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 اإلهداء
 

 إلى أمي وأبي..
رمزا الحنان والعطاء، أسأل اهلل سبحانه أن يرحم أبي ويسكنه الفردوس األعلى، وأن 

 يمّد في عمر أمي ويحسن عملها. 
 . وأخواتي.إلى إخوتي 

 متمنيًا لهم دوام األلفة والسعادة في الدنيا واآلخرة.
 إلى زوجتي الغالية..

 عنوان الحب والصبر والكفاح، فدعائي لها بدوام السعادة والتوفيق والصحة والعافية. 
 إلى أبنائي.. 

 متمنيًا لهم التوفيق في الدنيا واآلخرة والصالح والهداية.
 إلى أعمامي وأخوالي وأبناء قبيلتي..

 إلى أصدقائي وزمالئي..
 إلى كل معلم تفضل علي وعلمني حرفًا.. 

 . للناس.إلى كل روح طاهرة تتمنى الخير 
 

 وفقكم اهلل وجزاكم اهلل خيراً 
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 شكر وتقدير
، (1) اهلل(انطالقًا من قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )من ال يشكر الناس ال يشكر 

، على ما قدمه من لألستاذ الفاضل الدكتور السيد محمد السريتيأزجي الشكر والتقدير 
رشاد ومتابعة طوال فترة إعداد البحث، أشكره على سعة صدره، وعظيم نصائحه،  توجيه وا 

 وأسأل اهلل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. 
في  أرشدني ووجهنيكما أسجل شكري الوافر لألستاذ الدكتور المولدي الجالصي الذي 

 .بداية كتابة خطة البحث، فجزاه اهلل عنا كل خير
بن حاسن الجابري لما قدم من  عبد اهللكما أتقدم بكلمة شكر وعرفان لألستاذ الدكتور 

الدكتور نزار الرايسي والدكتور ، والشكر موصول كذلك لكل من جهد في بداية ونهاية بحثي
 .سمحان العجمي

 تفضله بالموافقة فالعبد اللطي عبد اهللبن  فعبد اللطيوأشكر سعادة األستاذ الدكتور 
على اإلشراف على الرسالة خلفًا للدكتور عصام هاشم الجفري واألستاذ الدكتور السيد محمد 

 السريتي فكان خير خلف لخير سلف فجزاه اهلل عنا أفضل الجزاء. 
وال يفوتني هنا بالشكر والثناء العطر لسعادة الدكتور عصام الجفري على مواقفه النبيلة 

  زاه اهلل خير الجزاء وأحسن المثوبة.وحسن أخالقه خالل فترة إشرافه فج
ألهلي وأقاربي وأصدقائي الذين لم يبخلوا علي بدعمهم، فلم أشعر  أتقدم بالشكركما 

 بالغربة لقربهم وتواصلهم الدائم.
وال يفوتني أن أشكر االستاذ طلعت حيدة على ما بذله من وقت وجهد في إخراج هذا 

 الجزاء.البحث بهذه الحلة فجزاه اهلل خير 
والشكر كل الشكر لدولة الكويت، دولة الخير والعطاء، التي ابتعثتني للحصول على 

 هذا المؤهل.
وأخيرًا أشكر جامعة أم القرى ممثلة بالقائمين عليها إلتاحة الفرصة لي للدراسة بها 

للبالد أن يتقبله وأن يكون فيه النفع والخير  -جل في عاله-وتقديم هذا الجهد، سائاًل اهلل 
  والعباد.

                                                           

وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم  باب في شكر المعروف،(، 4240( رواه أبو داود، برقم )1)
(416.) 
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 ملخص الدراسة
 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية، 
بصورة غير مباشرة من خالل قيام هذه الصناديق الوقفية بتوفير موارد مالية مستدامة 

ن االجتماعي تسهم في تمويل النفقات الحكومية االجتماعية مثل: الصحة والتعليم والضما
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من الدراسة  واعتمدتبالكويت. 

وذلك من خالل التعريف بالصناديق الوقفية ومشروعيتها، وكيفية إدارتها وسبل 
استثماراتها، وآثارها االقتصادية واالجتماعية، وعالقتها بالنفقات الحكومية االجتماعية 

والتعليم والضمان االجتماعي. وتعتمد الدراسة في جانبها التطبيقي على  مثل: الصحة
تقدير نموذج قياسي لطبيعة العالقة بين الصناديق الوقفية والنفقات الحكومية االجتماعية 

 .م2017 – 1996على المستويين الكلي والجزئي في الكويت خالل الفترة 
 ة أهمها: وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات عام

عالقة طردية قصيرة األجل ذات داللة إحصائية من عوائد االستثمارات وجود  •
 الوقفية إلى اإلنفاق الحكومي االجتماعي. 

أثر طويل األجل وأنه مكمل لكل من االستثمارات الوقفية وعوائد وجود  •
 االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي. 

أثر مزاحم لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على الصحة ولكنه وجود  •
 ضئيل. 

 أثر مكمل لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على التعليم.وجود  •
وأوصى الباحث بعدة توصيات موجهة للجهات الحكومية المعنية بتخطيط اإلنفاق  

 اف.الحكومي، وكذا توصيات موجهة لألمانة العامة لألوق
 الكلمات المفتاحية: 

الصناديق الوقفية، النفقات الحكومية االجتماعية، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 
 تمويل النفقات الحكومية االجتماعية.
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Abstract 
The purpose of this study is to state the relationship of Endowment 

Funds to the Government Social Expenditures. Endowment Funds provide 
predictable and sustainable source of income indirectly that can support 
Government Social spending on: Healthcare, Education and Social security. 
The methodology of this study will be descriptive analytical on the theoretical 
side by defining Endowment Funds and their legitimacy, how they are being 
managed and their strategies in investments. We will also look at their social 
and economic influence. In particular, their relationships to the Government 
Social Expenditures. The applied part of this study will focus on creating an 
estimated model that can evaluate the nature of the relationship of 
Endowment Funds and Social Government spending in Kuwait from 1996-
2007 whether it was partial or total funding. 

The study concluded with a set of results and general 
recommendations, the most important of which are: that there is a positive 
short-term relationship with statistical significance from the returns of 
endowment investments to social government spending. There is a long-
term impact that is complementary to both endowment investments and 
endowment investment returns in government spending on social security. 
There is a crowding effect of waqf investments in government spending on 
health, but it is minimal. There is a complementary effect of endowment 
investments in government spending on education. 

 The researcher recommended several recommendations addressed to 
government agencies concerned with planning government expenditure, as 
well as recommendations to the General Secretariat of Awqaf. 

key words: 
Endowment Funds, Government Social Expenditures, Kuwait Awqaf 

General Secretariat, Financing Government Social Expenditures. 
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 مقدمة
الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، 

 . بعد.أما 
أرسى الرسول صلى اهلل عليه وسلم نظامًا فريدًا للوقف اإلسالمي، وذلك بما فقد 

غرسه في قلوب أصحابه رضوان اهلل عليهم من محبة الخير والعمل الصالح، وهذا ما 
ر رضي اهلل عنه: )لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم يؤكده قول جاب
 .(1) وقف(ذو مقدرة إال 

وبدأ ظهور الوقف في العصر اإلسالمي مع بدء العهد النبوي في المدينة المنورة، 
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ من خالل بناء مسجد قباء الذي وصفه القرآن الكريم بأنه

ثم تال ذلك بناء المسجد النبوي على أرض كانت أليتام من بني  (2)َّمبزب رب يئ ىئ
النجار اشتراها النبي صلى اهلل عليه وسلم ودفع ثمنها مائة درهم .. فكان النبي صلى 

 اهلل عليه وسلم أول من وقف في اإلسالم بوقفه أرض مسجده.
، (3)الدورشملت فوقد تعددت أنواع الوقف التي عرفها الصحابة رضوان اهلل عليهم، 

. وفي عهد الخلفاء الراشدين (6) المياه، وآبار (5) والعتاد، والدروع (4) الزراعيةواألراضي 
توسع الوقف في بناء المساجد، كما ازدهرت األوقاف في العصر األموي ازدهارًا كبيرًا. 

                                                           

 .3/391المقدسي، دار الفكر، بيروت، د.ت، الشرح الكبير على متن المقنع لإلمام شمس الدين  (1)
 .108( سورة التوبة، آية: 2)
( الدور: هي المساكن، وهي أشهر األوقاف عندهم، فقد روى عن جمهور من الصحابة رضي اهلل عنهم أنهم أوقفوا 3)

دِّيُق رضي اهلل قال»قال البيهقي: ، دورًا بالمدينة ،  عنه ِبَداِرِه ِبَمكََّة َعَلى َوَلِدهِ الُحَمْيدي: َوَتَصدََّق َأُبو َبْكٍر الصِّ
 .(11900السنن الكبرى: )

( األراضي الزراعية: كالبساتين واألراضي البور التي تستخدم للزراعة، ومن أشهر الموقفين عمر بن الخطاب 4)
ُر ْبُن اْلَخطَّاِب رضي قال الُحَمْيدي: َوَتَصدََّق ُعمَ »قال البيهقي:  ،وعثمان وعلي والزبير وغيرهم رضوان اهلل عليهم

 .(11900السنن الكبرى: )، اهلل عنه ِبُرُبِعِه ِعْنَد اْلَمْرَوِة َوِبالثَِّنَيِة َعَلى َوَلِدهِ 
( الدروع والعتاد: هي آالت الحرب، وقد ثبت أن خالد بن الوليد رضي اهلل عنه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل 5)

 .(983(، ومسلم )1468رواه البخاري )، اهلل
 .(3/109صحيح البخاري )، ( آبار المياه: هي التي يستقي منها الناس الماء ومن أشهرها بئر رومة6)

== 
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وبرز ذلك في مصر والشام، ويرجع ذلك إلى كثرة األموال التي غنمها المجاهدون من 
الفتوحات، كما تميزت األوقاف في العهد العباسي باستقاللية إدارة األوقاف عن تلك 

 .(1) وأنواعهاصارفها ت مالقضاء، وكذا كثرت األوقاف في العصر العثماني وتعدد
م أخذت على عاتقها مسؤولية 1993ومنذ إنشاء األمانة العامة لألوقاف عام 

المجتمع الكويتي، وبدأت تعطي بعداً حضاريًا النهوض بالوقف في شتى مناحي الحياة في 
نهضة المجتمع،  توضح أثره فيجديدًا، ودورًا مستقبليًا جديدًا وزاهرًا للوقف اإلسالمي، و 

كما كان في عصور النهضة اإلسالمية، ويعطي للعمل الخيري دورًا رياديًا في الصناديق 
 .(2) لألوقافالوقفية التي أنشأتها األمانة العامة 

امت األمانة العامة لألوقاف بالعمل على استثمار األوقاف الموجودة وتنميتها، وق
وثانيهما: الدعوة إلى إقامة أوقاف جديدة من خالل صناديق متخصصة، وقد خصص 
لالتجاه الثاني قطاع يشرف على إدارته هو قطاع )الصناديق والمشاريع الوقفية( وتتألف 

من إيرادات األموال الوقفية التي يقدمها الناس لألغراض الموارد المالية للصناديق الوقفية 
 . (3) صندوقالتي يرعاها الصندوق، ومن األموال التي تخصصها األمانة العامة لكل 

م  أعلنت األمانة العامة لألوقاف عن إنشاء صناديق وقفية، وفي 1994وفي عام 
م أسست ثمانية صناديق وقفية هي: الصندوق الوقفي لرعاية المساجد، 1995عام 

الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة، الصندوق الوقفي للتنمية الصحية، 
وق الوقفي للثقافة والفكر، الصندوق الوقفي للقرآن الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، الصند

الكريم وعلومه، الصندوق الوقفي لرعاية األسرة، الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، 
م قامت األمانة العامة بدمج الصناديق المتشابهة حتى أصبحت أربعة 2001ثم في عام 

صندوق الوقفي للقرآن الكريم، صناديق وقفية هي: الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة، ال
                                                           

 .1، 17، 2017عبير قطناني، المؤسسات الوقفية في العهد العثماني، مجلة دراسات بيت المقدس   (1)
تنمية المجتمع. رسالة ماجستير منشورة،  ، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ودورها فعبد اهلل( الحجي، محمد 2)

 م.2015 -هـ 1436( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 18ضمن سلسلة الرسائل الجامعية، رقم )
األسس الشرعية والمحددات االقتصادية، بحث علمي محكم منشور  األوقاف.( فداد، العياشي الصادق، استثمار 3)

التقرير ، انظر أيضَا م2015 -هـ 1437العامة لألوقاف بالكويت،  ( ألمانة29في مجلة أوقاف، عدد رقم )
 .م، إعداد إدارة الصناديق الوقفية، األمانة العامة لألوقاف، الكويت2015الشامل إلدارة الصناديق الوقفية 
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 الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.
فالصندوق الوقفي هو القالب التنظيمي الذي تنشئه األمانة العامة لألوقاف وفقًا 
للنظم المعتمدة لتنفيذ أهداف محددة، والقيام بمشروعات تنموية في المجاالت المختلفة 

، ويختص الصندوق الوقفي بالمهام واألعمال (1) لشروطهمتحقيقاً ألغراض الواقفين وتلبية 
 : تيةاآل

 ات الخاصة بالصندوق واعتماد خططه وبرامج العمل فيه.رسم السياس -
دراسة المشروعات التي تدخل ضمن نطاق مجاالت العمل وتؤدي إلى تحقيق  -

 األهداف واختيار المناسب منها.
متابعة تنفيذ األعمال والمهام، واقتراح الحلول والمناسبة لما يصادفها من  -

 مشكالت وعقبات.
عمل على استقطاب أوقاف جديدة وتدبير موارد التعريف باألهداف العامة وال -

 مالية جديدة.
إعداد الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للصندوق تمهيدًا لعرضها على  -

 لجنة التخطيط واللجنة الشرعية لالعتماد.
 اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل. -
وفقًا للنظم اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات لجنة صرف المنح والمخصصات  -

 المعتمدة.
 إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى األداء. -
متابعة وتوجيه ورقابة العمل في الصندوق والعمل على رفع مستوى األداء  -

 ومعالجة ما قد يصادف من مشكالت أو عقبات.
متابعة األمور التي تتعلق بالصندوق لدى األمانة العامة لألوقاف أو الجهات  -

 ى وفقًا للصالحيات التي تقرر له في هذا الصدد.األخر 
إعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة أو تتطلبها  -

                                                           

ماجستير مطبوعة، ، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ودورها ف تنمية المجتمع، رسالة عبد اهلل( الحجي، محمد 1)
 م..2015 -هـ 1436( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 18ضمن سلسلة الرسائل الجامعية، رقم )
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 النظم المعتمدة وموافاة الجهات المعنية بها.
ممارسة األعمال التي ترد في القرارات والنظم الخاصة باألمانة لألوقاف أو التي  -

 السلطات المختصة في األمانة العامة. يكلف بها الصندوق من
وأوكلت األمانة العامة لألوقاف إدارة هذه الصناديق إلى إدارة مستقلة هي: "إدارة 

 .(1)الصناديق الوقفية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليون  88،6م ) 1994وقد نمت أموال الوقف في دولة الكويت حيث بلغت في عام 
. (2) سنةلكل  %14م أي نمو بنسبة  2014مليون د.ك( في عام  335.5د.ك( إلى )

كيفية تطور حجم األصول المستثمرة لألمانة العامة لألوقاف  تيويوضح الجدول اآل
 م.2011 – 2000خالل الفترة 

 م:2011 – 2000تطور حجم األصول المستثمرة بين سنة 
 2011 2010 2006 2004 2002 2000 العام

 837.4 978.1 606.4 225.6 335.8 252.9 القيمة )مليون دينار كويتي(
                                                           

 ، إعداد إدارة الصناديق الوقفية، األمانة العامة لألوقاف، الكويت.م2015مل إلدارة الصناديق الوقفية ( التقرير الشا1)
 م.2014م وعام  1994( التقرير المالي لعام 2)

 إدارة الصناديق الوقفية

 مراقبة الصناديق الوقفية

 قسم المتابعة سكرتارية
 والدعم اإلداري

 الصندوق الوقفي
 واإلغاثةللدعوة 

 الصندوق الوقفي
 للقرآن الكريم

 

 الصندوق الوقفي
 للتنمية العلمية

 

 الصندوق الوقفي
 للتنمية الصحية
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خالل الجدول أعاله يتضح تنامي حجم األصول المستثمرة لألمانة العامة من 
لألوقاف، مما يؤكد االهتمام باستثمار األوقاف وتنمية ريعها، من زيادة األصول الوقفية، 

 وتعبئتها عن طريق الصناديق الوقفية ثم استثمار هذه األصول وتنميتها.
اري في الوقف بشكل عام يعتبر من كذلك فإن متوسط معدل العائد االستثماري العق

، وهو ما يعني أن كل ما يتم استثماره في %25-20العوائد الكبيرة التي تتراوح بين 
 .(1) سنوات 5-4تطوير الوقف يمكن استرداده في غضون 

وتزداد أهمية الوقف في دولة الكويت من الناحية االقتصادية في أنه يسهم في تنمية 
المجتمع، كما يسهم في تكوين رأس المال البشري وتنميته، والمساعدة في تأسيس البنية 
تاحة الفرص لتشغيل العمالة والتقليل من البطالة، والمساهمة في  التحتية في الدولة، وا 

ي للمجتمع، كما أنه مصدر لزيادة دخول الفقراء واأليتام والمحتاجين، زيادة الحراك التجار 
، كما يمكن للوقف أن يسهم في (2) المستدامةولذلك فإن الوقف يسهم في تحقيق التنمية 

 .(3) االقتصادتوزيع أفضل للدخل في 
وأكدت اإلدارة المعاصرة للدولة الحديثة أن األوقاف من أهم مقومات النجاح للقطاع 

( والتي انتقلت فكرتها Trust( أو )Endowmentالثالث )الخيري( وهي التي تسمى )
إلى غرب أوروبا عن طريق الدولة األموية بعد فتح األندلس، وشرق أوروبا عن طريق 
الدولة العثمانية بعد فتح البلقان في القرن التاسع الهجري، وصنف القطاع الخيري 

ثاني عبر التاريخ اإلسالمي من حيث حجم رأس ماله اإلسالمي بأنه القطاع األول أو ال

                                                           

(1)RASHID, SYED KHALID, CERTAIN LEGAL AND ADMINISTRATIVE MEASURES 
FOR THE REVIVAL AND BETTER MANAGEMENT OF AWQAF, اإلسالمي للبحوث  المعهد

 م.2011والتدريب، منشور 
منشورة، مجلة خدمة للتنمية البشرية المستدامة والرقي المجتمعي. افتتاحية المجلة  الوقف.( االفتتاحية، استثمار 2)

 م. 2015 –ه  1437(، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 29أوقاف عدد )
(3)ÇIZAKÇA ، MURAT، AWQAF IN HISTORY AND ITS IMPLICATIONS FOR 

MODERN ISLAMIC ECONOMIES  م1998، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، منشور . 
== 
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 .(1) المستدامةوأعماله وشراكته التنموية، وتحريكه للموارد البشرية والمالية والتنمية 
وقد كان نظام األوقاف بمنزلة العمود الفقري للمدارس والمؤسسات التعليمية، وأسهم 

واإلنفاق على طلبة العلم، فالوقف في تشييد المدارس والجامعات وتوظيف المعلمين فيها، 
استقاللية العملية التعليمية، لتكون رافدًا من روافد التقدم و  يسهم في استقرار واستمرار

والنهضة، وتجدر اإلشارة إلى أنه لم توجد هناك مخصصات في ميزانية الدولة ألهداف 
انت المدارس التعليم، فلم يوجد ديوان في الدولة اإلسالمية خاصًا بالتعليم، بل ك

 .(2) والمخصصاتوالجامعات تقوم على ما تقدمه المؤسسات الوقفية في األموال 
الصناديق الوقفية من خالل استثمار أموالها و  بالوقفالدولة  هذا يبين ضرورة اهتمامو 

في النواحي المفيدة للمجتمع، كذلك ابتكار أساليب وقفية خيرية جديدة لإلنفاق. ولذلك 
الدراسة إلى بيان عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في تسعى هذه 

 م.2017 – 1996دولة الكويت خالل الفترة 
 الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الوقف، لذلك يمكن تقسيمها إلى ثالثة 
الثاني على  قسمفيما يركز ال األول في دراسات الوقف بصفة عامة، قسم، يتمثل الأقسام

الثالث على دراسات تتعلق  قسمدراسات تختص باستثمار أموال الوقف، بينما يركز ال
 : تيبالصناديق الوقفية، وذلك على النحو اآل

 األول: دراسات الوقف بصفة عامة:  قسمال
 Financing and investment in"م(، بعنوان: 1995)( 3) الزرقادراسة  -1

Awqaf projects: a non-technical introduction " تناولت هذه الدراسة
بعض خصائص الموجودات الوقفية ودالالتها، ودراسات الجدوى االقتصادية، وصيغ 

                                                           

الكويت أنموذجًا(،  –والمسؤولية االجتماعية )األوقاف والتحديات  ، القطاع الثالثزعبد العزي( صالحين، لبنى 1)
 .115-114، ص م2015كتاب منشور ضمن مشروع مداد الوقف، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 

 .المرجع السابق( 2)
 Financing and investment in Awqaf projects: a non-technical( الزرقا، محمد أنس، 3)

introduction  ،م.1995بحث منشور في موقع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
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إلى تحسين اختيار  وتوصلت هذه الدراسةالتمويل اإلسالمية لألوقاف القديمة والحديثة، 
استثمار أموال الوقف يؤدي إلى الحفاظ وتمويل المشاريع المدرة للدخل في األوقاف. وأن 

على األمالك الوقفية بحيث ال تؤكل هذه األموال من قبل التكاليف والنفقات، وأن 
االستثمار يسهم في تحقيق أهداف الوقف ويساعد في دعم عمليات التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية والتربوية واألخالقية.
" أثر الوقف في التنمية االقتصادية" م(: عن2001) (1)دراسة العبداللطيف -2

وتناولت هذه الدراسة أهمية الوقف والحكم الجليلة والمعاني النبيلة التي يتضمنها، وتعريف 
الوقف وبيان حكمه، والحكمة من مشروعيته، وتحديد أركانه وشروطه، وذكر أنواعه 

أنشطة الوقف ومجاالته، واألثر االقتصادي للوقف في الجانب المالي للدولة، وبعض 
التي تسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة في تمويل كثير من مشروعات البنية 
األساسية، وأثر الوقف في زيادة اإلنتاج بمختلف أنواعه في القطاعات الزراعية 
والصناعية والتجارية، وكذا االستثمار في رأس المال البشري الذي يعد العنصر األساسي 

أن للوقف كمصدر  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةية، للتنمية االقتصاد
اقتصادي مالي قدرة على التأثير في عملية التنمية، ويسهم في تخفيف العبء المالي 
عن الدولة في تمويل الحاجات العامة وتمويل البنية األساسية من مساجد ومدارس 

الوقف قد أسهم في زيادة اإلنتاج  ومستشفيات وطرق ومياه ومقابر وجهاد وغير ذلك، وأن
بمختلف أنواعه سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري، وأن الوقف قد أثر في مجال 
التشغيل والقضاء على البطالة، ويعد الوقف أسلوبًا من األساليب التي تسهم في عالج 

 مشكلة التوزيع للثروات والدخول بين أفراد المجتمعات اإلسالمية.
دور األوقاف في توفير الخدمات العامة م(، عن "2006) (2) ندوزقدراسة  -3

" استهدفت الدراسة توضيح دور األوقاف في رفع عبء كبير عن عاتق وتحقيق التنمية
                                                           

م(، أثر الوقف في التنمية االقتصادية، بحث منشور في مؤتمر 2001، )عبد اهللبن  فعبد اللطي، فالعبد اللطي( 1)
 األوقاف األول بالمملكة العربية السعودية جامعة أم القرى، بمكة المكرمة.

