثمارات سيم  مالئما

 . الخاتمة5

ي خلص إليها الباحث: 
 وهنا نستعرض أهم النتائج والتوصيات الير

: نتائج الدراسة ي توصلت إليها الدراسة  وتنقسم إىل ما يىلي
 : أهم النتائج النمرية الت 

كات وصناديق االستثمار الوتفية إىل تطبيق ملادئ "الحوكمة اإلدارية" باعتلارها اإلطار الصحي   . 1 تحتاج رسر
 .
ً
 مؤسساتيا

ً
ي واكتسابم طابعا

 لتطوير أداء العم  الوتقز
ي زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعميم تيمة مؤسسة الوتف  . 2

ز
كات الوتف هو دورها ف إن من أهمية حوكمة رسر

كات الوتف  ام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة عىل رسر ز ي اخأسواق  لذلك فإن االلي 
ز
وتدعيم تدرتها التنافسية ف

 ك  جيد عىل أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية. سينعكس بش
عىل الرغم من تطور صيغ االستثمار الحديث المتعلق بإدارة اخأوتاف وصناديق استثمار اخأموال الوتفية  إال  . 3

ي معمم الدول العربية واإلسالمية بالمقارنة مع التطور الحاص  لدى التجربة الغربية ال 
ز
أن مؤسسات الوتف ف

ي دمج واستخدام تلك اآلليات واخأساليب االستثمارية. تزال متخلفة 
ز
 ف

ي معمم الدول االسالمية   . 4
ز
وة القومية ف انخفاض وتضائ  تيمة ونسلة اخأموال الوتفية من إجماىلي تيمة الير

وتراجع معدالت الدي  والعائد منها  نتيجة إلهمال عوام  النمو واالستثمار وتوظيف اخأموال الوتفية بالشك  
 الصحي . 

حة لتفعي  نمام  وصيات الدراسة: ت ي توصلت إليها الدراسة  هنا  بعض التوصيات المقي 
ي ضوء النتائج الت 

ز
ف

 :  الوتف االستثماري  وتشم  ما يىلي

ي ملادئ الحوكمة  وتكيفيها بما يتناسب مع  . 1
ز
كات بأنواعها  والتطور الواسع ف االستفادة من أنممة عم  الرسر

كة الوتفية".   طبيعة "الرسر
ي عىل . 2

ي تتناسب مع طبيعة االستثمار ينلغز
كات المعنية بإدارة أوتاف التعليم ايتيار الصيغ التمويلية الت   الرسر

ي تعم  عىل المحافمة عىل اخأصول الوتفية وزيادة عوائدها  وبالتاىلي تقلي  المخاطر االستثمارية  
ي  والت 

الوتقز
 عىل طبيعة اخأصول الو 

ً
ي تشك  يطرا

ي الصيغ التمويلية الت 
ز
ي اخأسواقياصة ف

ز
 المالية.  تفية  مث  المضاربة ف

3 .   . ي
ي تموي  القطاع الوتقز

ز
اكة االستثمارية مع القطاع الخاص وتعبئة موارده المالية ف  تشجيع الرسر

كات إلدارة واستثمار اخأصول الوتفية باالعتماد عىل دراسات الجدوى االتتصادية  وتقييم المشاري    ع  . 4 تأسيس رسر
. الوتفية بما يضمن المردودية ال

ً
 واجتماعيا

ً
 عالية اتتصاديا

ي المؤسسة الوتفية  كالمتطللات المتعلقة بأنشطة التسويق   . 5
ز
ام بالمتطللات اخأساسي لإلدارة االتتصادية ف

ز االلي 
 وتطبيق معايي  المحاسلة الوتفية  ومعايي  الحوكمة. 

 . المراجع6
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م  ) اتيجية تنموية 2019فادي فتخي اخأرسر م لتطوير الوتف التعليىمي لتموي  التعلي(  رسلة ماجستي   نحو اسي 
ز  ي فلسطي 

ز
 ". 2018الجامغي ف

ي الدراسات 2015عامر العتوم  عدنان ربابعة  )
ز
( "استثمار اخأموال الوتفية: مصادره وضوابطم"  المجلة اخأردنية ف

 . 240  ص: 2  ع. 11اإلسالمية  م. 

ف دوابم  ) ي اإلسالم"  ط2009أرسر
ز
 . 27  ص: 1(  "االستثمار ف

 . 34(  "الوتف اإلسالمي تطوره إدارتم تنميتم"  بحث منشور  ص: 2000تحف  ) منذر 

ي أحمد دنيا  )
 
ي مفهومم وأهميتم وآلياتم"  المؤتمر الدوىلي السنوي حول اآلليات 2017شوف

(  "االستثمار الوتقز
ي الجزائر  سبتمير 

ز
 . 8  ص: 2017التفصيلية لقطاع اخأوتاف ف

 https://cutt.us/PJo18ري    ع"  الموسوعة السياسية. (  "مفهوم ال2020صلا  جريلات  )

ي  )
ز
 . 7(  "تنمية موارد الوتف والحفاظ عليها"  مجلة أوتاف الكويت  ط2004عىلي القرة داغ

 ttp://cutt.us/tDW6hh(  "حوكمة المنممات الوتفية". 2016علد هللا النمري  )

 عويسي  )
ز ي  أمي 

(  "حوكمة الوتف وعالتتها بتطوير المؤسسات الوتفية )دراسة تطبيقية 2018أسماعي  مومتز
ة("  إدارة الدراسات والعالتات الخارجية  الكويت  ص:   . 19وفق منهج النمم الخبي 

"  كرسي الشيخ راشد (  "تواعد حوكمة الوتف: نمارة مؤسس2014فؤاد العمر  باسمة المعود  )
ً
ة الوتف نموذجا

 . 33لدراسات اخأوتاف  الرياض  ص: 

(  "حوكمة اخأوتاف وإدارة عملياتها الرئيسية"  مؤسسة ساغي لتطوير اخأوتاف  الرياض  2018سامي صالحات  )
 . 44ص: 

ز اخأرسج  )  . 2012  بحث منشور  مارس MPRA(  "حوكمة الوتف"  أرشيف ميونخ 2012حسي 

ي  ) عىلي القره
ز
ي لإلفتاء واللحوث"2020داغ  . (  "استثمار الوتف وطرتم القديمة والحديثة  المجلس اخأورئر

https://cutt.us/pOh9U 

ي 2010موس التكينة  )
ي االستثمارات الوتفية: دراسة حالت 

ز
عية ف  -سودان ال -(  رسالة دكتوراه  "الضوابط الرسر

 . 6اإلمارات العربية المتحدة"  معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي  ص: دولة 

"  مجلة جامعة الملك علد العزيز: االتتصاد 2010مصطقز علد السالم  ) ي ي الوطن العرئر
ز
(  "تفعي  دور الوتف ف

 . 48-47  ص: 1  ع. 20اإلسالمي  م. 

تلة عىل تهميش الوتف2009حمدي علد العميم  ) "  المؤتمر الثالث لألوتاف بالمملك (  "النتائج المي  ة اإلسالمي
 . 266-255العربية السعودية  ص: 

https://cutt.us/PJo18
http://cutt.us/tDW6h
https://cutt.us/pOh9U
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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