"دور األوقاف في توفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية "بحث مقدم ضمن أعمال الملتقى  ،معبد الكري( قندوز، 2)
م، نشر األمانة العامة لألوقاف بالكويت، مجلة أوقاف الكويت، 2006 الجزائر -العلمي الوطني بجامعة باتنة

 (.16العدد )
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الدولة من خالل توفير مختلف الخدمات العامة التي يحتاجها المجتمع، ومن ثم تحقيق 
الدراسة الوقف من  توتناول .دولةالتنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تعتبر هدفا ألي 

حيث مفهومه، وأشكاله، وأهميته، ودور الوقف في توفير الخدمة العامة، ودور الوقف 
ضع نظام الوقف بالجزائر خالل الحقبة االستعمارية. وجوانب في تحقيق التنمية، وو 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها اهتمام الجزائر بنظام الوقف، وآفاقه المستقبلية. 
أواًل: إقامة بنك إسالمي لتنمية األوقاف، ثانيًا: إنشاء جهاز فني استشاري  الدراسة

 للمساعدة في دراسات الجدوى، والدراسات الفنية الخاصة بتنمية األوقاف. 
"إسهام الوقف في تمويل المؤسسات م(، عن 2010) (1) العيونيدراسة  -4

ولت هذه الدراسة: تمويل الوقف وتناالتعليمية والثقافية بالمغرب خالل القرن العشرين" 
للمؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب قبل الحماية، والوقف على المؤسسات التعليمية 
سهام الوقف في دعم المؤسسات التعليمية والثقافية في عهد  والثقافية في عهد الحماية، وا 

المعاصرة  االستقالل، وضوابط عالقة الدولة بمؤسسة األوقاف، وأهم الصيغ الوقفية
ومن أهم النتائج التي لتمويل المؤسسات التعليمية والثقافية، وكيفية االستفادة منها. 

أولها: كانت مؤسسة األوقاف هي الممول الرئيسي والعمود الفقري  توصلت هذه الدراسة
للتعليم والثقافة في المجتمعات العربية اإلسالمية إلى بدايات القرن العشرين. وثانيها: أن 

تمويل بأموال الوقف هو تمويل تعبدي طوعي يتسم بالديمومة واالستمرار. وثالثها: ال
أهمية مشاركة المجتمع األهلي في تمويل التعليم والثقافة من خالل مؤسسة األوقاف. 
ورابعها: تعتبر مؤسسة المسجد من أهم مراكز التعليم في تاريخ التربية والتعليم عند 

سة بـأهمية تضمين المناهج التعليمية مادة عن الوقف وأثرها المسلمين. وأوصت هذه الدرا
التنموي. وضرورة تدخل المشرع إلصدار مدونة لألوقاف في المغرب، وضرورة تمويل 
نشاء صناديق  المؤسسات التعليمية والثقافية بواسطة أهم الصيغ الوقفية المعاصرة. وا 

ير والدكتوراه في مختلف وقفية للقرض الحسن لدعم الباحثين في مرحلتي الماجست
                                                           

والثقافية بالمغرب خالل القرن العشرين، دراسة ، إسهام الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية معبد الكري( العيوني، 1)
( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 11تحليلية، رسالة ماجستير منشورة من ضمن سلسلة الرسائل الجامعية رقم )

 م.2010 -هـ 1431
== 
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 التخصصات العليمة. 
 الثاني: ويختص بدراسات استثمار أموال األوقاف: قسمال
"فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة م(، 2008) (1) عزوزدراسة بن  -1

تناولت هذه الدراسة أحكام الوقف ودليل مشروعيته والحكمة  تطبيقية عن الوقف الجزائري"
من تشريعه، وتطور الوقف الجزائري، ومشروعية استثمار الوقف، والصيغ واألشكال 
التطبيقية المناسبة لتمويل استثمارات الوقف عمومًا والجزائري خصوصًا، ومن تلك 

اإلجارة، واألسواق المالية،  الصيغ: عقد المشاركة، واالستثمار الزراعي، والبيع، وعقد
أن هناك مصادر تمويل ومن أهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة: والتمويل التكافلي. 

ذاتية لمشاريع الوقف، وكذا مصادر تمويل خارجية، وهناك صيغ وأشكال تمويل 
استثمارات األوقاف منها: عقد المشاركة، والتمويل واالستثمار الزراعي للوقف، وعقد 

لسلم، والمضاربة، والمرابحة، واالستصناع، والتمويل عن طريق األسواق المالية، ا
 والتمويل التكاملي. 

 
تمويل واستثمارات األوقاف بين النظرية م(،  "2011)( 2)دراسة مسدور -2

" مع اإلشارة إلى حالة األوقاف في الجزائر وعدد من الدول الغربية واإلسالمية، والتطبيق
الدراسة األوقاف وتاريخها، وصيغ وأدوات تمويل واستثمار األوقاف واألبعاد وتناولت هذه 

سالمية في مجال  االقتصادية واالجتماعية لتنمية األوقاف، وعن تجارب غربية وا 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  األوقاف، وتجربة الجزائر في مجال األوقاف.

االستثمار دون دراسة المحيط االستثماري،  أولها: ال يجب أن نندفع وراء فكرةالدراسة 

                                                           

، رسالة ، فقه استثمارات الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائريرعبد القاد( بن عزوز، 1)
 -هـ 1429( األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، 7دكتوراه منشورة من ضمن سلسلة الرسائل الجامعية، رقم )

 م.2008
( مسدور، فارس، تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق، مع اإلشارة إلى حالة األوقاف في الجزائر وعدد 2)

( األمانة العامة 12دكتوراه منشورة ضمن سلسلة الرسائل الجامعية، رقم )من الدول الغربية واإلسالمية، رسالة 
 م.2011 -هـ 1432لألوقاف بدولة الكويت، 
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وال سيما ونحن نبحث عن االستثمار في األوقاف. ثانيها: إن الصيغ التقليدية اإلسالمية 
لتمويل واستثمار األوقاف قامت بحماية األوقاف عبر تاريخ الحضارة اإلسالمية. ثالثها: 

ستثمار الوقفي، شريطة يمكنها أن تضمن إنجازات كبيرة في مجال اال B.O.Tإن صيغة 
أال تنقطع العالقة التأجيرية أو الرمزية أثناء استغالل المشروع من طرف الممول. رابعها: 
إن إدارة األوقاف الجزائرية ال يمكنها أن تحقق نتائج جيدة في مجال اإليرادات إال إذا 

االستفادة  حظيت باالستقاللية الكاملة في ممارسة نشاطها. وأوصت هذه الدراسة بـضرورة
من التجارب الغربية في إدارة استثمار األوقاف الخيرية، بغية استثمارنا الوقفي الخيري. 
عطاء إدارة األوقاف االستقاللية الكاملة لضمان حسن استغالل األمالك الوقفية.  وا 

نشاء صندوق  .B. O. Tوتطوير صيغة الـ  باالستناد إلى مختلف الضوابط الشرعية. وا 
وال األوقاف، ودعوة المحسنين إلى االكتتاب الخيري الوقفي في أوراقه المالية استثمار ألم

الوقفية. واعتماد مكاتب ودراسات متعددة في مجال الدراسات االقتصادية للمشاريع. 
عطاء االستثمار في التعليم والبحث العلمي االهتمام الالزم في استراتيجيات االستثمار  وا 

الجامعات ومراكز البحث العلمي الوقفي باإلضافة إلى الكراسي  الوقفي، وذلك بترقية فكرة
 العلمية الوقفية.

 دراسة فقهية تطبيقية" –"استثمار األوقاف م(، عن: 2013) (1) الصقيهدراسة  -3
تناولت هذه الدراسة تعريف الوقف وخصائصه، وحقيقة استثمار الوقف وضوابط 
االستثمار في األوقاف، والعوامل المؤثرة في استثمار الوقف، والحقوق المتعلقة باستثمار 
الوقف، وأحكام استثمار الوقف وتطبيقاته، وبعض الصور القديمة الستثمار الوقف، 

ومن الوقف، وتطبيقات معاصرة الستثمار الوقف.  وأحكام الصور المعاصرة الستثمار
أن هناك عدة عوامل مؤثرة على استثمار أموال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

الوقف، منها وجوب اجتناب كل ما يتضمن مخاطرة بمال الوقف. هناك صور متنوعة 
تثمار الوقفي الذي الستثمار أموال الوقف قديمة ومعاصرة، فاإلجارة هي أكثر صور االس

ذكره المتقدمون، ومن الصور المعاصرة الستثمار أموال الوقف استثماره بالمشاركة 
                                                           

دراسة فقهية تطبيقية، رسالة دكتوراه منشورة، دار ابن الجوزي  –( الصقيه، أحمد بن عبدالعزيز، استثمار األوقاف 1)
 م.2013للنشر والتوزيع، 
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المتناقصة، واالستثمار الوقفي في أسهم الشركات والصناديق االستثمارية كل ذلك حسب 
 الضوابط الشرعية.

بدولة "تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف عن  م(،2015) (1) الهاجريدراسة -4
، وتناولت هذه الدراسة االختالف بين المؤسسة الوقفية والمؤسسات المالية الكويت"

اإلسالمية والتقليدية، ومفهوم االستثمار وأساليبه، وتطور استثمارات األوقاف في الكويت، 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها وكفاءة استثمارات أموال األوقاف بدولة الكويت. 

أولها: تنوع األدوات االستثمارية يمكن االستفادة منها في توظيف أموال  هذه الدراسة
األوقاف ولكن لم تأخذ بها األمانة العامة لألوقاف، مثل: أدوات السوق النقدية، وأدوات 
سوق رأس المال، وأدوات االستثمار اإلسالمية. وثانيها: أن االستثمار في العقارات يمثل 

. %46م 1997ت أموال األوقاف حيث بلغت نسبتها عام الجانب األكبر من استثمارا
وثالثها: أصبح استثمار أموال األوقاف أكثر تنظيمًا عند إنشاء األمانة العامة لألوقاف 

م، حيث تم وضع استراتيجية تشمل أهدافًا وسياسات 1993كهيئة حكومية مستقلة عام 
دارتها. وأخيراً   أوصت الدراسة بأال تبالغ عامة وضوابط في استثمار أموال األوقاف وا 

األمانة العامة لألوقاف في استثماراتها في سوق الكويت لألوراق المالية، وذلك الرتفاع 
المخاطر. وكذلك على األمانة العامة لألوقاف أن توجه استثماراتها لتكوين محفظة 
استثمارية تتشكل من نشاط العقارات والودائع االستثمارية والمحافظ والصناديق 

 االستثمارية، حيث أن هذه المحفظة تعطي أدنى حد من المخاطر.
اإلشكاالت  األوقاف.إدارة واستثمار موارد (، عن "2015)( 2) أصبيحيدراسة  -5

تناولت هذه الدراسة: إشكاالت وتحديات إدارة الموارد الوقفية، واإلشكاالت والتحديات" 
إلشكال بموقع االستثمار ضمن مهام الناظر المتعلقة بإدارة الموارد الوقفية، فيما يتعلق با

دارة االستثمارات الوقفية.  ومن أهم النتائج التي على الوقف، والخلط بين إدارة األوقاف وا 

                                                           

سعد، تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويت، رسالة ماجستير منشورة من سلسلة  عبد اهلل( الهاجري، 1)
 م.2015 -هـ 1436( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 4الرسائل الجامعية، رقم )

، إدارة واستثمار موارد األوقاف. اإلشكاالت والتحديات، بحث محكم منشور في مجلة قعبد الرزا( أصبيحي، 2)
 م..2015 -هـ 1437( األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، 29أوقاف، العدد رقم )
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ن لم يرد به  توصلت إليها الدراسة أن: االستثمار من صميم مهام الناظر على الوقف وا 
ارة االستثمار ضمن العمليات شرط صريح. وأن استئثار إدارة األوقاف بمختلف أنواعها بإد

واألنشطة المرتبطة بتدبير الوقف، أضر بهذا االستثمار ومنعه من تحقيق النتائج المرجوة. 
يمنع كون األوقاف قطاعًا اجتماعيًا من إخضاع االستثمارات المتعلقة بمواردها  وأال

لمعايير تقويم االستثمار نفسها بشكل عام، مع مراعاة ما تقتضيه خصوصية األوقاف 
من حيث مجاالت االستثمار وأولوياته. ورغم أن المخاطر أمر مالزم لالستثمار، إال أنه 

والتعامل معها بما يجعلها شبه منعدمة أو قلية األثر،  أصبح باإلمكان تدبير المخاطر
وفق تقنيات علمية تتطلب االحترافية في هذا الميدان. وأوصت هذه الدراسة بالحرص 
على تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتسيير إلى إدارة للتدبير، كشرط للتفاعل 

المؤسسة الوقفية. وضرورة االعتماد اإليجابي مع متطلبات الواقع، وفق ما يخدم تحقيق 
 على االحترافية في االستثمار.

"نحو استراتيجية متكاملة لالستثمارات م(، عن 2015) (1) اهللعبد دراسة  -6
تناولت هذه الدراسة إعادة النظر في طرق التفكير التي  الوقفية. مقاربة اجتماعية"

تحديد برامجها االستثمارية من  تتوخاها المؤسسات الوقفية في عالمنا اإلسالمي عند
خالل ربط النشاط الوقفي بمشروع متكامل لتنمية شاملة، وعلى رأسها أولوياتها ثالثية: 
المعرفة، ورفع الفقر، وبناء بنية تحتية صلبة، وطبيعة الوقف المدنية، وانعكاساتها على 

ية األمريكية خطط مؤسسات الوقف واستثماراتها بالتحديد، وتجربة االستثمارات الوقف
المعاصرة، ثم بحث في الشروط الكفيلة بتطوير التفكير االستراتيجي االستثماري داخل 
عادة عملية الربط مع أولويات النظام االجتماعي في مختلف بلدان  المؤسسات الوقفية، وا 

إلى أن تجربة القطاع الوقفي في العالم اإلسالمي وتوصلت الدراسة العالم اإلسالمي. 
المؤسسة الوقفية قابلة للتطور والنمو ومسايرة الواقع  فيعقود القليلة الماضية خالل ال

 ومستجداته.

                                                           

مقاربة اجتماعية، بحث علمي محكم ومنشور  –، طارق، نحو استراتيجية متكاملة لالستثمارات الوقفية عبد اهلل( 1)
 م.2015 -هـ 1437( األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، 29في مجلة أوقاف، عدد رقم )

== 
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"الضمانات القانونية لالستثمارات الوقفية في م(، عن 2015)( 1) الزيانيدراسة  -7
تناولت هذه الدراسة الضمانات القانونية الرامية إلى تأمين  ضوء مرونة األوقاف المغربية"

االستثمار الوقفي من المخاطر، ثم عن الضمانات القانونية الرامية إلى تحسين المناخ 
االهتمام بالجانب التوثيقي للوقف طبقًا لما  ومن نتائج هذه الدراسةاالستثماري الوقفي. 

اري العمل بها، وذلك ضمانًا لتأمين هو منصوص عليه في النصوص القانونية الج
االستثمار الوقفي من المخاطر. وزيادة وتيرة حفظ العقارات الوقفية بعد توفير الحجج 
المثبتة لحبسيتها. والتوسع في أنواع األعيان الموقوفة ومجاالت االستثمار المرتبطة بها، 

وااللتزام باالستثمار  بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن االستثمار الوقفي.
في المجاالت المشروعة، بما يعبر عن خصوصية المال الموقوف، ويخدم مطلب تحسين 
السمعة. وتفعيل النصوص القانونية المكرِّسة للحكامة الجيدة، سواء كانت مرتبطة بمالية 

 األوقاف العامة أم بمراقبتها.
. األسس الشرعية والمحددات األوقاف."استثمار م(، عن 2015) (2) فداددراسة  -8

تناولت هذه الدراسة بيان األسس الشرعية والمحددات االقتصادية الستثمار االقتصادية" 
األوقاف، وبيان المقصود باستثمار المال الموقوف، وعالقته بالتنمية والتمويل، والحكم 
ر الشرعي الستثمار أموال الوقف، وبعض المسائل في استثمار الوقف، وبعض مخاط

استثمار األوقاف وضماناته، وصيغ تمويل األوقاف، والتجارب العلمية والعملية الرائدة 
: أن هناك ومن نتائج هذه الدراسةفي استثمار الوقف في عدد من البلدان اإلسالمية. 

إشكاالت شرعية ومخاطر فنية في االستثمارات في صناديق األوقاف النقدية، وأهم مشكلة 
 د بما يؤدي إلى انخفاض قيمة الوقف حتى يتالشى. هي تآكل قيمة النقو 

 Classical Forms of Investmentم(، عن "2015) (3) عثمانيدراسة  -9
                                                           

( الزياني، مجيدة، الضمانات القانونية لالستثمارات الوقفية في ضوء مدونة األوقاف المغربية، بحث علمي محكم 1)
 م.2015 -هـ 1437( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 29منشور في مجلة أوقاف، عدد رقم )

دات االقتصادية، بحث علمي محكم منشور . األسس الشرعية والمحداألوقاف( فداد، العياشي الصادق، استثمار 2)
 م.2015 -هـ 1437( ألمانة العامة لألوقاف بالكويت، 29في مجلة أوقاف، عدد رقم )

 Classical Forms of Investment of Awqaf: A( عثماني، نور محمد وممد حبيب الرحمن، 3)
Juristic Analysis  بحث منشور في مجلةAJBAS 2015.م 
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of Awqaf: A Juristic Analysis تناولت الدراسة إلى استخدام أموال األوقاف "
 من خالل االستثمار والتمويل من القديم إلى الوسائل المعاصرة، وخصائص االستثمار

ومن أهم ألصول األوقاف وعوائده، ووسائل االستثمار، واألشكال المعاصرة لالستثمار. 
: أن استثمار أموال الوقف يؤدي إلى الحفاظ النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

عليها، بحيث ال تؤكل من قبل التكاليف والنفقات، ويسهم في تحقيق التنمية االجتماعية 
 ية واألخالقية.واالقتصادية والتعليم

 الثالث: دراسات تتعلق بالصناديق الوقفية: قسمال
"الصناديق الوقفية المعاصرة، تكييفها، م(، عن 2007) (1)دراسة الزحيلي -1

وتناولت هذه الدراسة التنظيم الفني والتكييف الفقهي  أشكالها، حكمها، مشكالتها"
للصناديق الوقفية، وصور الصناديق الوقفية وأنواعها، الكويت والشارقة أنموذجًا، والحكم 

ومن أهم الشرعي والتأصيل الفقهي للصناديق الوقفية، ومشكالت التنفيذ وطرق حلها، 
يق الوقفية تختلف حسب الغاية التي أن صور الصنادالنتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ترعاها، وتخضع للنشاط الوقفي وظروف البالد الداخلية، وأحوال الناس والمجتمع، 
وتغطي مجاالت كثيرة في الحياة الدينية واالجتماعية والعلمية والصحية والبيئية والتنموية 

غياب الوعي واالقتصادية، كما يعترض الصناديق الوقفية مشكالت عدة في التنفيذ، ك
الوقفي في المستجدات، وقصور النص المنشيء للصندوق وغموضه، واالضطراب 
والخلل في استثمار أمواله، والتدخل الحكومي في أعماله واستغالل القائمين عليه، أو 
سوء اإلدارة وغيرها، كما أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين الصناديق الوقفية، 

لصلة، وأجهزة الدولة، ثم التنسيق والتعاون وتبادل ومؤسسات الوقف األخرى ذات ا
 الخبرات والمعارف مع الصناديق الوقفية في ا لعالم اإلسالمي.

"حوكمة الصناديق الوقفية بين النظرية م( عن 2012) (2) األسرجدراسة  -2
                                                           

ها، حكمها ومشكالتها، بحث منشور، مؤتمر األوقاف لمد، الصناديق الوقفية المعاصرة تكييفها وأشكا( الزحيلي، مح1)
 م.2007 -هـ 1427ة العربية السعودية، كالثاني، جامعة أم القرى، الممل

: ، حوكمة الصناديق الوقفية، بين النظرية والتطبيق، بحث منشور متاح عبر الرابطبعبد المطل( األسرج، حسين 2)
http://www.kantakji.com/media/9093/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%

== 
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وتناولت هذه الدراسة تعريف الوقف وحكمته، والصناديق الوقفية تعريفها  والتطبيق"
ومن أهم وأهدافها وتنظيمها، وحوكمة الصناديق الوقفية تعريفها وأهم مبررات الحوكمة، 

أن المؤسسات الوقفية تحتاج إلى تطبيق مبادئ النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
طوير أداء مؤسسة الوقف، كما أن الحوكمة تدعم الحوكمة باعتبارها اإلطار الصحيح لت

قدرات المؤسسة الوقفية على االستمرار والنمو، ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة 
 معها.
"تصكيك مشاريع الوقف المنتج، آلية لترقية م(، عن 2013) (1)دراسة حسين -3

وتناولت  الريفية"  حالة صناديق الوقف –الدور التنموي ودعم كافة صناديق الوقف 
هذه الدراسة الوقف المنتج وأهميته التنموية، والصناديق الوقفية وأهميتها في التنمية 
المحلية، حالة المناطق الريفية، ودور الصناديق الوقفية المحلية في دعم مشاريع الوقف 

قفية أنه يتعين دعم الصناديق الو  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةالمنتج، 
نحو المشاريع االستثمارية الوقفية وخصوصًا المشاريع المنتجة، كما أن نجاح عملية 
التصكيك يتوقف على مستوى الفعالية والكفاءة التي تبديها الصناديق الوقفية، كما أن 
تصكيك رأس المال يساعد على تحريك عملية تجميع األوقاف النقدية وتنمية القدرة 

 وقفية.التمويلية للصناديق ال
"دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية م(، عن 2013) (2)دراسة سمية -4

وتناولت هذه الدراسة األسس النظرية دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا"  –المستدامة 
للوقف، واإلطار النظري للتنمية المستدامة، وعالقتها بالوقف، والدور الذي يمكن أن 

في تحقيق التنمية المستدامة، ودراسة مقارنة بين دور الصناديق تلعبه الصناديق الوقفية 
ومن أهم النتائج التي الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة في كل من الكويت وماليزيا، 

                                                           

A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82.doc. 

مشاريع الوقف المنتج، ألية لترقية الدور التنموية ودعم كفاءة صناديق الوقف الريفية،  ( حسين، رحيم، تصكيك1)
 م.2013بحث منشور في مؤتمر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي، جامعة اليرموك، األردن، 

الكويت وماليزيا، رسالة ( سمية، جعفر، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة مقارنة بين 2)
 م.2013ماجستير منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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أن الصناديق الوقفية تعتبر آلية من آليات إعادة إحياء دور الوقف توصلت إليها الدراسة 
ى محاربة الفقر والبطالة من خالل تمويل المشاريع في التنمية المستدامة، كما تعمل عل

الصغيرة، كما تقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، كما أوصت 
الدراسة بالتوسع في إنشاء الصناديق الوقفية حسب احتياجات المجتمع ذات األولوية، 

ضرورة التنسيق بين وتجديد أغراض الصناديق الوقفية بما يخدم التنمية المستدامة، و 
أهداف الصناديق الوقفية والخطط التنموية للدولة، وذلك من أجل رفع فعاليتها في تحقيق 

 التنمية المستدامة.

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

من تحليل الدراسات السابقة يتضح أن معظم هذه الدراسات تركز على الوقف وكيفية 
وال الوقف في عدة جوانب: التعليم، الصحة، خدمة المجتمع، في حين تندر استثمار أم

 الدراسات عن عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية.

 وانطالقًا من ذلك تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:

االجتماعية، وهذا ما تركز على عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية  -1
 يندر في الدراسات السابقة.

 تطبق الدراسة الحالية على دولة الكويت. -2

تستخدم هذه الدراسة نموذج قياسي لتقدير طبيعة العالقة بين الصناديق الوقفية 
 والنفقات الحكومية االجتماعية على المستوى الكلي والمستوى القطاعي.

 أهداف الدراسة: 

العالقة بين الصناديق الوقفية والنفقات  إلى بيانتهدف هذه الدراسة الهدف الرئيس: 
 الحكومية االجتماعية في الكويت.

 : يتفرع من هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية

 بيان ماهية الصناديق الوقفية وضوابطها الشرعية. -1
 التعرف على آلية عمل الصناديق الوقفية. -2
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 ارية وسبل استثمارها.التعرف على إدارة الصناديق االستثم -3
 التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية للصناديق الوقفية. -4
التعرف على الوضع الراهن للصناديق الوقفية في دولة الكويت وأنواعها  -5

 المختلفة.
التعرف على طبيعة العالقة بين الصناديق الوقفية والنفقات الحكومية  -6

 االجتماعية.
 بين الصناديق الوقفية والنفقات الحكومية االجتماعية. بناء نموذج لطبيعة العالقة -7
 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تبرز أهمية الوقف في دوره األساسي في تحقيق التنمية االجتماعية في المجتمع، 
وذلك من خالل مساهمته بصورة غير مباشرة في تمويل برامج الصحة والتعليم ودور 

يسهم في بناء البنية األساسية للدولة. والدور الذي يمكن أن العبادة، األمر الذي جعله 
يقوم به الوقف بشكل عام والمؤسسات الوقفية، ومنها الصناديق الوقفية بشكل خاص في 
تأسيس قطاع بر )خيري( جديد قوي ال حكومي وال خاص، يسهم في دعم المشاريع ذات 

 الطابع االجتماعي في المجتمع اإلسالمي.
صناديق الوقفية أن تقوم بدور هام في االستثمار، وتكون أداة من أدوات كما يمكن لل

التمويل الجديدة، مع قلة مصادر التمويل واالستثمار في المجتمعات اإلسالمية. ومن 
خالل الجدول التالي يتبين لنا قيمة رأس مال الوقف ومجموع إيراداته السنوية، والمبالغ 

للتقارير المالية الصادرة من األمانة العامة لألوقاف المخصصة للصناديق الوقفية وفقًا 
 بالكويت.

 السنة
 رأس مال الوقف

(W) 
 مجموع اإليرادات

 (WI)الوقف ريع 

المخصص المبلغ 
الوقفية  للصناديق

(WRI) 
2001 138 14.3 3.7 
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 السنة
 رأس مال الوقف

(W) 
 مجموع اإليرادات

 (WI)الوقف ريع 

المخصص المبلغ 
الوقفية  للصناديق

(WRI) 
2002 133 15.8 4.94 
2003 140.5 18.5 5.97 
2004 145.3 19.5 7.59 
2005 150 20.9 9.2 
2006 165.3 25.3 1.76 
2007 170 25.3 2.30 
2008 198.6 39.1 4.2 
2009 205.7 28.4 3.5 
2010 210.8 30.7 4.16 
2011 238 27 3.76 
2012 288.4 30.2 3.30 
2013 322 29.5 1.64 
2014 335 33.3 1.069 

 * المبالغ بالمليون دينار كويتي.
 المبالغ كدعم سنوي للصناديق الوقفية. م تم اعتماد بعض1996* اعتبارًا من سنة 

ويالحظ في دول الخليج العربي أنها تعتمد بصفة أساسية في تمويل ميزانياتها على 
، ومع حدوث تغيرات في األسعار العالمية للنفط جعل دول %90إيرادات النفط بحوالي 

لة، وانطالقًا من الخليج العربي تلجأ إلى سياسات تقشفية إلدارة عجز الموازنة العامة للدو 
ذلك ظهر دور الصناديق الوقفية في تمويل النفقات الحكومية االجتماعية مثل: الصحة، 

 والتعليم، وخدمة المجتمع.
وألهمية الموضوع البد من أن نعرف كيف يمكن للصناديق الوقفية أن تسهم في 
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 التمويل بصورة غير مباشرة للنفقات الحكومية االجتماعية. 
الوقفية تعمل على دعم المشاريع ذات الطابع االجتماعي مثل: إن الصناديق  -

الصحة والتعليم وخدمة المجتمع، والتي من شأنها أن تخفض من اإلنفاق 
 الحكومي المتوجه لهذا القطاع.

تقليص نفقات الدولة من خالل توفير موارد مالية يمكن أن تستخدم في تغطية  -
 ملها.نفقات المجتمع التي ال تستطيع الدولة تح

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو إيجاد وسيلة يمِكن لها االستدامة، وتقوم بتمويل 
بصورة غير مباشرة للنفقات الحكومية االجتماعية، وذلك في جوانب مهمة مثل: الصحة 
والتعليم وغيرهما، خصوصًا أن تراثنا اإلسالمي يزخر بمثل هذه األمثلة، فلقد كان التعليم 

االستعمار مدعومًا بأموال الوقف، وبناء على ذلك تظهر أهمية هذه  ودور القرآن قبل
 الدراسة في بيان عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية.

 :مشكلة البحث
 من العرض السابق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي: 

 االجتماعية في الكويت؟ما عالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية 
 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:

 كيفية إدارة الصناديق الوقفية؟ -1
 مشروعية عمل الصناديق الوقفية وتكييفها الشرعي؟ -2
 ما اآلثار االقتصادية واالجتماعية للصناديق الوقفية؟ -3

 :فروض البحث
البحث فإن هذه الدراسة تسعى إلى اختبار بناء على ما تم عرضه في مشكلة 

 الفرضين التاليين:
ت توجد عالقة عكسية بين استثمارات الصناديق الوقفية ومستوى النفقا الفرض األول:

 .الحكومية االجتماعية في الكويت
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توجد عالقة مزاحمة أو تكامل بين استثمارات الصناديق الوقفية  الفرض الثاني:
 والنفقات الحكومية االجتماعية على مستوى القطاعات.

 نموذج البحث والبيانات:
تقدير طبيعة العالقة في األجلين الطويل والقصـــــــــــير بين اســـــــــــتثمارات الصـــــــــــناديق 

 الوقفية والنفقات الحكومية االستثمارية: 
قدير النموذج القياسي ألثر االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي تالنموذج األول: 

 :االستثماري
 تّم االعتماد على تشكيل نموذج ألثر االستثمارات في اإلنفاق الحكومي االستثماري:

Gs=α+β1*iw +β2*PO+β3*DS+β4*WF+β5*GDPCT+e 
 حيث أّن:

Gs التقارير السنوية للميزانية : اإلنفاق الحكومي االستثماري كما هو ظاهر في
 العامة للدولة خالل سنوات الدراسة باألسعار الثابتة.

Iw االستثمارات الوقفية كما ظهرت في الميزانية السنوية األمانة العامة لألوقاف :
 خالل فترة الدراسة باألسعار الثابتة.

Poط )أوبك( : المعدل السنوي لسعر النفط عالميًا وفق منظمة الدول المصدرة للنف
 باألسعار الثابتة.

DS خدمة الدين وتعبر عن السندات الحكومية المصدرة كما ظهرت في بيان بنك :
 الكويت المركزي باألسعار الثابتة.

WF :كما ظهرت في ميزانية األمانة العامة لألوقاف الكويتية  األصول الوقفية
 باألسعار الثابتة.
GDPCT : اإلجمالي وفق احصائيات البنك الدولي حصة الفرد من الناتج المحلي

 باألسعار الثابتة.
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e: .الخطأ المعياري 
الدراسة القياسية ألثر المزاحمة والتكامل لالستثمارات الوقفية في النموذج الثاني: 

 :اإلنفاق الحكومي االستثماري بأنواعه الثالثة )الصحة، التعليم، الضمان االجتماعي(
 لى ثالثة نماذج فرعية وهي:يقسم هذا النموذج األساسي إ

نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي  .1
 في الضمان االجتماعي.

نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي  .2
 في الصحة.

االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد  .3
 في التعليم.

 وعليه فيمكن التعبير عما سبق من خالل النماذج التالية:
GSS=α+β1*IW+β2*WF+e 
GHS=α+β1*IW+β2*WF+e 
GES=α+β1*IW+β2*WF+e 

 حيث أّن:
GSSاإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي : 
GHSاإلنفاق الحكومي االستثماري على الصحة :. 
GES.اإلنفاق الحكومي االستثماري على التعليم : 

e.الخطأ المعياري : 
 :منهج البحث

 :المنهج اآلتيالباحث في هذه الرسالة  اعتمد
وذلك من خالل  المنهج الوصفي التحليلي )وُيسمي كذلك المنهج االستنباطي(:

الحديث عن الصناديق الوقفية ودورها في بناء الحضارة وخدمة التنمية المستدامة، 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 28 - 
 

والصناديق الوقفية ودورها في حماية األصول االستثمارية وضمان األجيال، ومن خالل 
تحليل بيانات تطور إيرادات الصناديق الوقفية ومساهمتها في النفقات الحكومية 

 ويت. االجتماعية في الك
بجمع البيانات من األمانة العامة لألوقاف وذلك باالطالع  وذلك :ستقرائيالمنهج اال

م، وكذلك  2017م وحتى العام 1996على الميزانية العامة لألمانة ما بين األعوام 
ربط و االطالع على تقارير االنجاز في تلك المرحلة وما تم انجازه في الصناديق الوقفية، 

 .ة، ودراسة وتحليل العالقة بينهمامع النفقات الحكومية االجتماعيهذه اإلحصائيات 
ثم بعد ذلك استنتاج أهم الصيغ االستثمارية للصناديق الوقفية والتي من شأنها التأثير 

 على النفقات الحكومية االجتماعية.
 الباحث المنهج العلمي المتبع في تخريج اآليات واألحاديث والتراجم. اعتمدو 

 خطة البحث: 
 : تيفصول على النحو اآلوتمهيد وثالثة البحث من مقدمة  جاء هذا
الدراسات السابقة، أهداف الدراسة، أهمية الموضوع وأسباب ؛ وتشتمل على: مقدمة

 اختياره، مشكلة البحث، فروض البحث، منهج البحث وخطته.
 اإلطار النظري للصناديق الوقفية: التمهيد

 وتطورها. الصناديق الوقفية ونشأتها : مفهومالمبحث األول
 : مفهوم الصناديق الوقفية.المطلب األول
 .وتطورهانشأة الصناديق الوقفية : المطلب الثاني

 : مشروعية عمل الصناديق الوقفية وتكييفها الشرعي.المبحث الثاني
 .التكييف الشرعي للصناديق الوقفية: المطلب األول
 .الصناديق الوقفيةمشروعية عمل  :المطلب الثاني

وعالقتها  اآلثار االقتصادية واالجتماعية الستثمارات الصناديق الوقفية: األولالفصل 
 جتماعيةنفقات الحكومية االبال
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 .لصناديق الوقفيةالستثمارات ا جتماعيةاالقتصادية واال ثاراآلالمبحث األول: 
 الوقفية.اآلثار االقتصادية الستثمارات الصناديق : المطلب األول

 اآلثار االجتماعية الستثمارات الصناديق الوقفية. المطلب الثاني:
ة الحكومي نفقاتطبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية وال المبحث الثاني:

 االجتماعية.
 ات الصناديق الوقفية.استثمار المطلب األول: 
 .جتماعيةية االالحكوم النفقات: المطلب الثاني

ق الوقفية والنفقات بين استثمارات الصنادي العالقةالمطلب الثالث: 
 .جتماعيةالحكومية اال

 واقع الصناديق الوقفية وطبيعة النفقات الحكومية االستثمارية بالكويت: نيالفصل الثا
 .أبرز مالمح التجربة الكويتية في مجال الصناديق الوقفية: األولالمبحث 

 .الجوانب اإلجرائية والمالية للصناديق الوقفية في الكويتتحليل  :ثانيالمبحث ال
: طبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية والنفقات الحكومية الثالثالفصل 

 االستثمارية في الكويت.
 .الوصفية واختبار التوزيع الطبيعي الدراسة المبحث األول:

القياسي ألثر االستثمارات الوقفية في اإلنفاق  النموذجتقدير  المبحث الثاني:
 .الحكومي االستثماري
تقدير النموذج القياسي ألثر المزاحمة والتكامل لالستثمارات الوقفية  المبحث الثالث:

 .صحة، التعليم، الضمان االجتماعي(في اإلنفاق الحكومي االستثماري بأنواعه الثالثة )ال
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 التمهيد
 اإلطار النظري للصناديق الوقفية
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 التمهيد
 اإلطار النظري للصناديق الوقفية

 جليةفي تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم بصورة  الوقفية األثر الواضحللصناديق 
في تخفيف األعباء عن كاهل الدولة، وكذلك تقوم بدور في سد حوائج كثير من المحتاجين 

 .من الوقف ةالمرجو  ألهدافبصورة منظمة، مما يجعلها أكثر فاعلية وتأثيرًا في تحقيق ا
في معظم دول ة دورًا في رعاية كثير من المصالح ولقد كان لتجربة الصناديق الوقفي

دولة الكويت، حيث ساهمت بدور كبير في رعاية تحفيظ القرآن  العالم اإلسالمي ومنها:
الكريم، وعمل الدورات، والمسابقات، وكذلك له دور في رعاية البحث العلمي، وكذلك 

ير ما يحتاجونه من أمور القيام برعاية المطلقات واألرامل، والقيام على شئونهن، وتوف
 الحياة.

وتسهم الصناديق الوقفية بصورة كبيرة في رعاية المرضى، وتوفير العالج والدواء 
لهم، والقيام بما يحتاجون إليه من رعاية طبية الزمة، كما أخذت إدارة الصناديق الوقفية 

الدولة، من على عاتقها مسئولية القضاء على األمية داخل البالد، والمشاركة في بناء 
خالل تحملها بعض األعباء التي هي منوطة بالدولة في األساس؛ إيمانًا منها بالدور 
العظيم للصناديق الوقفية، التي هي صورة من صور الوقف في تحقيق التكافل والتعاون، 

يصال حبل التواد والتراحم، وتوثيقًا لعرى التالحم بين الدولة، والهيئات الوقفية نطالقًا او . وا 
 :تييناآل ينالمبحثمن خالل هذا الفصل  جاءمن ذلك، 

 وتطورها. : مفهوم الصناديق الوقفية ونشأتهاالمبحث األول
 : مشروعية عمل الصناديق الوقفية وتكييفها الشرعي.المبحث الثاني
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 المبحث األول
 وتطورها مفهوم الصناديق الوقفية ونشأتها

م، وذلك من 1959ظهرت الصناديق الوقفية ألول مرة في دولة ماليزيا في عام 
خالل قيام المجلس الديني االسالمي بوالية بينانق بإنشاء هذا الصندوق. ويتعين توضيح 

من صورتها الراهنة،  إلىوصلت  حتىمفهوم الصناديق الوقفية، وكيف نشأت وتطورت 
 يءوالصناديق الوقفية، حيث أن الحكم على الش الوقوف على حقيقة مفهوم الوقف، خالل

فرع عن تصوره، وكيف طرأت فكرة إنشاء الصناديق الوقفية، ومتى نشأت، وكيف 
 :تييناآلطلبين الم يتكون منهذا المبحث و  تطورت.

 : مفهوم الصناديق الوقفية.المطلب األول
 .وتطورهانشأة الصناديق الوقفية : المطلب الثاني
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 المطلب األول
 مفهوم الصناديق الوقفية

مصطلح الصناديق الوقفية من المصطلحات الجديدة المركبة، ويحسن تعريف 
 .مفرداته قبل تعريفه مركباً 

 أواًل: تعريف الصناديق لغة واصطالحًا:
هو وعاء من خشب، أو معدن ونحوهما، مختلف األحجام،  الصندوق لغة: -1

تحفظ فيه الكتب والمالبس ونحوها، ومجموع ما يدخر، ويحفظ من المال، 
خزانة من حديد يحفظ فيها المال وعرفه بعضهم بأنه ، (1) الدين كصندوق
 .(2) الثمينةواألشياء 

واستخداماته عند الصندوق  مفهوم ختلفي الصندوق في االصطالح االقتصادي: -2
 :أتيما ي المفاهيم،، ومن أهم هذه قتصادييناال

جهة مالية متخصصة، وتشتمل  ديرها: محفظة استثمارية تصندوق االستثمار -أ
على أسهم وسندات واستثمارات أخرى مقسمة إلى حصص مملوكة للمستثمرين، 
 ويتغير سعر الحصة في الصندوق يوميا بناء على التغير في أسعار األوراق

 .(3) لهالمالية المكونة 
شعبة تكون عادة في البريد تقوم على أنه : صندوق االدخار، أو صندوق التوفير -ب

 .(4) وتثميرهاتشجيع االدخار بحفظ أموال المدخرين 
مؤسسة دولية هدفها تعزيز التعاون النقدي الدولي،  و: هصندوق النقد الدولي -ج

 .(5) الخارجيةوتوسيع نطاق التجارة 

                                                           

 (.1/525، )القاهرة: دار الدعوة، )المعجم الوسيط( مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1)
م 2008 -هـ  1429، )القاهرة: عالم الكتب، الطبعة: األولى، معجم اللغة العربية المعاصرة( أحمد محمد مختار، 2)

(2/1322.) 
 .34(، ص2011"،)اإلسكندرية، منشأة المعارف، الصناديق والصكوك االستثمارية اإلسالميةهشام عبد الحي، " (3)
(4 )https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/االدخار/-صندوق 
 (.2/1322، )معجم اللغة العربية المعاصرة( أحمد محمد مختار، 5)

== 
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 تعريف الوقف لغة واصطالحًا:ثانيًا: 
شيء يجعل على اليد مثل السوار  مصدر وقف، وقفًا، والوقف: :الوقف لغة -1

يمسك بها، وأوقفت عن األمر، أقلعت عنه، يقال، أوقفت عن التدخين، أي 
أقلعت عنه، وموقف اإلنسان والدواب، وغيرها، مكانها الذي تقف فيه، ووقفت 
الحديقة، والدابة، واألرض، حبستها، وكذلك كل شيء أوقفته، فقد حبسته، ووقف 

فالوقف له العديد من المعاني، والذي . (1) عليهمستها األرض على المساكين: حب
الوقف بمعنى الحبس، وذلك ألن الواقف يقوم بحبس  لدراسة الحالية هويخص ا

 الموقوف عليه، بحيث يصرف ريعه عليه. ىالموقوف عل
 لتالي:كاعرف كل من األئمة األربعة الوقف، وهي  تعريف الوقف اصطالحًا: -2
اختلف فقهاء الحنفية في تعريف الوقف؛ الختالف نظرهم  :الوقف عند الحنفية -أ

 .(2) الوقفالختالف نظرهم في لزوم ة، في ملك العين الموقوف
عرف اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل الوقف بأنه: حبس العين على ملك الواقف، 

 .(3) بمنفعتهاوالتصدق 
. فهذا (4)حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بأنه: أيضاً  عرفو  

                                                           

، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهالل( العين( الخليل بن أحمد الفراهيدي، 1)
، المحقق: محمد عوض مرعب، تهذيب اللغة(، مادة: وقف، األزهري،  محمد بن أحمد بن األزهري، 5/224)

ابن دريد، أبو بكر محمد (، مادة: قفو، 9/251م(،  )2001)بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: األولى، 
، المحقق: رمزي منير بعلبكي، )بيروت: دار العلم للماليين، الطبعة: جمهرة اللغةبن الحسن بن دريد األزدي، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح الجوهري، إسماعيل بن حماد،  دة: فقو ، (، ما968-2/967م(،)1987األولى، 
(، 4/1440م(، )1987 - هـ 1407 4، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم للماليين، طالعربية

 مادة: وقف.
 .١2، الوقف حقيقته وآثاره ص زبن عبد العزي ن( الجريوي، عبد الرحم 2)

( الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن  3)
 .15الجزء الثالث، ص:  ،هـ( 593برهان الدين )المتوفى: 

 

لبي،  الح ، )القاهرة: مطبعةاالختيار لتعليل المختار( عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ابن مودود، 4)
، كنظ الدقائق(، النسفي، عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، 3/40م(، )1937 -هـ  1356

 .403صم(، 2011 -هـ 1432، 1طالمحقق: أ. د. سائد بكداش، )دار البشائر اإلسالمية، 
== 
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التعريف للوقف على أنه وقف العين، والتصدق بالمنفعة، وليس فيها تعريف 
 للوقف المؤقت، بل كلها وقف مؤبد.

بـأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده  عرف المالكية الوقف تعريف المالكية: -ب
 الوقف بأنهذا التعريف  علىويالحظ  .(1)الزًما بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديًرا

تعريف الوقف  ىدًا، وهو ملك للواقف، واقتصر التعريف علو الزم ما دام موج
 وهو تسبيل المنفعة.  بالغرض منه،

عرف الشافعية الوقف بأنه حبس مال يمكن االنتفاع به مع  تعريف الشافعية: -ج
نص الشافعية على . (2)مباح مصرفعلى  رقبتهبقاء عينه بقطع التصرف في 

 ، فما كانآلخرع بالعين، وهو أمر يختلف من زمان اشتراط إمكانية االنتفا
يصلح لالستخدام في الماضي، وال منفعة فيه، أصبح ذا منفعة كبيرة في الوقت 

 الحاضر. 
عّرفه الموفق بن قدامة في المقنع بأنه: "تحبيس األصل وتسبيل  تعريف الحنابلة: -د

 .(3)المنفعة"
ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تحبيس مالك مطلق التصرف عرف الوقف بأنه كما 

وقد تضمن  .(4)تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى اهلل تعالى
التعريف على شروط الواقف، وشروط العين الموقوفة، بأن يكون الواقف مطلق  هذا

 التصرف، وأن يكون العين الموقوفة مما يبقى عينه.
أن التعريفات السابقة تكاد تكون متفقة على أن الوقف هو التصدق  ،ويتضح مما سبق

بالمنفعة مع بقاء العين، ولكن هذه التعريفات ال تشمل التصدق بالمنافع، فهناك تصدق 
 بالمنافع فقط دون حبس لألصل، كالتصدق بمنافع السيارة، أو الطائرة. 

                                                           

، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، المختصر الفقهي( ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، 1)
 (.8/429م(، )2014 -هـ  1435)مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية، الطبعة: األولى، 

دار الفكر للطباعة والنشر، ، )الطالبالوهاب بشرح منهج السنيكي، فتح  ( زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا2)
 (.1/306م(، )1994هـ/1414الطبعة األولي: 

 .6/185، وينظر الشرح الكبير على متن المقنع 2/307( المقنع  3)
، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، الطبعة منتهى اإلراداتالفتوحي،  ( محمد بن أحمد4)

 (.3/330م(، )1999 -هـ 1419األولى، 
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صل وتسبيل حبس األ الوقف بأنه: تمد تعرفللباحث أن يعيمكن يه وبناء عل
 .-رحمه اهلل  –كما عرفه ابن قدامة  .المنفعة

وعن هذا التعريف يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "أجمع تعريف لمعانـي الوقـف عند 
الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها، أو كما 

التصرف في رقبة العين التي يدوم قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري: "إنه قطع 
االنتفاع بها وصرف المنفعة"، فقوام الوقف في هذه التعريفات المتقاربة، حبس العين فال 
يتصرف فيها بالبيع، والرهن، والهبة، وال تنتقل بالميراث، والمنفعة تصرف لجهات الوقف 

 .(1)على مقتضى شروط الواقفين"
 ثالثًا: تعريف الصناديق الوقفية: 

الصناديق الوقفية من المفاهيم التي شاع استخدامها في الفترة األخيرة من  يعد مفهوم
قبل علماء االقتصاد اإلسالمي والمختصين بدراسات الوقف، لذلك توجد العديد من 

 : أتيما ي ،التعريفات التي طرحت، ولعل من أهمها
تنظيمي، ذي طابع أهلي، قالب في "كونها الصناديق الوقفية تتمثل  التعريف األول:

يتمتع بذاتية اإلدارة، ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية، والدعوة للوقف، والقيام باألنشطة 
التنموية من خالل رؤية متكاملة، تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، وتأخذ في االعتبار 

، ما التعريف هذا ىويؤخذ عل .(2)ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات"
 :أتيي

 الصناديق الوقفية باعتبار الغاية من نشأتها. عرفت -أ
 لم يتطرق التعريف إلى االستثمار في الصندوق الوقفي. -ب
 صرف تلك األموال الموقوفة وتوزيعها.  طريقة لم يشتمل التعريف على -ج

                                                           

 .45،  44محاضرات في الوقف ، لمحمد أبي زهرة، ص ( ١)

تجربة النهوض بالدور التنموي ( الموقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، وانظر: الفضلي، داهي، "2)
 .172، وانظر التربية الوقفية، ص12م، ص1998، أبريل، للوقف في دولة الكويت
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األموال وعاء ادخاري تجمع فيه وطبقا له يقصد بالصناديق الوقفية " التعريف الثاني:
من جهات مختلفة باستعمال آليات حشد الموارد المتنوعة من خالل التبرع المباشر، أو 
عن طريق إصدار أسهم أو صكوك، أو من خالل المنصات اإللكترونية لحشد الموارد 

(، ويقوم الصندوق بحبس هذه Crowed Funding) من قبل الجمهور، أو ما يعرف بـ
نفاق ريعها على أغراض الوقف المحددة في شرط الواقف في  األموال، واستثمارها، وا 

 .(1)وثيقة الوقف، أو وثيقة االشتراك في الصندوق؛ لتحقيق النفع لألفراد، وللمجتمع"
 :أتيما يهذا التعريف ويالحظ على 

لفظة لغوية ال تستخدم في فتح الحسابات لدى المصارف التي  دكلمة "وعاء" تع -أ
 األموال فيها. تودع

 الطول والشرح. هذا التعريف ىيعاب عل -ب
 التعريف استثمار أموال الوقف بأن يكون بطرق شرعية.يتضمن هذا لم  -ج

تجميع أموال نقدية من عدد في "الصندوق الوقفي وفقا له يتمثل  التعريف الثالث:
من األشخاص عن طريق التبرع، أو األسهم، الستثمار هذه األموال، ثم إنفاقها، أو إنفاق 

هذا التعريف ويالحظ على  .(2)مصلحة عامة، تحقق النفع لألفراد والمجتمع"ريعها على 
 :ما يلي

 سم ونوع مكان تجميع األموال النقدية.االتعريف هذا لم يذكر  -أ
 التعريف استثمار أموال الوقف بأن يكون بطرق شرعية.تضمن هذا لم ي -ب

 فيه أموال موقوفة، "وعاء تجمعوطبقا له تتمثل الصناديق الوقفية في  التعريف الرابع:
تستخدم لشراء عقارات، وممتلكات، وأسهم وأصول متنوعة، تدار على صفة محفظة و 

                                                           

 17مكة المكرمة،  "، المؤتمر اإلسالمي لألوقاف،الصناديق الوقفية في الدول اإلسالمية( أحمد محمد علي، "١)
 .3م، ص2017أكتوبر، 

"، المؤتمر الثاني لألوقاف الصناديق الوقفية العاصرة )تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكالتها(محمد الزحيلي، " (2)
 .4م، ص2006المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

== 
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ويالحظ على  .(1)استثمارية؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبولة"
 :ما يلي ،هذا التعريف

لفظة لغوية ال تستخدم في فتح الحسابات لدى المصارف التي  دكلمة "وعاء" تع -أ
 يتم إيداع األموال فيها.

 التعريف استثمار أموال الوقف بأن يكون بطرق شرعية.تضمن هذا لم ي -ب
 التعريف على صرف تلك األموال الموقوفة وتوزيعها. تطرق هذا لم ي -ج

وضع تعريف شامل للصناديق الوقفية يتفادى  يمكن للباحثناء على ما سبق، فإنه وب
حساب بنكي تجمع فيه أموال معظم االنتقادات الموجهة للتعريفات السابقة، ويتمثل في 

الوقف النقدية عن طريق التبرع أو المساهمة ألهداف محددة، واستثمارها بإحدى 
ها بإدارة مع تمتع الطرق الشرعية، ثم صرف ريعها في المصارف المحددة لهذا الغرض،

ويتميز هذا التعريف بأنه حدد مكان تجميع األموال )حساب بنكي(، كما حدد  مستقلة.
طريقة تجميع األموال، وممن تجمع، واستثمارها بطريقة شرعية، وصرفها في موضعها 

 تمتع بإدارة مستقلة.يالمحدد من الواقف، كما 
  

                                                           

 .www.elgari.com/?p=1467، 11"، صصناديق الوقف، وتكييفها الشرعي( محمد علي القري، "١)
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 المطلب الثاني
 الصناديق الوقفية وتطورهانشأة 

علماء األمة اإلسالمية إلى التجديد واالبتكار آخذين ذلك من عالمية الشريعة يسعى 
اإلسالمية، وصالحيتها لكل زمان ومكان، فتشريعها باق إلى قيام الساعة، وما ترك اهلل 

صلى اهلل عليه -المصطفى  يهب، وعلى لسان نالكريم عز وجل شيئًا إال بينه لنا في كتابه
فكرة  تومن هنا نشأ ر.د حد معين، بل هي في تطور مستموالحياة ال تقف عن -وسلم

الصناديق الوقفية، والتي تهدف إلى تطوير األساليب اإلدارية للوقف، وتنمية الدور 
المنشود من الوقف في تنمية المجتمعات واألفراد، ومن هنا دعت الحاجة إلى إنشاء 

ج عن النظام الوقفي في جديدة ال تخر استثمارية  الصناديق الوقفية، بصورة تنظيمية
، وعملت تلك الصناديق على تطوير العمل الرصينة الشريعة اإلسالمية، بضوابطه

الوقفي، والخروج بالعمل الفردي المتناثر، إلى العمل المؤسسي المنظم، ويكون لها دور 
فعال في تكملة دور األوقاف، واستيعاب ما يجد من أوقاف في إطار واحد يقوم تحديده 

ون، بشروطهم، والصناديق الوقفية تسهم بصورة كبيرة في القطاع التعليمي، الواقف
والصحي، واالجتماعي، والثقافي، وذلك من خالل تحديد تلك المصارف من قبل، والتي 

 .يقوم الصندوق باإلنفاق عليها، وصرف ريع الوقف فيها
في مكان  المبعثرةتقوم الصناديق الوقفية بجمع الجهود الفردية المتناثرة، واألموال و 

واحد، وبضوابط شرعية، وبمصارف محددة، وبإدارة واعية ومنظمة، وبحسابات دقيقة، 
مما يجعل صناديق الوقف من أفضل الطرق لالستثمار الخيري، وأفضل األدوات إلدارة 

 .(1) منهااألموال الوقفية، بما يحقق الغرض المنشود 
 
 
 
 

                                                           

 .376-375، صمرجع سابقالزحيلي، موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، ( محمد ١)
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 :تيةالنقاط اآل نتناولهذا المطلب في و 
 اإلسالمي:الوقفية في العالم  الصناديقنشأة -1

والذي يعد أول صندوق في ماليزيا:  1959صندوق بينانق الوقفي في عام  -أ
 المجلس الديني اإلسالمي بوالية بينانق هأنشأ حيث، وقفي في العالم اإلسالمي

 م.1959سنة  الماليزية
والذي أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية م: 1997صندوق استثمار األوقاف عام  -ب

 للبحوث اإلسالمي المعهد وبرامج الخاصة المعونة عمليات على للصرف
 قراراً  البنك أصدر ثم البنك إدارة تحت مصرفي حساب مجرد كانوقد  والتدريب،
 .م1997/ه1418 في( األوقاف استثمار صندوق) وقفي صندوق إلى بتحويله

الجامعة  هأنشأتوالذي  :م1999عام  اإلسالمية الماليزيةصندوق وقف الجامعة  -ج
صندوق الوقف الخيري، كقسم من أقسام  ىتحت مسماإلسالمية العالمية بماليزيا 

 م.15/3/1999الجامعة، بتاريخ 
 القمة مؤتمر من بقرار أسس م:2005صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية عام  -د

 .(1)م2005/ه1426 المكرمة بمكة المنعقد االستثنائي اإلسالمي
 :نشأة الصناديق الوقفية في الكويت -2

أنشئت إدارة األوقاف، وطبقت قوانين الشريعة اإلسالمية على كل ما يخص الوقف، 
ثم تطورت إدارة األوقاف، تلبية لمقتضيات العصر، وظروفه، وللتوسعات التي لم تعد 

بالوزارة األمانة العامة لألوقاف، والتي قامت ، وأنشأت أعبائهاالقيام ب إدارة األوقاف تتحمل
النظام الوقفي، فأنشأت قطاع تنمية األوقاف، وآخر إلدارة شؤون األوقاف،  يربدورها بتطو 

 وصدرت العديد من القرارات التي من شـأنها أن تطور نظام الوقف، وأصبح أكثر مرونة
تماعية في دولة الكويت، ومن ما كان عليه في السابق، ولقد تطورت الحياة االجم اً ويسر 

                                                           

 العياشي فداد، في حوار خاص. (١)
== 
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هنا فكر العلماء في التجديد والتطوير واالبتكار بما ال يخرج عن أحكام الشريعة 
 .(1)اإلسالمية، فنشأت الصناديق الوقفية الكويتية

 وفي وقفية، صناديق إنشاء عن لألوقاف العامة األمانة أعلنت م1994 عام وفي
 المساجد، لرعاية الوقفي الصندوق: هي وقفية صناديق ثمانية أسست م1995 عام

 الصحية، للتنمية الوقفي الصندوق الخاصة، والفئات المعاقين لرعاية الوقفي الصندوق
 للقرآن الوقفي الصندوق والفكر، للثقافة الوقفي الصندوق العلمية، للتنمية الوقفي الصندوق

 البيئة، على للمحافظة الوقفي الصندوق األسرة، لرعاية الوقفي الصندوق وعلومه، الكريم
هذه الصناديق؛ لتكون أربعة صناديق عاملة في الكويت،  تم دمج2001وفي سنة 

 :هيو
مارس 19(، الصادر بتاريخ 3): الصندوق الوقفي للقرآن الكريم، قرار وزاري رقم -أ

 م.1995
 م.2001(، في عام 6) الصندوق الوقفي للتنمية الصحية: قرار وزاري رقم: -ب
 28للتنمية العلمية واالجتماعية، أنشأ هذا الصندوق بتاريخ الصندوق الوقفي  -ج

 م.1995مارس 
 الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة. -د
 
 
 

  

                                                           

، رسالة ماجستير، واقعه وسبل تطويرهنظام الصناديق الوقفية في الكويت:  ( محمد عبد الهادي مرزوق العازمي،١)
 .24-20م(، ص2015كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  اليرموك،)االردن: جامعة 
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 المبحث الثاني
 (1) الشرعيمشروعية عمل الصناديق الوقفية وتكييفها 

تكييفها لكي نستطيع الحكم على الصناديق الوقفية ال بد من الوقوف أواًل على 
 فيهذا المبحث  جاء هنطالقٌا مناو  الحكم على الشيء فرع من تصوره،الشرعي، ألن 

 :تيينالمطلبين اآل
 .التكييف الشرعي للصناديق الوقفية: المطلب األول
 .مشروعية عمل الصناديق الوقفية :المطلب الثاني

  

                                                           

مجلة الدراسات العجمي، ناصر هادي، مشروعية عمل الصناديق الوقفية وتكييفها الشرعي، بحث منشور في (1) 
 .م2019يوليو  ،(3)العدد  ،(5)المجلد  ، ماليزيا،مية والفكر للبحوث التخصصيةسالإلا
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 األولالمطلب 
 التكييف الشرعي للصناديق الوقفية

عبارة عن نقود مختلطة، تم جمعها من التبرعات بأنها الصناديق الوقفية تعريف تقدم 
الوقفية، ووضعها في صندوق خاص؛ الستثمارها، واإلنفاق من ريعها على المصارف 

كل واقف حصة في ذلك الصندوق، ولكنها مختلطة بحصة غيره، لالمحددة لها مسبقًا، و 
ان حكم بي هذا التكييفويقتضي  للنقود،مشاع فهي مشاعة فيه، فهو عبارة عن وقف 

 وقف النقود، والوقف المشاع.
 أواًل: وقف النقود:

 تعريف النقود لغة واصطالحًا: -1
خراج الزيف سيئة، والنقد والتنقادخالف الن :النقد لغة -أ  .(1)منها: تمييز الدراهم وا 
عملة الدولة من الذهب، أو الفضة، أو غيرهما من المعادن : النقد اصطالحا -ب

 .(2) الورقالنفيسة، أو 
ال خالف بين أهل العلم على من أن من شروط الوقف االستدامة،  وقف النقود: حكم

فما ال يمكن االنتفاع به إال بإتالفه، كالطعام والشراب ال يصح وقفه؛ ألن الوقف تحبيس 
والتبرع  المعنى.األصل وتسبيل الثمرة، وما ال ينتفع به إال باإلتالف ال يتحقق فيه هذا 

 .(3) الوقفبه يدخل في باب الصدقة وليس من 
 :هماختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على قولين، ا 

، وهو (4) يوسفوهو قول أبي حنيفة وأبي  .وقف النقودعدم صحة : القول األول
                                                           

(، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو 9/50(، األزهري، تهذيب اللغة )2/677( ابن دريد، جمهرة اللغة )1)
 (. 3/425)ه(، 1414الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، 

 (.2265 /3) ( أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة،2)
 .١٠، الوقف االستثماري وقف النقود وأدوات االستثمار ص لي، يوسف بن عبد هللا( الشبي3)

 أنظر في ذلك: (4)
حنيفة وتلميذه، قاضي القضاة،  صاحب أبييعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، الكوفي البغدادي. أبو يوسف  -

سبعة عشر عامًا فغلب عليه نشأ بالكوفة، ودرس الفقه والحديث فيها وفي المدينة على مالك والليث. لزم أبا حنيفة 
== 
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 .(2) الحنابلة، ومذهب (1) الشافعيةالصحيح عند 
، ومذهب (3) الحنفيةوهو قول زفر ومحمد من  وقف النقود. صحةالقول الثاني: 

، وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي (5)الشافعية، وخالف الصحيح عند (4) المالكية
 .(6)بمسقط 16في دورته  140رقم 

 الرأي الراجح: 
 لما يأتي:وقف النقود هو صحة  المسألة هذه الراجح في

 وبالتالي فاألمر فيها خاضع لالجتهاد.ليس هناك نص في تعيين األعيان التي توقف،  -أ

                                                           

هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان يحضر مجلس قضائه العلماء  الرأي،
ج وقد ألفه للرشيد، وكتاب النوادر، وأدب القاضي، واألمالي في الفقه، والرد على طبقاتهم. من آثاره كتاب الخرا

هـ(.  ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء 182وغير ذلك، وقد اندثر جل كتبه، توفي سنة)مالك بن أنس، على 
(8/535.) 

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار  (،12/45خسي، المبسوط، )السر  -
 (. 3/42)المختار ، ابن مودود، االختيار لتعليل (6/220)م 1986 -هـ 1406الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

م الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، دار ( العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب اإلما1)
(، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع 8/62م )2000 -هـ 1421جدة، الطبعة: األولى،  –المنهاج 

 (.15/325شرح المهذب، دار الفكر )
 -هـ  1414، 1الطبعة( عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، دار الكتب العلمية، 2)

(، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن 35-6/34م)1994
 (.4/244) اإلقناع، دار الكتب العلمية

(، ابن عابدين، رد 6/220) (، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع45 /12) السرخسي، المبسوط (3)
 (.3/608) ر المختارالمحتار على الد

( محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي 4)
(، الحطاب، 12/257)ن م1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الثانية،  –وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

هـ 1412في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل 
(، ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 6/22م)1992 -

 (. 485 /1) دار الفكر
 (.15/325(، النووي، المجموع شرح المهذب )8/62العمراني، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) (5)
 . 45ص م،2015هـ / 1436بلمهدي، نوازل المال الموقوف، الطبعة األولى  معبد الحكي( 5)

== 

http://history.al-islam.com/Names.asp?year=179#n908
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لم يعين اإلسالم صورة معينة للوقف، ويحرم غيرها، فيكون وقف النقود جائز؛ ألنه  -ب
 ليس هناك ما يحرمه.

 النقود من المنقوالت، ووقف المنقوالت جائز، والنقود من المنقوالت، فيجوز وقفها. -ج
 أدلة المانعين تم ردها، مما يضعف االستدالل بها. -د

قول بجواز وقف النقود أقوى من حيث القياس، وأنفع للعباد، والمنع فيه تضـــــــــــييق ال
ذا حبس المال، ودفع منه  لباب من أبواب الخير، دون دفع مفســـــــــــــــدة تخشـــــــــــــــى، وا 
لراغبي الزواج، أو ألصـــــحاب االســـــتثمارات الصـــــغيرة الناجحة، وقدمنا المســـــاعدات 

ودفعت الحاجة،  للموقوف عليهم على شــــــــــكل قروض ميســــــــــرة تحققت المصــــــــــلحة،
وأبقينا على رأس المال، ليدور فترة أطول في نفع البالد، والعباد، على أنه ال يجوز 
لناظر هذا المال أن يدفعه إلى مشــــــاريع ذات مخاطر عالية، كاســــــتثماره في ســــــوق 
األســـــــــــــــهم حتى يحمى رأس المــال من المخــاطر العــاليــة، وينبغي أن يحرص على 

 (.1الســـــــــــــــترداد المال) رهن أو كفيلالحصـــــــــــــــول على ضـــــــــــــــمانات شـــــــــــــــرعية من 
 ثانيًا: حكم وقف المشاع:

وقف المشاع مصطلح مركب، من  مفهوم وقف المشاع لغة واصطالحًا: -1
 وبقي تعريف المشاع. )وقف(، و)مشاع(، والوقف سبق تعريفه

شاع الشيء، ظهر وتفرق، ويقال: تقطر قطرة من لبن في الماء  المشاع لغة: -أ
فتشيع فيه أي تفرق فيه، ونصيب فالن شائع في جميع هذه الدار، ومشاع فيها 

قال النووي:" المشاع، والشائع، والشياع هو غير  .(2) معزولأي ليس بمقسوم وال 
يتميز ومنه قيل  المقسوم، وهو من قولهم شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم

 .(3)سهم شائع ألن سهمه متفرق في الجملة المشتركة"

                                                           

 /https://www.alukah.net/sharia/0/53279( الدبيان، دبيان محمد، في وقف النقود 1)
 (.3/40( األزهري، تهذيب اللغة )2)
الدقر، )دمشق: دار القلم، الطبعة األولى،  ، المحقق: عبد الغنيتحرير ألفاظ التنبيه( يحيى بن شرف النووي، 3)

 .212هـ(، ص1408
== 
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ما ال يتميز فيها أحد منها " بعدة تعريفات،ع عرف المش المشاع اصطالحًا: -ب
 .(1)"المالين عن اآلخر

 صور في التعريف.قوهو تعريف قصر المشاع على المال، وهذا 

 .(2)"يتميَّز بعضه عن بعضهو الشيء المملوك المختلط بغيره بحيث ال وقيل "

 .(3) مقسومَوْقف الُمشاع: هو وقف شيء مشترك غيِر  تعريف وقف المشاع: -ج
وبذلك يكون وقف المشاع عبارة عن حصص مشتركة، مختلطة، ال يمكن 

 تمييزها، ولكن لكل واحد سهم فيه.
 اختلف العلماء في وقف المشاع على قولين:حكم وقف المشاع:  -2

 .(4) الحنفيةوهو قول محمد بن الحسن من  .وقف المشاع صحةعدم  :القول األول

                                                           

 السنيكي، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية ( زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري1)
(2/167.) 

دار القلم للطباعة ( مصطفى الخن، وآخرون، لفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى، )دمشق: 2)
 .18-5م(، ص1992 -هـ  1413الرابعة،  والتوزيع، الطبعةوالنشر 

 .239، صمرجع سابق( البركتي، التعريفات الفقهية، 3)
وآخرون، )بيروت: دار البشائر  ( الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت اهلل عنايت اهلل محمد،4)

بن محمد بن أحمد بن جعفر  (، أحمد4/17م(، )2010 -هـ  1431 ودار السراج، الطبعة األولى -اإلسالمية 
القدوري في الفقه الحنفي، المحقق: كامل محمد محمد عويضة، )بيروت: دار الكتب  القدوري، مختصربن حمدان 

الفقهاء، )بيروت: دار الكتب العلمية،  السمرقندي، تحفة، 127م(، ص1997 -هـ 1418العلمية، الطبعة األولى، 
 (.3/377م(، )1994 -هـ  1414عة الثانية، الطب

== 
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، (2) والمالكية، (1) الحنفيةوهو مذهب  .وقف المشاع صحة: القول الثاني4
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن ، (4) ، والحنابلة(3)والشافعية

م، ما 2009هـ، 1430عام  في إمارة الشارقة 19منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته 
"إن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد والمؤقت،  نصه:

والمفرز والمشاع، واألعيان والمنافع والنقود، والعقار والمنقول، ألنه من قبيل التبرع وهو 
. يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعا، والصكوك، (2) موسع ومرغب فيه

 .(5)والحقوق المعنوية، والمنافع، والوحدات االستثمارية، ألنها أموال معتبرة شرعًا"
 الرأي الراجح:

 لما يأتي:؛ وقف المشاع صحة هوالراجح في المسألة 
 وقف المشاع هو الذي جاءت به السنة النبوية المطهرة، فلقد وقف عمر بن الخطاب -أ

 رضي اهلل عنه أسهمه بخيبر، وكانت مجهولة.
أقر النبي صلى اهلل عليه وسلم عمر ابن الخطاب على وقف المشاع، واإلقرار  -ب

 حجة، كالقول.
 أجاز العلماء عتق المشاع، والوقف مثله، فكالهما عقد تبرع. -ج

                                                           

 (.432 /7، بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية )127( مختصر القدوري في الفقه الحنفي، ص1)
( أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، المحقق: 2)

(، علي بن أحمد 672 /2م(، )1999 -هـ 1420حزم، الطبعة األولى، الحبيب بن طاهر، )بيروت: دار ابن 
بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 

 (.264 /2م(، )1994 -هـ 1414)دمشق: دار الفكر، 
لحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ( علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، ا3)

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 
(، الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، المحقق: طارق 519 /7م(، )1999-هـ  1419األولى، 

(، النووي، المجموع شرح المهذب 216 /7م(، )2009العلمية، الطبعة األولى،  فتحي السيد، )بيروت: دار الكتب
(15/323.) 

، ابن قدامة، 81م(، ص1993-هـ1413( عمر بن الحسين بن عبد اهلل، متن الخرقي، )دار الصحابة للتراث، 4)
 (.4/243(، البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع )250 /2الكافي في فقه اإلمام أحمد )

 html2307aifi.org/-http://www.iifa.الرسمي لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي،  ( الموقع5)

http://www.iifa-aifi.org/2307.html
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 أجاز العلماء هبة المشاع، فالوقف مثله، حيث إن كالهما عقد تبرع. -د
 شاع.ليس هناك دليل صحيح يدل على عدم جواز وقف الم -ه
الوقف هو تسبيل المنفعة، وهو عام في المشاع وغيره، فقصره على غير المشاع  -و

 تحكم من غير دليل.
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 الثانيالمطلب 
 مشروعية عمل الصناديق الوقفية

باألدلة  ذلك مع تدعيمبيان مشروعية الصناديق الوقفية، إلى هذا المطلب  هدفي
، فالوقف من األعمال التي تبقى لصاحبها ذخرًا، وهو من مصادر التمويل المهمة الشرعية

بتكار، والتجديد اتطوير، و في االقتصاد اإلسالمي، والحياة اإلنسانية تتطور، وتحتاج إلى 
واالبتكار مالزم لحياة الناس يساعدهم في إشباع رغباتهم وسد حاجاتهم؛ لكن ال بد وأن 
يكون غير خاضع ألهواء الناس وشهواتهم، فيأتي االبتكار مخالفًا ألحكام الشريعة 

 جغ مع جع مظ حط مض خضُّوهذا ما يؤكده قوله سبحانه وتعالى:  .(1) اإلسالمية

 َّ حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ
(2). 

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ: وقال تعالى

َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه
نطالقا من او  .(3)

بيان  العديد من المستجدات في العصر الحاضر والتي تحتاج إلىذلك فانه توجد 
مساهمة الوقف كمصدر من مصادر التمويل، وهذا يستدعي دراسة  ومنها ،مشروعيتها

جادة قائمة على االبتكار والتجديد الوقفي لتلبية متطلبات العصر بما ال يخرج عن أحكام 
وفي ظل مستجدات العصر استجدت الكثير من المصارف التي  الشريعة اإلسالمية.

تنمية المجتمع، وتمويل تلك  يمكن أن يسهم الوقف في اإلنفاق عليها، واإلسهام في
المشروعات من أموال الوقف في ظل ضعف اإلنفاق من قبل الدولة على تلك 
المشروعات. ومن حقِّ فقهاء العصر أن يقترحوا صورًا جديدة للوقف، يمكن أن تساهم 
في تحقيق التنمية لمجتمعات المسلمين، وأن يقوموا بعد ذلك بإصدار األحكام عليها، 

االجتهاد، حيث إن فقه الوقف في الغالب قائم على االجتهاد فهو فيما  مبدأ انطالقًا من
 والتقاليد.لم يرد فيه نص يتغير بتغير الزمان، وتغير األعراف 

                                                           

 .32ص ، المرجع السابقمحمد عبد الهادي مرزوق العازمي (1)
 .50، آية: القصصسورة (2) 
 .26 ، آيةص سورة(3) 
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أن يصل الوقف إلى أكبر شريحة من المجتمع،  صناديق الوقفيةوالمقصود من ال
في ظل انخفاض وأن يسهم بشكل فعال في تنمية المجتمع، واالرتقاء به وباألخص 

اإلنفاق الرسمي على بعض المصارف التي تحتاج إلى إنفاق دائم مستمر ومنظم، ويعتبر 
الوقف اإلسالمي من العقود المنظمة والتي أسهمت في الماضي وفي الوقت الحاضر 

 بشكل فعال االرتقاء بالمجتمع وسد احتياجات الناس.
ظل تغير البيئة االجتماعية،  ولقد أضحى االبتكار الوقفي ضرورة ملحة اليوم، في

ونشأة الكثير من األنشطة التي هي في أمس الحاجة إلى أن تكون مصرفًا من مصارف 
الوقف، كما جدت كثير من األعمال الفردية والمؤسسة والتي يريد أصحابها أن يوقفوا 
جزءًا منها أو كلها على جهات معينة، فيحتاجون إلى بيان ما إذا كان يمكن أن يكون 
لهم نصيب بأن تكون أعمالهم غير التقليدية مصدرًا من مصادر الوقف مما يوقع على 

 عاتق العلماء ضرورة االبتكار الوقفي.
االقتصادية مما أدى إلى الحاجة  ةنشطحدث في المجتمع تغيرات كثيرة في األو 

، (1)الملحة إلى ابتكار مصادر جديدة من أعمال الوقف الذي هو نوع من أنواع البر
وطالما أن االبتكار الوقفي ال يخرج عن إطار الشريعة اإلسالمية، فهو ال يخرج عن 
نطاق المشروعية، ومن تلك االبتكارات التي استحدثت في العصر الحديث الصناديق 
الوقفية، وبذلك تكون الصناديق مشروعة، دل على مشروعيتها العديد من األدلة، من 

 كتاب وسنة، وغير ذلك.
 
 
 
 
 

                                                           

 .25م، ص2004)د.ط()د.ن( الوقف، منذر قحف، صور مستجدة من  (1)
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 الصناديق الوقفية: عملتأصيل 
ن كانت من االبتكارات الحديثة في المجال الوقفي-الصناديق الوقفية   اإال أنه -وا 

وقد دل على مشروعية  ال تخرج عن حدود وضوابط الوقف في الشريعة اإلسالمية،
التي تدل على مشروعية الوقف أصاًل،  األدلة من الكتاب والسنة عموم الوقفيةالصناديق 

 ومنا:
 أواًل: القرآن الكريم:

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ قال تعالي: الدليل األول:

َّ زي  ري ٰى ين ىن
الخير في اآلية عام يشمل جميع  وجه الداللة من اآلية:. (1)

، فتدل اآلية على مشروعية االبتكار الوقفي في جميع مجاالت الخير، (2) القربات
واالبتكار فيها بما يحقق أكبر نفع لألمة، واالستغالل األمثل لمصادر التمويل، والتجديد 

فهي دعوة لفعل الخيرات، وأعمال الخير تختلف من عصر إلى عصر، فهي تجدد 
باستمرار، فيتبعها تجديد في أدوات لفعلها، وهذا ما تقوم به الصناديق الوقفية، فهي تساهم 

مشروعة في  بصورة كبيرة في تنمية الفرد والمجتمع، وبذلك تكون الصناديق الوقفية
: "والقربة قد تكون على اآلدمي؛ كالفقراء (3)قال الرحيبانيو  الشريعة اإلسالمي.

)والمساكين( والغزاة والمتعلمين، وقد تكون على غير آدمي؛ كالحج، والغزو، والسقاية 
صالح الطرق )والمساجد والقناطر  التي يتخذ فيها الشراب في المواسم، وغيرها، وا 

ن كانت منافعها تعود على اآل دمي، فيتصرف في والمقابر( والمدارس والبيمارستانات، وا 
في هذا النص نجد دعوة إلى االبتكار في الوقف، فلم و   .(4)مصالحها عند اإلطالق"

                                                           

 .77 ، آية:الحجسورة  (١)
، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن ، تفسير القرآن( منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني2)

 (.3/457م(، )1997 -هـ1418غنيم، )الرياض: دار الوطن، الطبعة: األولى، 
، كان مفتي الحنابلة بدمشق. ولد في قرية فرضيمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الّرحيباني مولدا ثم الدمشقّي:  (3)

هـ وتوفي بدمشق. له مؤلفات، منها )مطالب أولي النهى في  1212الرحيبة )من أعمالها( وتفقه واشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة 
هـ(. ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، األعالم،  1243)سنة شرح غاية المنتهى، توفي 

 (.234 /7م(، )2002)بيروت: دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر، مايو 
لطبعة: ، )المكتب اإلسالمي، امطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى( الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، 4)

== 
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نطالقة لنا ايقصر الوقف على اآلدمي، بل صحح الوقف على غير اآلدميين، مما يمثل 
نحو التجديد واالبتكار في الوقف؛ لتحقق الغرض المنشود منه، ومن تلك االبتكارات اليوم 

الوقفية، والتي تشرف عليها هيئة حكومية، وتقوم بعمل خيري فعال، ومنظم  الصناديق
مما يجعلها أكثر تحقيقًا للحكمة من مشروعية الوقف من غيرها، حيث يعم النفع فيها، 

 ويحقق التنمية المستدامة في المجتمع.
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قال تعالىالدليل الثاني: 

َّ جه
اإلنسان لن يبلغ رضا اهلل تعالى، والفوز بجنته، ورضوانه،  الداللة من اآلية:وجه  (1)

، وهذا المعنى الفضفاض والواسع لآلية (2)حتى يكون من المنفقين ألحب األموال إليهم
يعطينا حرية كبيرة لالبتكار في الوقف، فهو من صنوف البر، وصنوف البر واسعة، 

تغاء وجه اهلل بما يحبه ولو ثمرة فهو داخل في باومتعددة، ومتجددة، فكل من تصدق 
، كما أن المال المحبوب يتنوع، فهو يختلف من إنسان آلخر، فدلت اآلية (3)هذه اآلية

على مشروعية التجديد واالبتكار في الوقف، ما لم يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
فدلت اآلية على مشروعية  ومن التجديد في الوقف، واالبتكار فيه الصناديق الوقفية،

 إنشاء الصناديق الوقفية.
:" هذا حث من اهلل لعباده على اإلنفاق في طرق الخيرات، فقال: (4) السعديقال 

: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع أي  َّممخم حم جم يل ىل مل خلُّ
الموصل لصاحبه إلى الجنة، وتنفقوا من أموالكم النفيسة التي  الطاعات وأنواع المثوبات

                                                           

 (.4/282م(، )1994 -هـ 1415الثانية، 
 .92 ، آية:آل عمرانسورة  (١)
( البيضاوي، عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء 2)

 (.2/28هـ )1418 –بيروت، الطبعة األولى  –التراث العربي 
هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف 710التنزيل وحقائق التأويل، عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: ( مدارك 3)

م 1998 -هـ  1419علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: األولى، 
(1/273.) 

مفسر، فقيه، له العديد من المؤلفات،  هـ(، وهو أصولي،1307بن ناصر السعدي، ولد سنة) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل (4)
هـ(. ينظر: مجموعة مؤلفات العالمة، عبد الرحمن  1376)سنة وأشهرها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، توفي 

 .47-40ص م،2011ية، قطر، الطبعة األولى، بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر السعدي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالم
== 
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تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة اهلل على محبة األموال فبذلتموها في مرضاته، دل 
 .(1) تقواكمذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين 

ومنه الوقف يتضح من اآليات السابقة حث القرآن الكريم على أعمال الخير والبر 
 بأشكاله المختلفة ومنها الصناديق الوقفية.

 ثانيًا: السنة النبوية:

: : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ (2) مسعودعن َعْبُد اللَِّه بن الدليل األول: 
رسول اهلل، ما منا إال ماله أحب  أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" قال: قالوا: يا)

ماله، إليه من مال وارثه قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إال مال وارثه أحب إليه من 
 وجه الداللة من الحديث: .(3) (لك من مالك إال ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت ما

حصر  ، وهذه الوجوه ال(4)الحديث فيه حث على إنفاق المال في وجوه الخير واإلحسان
لها، وقد َيِجدُّ في كل عصر من وجوه البر واإلحسان ما ال يكون فيما سبقه، وكذلك 
مصادر كسب المال اليوم جزء كبير منها يختلف عما في العصور المتقدمة، وهي حالل، 
فهذا يتطلب منا أال نغلق قلوبنا وآذننا عن تلك المستجدات، فهي من وجوه البر، فيشملها 

اق في البر، واإلنفاق من المال، والوقف من األعمال التي تبقى كل ندب إلى اإلنف
لصاحبها بعد موته، وتدر عليه الثواب إلى يوم القيامة، فعلينا أن نبتكر فيه ما يتناسب 

قال ابن .  مع متطلبات العصر، ويغطي احتياجات األمة بما ال يخالف شرع اهلل تعالى
أن يقدم من ماله آلخرته، وال يكون خازًنا له  : "هذا الحديث تنبيه للمؤمن على(5) بطال

                                                           

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، المحقق: عبد الرحمن  (1)
 .138صم 2000-هـ 1420بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى 

مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من السابقين إلى اإلسالم وولي بيت  الصحابي أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن (2)
 (.4/198هـ( عن نحو ستين عاًما. ينظر: ابن حجر، اإلصابة )32مال الكوفة وتوفي بالمدينة سنة )

(، وأحمد في المسند، 6442)( 8/93، باب ما قدم من ماله فهو له )كتاب الرقاق( أخرجه البخاري في صحيحه، 3)
 (.3626)( 6/129له ) واللفظ

، المحقق: )دمشق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التوضيح لشرح الجامع الصحيح( عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن، 4)
 (.29/440م(، )2008 -هـ  1429التراث، دار النوادر، الطبعة األولى، 

ا بابن اللجام، كان من أهل العلم بالحديث، وشرح ( علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي ويعرف أيض5)
== 
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وممسكه عن إنفاقه في طاعة اهلل، فيخيب من االنتفاع به في يوم الحاجة إليه، وربما 
 .(1)رثه في طاعة اهلل فيفوز بثوابه"ا  أنفقه و 

أن عمر بن الخطاب أصاب  :(2) َعْنُهَماَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه الدليل الثاني: 
أرضًا بخيبر لم أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست 
أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدق 

 علىبها في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف 
وجه الداللة من  .(3) متمولوليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير  على جناح

حرية  النبي صلى اهلل عليه وسلم ترك لعمر ابن الخطاب رضي اهلل عنهأن  الحديث:
ن يضعه في أي مصرف من مصارف  ، ولم يحدد (4) البرالتصرف في هذا الوقف، وا 

، وطرق إدارته غير الوقف، ومصادرهله مصرفًا معينًا، وهذا يدل على أن مصارف 
توقيفية، فهي أمور اجتهادية، وما دامت اجتهادية، فيشرع التجديد واالبتكار فيها، طالما 
 .يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وال يخرج الوقف عن غرضه المقصود منه شرعاً 

                                                           

 (.18/47، )سير أعالم النبالءهـ(، انظر: الذهبي، 449صحيح البخاري، توفي سنة )
، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )الرياض: شرح صحيح البخاري( ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، 1)

 (.10/162م(، )2003 -هـ 1423مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وقد قيل: إن إسالمه قبل  (2)

نما كانت هجرته قبل هجرة أبيه، فظن بعض الناس، أن إسالمه قبل إسالمه أبيه، وأجمعوا  إسالم أبيه، وال يصح، وا 
النبي صلى اهلل عليه وسلم فرده، واختلفوا في شهوده أحدا، فقيل: شهدها، وقيل:  على أنه لم يشهد بدرا، استصغره

رده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع غيره ممن لم يبلغ الحلم، والصحيح أن أول مشاهدة الخندق، وشهد غزوة 
فريقية،  وكان كثير األتباع مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنهم أجمعين، وشهد اليرموك، وفتح مصر، وا 

آلثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى إنه ينزل منازله، ويصلي في كل مكان صلى فيه، وحتى إن النبي 
توفي عبد اهلل بن عمر سنة ، صلى اهلل عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئال تيبس

 (.3/336ينظر: ابن األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ) ثالث وسبعين، بعد قتل ابن الزبير بثالثة أشهر.
 ( تقدم تخريجه.3)
 (.8/139( ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )4)

== 
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ومنه ويتضح من األحاديث الشريفة السابقة على أن أعمال البر ومنها الوقف 
الصناديق الوقفية، والتي دعت الحاجة العصرية إلى ابتكارها من األمور التي شرعتها 

 الشريعة اإلسالمية.
وذلك من حديث لقد دلت األدلة الشرعية على أن العرف حجة شرعية،  ثالثًا: العرف:
قالت هند أم معاوية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن ): (1) عنهاعائشة رضي اهلل 

أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال: خذي أنت وبنوك 
يَِّة الُعْرِف؛ حيث إنَّ النَّبيَّ ص .(2) (ما يكفيك بالمعروف لى اهلل فالحديث دليل على ُحجِّ

ذا كان العرف حجة، فما (3)أحالها على الُعْرف فيما ليس فيه تحديد شرعي   عليه وسلم ، وا 
، (4)ورد في الشرع باإلنفاق فيه مطلقا من غير قيد وال تقدير، فيجب أن يرد إلى العرف

والوقف ورد في الشرع مطلقًا، فلم يحدد الشرع األموال الموقوفة، وال حدد طريقة معينة 
نما ضبطها الفقهاء بضابط عام، وهو ال يجوز الخروج عنها ف ي جمع أموال الوقف، وا 

أن يكون المال ذا قيمة في الشرع، ولم يحدد الشرع مصرفًا معينًا للوقف عليه، بل ترك 
المجال مفتوحًا؛ ألن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فترك المجال مفتوحًا؛ ليستطيع 

م يحدد الشرع طرق إدارة الوقف، وهذا الوقف أن يغطي كل ما استجد من أعمال البر، ول
إن دل فإنما يدل على مشروعية التجديد واالبتكار الوقفي بما ال يخالف أحكام الشريعة 

مما يتوافق مع أحكام، وضوابط الوقف في الشريعة  ،اإلسالمية، ومما ابتكره العلماء
دل العرف اإلسالمية الصناديق الوقفية، مما يدل على أنها مشروعة بالشرع، بل و 

 الصحيح على مشروعيتها، فتكون مشروعة شرعًا وعرفًا.

                                                           

أم المؤمنين أم عبد اهلل عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد اهلل بن عثمان. أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين  (1)
هـ، وتوفيت في المدينة 2في سنة  -صلى اهلل عليه وسلم–( قبل الهجرة، وتزوجها النبي 9واألدب، ولدت سنة )

 (.235-8/231)اإلصابة هـ(. انظر: ابن حجر، 57سنة)
( 3/79، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم )كتاب البيوعالبخاري في صحيحه،  ( أخرجه2)

(2211.) 
 (.407 /4هـ(، )1379، ، )بيروت: دار المعرفة، د.طفتح الباري ( أحمد بن علي بن حجر،3)
)بيروت: دار الكتب ، البناية شرح الهداية( بدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، 4)

 (5/663م(، ) 2000 -هـ  1420العلمية، الطبعة األولى، 
== 
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األدلة على مشروعية الصناديق الوقفية أن كثيًرا  تعد من رابعًا: القواعد الفقهية:
من المصالح تتغير بتغير األزمان واألحوال. وهذا التغير من شأنه أن يؤثر تأثيًرا ما، 

 .(1) المصالحعلى األحكام الشرعية التي نيطت بتلك 
ن كل زمان منها له حكمه (2)وقال الملطي : "واعلم بأن األزمنة تختلف وتتباين وا 

الذي قد بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألمته، وأعلمهم إياه، وعلمهم ما يعملون به 
فيه، فعلى الناس التمسك بذلك، ووضع كل أمر موضعه الذي أمر أن يضعه فيه، وأن 

 .(3)ذلك إلى ما سواهال يخرجوا عن 
ومن العوامل المؤثرة في تغير األحكام تغير الوسائل واآلالت، وقد جدت في هذا 
العصر العديد من مصادر الكسب التي لم تكن موجودة في عصر أسالفنا، وكذلك 
تعددت وتشعبت المصارف التي هي بحاجة ماسة إلى الوقف عليه، حيث إن عدم مراعاة 

لزمان والمكان يوقع الناس في حرج شديد، تغير الفتوى المبنية على االجتهاد بتغير ا
ختار للمسلمين في كل زمان ومكان ما هو أنفع لهم يأن  يجبولتعسرت أمورهم، بل 

وأصلح وأفضل في تنفيذ الحكم الشرعي، فالفتوى تتغير بتغير األزمان، والعوائد، واألحوال، 
نما(4)واألماكن هي استنباط من  ، والصناديق الوقفية كمبتكر وقفي ليست عن هوى، وا 

 .(5)قواعد الشرع وال تخرج  عن األحكام المشروعة فيه
                                                           

 -، )الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي( أحمد الريسوني،  1)
 .264صم(، 1992 -هـ 1412

يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي تكبن بن عبد اهلل الجمال أبو المحاسن بن الشرف الملطي الحنفي  (2)
في سنة خمس وعشرين وسبعمائة تقريبا بملطية، كان فاضال كثير االشتغال،  الملطي، ولدويعرف بالجمال 

اوي، محمد بن عبد الرحمن بن هـ(. ينظر: السخ 803)سنة واإلشغال مجتهدا في تحصيل العلم والمال، توفي 
، )بيروت: دار الكتب الضوء الالمع ألهل القرن التاسعمحمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، 

 (.336 /10العلمية(، )
د.ت( الملطي، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، )بيروت: عالم الكتب، ) ( يوسف بن موسى بن محمد3)

 (.2/171)د.ط( )
القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، )بيروت: دار الكتب العلمية،  ( ابن4)

 (.157 /4م(، )1991 -هـ 1411الطبعة األولى، 
)د.م(، الطبعة األولى، الكتبي ، )دار البحر المحيط في أصول الفقه( محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي، 5)

 (.1/221) م(،1994 -هـ1414
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ومما سبق يتبين أن الصناديق الوقفية مشروعة في الشريعة اإلسالمية، دل على 
 مشروعيتها الكتاب والسنة، والعرف، والقواعد الفقهية.
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 األولالفصل 
 اآلثار االقتصادية واالجتماعية الستثمارات 

 جتماعيةنفقات الحكومية االوعالقتها بال الصناديق الوقفية
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 األولالفصل 
 اآلثار االقتصادية واالجتماعية الستثمارات الصناديق الوقفية

 جتماعيةنفقات الحكومية االوعالقتها بال
تسهم الصناديق الوقفية في معظم دول العالم االسالمي في تحقيق العديد من أهداف 

االقتصادية واالجتماعية، ولذا يترتب على استثمارات الصناديق الوقفية العديد من التنمية 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية اإليجابية، فتتمثل أهم اآلثار االقتصادية في تقليل معدالت 
البطالة وخفض معدالت الفقر في معظم الدول االسالمية، والمساهمة في تمويل 

ية الصغر، وذلك بداًل من الحكومة، مما يترتب عليه الحد المشروعات الصغيرة ومتناه
 من عجز الموازنة العامة للدولة.

اديق الوقفية عددًا من اآلثار ومن ناحية أخري يترتب على استثمارات الصن
جتماعية اإليجابية، مثل توفير الحاجات الضرورية للفقراء، كتوفير المسكن المالئم اال

ت الصحية والتعليمية، مما يجعل هذه الصناديق تساهم في لهم، والقيام ببعض الخدما
 تمويل عملية التنمية االجتماعية.

لوقفية وبين النفقات الحكومية ويتضح مما سبق وجود عالقة بين الصناديق ا
جتماعية، حيث يري البعض أن هذه العالقة هي عالقة إحاللية، ويري البعض األخر اال

 جاء، ولذلك يتعين توضيح هذه العالقة.  وبناء على ذلك أن هذه العالقة عالقة تكاملية
 :تيينالمبحثين اآل فيهذا الفصل 

 .لصناديق الوقفيةالستثمارات ا جتماعيةاالقتصادية واال ثاراآلالمبحث األول: 
ة الحكومي نفقاتطبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية وال المبحث الثاني:

 االجتماعية.
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 األولالمبحث 
 (1) الوقفيةلصناديق ا جتماعية الستثماراتتصادية واالاالق ثاراآل
سط الدولة سيطرتها على بسبب بعالقة الوقف بمؤسسات العمل األهلي ضعفت 

داراته وهو ما كان سببًا لتدخل السلطة الحكومية في إدارة الوقف ومع ذلك لم · الوقف وا 
المنشودة، إذ لم يطرأ تحسن واضح في  أهدافها إدارة الوقف علي تحقق سيطرة الدولة

الكفاءة اإلنتاجية للوقف أو تطور عدد األوقاف، أو تزايد الريع الناتج منه، أو تحسن في 
 .تهاأثره في التنمية االجتماعية والكفاءة التوزيعية إليراد

هو األصل، كما  األهلية التعاون والتالحم الكاملين بين الوقف والمؤسسات وكان
ات التنمية هي القطب الذي يجمع بينهما، حتى برزت بعض العوامل التي كانت خدم

 . أدت إلى وجود فجوة بين الوقف ومؤسسات العمل األهلي
عوامل أدت إلى ضعف عالقة الوقف بمؤسسات العمل األهلي،  ولكن هناك عدة

ح في كثير من الدول اإلسالمية ريع الوقف لصال وفي مقدمها، تسخير السلطة الحكومية
 .اإلنفاق الجاري لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، أو أنشطتها ومشروعاتها المختلفة

نو  االهتمام بتطوير نظام الوقف، ووصل عالقته بمؤسسات العمل األهلي سيوفر  ا 
 جري، الذي ي"االستعمار الجديد"خط حماية في الدول اإلسالمية ضد ما يطلق عليه اسم 

لى المنظمات التطوعية والمحلية وتمويلها في تلك الدول، حاليًا من خالل السيطرة ع
 .(2) فيهالتحقيق أهداف قد ال تتفق وأهداف التنمية االجتماعية 

 :تيينالمطلبين اآل فيهذا المبحث  جاءوبناء عليه 
 اآلثار االقتصادية الستثمارات الصناديق الوقفية.: المطلب األول

 الستثمارات الصناديق الوقفية.اآلثار االجتماعية  المطلب الثاني:

                                                           

العجمي، ناصر هادي، اآلثار االقتصادي واالجتماعية الستثمارات الصناديق الوقفية، بحث منشور في المجلة  (١)
 .م2019( يوليو 3العلمية للبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية، العدد )

األهلي والتنمية االجتماعية، األمين العام لألمانة العامة لألوقاف فؤاد عبد اهلل العمر، إسهام الوقف في العمل  (2)
 .85-74، صم1999بالكويت، والخبير االقتصادي بالبنك اإلسالمي للتنمية، 
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 ولالمطلب األ 
 الصناديق الوقفية اآلثار االقتصادية الستثمارات

شباع األفراد حاجيات تلبية هو االقتصادية التنمية عملية جوهر نأمن المتقرر         وا 
 للموارد األمثل االستغالل من ممكن قدر أقصى تحقيق على والحرص مهترغبا

 والتكنولوجيا العلم تسخير في البشرية الطاقات من واالستفادة والطبيعية االقتصادية
 منها عديدة التابمجاالقتصادية وتتعلق عملية التنمية االقتصادية  التنمية ألغراض

 .والتربوية والعلمية والسياسية واالقتصادية االجتماعية
لذا فقد  ،االقتصــــــــاديةتأتى إال عن طريق التنمية  ال أخرالقضــــــــاء على مظاهر التو 

زاد الحديث عن التنمية االقتصــــــــادية بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد انتشــــــــار حركات 
للعمل على إدارة مواردها االقتصادية بشكل كفء  يسعت بشكل أساس يالتحرر الوطن

  .رفع مستوى معيشة شعوبهال
 كانت ايجابية المدخالت هذه كانت فكلما اهتمدخال على التنمية مخرجات تتوقفو 
 التنمية عملية إحداث فاعلية معيار أن كما صحيح، والعكس أيضا ايجابية اهتمخرجا

 متوسطة وأخرى عالية تنمية ذات دول إلى العالم دول يقسم والطويل المتوسط األجلين في
  .(1) التنمية عملية مخرجات بنوعية تتعلق عوامل لعدة استنادا متدنية وأخرى

 :تيةالنقاط اآل فيهذا المطلب  جاءوعليه 
 .في حل مشكلة البطالة يةصناديق الوقفالدور  -
 .في عالج الفقر يةصناديق الوقفالدور  -
 الوقفية في تحقيق التنمية االقتصادية. صناديقدور ال -
 .في تغطية عجز الموازنة العامة يةصناديق الوقفالدور  -
 .موال وتثميرهافي تنمية رؤوس األ يةصناديق الوقفالدور  -
 .التنمية المستدامةفي تحقيق الصناديق الوقفية دور  -

                                                           

 .188ص ،( 2007 القاهرة، العربية، النيل )القاهرة: مجموعة ،البشرية الموارد وتنمية إدارة محمد، مدحت (1)
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 :في حل مشكلة البطالة يةصناديق الوقفالدور  -1
دعو إلى الجد واالجتهاد، يالتكاسل، والدعة، بل عدم و  يحث اإلسالم على العمل

صلى اهلل  الرسول الكريم عملوالعمل من أجل الدين، ومن أجل الفرد والمجتمع، فقد 
 ، وكذلك كان الصحب الكرام. (2) بالتجارة عمل، كما (1) األغنامبرعي  عليه وسلم
يمانًا     ومن هذا المبدأ األصيل للشريعة اإلسالمية، مبدأ العمل، وترك البطالة، وا 

تسهم في حل مشكلة لنطلقت الصناديق الوقفية اي، مبخطورة البطالة على األمن القو 
اآلليات  وذلك من خالل ،جتماعي ألي دولةوالنسيج اال من القومياألد يوتهد البطالة
 :التالية

 تعين العاطلين في الحصول على وظائف.المساهمة في تمويل مشاريع صغيرة ل -أ
وتسدد رؤوس  معيشة كريمة، علىإنشاء مشاريع صغيرة تساعد الفقراء القيام ب -ب

 أموال تلك المشروعات على أقساط.
لمشروع من ا مويلعن طريق المضاربة في مشروعات، وذلك بت عاطلينالمشاركة  -ج

بالعمل، ويكون الصندوق مشاركًا للعامل في  عاطلصندوق الوقف، وقيام ال
 .(3)الربح

 األيدي العاملة في المؤسسات الوقفية، وسد عجز العمالة فيها.وظيف ت -د
 .(4) كريمةحتراف المهن والحرف التي تضمن لهم حياة اتدريب األيدي على  -ه
 .في سوق العمل إعادة تأهيل العاطلين في التخصصات المطلوبة إقامة أنشطة -و

نحراف الشباب، وانضمامهم لمنظمات التطرف البطالة العديد من المخاطر، كول
واإلرهاب، وااللتحاق بركب األعداء، والتجسس لهم، واإلحباط، والتهميش، بل قد توصل 

                                                           

 ، كتاب اإلجارة، باب رعي الغنم على قراريط.2١43البخاري  (١)
 .١88 /١السيرة النبوية، ابن هشام، ( 2)

مجلة أداء المؤسسات ( ربيعة بن زيد، وعائشة بخالد، دور الصكــوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة، 3)
 .214م، ص2012 (،2الجزائرية، العدد )

مرجع ( سمية جعفر، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة، دارسة مقارنة بين الكويت وماليزيا، 4)
 .70، صسابق

== 
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 .(1) واليأسالبطالة بعض الشباب إلى اإلحساس بالقنوط 
مفهوم المشروعات الصغيرة يختلف من دولة إلى أخرى، حسب اختالف ويالحظ أن 

ختالف الهدف من االظروف واإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية، كما يختلف حسب 
 :(2) أتييكما  ،المشروع الصغير أو المتوسط، ويتحدد تعريف المشروعات الصغيرة

 :بأنها الصغيرة المشروعات "يونيدو" الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة تعرف
بأبعادها  المسؤولية بكامل ويتكفل واحد، مالك يديرها التي المشروعات تلك"

 عدد العاملين يتراوح كما، ) التكتيكية)األجل  وقصيرة( األجل( االستراتيجية الطويلة
 .( عامال50-10) فيها

النمو  مراحل حسب وذلك نفسها الدولة داخل المشروع حجم تقييم يختلف قد كما
 العمالة، معيار معيار المستخدمة المعايير ومن الدولة، تلك اقتصاد بها ويمر مر الذي
 عن معايير فضال المستخدمة الطاقة ونوعية حجم معيار اإلنتاج، معيار المال، رأس
 وقد التقدم التكنولوجي، ومستوى اإلدارة في التخصص درجة االعتبار في تأخذ أخرى
 لسهولة نظًرا وذلك معيار العمالة هو الصناعية الدول في استخداًما المعايير أكثر يكون

مكانية البيانات على الحصول  تدعم كمية بنتائج والخروج ومعالجتها إحصائًيا تحليلها وا 
 .(3) القرارات متخذي

 عمال (10من ) أقل فيها يعمل التي :المشروعات الدولي البنك كما يصف
 عامال (50-10بين ) فيها يعمل والتي الصغر، المتناهية أو بالمشروعات البالغة

 بالمشروعات عامل (100-50) فيها يعمل التي وتلك بالمشروعات الصغيرة،
 .المتوسطة

                                                           

 .325( عبد الرحمن معاشي، البعد المقاصدي للوقف، ص1)
، المشروعات الصغيرة ودورها في حل مشكلة البطالة في دولة الكويت، مجلس األمة، الكويت، الديحاني ( ماجد2)

 .3م، ص2005، سلسلة التقارير االقتصاديةإدارة البحوث والدراسات، 
 .4، صالمرجع السابق، حسان خضر (3)

== 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 64 - 

االستثمار  من أقصى حد تستثمر التي المؤسسات فتحدد الدولية التمويل مؤسسة أما
 .والصغيرة المتوسطة بالمؤسسات دوالر مليون (2.5مقداره )

( المعايير المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة عبر 1-1)جدول ويبين 
 العالم.

 (1) الصغيرة(: حجم رأس المال والعاملين في المشروعات 1-1جدول )
 الف روبية 500 25أقل من  ماليزيا رأس المال العمالة الدولة
 الف جنيه 100 35 مصر
 - 49 ألمانيا

 الف دوالر 250 50أقل من  سنغافورة
 الف دوالر 200 - اإلكوادور
 الف دوالر 28 100 اليابان
 مليون دوالر 9أقل من  250 امريكا
 أقل من مليون دوالر 200 بريطانيا
 الف دوالر 500أقل من  100 الهند

 الف دوالر 86أقل من  30 السودان
يمكن تقسيم المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المشروعات الصغيرة إلى كما 

 :(2) تياآلالنحو نوعين هما المعايير الكمية والمعايير النوعية، ويمكن تلخيصها على 
 أواًل: المعايير الكمية:

وتتمثل في حجم رأس المال المســــــــــــتمر في المصــــــــــــنع والماكينات، وعدد العاملين، 
وحجم اإلنتاج أو معدل دورات األعمال والتكنولوجيا المستخدمة وقيمة المبيعات، إال أن 

نتشـــــارًا وذلك لســـــهولته في التعامل، وثباته امعيار عدد العاملين في المنظمة هو األكثر 
ار رأس المــال المســـــــــــــــتثمر. ويالحظ أن هنــاك تفــاوت في لفترة من الزمن. وكــذلــك معيــ

تعريف المشروعات الصغيرة من دولة ألخرى، وذلك نابع من التقدم االقتصادي للدولة، 
ومســــــتوى معيشــــــة أفرادها، ومدى التقدم في االســــــتخدام التكنولوجي الصــــــناعي في تلك 

 (:1-2الدول. ويمكن مالحظة الفرق بين الدول المختلفة كما بجدول )
                                                           

فتحي، الصناعات . السيد 22م، ص1987يوسف طه وآخرون، الصناعات الصغيرة في السودان، الخرطوم،  (١)
 .45م، ص2005الصغيرة ودورها في التنمية، القاهرة، مؤسسة شهاب، 

 ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية في والصناعة التجارة غرف عام اتحاد دور ، درديرة يوسف صالح (2)
 .2ص ،2005( يوليو 27-25) -ليبيا – طرابلس ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات لندوة مقدمة بحثيه ورقة
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 (1) الصغيرة(: معايير أخري لتصنيف المشروعات 1-2جدول )

 متوسطة صغيرة متناهية الصغر المعيار الدولة / الجهة

 مصر
)تعريفات 

 متعددة منها(

عدد 
 عامل 99-50 عامل 49-5 عامل 4-1 العمال

أصول 
 ثابتة

 25أصغر من 
 ألف جنيه

إلى أصغر من  25من 
 ألف جنيه 100

ألف جنيه  100من 
 مليون جنيه 2إلى 

الوكالة الدولية 
 للتنمية

عدد 
 العمال

  عامل 15-6 عامل 1-5

أصول 
  ألف جنيه 25أصغر من   ثابتة

تحاد اال 
 األوروبي

عدد 
 العمال

 عامل 250حتى  عامل 50حتى  عمال 10حتى 

 إنجلترا
عدد 
 العمال

  عامل 15أصغر من  

 
رأس 
  المال

أصغر من نصف مليون 
  جنيه إسترليني

 المكسيك
عدد 
 العمال

 15أصغر من 
 عامل 250-101 عامل 100-16 عامل

عدد  غانا
 العمال

 عامل 30 – 10 عامل 9أصغر من  

 ماليزيا
عدد 
 العمال

  عامل 75أصغر من  عامل 50-5من 

                                                           

محمد حامد الصياد، التأمينات االجتماعية والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منظمة العمل العربية، (1) 
 .15صم، 2006
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 متوسطة صغيرة متناهية الصغر المعيار الدولة / الجهة

 تايوان
عدد 
 العمال

 50أصغر من 
 عامل

  

 اليابان
عدد 
 العمال

 300أصغر من 
 عامل

  

 النوعية:ثانيًا: المعايير 
لى جانب المعايير الكمية هناك معايير وصــــــفية )نوعية( تركز على الخصــــــائص و  ا 

النوعية للمشــــــــروع الصــــــــغير من حيث درجة تأثيره في الســــــــوق، وأيضــــــــًا شــــــــكل إدارته 
وملكيته. وتعرف لجنة التنمية االقتصـــــــــــــادية باألمم المتحدة المشـــــــــــــروع الصـــــــــــــغير بأنه 

 :تيةالخصائص اآلمن  ثنين على األقلاالمشروع الذي يتضمن 
 نفصال الملكية عن اإلدارة، فعادًة ما يكون المدير مالك المشروع.اعدم  •
 تتمثل الملكية ورأس المال في فرد أو مجموعة صغيرة من األفراد. •
جال نشــــــــــــــاط المشــــــــــــــروع عمليًا في الغالب، حيث يعيش العاملون والمالك في م •

 مجتمع واحد، وال يشترط أن تكون األسواق محلية.
حجم المشــــروع يكون صــــغيرًا بالمقارنة بالمشــــروعات الكبيرة التي تعمل في نفس  •

 المجال.
ومن خالل هذه المعايير الوصـــــفية يمكن القول أن: المشـــــروع الصـــــغير: منشـــــأة  •

شـــخصـــية مســـتقلة في الملكية واإلدارة، تعمل في ظل ســـوق المنافســـة الكاملة في 
 محدودة مقارنة بمثيالتها.بيئة محلية وبعناصر إنتاج محصلة استخدامها 

وتشير اإلحصائيات االقتصادية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 
 %40من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما يقرب من  90%
 ، كما أنها تساهم بنسبة كبيرة في اإلنتاج المحلي.(1)%80إلى 

                                                           

، بدون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية( حسين عبد المطلب األسرج، 1)
 7-6نشر، صبيانات 
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هذه النسبة العالية إلسهام المشروعات الصغيرة في اإلنتاج المحلي جعلته محل نظر 
الصناديق الوقفية وذلك من خالل المساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة، إما 

 .(1) الحسنةبالمشاركة، أو بنظام المضاربة، أو عن طريق القروض 
الصغيرة من  كبير في تمويل المشروعات ربدو  يةالوقفويمكن أن تقوم الصناديق 

صناديق وقفية خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، والقيام بجهود توعوية  بإنشاءخالل 
 في تمويل هذه المشروعات. يةالوقفالصناديق بدور 
 :في عالج الفقر يةالوقفالصناديق دور  -2

للطبقات الفقيرة، ومن تسهم الصناديق الوقفية في تقديم المساعدات النقدية والعينية 
 تقليل معدالت الفقر. ىثم تؤدي إل

قادر على تحقيق الحد األدنى من الهو الشخص غير بأنه الفقير: ويعرف 
 .(2)المعيشة
 :أتيما ي ،في معالجة الفقر والحد من آثاره من خالل يةالوقفتسهم الصناديق و 
فرص عمل للفقراء، ، وذلك بتوفير بين طبقات المجتمعخلية االدتقليل الفجوة   ❖

 .رق الطبقيةاومن ثم زيادة دخولهم والحد من الفو 
 للفئات المحرومة في المجتمع. حد الكفاية من السلع الضرورية توفير  ❖
واالجتماعي، وذلك بزيادة مساعدة  تقوية الروابط األسرية والتكافل العائلي  ❖

 .(3) األغنياء للفقراء، سواء بمساعدات نقدية أو عينية
 الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية االقتصادية: دور -3

من خالل  ذلكيتضح ، و في التنمية االقتصادية األثر الهام يةق الوقفيداصنلل    
                                                           

 .27-24، صالمصدر السابق (1)
دور منظمة األمم المتحدة في تحديد مفهوم الفقر والحد من أثاره في مختلف " عثمان،عالم  د.( رشيد بوكسان، 2)

الدولي األول حول: تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة،  لملتقي"، مناطق العالم
 .3م(، ص2014)جامعة الجزائر: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

في  إشارة إلى االستثمار الوقفي-معالجة الفقر والبطالة من خالل استثمار أموال الوقف( عبد اهلل بن منصور، 3)
 .5، صالجزائر
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 :تياآل
، ومن ثم يؤدي ذلك إلي زيادة اإلنتاجية على تعلم المهن والمهارات المساعدة ✓

 .والدخل
األسواق التجارية  إنشاءالمساهمة في االستثمار التجاري، وذلك بالمساهمة في  ✓

 الكبرى.
 خدمات االتصال. المساعدة في ✓
 .الخدمات البنكية اإلسالمية المساعدة على توفير ✓
 .لأليدي العاملة التدريب الشاملالمساعدة على  ✓
 العامة:في تغطية عجز الموازنة  يةصناديق الوقفالدور  -4
العامة من خالل اإلسهام غطي العجز في الموازنة تأن  يةالوقفالصناديق ستطيع ت

 عنها. ءالعامة، وتخفيف العب ةفي اإلنفاق على مجاالت الموازن
على جميع اإليرادات المقدر تحصيلها، وجميع المصروفات  :الميزانية العامةتشمل و 

 .(1) الماليةالمقدر انفاقها في السنة 
بحسب الوظيفة ويمكن تقسيم الجهات التي تنفق عليها الدولة من الميزانية العامة 

 :تياآل إلى
 الخدمات العمومية العامة. ✓
 الدفاع. ✓
 النظام العام وشؤون السالمة العامة. ✓
 الشؤون االقتصادية. ✓
 حماية البيئة. ✓
 اإلسكان ومرافق المجتمع. ✓
 الصحة. ✓
 الدين والثقافة والترفيه. ✓

                                                           

 .7م، ص1987( وزارة المالية، شؤون الميزانية العامة لدولة الكويت، 1)
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 التعليم. ✓
 .(1) االجتماعيةالحماية  ✓

 .(2) إيـراداتـهـازيادة النفقات العامة للدولة على  بأنه :عجز الموازنة يعنيو 

   :(3) وتثميرهافي تنمية رؤوس األموال  يةالوقفالصناديق دور  -5
لألجيال القادمة، فهو  اهو استمرار منفعته يةالوقفالصناديق المقصد األساسي من 

عبارة عن حبس األصل والتصدق بالمنافع، وهذه هي نقطة االنطالق في استثمار الوقف 
 .(4) وتثميرهاودوره في تنمية رؤوس األموال 

"إن القصد من استثمار الوقف هو تحقيق أكبر عائد للوقف، أو تأمين  قال الزحيلي:
أفضل الطرق المشروعة التي تؤمن أعلى ربح أو ريع من األصل، وذلك بالبحث عن 

ذلك، ليتمم صرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة األصل، 
 .(5)ستمراره للعطاء"اأو إصالحه، أو ترميمه، لضمان بقائه، و 

تنمية رؤوس األموال ليس وليد هذا العصر، استثمار و في  يةلوقفدور الصناديق او 
نما هو محل  هتمام العلماء من قديم، فلقد كان هناك إجارة الوقف، واتخذت في القديم اوا 
وغير ذلك من وجوه استثمار أموال  ،(8) ، والَكِدك(7) والمرصد، (6) كالحكرأشكااًل عدة، 

                                                           

 .9م، ص2016( الميزانية العامة لدولة الكويت، وزارة المالية، شؤون المالية العامة،1)
نيفين فرج إبراهيم، أثر عجز الموازنة العامة في مصر في الدين الخارجي باستخدام التكامل المشترك والسببية،  (2)

 .97م، ص 2015لسنة  (،71)العدد مجلة بحوث اقتصادية عربية، 
 .12، بدون بيانات نشر، صالصناديق الوقفية المعاصرة( محمد الزحيلي، 3)
 .6، بدون بيانات نشر، صالمعاصر للوقفاالستثمار ( محمد الزحيلي، 4)
 .7، صالمرجع السابق( محمد الزحيلي، 5)
( الحكر: عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو ألحدهما. ينظر: محمد أمين بن عمر بن 6)

بيروت: دار الفكر، هـ(، رد المحتار على الدر المختار، )1252عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 
 (.4/391( )1992هـ/ 1412الطبعة الثانية، 

ابن عابدين، رد  المرصد دين على الوقف بنفقة المستأجر لعمارة الدار لعدم مال حاصل في الوقف، ينظر: (7)
 (402 /4المحتار على الدر المختار، )

ف فيقوم المستأجر بجميع لوازمه من عمارة الكدك، وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف وال يحسبه على الوق (8)
== 
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 الوقف.
ويجتهد العلماء في جعل الوقف أكثر عطاء، ومواكبة للتطورات العصرية، والتحديات 

بتكار طرق جديدة في استثمار أموال الوقف، وتنميتها، االمعاصرة، وذلك من خالل 
 :األتيوذلك من خالل  بحيث تستطيع أن تفي باالحتياجات المطلوبة منها

 :صناديق االستثمار العقاري -أ

 :(1) تياآلفي  ي،شمل االستثمار العقار يو 
 شراء األراضي بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح رأسمالية. ✓
 بغرض تأجيرها أو إعادة بيعها.بناء منازل وفيالت  ✓
 بناء عمارات سكنية بغرض تأجير الشقق ذات األحجام المختلفة. ✓
 بناء المجمعات التجارية بغرض تأجيرها كأسواق أو مكاتب تجارية ✓
 .بناء الفنادق ذات المستويات المختلفة بقصد تأجيرها ✓
 االستثمار المباشر: -ب

 يق زيادة في الموجودات الرأسماليةاالستثمار المباشر: هو الذي يؤدى إلى تحق
فتستطيع الصناديق الوقفية االستثمار المباشر في  مباشرة. المستثمرين قبل منه اإلنتاجية

 انشاء شركات جديدة أو االكتتاب فيها، أو غير ذلك من أنواع االستثمار المباشر.
 :المرابحة -ج

 ،(2)الصناديق الوقفية لدولة الكويتالمرابحة هي أحد األنشطة االستثمارية ألموال د تع
تفاق ا عن طريق ويمكن تطبيق الفكرة في غيرها من الدول اإلسالمية بشكل عام وذلك

مع جهة ممولة على إقامة مبان ومنشآت على  أو مدير الصندوق الوقفي وزارة األوقاف
مبدئيًا على كلفة البناء، ونسبة الربح للممول، ثم  فققطعة أرض وقفية )وهي كثيرة(، ويت

                                                           

غالق ونحو ذلك ويبيعونه بثمن كثير. ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )  (.6/26وترميم وا 
، صناديق الوقف االستثماري والبدائل الفقهّية دراسٌة شرعية ـ اقتصادية( محمد بن جواد الخرس، 1)

http://nosos.net 
 .97، صكفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويتتقييم عبد اهلل سعد الهاجري،  (2)

== 

http://nosos.net/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81/
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تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذا المشروع، مع تقديم 
الضمانات الالزمة لتسديد القيمة، ويكون البناء لألوقاف تستفيد مبدئيًا من جزء من أجرته 

 .(1)وريعه، ثم يصبح البناء والدخل كاماًل لألوقاف
من المجال التي يمكن للصندوق الوقفي  وهي صناديق المرابحة بالسلع والبضائعو 

متداولة في أسواق المال  اً وغالبًا ما تكون سلع ،سلٍع معينة ه عن طريقستثمر فيي أن
 .اكالقطن، والنفط، والسكر، وغيره ،العالمية

 :المحافظ والصناديق االستثمارية -د
على األموال من أعداد كبيرة من المستثمرين عن هـي مؤسسـات مالـية تحصـل و 

ووضع حصيلة بـيع هذه األسهم تحت إدارة متخصصة  طريق بيعهم األسهم التي تصدرها،
ليتم استثمارها في موجودات مالية أو أوراق مالية، وذلك لمصـلحة ومنفعة المساهمين 

فالمساهمون فيها هم أنفسهم المستثمرون فيها، أي أن المستثمر في صناديق  ،فيها
 .االستثمار هو مساهم فيها. وتعتبر هذه المؤسسات أكثر جاذبية لصغار المدخرين

والهـدف األساسـي من هذه الصناديق، أو المحافظ االستثمارية هو خدمة صغار 
 تهم بصورة ال تتاح إال بوجود محفظةالمدخريـن بإيجـاد وسـيلة لهم لتنويع استثمارا

 .(2) كبـيرةاستثمارية 
 الصناديق الوقفية والتنمية المستدامة: -7
التنمية التي توفر حاجات الحاضر دون إعاقة أجيال  بأنها :لتنمية المستدامةاعرف ت

التخفيف من وطأة الفقر على فقراء العالم  وعرفت بأنها: .(3) حاجاتهمالمستقبل من توفير 
                                                           

، محمد الزحيلي، الصناديق الوقفية المعاصرة، 19، صمرجع سابق ( محمد الزحيلي، االستثمار المعاصر للوقف،1)
 .12، صمرجع سابق

والتمويل في  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول االستثمار، "صناديق االستثمار اإلسالمية" جـــبر،هشـــام  (2)
 9 - 8فلسطين بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة المنعقد بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية في الفترة من 

 .3، صم2005مايو 
، دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا المستدامة،الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية  جعفر، دور( سمية 3)

 .44م، ص2014 ة،ر هز  بو إشراف/الدكتور: محمد
== 
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خالل تقديم حياة آمنة، ومستديمة، والحد من تالشي الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، 
كما عرفت بأنها االستغالل األمثل لجميع  .(1) االجتماعيالثقافي واالستقرار  والخلل

الموارد واإلمكانيات المادية والطبيعة واإلنسانية، بشكل متوازن مع البيئة الطبيعة، بحيث 
 وعرفت بأنها: النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى االرتفاع .(2) القادمةجيال تبقى إلى األ

بالرفاهية االجتماعية مع أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر 
 .(3) ةيالبيئضرار واإلساءة من األ
لتنمية أموال الوقف من أجل تنمية مستدامة حتى ال  وسيلة مهمة لصناديق الوقفيةاو 

تتعطل منافعه وذلك بإضافة أوقاف جديدة، كما أن استثمار أموال الصناديق الوقفية في 
العقار وكذا انشاء المشروعات اإلنتاجية المهنية والحرفية والمصانع واألنشطة الزراعية، 

  ه يسهم في التنمية المستدامة.واالستثمار في رأس المال البشري وغيرها، فهذا كل

                                                           

، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول، نحو مجتمع المعرفة( مركز اإلنتاج اإلعالمي، 1)
 .41-40هـ، ص1427(، 11)اإلصدار جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

، إشراف العمارة التقليدية في المملكة العربية السعوديةالتنمية المستدامة في ( نائف بن نايل بن عبد الرحمن، 2)
 .40هـ، السعودية، جامعة أم القرى، ص1432الدكتور: أحمد محمد عبد الرحمن، رسالة ماجستير، 

 مجلةمهدي صالح داودي، إسراء عبد الرحمن التنمية المستدامة المفهوم والعناصر واإلبعاد،  حسون،( عبد اهلل 3)
 .341ص (،67)العدد م، 2015ديالي، 
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 ثانيالمطلب ال
 الصناديق الوقفية اآلثار االجتماعية الستثمارات

للصناديق الوقفية أثر كبير على االقتصاد، حيث أنها تلعب دورًا هاما في تحقيق 
 .التنمية المستدامة، والتنمية االجتماعية

 :تيةالنقاط اآل فيهذا المطلب جاء و 
 جتماعية.الالصناديق الوقفية والتنمية ا -
 الضرورية. االحتياجات البشرية في توفير يةالوقفدور الصناديق  -
 توفير المساكن للطبقات الفقيرة.في  يةالوقف الصناديق دور -
 جتماعية )الصحة والتعليم(.في تمويل الخدمات اال يةالوقف الصناديق دور -
 .ظ على البيئة من التلوثافي الحف يةصناديق الوقفالدور  -
 .الحفاظ على تراث األمةدور الصناديق الوقفية في  -
 في الدول اإلسالمية. في العالقات الداخلية والخارجية يةالوقفالصناديق دور  -
 جتماعية:الالصناديق الوقفية والتنمية ا -1

التي تعني: إشباع الحاجات الفردية التي يمكن الوفاء  "التنمية االجتماعية" وتعرف
 .(1) األهليبها من خالل تقديم الخدمات المطلوبة بوساطة مؤسسات العمل 

تحسين نوعية الحياة في مختلف في  الهدف الرئيسي للتنمية االجتماعيةيتمثل 
النشاطات البشرية عن طريق إحداث تغيرات تحقق توازن بين المتطلبات المادية 

 :ومنهاواالحتياجات البشرية، ولكي يتحقق هذا الهدف ال بد من تحقيق عدة أهداف، 
 تغيير البناء االجتماعي للمجتمع. -أ

 عالج المشكالت االجتماعية. -ب
 تتمثل فيو  ،والحاجات االجتماعية حتياجات االجتماعية،تحقيق إشباع اال -ج

                                                           

 .183، صمرجع سبق ذكره، فؤاد عبد اهلل العمر (١)



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 74 - 

 :اآلتي
 الحاجة إلى حياة أسرية مستقرة. -د

 الحاجة إلى الحماية االجتماعية وضمان الحقوق الرئيسية. -ه
 الحاجة إلى األمن واألمان والطمأنينة. -و
ي من خالل برامج التكافل االجتماعي، كبرامج رعاية األيتام،و  واء واألرامل، وا 

 .(1) المسنينالالجئين، ورعاية 
 الحاجة إلى التعليم. ✓
 الحاجة إلى الصحة الجيدة. ✓
 الحاجة إلى القيم واألخالق. ✓
 دعم المجتمع فكريًا ومهاريا من أجل تحسين المستوى المعيشي. ✓
 تحسين األحوال المعيشية ألفراد المجتمع. ✓
 .(2) المجتمعخلق فرص المشاركة الفعالة في تنمية  ✓
تكون العالقة فاعلة ومثمرة بين الوقف ومؤسسات العمل األهلي في مجال لكي و 

: توافر البيئة المالئمة ألعمال منها ،التنمية االجتماعية، فال بد من توافر أمور عدة
مؤسسات العمل األهلي، وتشكيل صناديق وقفية تضم الوقف ومؤسسات العمل األهلي، 

 .(3) األهلية بين الوقف ومؤسسات العمل وحصول إعفاءات ضريبية للمشاريع المشترك
خالل حادثتين حدثتا في يظهر دور صناديق الوقف في التنمية االجتماعية من و 

 صلى اهلل عليه وسلم: زمن النبي
أنس بن مالك رضي اهلل عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر : ما رواه الحادثة األولى

األنصار بالمدينة مااًل من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، 
                                                           

 .26، صإسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعية( فؤاد عبد اهلل العمر، 1)
، التنمية االجتماعية المثال والواقعطلعت مصطفى السروجي، ومنى محمود عويس، وأحمد محمد عليق، ( 2)

 .36-35م(، ص2001مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، )مصر: جامعة حلوان، 
 .183، صمرجع سبق ذكره، فؤاد عبد اهلل العمر (3)

== 
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من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما  بوكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدخلها ويشر 
أبو طلحة إلى رسول اهلل  مقا  (1)َّممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأنزلت هذه اآلية: 

 يل ىل مل خل ُّٱصلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل تبارك وتعالى يقول: 

نها صدقة هلل، أرجو برها وذخرها عند  َّخم حم جم ن أحب أموالي إلي بيرحاء، وا  وا 
اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

نِّي َأَرى َأْن َتْجَعَلَها ِفي َبخٍ » ، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َواِ 
ِه"« اأَلْقَرِبينَ   .(2)َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َيا َرُسوَل اللَِّه، َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحةَ ِفي َأَقاِرِبِه َوَبِني َعمِّ

خدمة نماء المجتمع، وتأكيد البعد االجتماعي للصناديق الوقفية أن تقوم بفيمكن 
التنموي في المشروعات الوقفية االستثمارية بالتعاون مع اآلخرين، ودون التضييق عليهم 

 . (3) أدوارهمأو سلب 
"كصيغة تنموية فاعلة في البنيان المؤسسي من خالل عمل الصناديق الوقفية و 

إدارة الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين وينهض للمجتمع وتفعيل 
 .(4)بالمجتمع ويعزز التوجه الحضاري اإلسالمي المعاصر"

من » صلى اهلل عليه وسلم: : شراء عثمان لبئر رومة، لما قال النبيةالحادثة الثاني
 المسلمين.فاشتراها عثمان ابن عفان وجعلها وقف على  ،«حفر رومة فله الجنة

وهاتان الحادثتان تدالن على دور الوقف في تنمية المجتمع وامتالكه القدرة على 
حل المشاكل االجتماعية، فلقد عالج وقف عثمان بن عفان مشكلة نقص المياه في 

                                                           

 .92سورة آل عمران، آية: ( 1)
(، مسلم، كتاب الزكاة، 1461)( 2/119( متفق عليه. البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب )2)

 (.998)( 2/693والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركين، )باب فضل النفقة والصدقة على األقربين 
، الكويت، األمانة العامة إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعيةفؤاد عبد اهلل العمر،  (3)

 .101م، ص2010لألوقاف،
العربي الكويتية أكتوبر مجلة عدنان محرز، الصناديق الوقفية في الكويت تجربة رائدة للعمل الخيري، (4)

 . 2-1، ص1997
== 
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 .(1) المدينةالمجتمع اإلسالمي في 
المجتمع من خالل رؤية متكاملة تراعي احتياجات  "الصناديق الوقفيةولذا فإن 

 . (2)تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات" وأولوياته، وتأخذ في االعتبار ما
 الضرورية: االحتياجات البشرية في توفير يةالوقفدور الصناديق  -2

الشريعة اإلسالمية بمراعاة المصالح والمفاسد، وبمراعاة األولى عند ازدحام أمرت 
مراعاته في الوقف، فيراعى في الوقف أهم االحتياجات وأوالها، المصالح، وهذا ما ينبغي 

فيوقف عليها، وبذلك يسهم الوقف في التنمية المستدامة من خالل مراعاة األولى من 
االحتياجات البشرية بأن يوقف عليه، وهذه المراعاة لالحتياجات البشرية مبدأ مبادئ 

جاءت بإباحة أكل الميتة وشرب الشريعة اإلسالمية، وأصل من أصولها، فهي التي 
الخمر عند االضطرار مراعاة لألولويات، وتقديمًا لحفظ النفس على ارتكاب ما حرم اهلل 

اإلسالمية جاءت بحفظ المقاصد الخمسة، وهي: حفظ النفس،  تعالى، كما أن الشريعة
 .(3)والمال، والنسب، والدين، والعقل

هذا المطلب من مطالب التنمية  قيقوتستطيع الصناديق الوقفية أن تساهم في تح
المستدامة؛ لتحقيقها في دولة الكويت، وذلك من خالل مراعاة القطاعات األشد احتياجًا 

هذا من حديث عمر  يالحظلإلنفاق عليها من صناديق الوقف، وتقديمها على غيرها، و 
؛ ألنهم بن الخطاب رضي اهلل عنه، حين صرف وقفه إلى الفقراء والقربى، فقدم الفقراء

أشد احتياجًا من ذوي القربى، إال إذا كان ذو القربى فقيرًا فيقدم؛ مراعاة للمصلحتين، 
 الفقر، والقرابة.

تمكين اإلنسان، وبناء  التنمية البشرية هي: استراتيجية تنموية شاملة، تسعى إلىو 
                                                           

 10-9، صمرجع سبق ذكره( فؤاد عبد اهلل العمر، إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعية، 1)
 .4-3، صالمرجع السابق( 2)
هـ(، 606( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 3)

هـ 1418المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، )بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
هـ(، اإلحكام في 631(، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي )المتوفى: 5/160م(، )1997 -

 (.3/284اإلسالمي(، ) أصول األحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، )بيروت: المكتب
== 
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عية، واالجتما مختلف المجاالت السياسية، واالقتصادية، قدراته، وتوسيع خياراته، في
وكذلك الصحية، والبيئية، والتعليمية، وغيرها، مع التأكيد على اإلنصاف، والعدالة في 

الجيل الحالي أو بين األجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء،  توزيع الثمار سواء بين
وذلك لجعل اإلنسان مؤهاًل، وقادرًا على استثمار المنافع التي تهيؤها العولمة ومواجهة، 

 .(1) تفرضهاالتحديات التي  ليلأو تق
حيث الشريعة اإلسالمية هي أول النظم والقوانين التي كان اإلنسان محل نظرها، و 

أم عظمت، صغرت أم كبرت،  تي، دقحريعة اإلسالمية به من جميع النوااعتنت الش
حتى قبل أن يخلق كان موضع اهتمام الشريعة اإلسالمية، والوقف كنوع من أنواع عقود 

اإلنسان، وهو يدور حوله في األعم األغلب، فتصرف أموال الوقف في  نيالتبرعات لب
كل ما يحتاج إليه اإلنسان من تنمية، سواء الصحة، أو التعليم، أو البحث العلمي، أو 

يمكن لتطوير الذاتي، فالوقف في الشريعة اإلسالمية مرن، قابل للتطوير، والتطويع، و ا
"وفي سبيل اهلل"،  مدى مساهمة الوقف في التنمية البشرية من حديث الوقف، وفيه: لمس

أي أن عمر ابن الخطاب وقف ماله في سبيل اهلل تعالى، وسبيل اهلل معنى واسع فضفاض 
 الخير.يشمل كل مجال من مجاالت 

الوقفية في دولة الكويت أن تحقق لإلنسان الخيارات اإلنسانية  الصناديقتستطيع و 
اإلنسان  حياةالثالث التي تعتمد عليها التنمية البشرية، فالصناديق الوقفية تساهم في 

 حياة صحية جيدة من خالل الوقف على المراكز الطبية والمستشفيات.

َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱتعالي:  قال
 (2). 

المتمعن في اآلية أمرًا عجيبًا، وهو ربط اآلية بين إلقاء النفس في التهلكة، ويجد 
وبين إنفاق المال في سبيل اهلل تعالى، وهذا يعطينا داللة على أن الوقف يسهم بصورة 
كبيرة في الحفاظ على صحة اإلنسان وحياته، واإلنفاق في المجال الصحي معروف من 

ن كان يتطور بتغير األزمان، حيث  القديم، فلقد عرف الفقهاء الوقف الصحي منذ زمن، وا 
                                                           

، األكاديمية للدراسات م2010التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية ( نصرية قوريش، 1)
 .34االجتماعية واإلنسانية، ص

 .195سورة البقرة، آية: ( 2)
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تجد فيه أقسام، وتظهر فيه أمراض جديدة تحتاج إلى تكاتف الجهود، ووجود وسائل 
لإلنفاق على تلك المستشفيات التي ضعف اإلنفاق الحكومي عليه، وأصبحت بحاجة 

بها كثير من ماسة إلى مصادر لإلنفاق عليه، كما أن الظروف االقتصادية التي تمر 
أو  البالد اإلسالمية تلقي بعاتقها على المؤسسات الوقفية التي تتحمل نفقات العالج،

 في المجال الطبي. تداجاإلشاعات، أو غيرها من المست
"ال يجوز الوقف إال على ما فيه مزية، ونفع للمسلمين كالوقف  جاء في الهداية:و 

المراكز الطبية والمساجد، والقناطر،  على الفقراء، والمساكين، والفقهاء، والقراء،
 .(1)"والمستشفيات

كما تساهم الصناديق الوقفية في االكتساب المعرفي لإلنسان، من خالل الوقف على 
مشاريع محو األمية، والدعوة واإلرشاد، ومشروعات البحث العلمي، وغير ذلك من 

 .(2) اإلنسانالمشروعات التي تساهم في االكتساب المعرفي لدى 
 :تياآل خالل من ،ويمكن للصناديق الوقفية أن تساهم في التنمية البشرية

 

                                                           

المحقق: عبد اللطيف  ،الهداية على مذهب اإلمام أحمد( محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،  1)
 2004هـ /  1425ماهر ياسين الفحل، )بيروت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، )د.م(، الطبعة األولى،  -هميم 

 .334م(، ص
هـ(، زاد المعاد في هدي خير 751( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 2)

هـ 1415مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ،  - العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت
(، د. أسامة عبد 10/7645سوريا، )-(، د. وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر5/60م )1994/

 .36م، ص2016 (،5)د مجلة بيت المشورة، قطر، العد العلمي،المجيد العاني، دور الوقف في تمويل البحث 
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 هو اإلنسان. أن محور التنمية البشرية يالحظومن خالل ما سبق 
 :المساكن للطبقات الفقيرةتوفير في  يةالوقف الصناديق دور -3

مساعدة أصحاب الدخول المحدودة العاجزين عن إيجاد سكن ة بق الوقفييداالصنتقوم 
يساهم بشكل كبير في مما ، لهمهذا المشروع حل المشكلة السكانية غرض مالئم، و 
 .، كما فعل الصحابة في وقف دورهم رضوان اهلل عليهم(1) االجتماعيةالتنمية 
 )الصحة والتعليم(: االجتماعيةفي تمويل الخدمات  يةالوقف الصناديق دور -4
  في قطاع التعليم: -أ

بإنشاء المدارس وصيانتها، وتوفير الوجبات المدرسية  الصناديق الوقفية تقوم
نشاء المكتبات، وكفالة العيش الكريم للمعلمين فيكفي المدارس الوقفية ، "للطالب، وا 

العالم اإلسالمي وعلى رأسها تلك المساجد والجوامع التي أضحت  المنتشرة في سائر أنحاء
األزهر في مصر، والقرويين في المغرب وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، و  منارات للعلم

ناهيك عن المكتبات والمعاهد التي ال يمكن  والزيتونة في مصر، واألمويين في دمشق.
 .(2)"عدها أو حصرها

 
                                                           

 social-http://mugtama.com/domestic، األمانة العامة لألوقاف تشارك في حل األزمة اإلسكانية (1)
 .28، الوقف حقيقته وآثاره ص زعبد العزيبن  نعبد الرحم( الجريوي، 2)

 صندوق الوقف الدعوي.
صندوق وقف األعمال 

 االستشارية
 صندوق وقف األندية.

 صندوق وقف بوابات
 األماكن الترفيهية.

صندوق وقف شاشات 
 العرض.

صندوق الوقف على صيانة 
 المدارس والجامعات والمعاهد.

 الوقف البحثي.صندوق 
صندوق وقف األعمال 

 الفكرية.

صندوق الوقف على محو 
 األمية.

صندوق وقف صاالت 
 المطاعم والفنادق.

 .صندوق الوقف العالجي
صندوق وقف ذوي 
 االحتياجات الخاصة.
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 : في قطاع الصحة -ب
يعد هذا الغرض و ، إنشاء المستشفيات، والمراكز العالجيةبلصناديق الوقفية ا قامت

من أوسع المجاالت التي وقف المحبسون أمالكهم عليها، وشملت أنواعا كثيرة مثل بناء 
 الطبية،بالمجاالت لمرتبط اوالبحث العلمي  "،المستشفيات والمصحات"البيمارستانات 

 .(1) والصيدلةكالكيمياء 
 :في مجال التكافل االجتماعي -ج

تقوم صناديق الوقف بكفالة األسر الفقيرة، ومعاونتها بما يضمن لها حياة كريمة، 
عن طريق توفير المسكن، والملبس المناسب، والعالج الطبي المناسب، والتعليم، وكافة 

ذلك من  واأليتام والعجزة، وغير الغارمين، ورعاية األرامل، تما يحتاجون إليه، كما كفل
 .(2) الكويتاالجتماعي التي تقوم بها الصناديق الوقفية في دولة  لأشكال التكاف

وكذلك في مجال الدفاع، والدين والثقافة، وغيرها من المجاالت التي تكون محط 
اهتمام الدولة، ومحاًل لإلنفاق، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن دور الوقف في 

 التنمية االجتماعية.
 ظ على البيئة من التلوث:افي الحف يةصناديق الوقفالدور  -5

المحيط الحيوي  عرف العلماء البيئة بعدة تعريفات، ومن ذلك تعريف البيئة بأنها:
وما يحيط بها من ماء وهواء وتربة وما  مواد،الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من 

 .(3) منشآتيقيمه اإلنسان من 
ومن متطلبات التنمية المستدامة المحافظة على البيئة، وهي مطلب إسالمي رئيسي، 

 ٰه مه جه هن من خن   حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ :في قوله تعالى ويوجد

                                                           

 .283-282السيد، ص  كعبد الملوينظر الدور االجتماعي للوقف،  السابق،( المرجع 1)
"، بحث للدولة الموازنة العامةالوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز حيزوم، "( عبد الرحيم محمد 2)

 .63-45، ص2009مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية، 
 (.4-3اإلمارات، )-عبد القادر محمد أبو العال، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي، مؤتمر الشارقة (3)

== 
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ٱَّ  خي حي جي
(1). 

هذه اآلية بالمحافظة على البيئة من خالل بيان ما أحدثه اإلنسان في الكون وجاءت 
 :صلى اهلل عليه وسلمونجده في قول النبي  .(2) والجومن فساد شامل، للبر، والبحر، 

 .(3) ِمْنُه(اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم ثُمَّ َيْغَتِسُل )
 هذا الحديث أصل من أصول المحافظة على البيئة من التلوث.

دور بارز في المحافظة على البيئة من التلوث من خالل بالصناديق الوقفية وتقوم 
االستثمار في المشروعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة، كمشروع تدوير القمامة، وغير 

 ذلك من المشروعات التي تسهم بصورة فعالة في خلق بيئة خالية من التلوث.
ما  ،ودور الصناديق الوقفية في المحافظة على البيئة يمكن أن يكون من خالل

 :أتيي
 

 الحفاظ على تراث األمة:دور الصناديق الوقفية في  -6
، الكويتفي  على التراث اإلسالمي والموروث الشعبي كما الصناديق الوقفيةتحافظ 

وخمسين ألف دينار دعما لمتحف تاريخ الموروث الكويتي، ويهدف هذا  مائة فقدمت
المشروع إلى تحقيق التواصل بين أجيال المجتمع، والمحافظة على الموروث الثقافي 

                                                           

 .41سورة الروم، آية:  (1)
هـ(، تفسير القرآن العظيم، المحقق: 774( إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 2)

 (.3/385هـ(، ) 1419 -محمد حسين شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 
 (.282(، )1/235النهي عن البول في الماء الراكد، ) الطهارة، باب( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 3)

== 

صندوق الوقف على رعاية 
 احليوانية.الثروة 

صندوق الوقف على محاية البيئة 
 .صندوق على رعاية الثروة املعدنية الزراعية.

صندوق الوقف على رعاية 
 .الثروة الطبيعية

صندوق الوقف البيئي حلماية البيئة 
 من التلوث.

صندوق الوقف على رعاية نوادر 
 املخلوقات ومحايتها.

   الصندوق الوقفي على البيئة.
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حياء التراث القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية إوالحضاري واالجتماعي له من خالل 
 .(1) الماضيجداد في وأنماط الحياة التي عاشها اآلباء واأل

وتقوم فكرة المتحف على عرض جوانب من حياة المجتمع الكويتي القديم وجوانب 
من التاريخ اإلسالمي، بهدف غرس قيم العمل الخيري والديني في الكويت قديمًا لدى 
براز جوانب التاريخ اإلسالمي القديم  الجيل الجديد وتعريفه بتاريخ األجداد واآلباء وا 

سيحتوي على وثائق تاريخية، ومقتنيات كويتية  والمعاصر، مشيرا إلى أن المتحف
سالمية قديمة، والمحفوظات والمباني القديمة والنقوش والزخارف، وأدوات الزينة والحلي  وا 

 .(2) القديمةوالمالبس واألواني، إضافة إلى مستلزمات الغوص وبعض الحرف 
التنمية في  للصناديق الوقفيةالمساهمة الفاعلة  أنمن خالل ما سبق يتبين و 

رشاد، كما  االجتماعية، فهو يقدم جميع أنواع الرعاية االجتماعية من تعليم وصحة، وا 
تبين لنا إسهام الوقف في إرساء الطمأنينة، واألمان في المجتمع، وتحقيق العدالة 

 .(3) والمجتمعاتاالجتماعية، كما نشر الوقف روح الترابط بين األفراد، 
 :في الدول اإلسالمية في العالقات الداخلية والخارجية يةالوقفالصناديق دور  -7
في تنمية العالقات الداخلية والخارجية، من خالل  لدور فعابالصناديق الوقفية قوم ت

قامة المشروعات الخيرية خارج حدود ال غاثة الملهوفين، وا  مساهمة في رعاية المنكوبين، وا 
 ذلك في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:الدولة، فهي تنشر الود والحب والوئام، نلمس 

الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه ِفي َحاَجِتِه، »
ِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم ال

 .(4)«َسَتَرُه اللَُّه َيْوَم الِقَياَمةِ 

                                                           

 (1)  http://www.medadcenter.com 
 (2) http://www.medadcenter.com 

الكويت  الكويت،األمانة العامة ألوقاف بدولة  المدني، نموذج( د. إبراهيم محمود عبد الباقي، دور الوقف في تنمية المجتمع 3)
 .111-110م، ص0062األمانة العامة لألوقاف، إدارة الدراسات والعالقات الخارجية، 

 (.2442( )3/128( متفق عليه، البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، )4)
== 
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لغى النبي أ"المسلم" مفرد معرف باأللف والالم، فأفاد العموم، وقد  ففي الحديث لفظ:
صلى اهلل عليه وسلم الفوارق الزمانية والمكانية بين المسلمين، فكل المسلمين على وجه 

ٱَّ خض حض جض   مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ: تعالىاألرض إخوة، قال 
(1). 

ومن هذا المبدأ تنطلق الصناديق الوقفية لتدعيم العالقات الداخلية والخارجية بما 
يبذله من أعمال خيرية في الداخل والخارج، فتتآلف القلوب، وتصفو النفوس، ويصبح 

 .(2) شتىالمسلمون أخوة حقيقيين، ولو كانوا في أماكن 
يكون هناك دور للصناديق الوقفية في العالقات الداخلية والخارجية من ويمكن أن 

 خالل:
 

متطلبات التنمية  معظمتغطي  يةصناديق الوقفالين أن بمن خالل ما سبق يتو 
بين العالقة بين الصناديق الوقفية و  يمكن إدراك أن، وبذلك واالجتماعية ةقتصادياال

 .هي عالقة تكاملجتماعي بشقيها االقتصادي واال التنمية المستدامة
 

                                                           

 .10سورة الحجرات، آية: ( 1)
مرجع سمية جعفر، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا،  (2)

 .110، صسابق

صندوق وقف رعاية  .العفافصندوق وقف 
 األيتام.

 وقف األرامل والمطلقات.

صندوق وقف ضحايا 
االضطرابات السياسية 

 والحروب.

صندوق وقف وسائل 
  النقل.
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 المبحث الثاني
 طبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية 

 جتماعيةة االالحكومينفقات وال
 

 ،لعالقة بين الوقف ومؤسسات العمل األهلي التي تقوم بدورهالضوابط توجد عدة 
بين  تعاقدية، ووجود عالقة واضحة يات واالتفاق على رؤية للعملو تحديد األول :(1) منها

واألعمال،  نشطةالوقف ومؤسسات العمل األهلي، وتوافر نظام رقابي ومالي على األ
ختيار اوتوفير الحوافز لمؤسسات العمل األهلي مع ربطه بالكفاءة في التوزيع، وحسن 

ختيار الكفاءات اإلدارية امؤسسات العمل األهلي وتنويعها، وأخيرًا دور الوقف في 
 ومنها الصناديق الوقفية. المناسبة إلدارة أنشطته

مع مؤسسة العمل األهلي  الوقفيةصناديق ن التحدي الذي يواجه عالقة الفإوهكذا 
يكمن في طبيعة العالقة بينهما، وكذلك في الشكل المؤسسي، وفي معايير االختيار أو 

 .القبول الذي يحكم أصاًل طبيعة هذه العالقة
حقيقة على المحافظة على رأس المال، وصــــــــــــرف  صــــــــــــناديق الوقفيةتعتمد آلية الو 

 ويقتضيختلف وجوه الخير والمصالح العامة، الغلة والربح والثمرة للموقوف عليهم في م
على أصـــل الوقف وتولى عمارته وصـــيانته  بالمحافظة صـــندوق الوقفيال مدير قيامذلك 

واإلشـــــــــــــــراف على تنميته، ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع ثمراته وريعه، وهذا هو 
بحســـــب  يةصـــــناديق الوقفالمنطلق األســـــاســـــي لالســـــتثمار المالي واالقتصـــــادي ألموال ال

 الحال والظروف واإلمكانيات.
وبناء على ذلك كيف يمكن أن تكون العالقة بين اســــــــــــتثمارات الصــــــــــــناديق الوقفية 
وبين النفقــات الحكوميــة االجتمــاعيــة، هــل هي عالقــة تكــامليــة بحيــث يكمــل بعضـــــــــــــــهــا 

 البعض، أو عالقة مزاحمة بحيث ال يمكن أن تعمل سويًا. 

                                                           

 .150 -146، صمرجع سبق ذكره، فؤاد عبد اهلل العمر (١)
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 ة:تيلب اآلالمطا فيهذا المبحث  جاءوعليه 
 ات الصناديق الوقفية.استثمار المطلب األول: 
 .جتماعيةية االالحكوم النفقات: المطلب الثاني

ق الوقفية والنفقات الحكومية العالقة بين استثمارات الصناديالمطلب الثالث: 
 .جتماعيةاال
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 المطلب األول
 ات الصناديق الوقفيةاستثمار 

أحد المكونات الرئيسة للطلب الكلي،  يستثمار وهالمصدر الرئيس لال المدخرات عدت
 : (1) همانوعين،  إلىوالتي يعد أحد محددات الناتج القومي، وينقسم بدوره 

في األصول اإلنتاجية ويولد السلع  نفقوالذي ي االستثمار العيني )الحقيقي(: -أ
 والخدمات االستثمارية الجديدة، مما يؤدي إلى خلق وظائف جديدة.

األسهم والسندات، والذي يمكن أن يسهم  ستثمر فيوالذي ي االستثمار المالي: -ب
 في تمويل األنشطة االستثمارية العينية أيضًا.

ما ومما يدل على مشروعية استثمار أصول األوقاف ومنها الصناديق الوقفية، 
 : (2)يلي

لي فإن إن الوقف هو حبس األصل وتسبيل الثمرة أو الغلة أو الريع، وبالتا -أ
نما لهم منفعته وغلته، وال يمكن  الموقوف عليهم ال يملكون رقبة الوقف، وا 
الحصول على الغلة إال باستثمار الوقف بوسيلة من وسائل االستثمار المناسبة، 

 وكذا األمر في الصناديق الوقفية.
ضمحالل والخراب، وبذلك يكون االستثمار على أموال الوقف من االيحافظ  -ب

 لها. اً أموال الصناديق الوقفية محافظاستثمار 
يحقق االستثمار قصد الشارع من الوقف وغرض الوقف منه ونفع الموقوف  -ج

عليهم، وما يترتب على ذلك من فائدة للمجتمع، وكذا األمر في الصناديق 
 الوقفية.

موال أأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون  ثبت -د

                                                           

، بحث مقدم إلي مؤتمر عالمي عن قوانين األوقاف األوقاف اإلسالمية بين الواقع والمأمول( محي الدين يعقوب، ١)
دارتها،   .15، ص2009أكتوبر،  22 -20اقع وتطلعات، )ماليزيا: الجامعة اإلسالمية(، الفترة من و وا 

 .65، ص20004، جامعة الجزائر، ستثمار الوقف ومقاصده العامةافقه ( عبد القادر عزوز، 2)
== 
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الصدقة، حيث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يقسم الصدقة على المستحقين 
نما يضع لها الرعاة وتستثمر ، وكما فعل عمر رضي اهلل عنه حال وصولها، وا 

 .(1) الربذةحينما حمى 
 ة:تيالنقاط اآل فيهذا المطلب جاء وعليه 

 مفهوم استثمارات الصناديق الوقفية ومشروعيتها. -
 ية.الوقفالصناديق  اتاستثمار  (ضوابطمحددات )أهم  -
 ات الصناديق الوقفية.الستـثمار الشرعي  حكمال -
 مفهوم استثمارات الصناديق الوقفية: -1

ستثمار الريع الناتج من ي صورة عقارات أم اهي إنشاء أو شراء أصل سواء كان ف
 .(2) ةمباحاستغالل أموال هذه الصناديق بوسائل وفي مجاالت استثمارية 

نتفاع به من خالل تحقيق شرط التمكين من تلك المنفعة ويكون األصل موقوفاً إما لال
نتفاع به من خالل تمكين الصالة فيه، أو دما يكون الوقف مسجدًا، فيكون االفمثاًل عن

 قد يكون االنتفاع به من خالل استغالله وتوزيع ريعه ومنفعته.
 لصناديق الوقفية:ا اتاستثمار  -1-2

ة اإلسالمي التمويل صيغ باستخدام الوقفية الصناديق خالل من الوقف أموال تستثمر
  والتي من أهما: المعروفة،

 الفقهاء اصطالح وفي الشركة، األولين الفقهاء اصطالح في وهي: المشاركة -أ
 كما وهي األموال، خلط أو الشريكين مخالطة وتعني المعاصرين المشاركة،

 نوعين: المشاركة على اإلسالمية والمؤسسات الماليةالمصارف  تجريها
 الثابتة فالمشاركة المنتهية بالتمليك، أو والمشاركة المتناقصة المستمرة(،(الثابتة

                                                           

 .5/45البخاري، ( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح ١)

، رسلة ماجستير، )جامعة صناديق الوقف االستثماري )دراسة فقهية واقتصادية(( أسامة عبد المجيد العاني، 2)
 .119(، ص2008بغداد: كلية الشريعة والقانون، 

== 
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بينهما  مستمرة والربح بصورة لإلتجار فيه مالهما أكثر أو شريكين خلط تعني
وتنضيض  الحقيقية تنتهي بالتصفية حتى مطلقة تكون أن المشاركة في واألصل

 ،)1(السواء على كل طرف مساهمة بنسبة الخسارة أو الربح واقتسام الموجودات
 المتناقصة، وعرفت بالمشاركة المشاركة من مشتقة أخرى ابتِكرت صيغة أنها إال
 المال وتنتهي تنمية إلى يهدف مؤقت عقد مشاركة وهي بالتمليك المنتهية أو

 دفعات على أو واحدة على دفعة العقد طرفي ألحد عليه المعقود المحل بتمليك
 كفاءة تجعلها ذات بخصائص المشاركة صيغ وتمتاز )2(العقد. حسب مضمون

 بعض ولكن المخاطر، توزيع في والمشاركة العدالة تقوم على فهي عالية،
 ال الوقفية لألمالك بالنسبة المستمرة المشاركة الثابتة صيغة أن الباحثين يرى

 على تبقي وال التأبيدية طبيعة الوقف تنافي الوقفي، ألنها واالستثمار تتناسب
 مال تملك الغير في بسبب مشاركة وذلك غيرها عن الوقف ذمة استقاللية
م ءلكونها تتوا بالتمليك المنتهية المشاركة بصيغة األخذ يفضل لذا ،)3(الوقف

 بالمشروع، شريكين استمرارهم عدم في أطرافها ولرغبة الوقفي االستثمار مع
 محل المشروع ولؤ ي أن اشتراط إلى باإلضافة الوقف احتياط لجانب وفيها

 .الوقف ملكية إلى الشراكة
 من نوع وهي ربح، زيادة مع األول بثمنها منفعة أو سلعة وهي "بيع المرابحة: -ب

 أنها . كما(4)المال" أساس رأس على فيها التبايع يقوم التي بيوع األمانة أنواع

                                                           

المعهد  للتنمية، اإلسالمي البنك السوداني، المصرفي النظام في الزراعي االستثمار صيغ" عبد اهلل، على حمد (1)
 -25حسين، فخري عزي، اإلسالم، تحرير في التنمية تمويل صيغ ندوة "،جدة والتدريب، للبحوث االسالمي

 .115الوطنية، ص فهد الملك مكتبة م،1996هـ/1416 ط ، م 1993يناير 20-18هـ الموافق 1413رجب 27
، رسالة تطبيقية عل الوقف الجزائرياإلسالم: دراسة  في وتمويله استثمار الوقف فقهعبد القادر بن عزوز،  (2)

 .120ص ،( 2004دكتوراه، )جامعة الجزائر: كلية العلوم االسالمية، 
 .98السابق، ص المرجع (3)
والتدريب"،  للبحث اإلسالمي المعهد للتنمية، اإلسالمي البنك اإلسالم، في التنمية تمويل "صيغ حسين، فخري عزي (4)

 الوطنية فهد الملك مكتبة م،1993يناير  20-18الموافق هـ1413رجب  27-25صالخرطوم، -29رقم الندوة
 التطبيقية في الشرعية والجوانب المرابحة أسلوب الستار، عبد :غدة ، أبو36ص م،1995هـ/1416: 1ط ،

== 
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 الفقهاء، ذكرها وأحكام شروط ولها بالبيع، يتم بموجبها التمويل التي العقود من
 استخداماً  الصيغ أكثر من بالشراء وأصبحت المرابحة لآلمر إلى رتتطو  وقد
 منها والهدف المالية اإلسالمية، المصارف والمؤسسات لدى العملي الواقع في

 اآلالت والمعدات وشراء ألوليةالمواد ا استيراد مثل التجارية، الحركة تنشيط
  .(1) ونحوها

القصير أو  المدى على الوقفية االستثمارات تمويل في الصيغة هذه استخدام يمكنو 
 خصوصاً  وتمويلها، الوقفية واالستثمارات تتواءم التي العقود من فهي المتوسط والطويل،

 االستثمارية، لمشاريعها التمويلية العملية من جزء تغطية على قادرة الوقف إذا كانت إدارة
 من األخر للجزء مكمل بالمرابحة التمويل فيكون ونحوها، الكهرباء مثل العمالة وخدمات

 .التمويلعملية 
 ويكون فيه، ليتجر عامل إلى ماله مالك أن يدفعهي أنواع منها و  المضاربة: -ج

 المال رب على فتكون الخسارة وأما شرطا، ما بينهما بحسب مشتركا الربح
 أولئك أمام الباب تفتح المضاربة . وصيغة(2)جهده وعمله" يخسر والعامل وحده،
 وتتيح المال، وتنمية كيفية تثمير في تنقصهم الخبرة ولكن أمواالً  يمتلكون الذين
 المال، فيتم استثمار في الكفاءات والخبرات يمتلكون الذين ألولئك فرصة
 واإلنتاج، التشغيل تحريك عجلة في يساهم مما والقدرات والطاقات المال توظيف
 صيغة المشاركات. وتعرف عقود في اإلسالمي التمويل إحدى خصائص وهذه

على  تتوقف التمويلية فكفاءتها لذا مخاطرة، أكثر الصيغ من أنها المضاربة
 التدابير هذه ومن المخاطر، من أن تقلل شأنها من أساليب وايجاد اإلدارة حسن

                                                           

 ،الخامس العدد جدة، - اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع مجلة ،اإلسالمية المصارف
 .896ص

 والغربي . وصالحي، صالح253/254 سابق مرجع تنميته، ، ادارته ، تطوره اإلسالمي الوقف أبو قحف، منذر (1)
 العلمي الملتقى "،الدورية والتقلبات األزمات احتواء في اإلسالمي التمويل وأساليب صيغ كفاءة" الحكيم، عبد

 جامعة – الجزائر م،2009 أكتوبر21-20 العالمية والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية األزمة الدولي حول
 .104، صسابق مرجع ،اإلسالم في وتمويله الوقف استثمار فقه ،عزوز وعبد القادر بن ،7سطيف، ص

 .(5/3924) وأدلته، اإلسالمي الفقه وهبة الزحيلي، (2)
== 
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 مضارب شراكا  و  عينية، أصول شكل على المال تقديم رأس المثالسبيل  على
 في وضع الحق المال لرب أن كما المضاربة، إدارة مشارك في كمضارب آخر

 ومكان زمان وتعيين االستثمار اختيار مجال في المضارب على شروطاً 
 من يقلل أن شأنه من ذلك كل ونحوها، فيها يعمل التي أو السلع المضاربة،

 مع تنسجم وتتوافق التي الصيغ من . وصيغة المضاربة(1) العقد هذا مخاطر
فيمكن  الوقفي، مع االستثمار وتتواءم وتنميته، للوقف الشرعية المقاصد
 حسن اختيار في االحتراز مع الوقفية، األمالك تنمية في منها االستفادة
 .المالية وقدراته الوقف المناسبة لخصوصية المضاربة

قدامة  ابن قال المنافع بيع وتعني المعاوضات، عقود من عقد "وهي اإلجارة: -د
 عوض. مقابل المنفعة تمليك هي أخرى بعبارة فاإلجارة (2)بيع المنافع" "االجارة

 العين تكون وأن ومباحة معلومة تكون أن شروطًا من أهمها لها ذكروا وقد
 اإلجارة نوعين، على وهي .اً العوض معلوم ويكون بها لالنتفاع صالحة

 العين لمن تعني تسليم التشغيلية فاإلجارة ،(3)التمويلية واإلجارة التشغيلية
عند  المؤجر إلى وتعود معين بعوض معينة مدة خالل بها لينتفع يستأجرها
 في الفقهاء ذكرها التي المعروفة العادية اإلجارة هي وهذه هذه المدة، انقضاء

 الصيغة وهي بالتمليك المنتهية أو التمويليةاإلجارة  وأما كتبهم بشروطها،
 ويدفع معينة، لفترة ليعمل عليها الغير إلى ثابتة تقديم أصول فتعني المستحدثة

 االجارة ويتضمن عقد عليها، يتفقا أقساط على شكل التأجير استحقاقات رللمؤج
 للمستأجر المؤجر األصل عليه لتمليك يتفقا رمزي بسعر البيع أو بالهبة وعدا

 االسالمي طرق التمويل أهم من هذه جارةاإل صيغة دوتع ،الفترة في نهاية
 والمتوسطة الصغيرة السيما المشروعات تمويل في الطرق التقليدية عن البديلة

                                                           

مجلة  اإلسالمي، التمويل في منها االستفادة ومدى المشاركات عقود خصائص محمود، محمد أحمد نصار، (1)
االستثمار  تطوير في المعاصرة االتجاهات والعمري، والسعد .182هـ، 1434رمضان ،السابع العدد القضائية،

 .91الوقفي، ص
 .(6/3) قدامة البن المغني (2)
 في انظر، وتمويله الوقف استثمار وعزوز، فقه ،254 تنميته، ص ، ادارته ، تطوره الوقف قحف، منذر (3)

 .181االسالم، ص
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بشقيها  التنمية في المتنامي لدورها اهتمام عالمي محل أصبحت والتي منها
 وأكثرها االستثمار طرق من أيسر جارةاإل أن المعلوم ومن ،والبشري االقتصادي
 تنمية انتشارا في وأوسعها الوقف لطبيعة مالءمة وأكثرها مخاطرة أمانا وأقلها
 يمكن لذا زراعية، أراضٍ  عقارات أو أكانت سواء األمالك الوقفية واستغالل

 وضوابطها شروطها في والنظر لإلجارة الصيغ المستحدثة إلى قفين االلتفاتاللو 
 الوقفية، األمالك استثمارات تمويل بها في واألخذ األوقاف منها، يناسب وما
 الفقهاء ذكرها التي بعض األمور يجب مراعاة التشغيلية((العادية  اإلجارة وفي
 حيث من في الوقف االجارة، بأحكام والمتعلقة العادية االجارة أحكام على زيادة
 احتياطاً ، (1)مدتهاو  األجرة هذه مقدارو  له يؤجر ومن التأجير حق يملك من

 .عليهم والموقوف الوقف مصلحة لمراعاة
 معجل العوضين أحد فيها يكون والتي المعاوضة، يتضمن عقد هو السلم: -ه

 معجل بثمن مؤجل الذمة في موصوف عوض عقد على مؤجل، فهو واآلخر
 الحرج ورفع الناس حاجات لتيسير فيه العقد، ورخص مجلس في يقبض
 مال لتقديم رأس وسلفاً  في المجلس المال رأس لتسليم سلماً  وسمي ،(2)عنهم
 لخصوصيته، البيع وذلك شروط عن بها يزيد شروط وله فيه، المسلم على السلم
 ومسلم عن ابن البخاري عند جاء العقد، مجلس في المال تقديم رأس أهمها من

يسلفون  وهم المدينة قدم وسلم عليه اهلل صلى النبي أن عنهما اهلل رضي عباس
 في فليسلف شيء في أسلف )من وسلم عليه اهلل صلى فقال السنتين والثالث،

 ذات تمويل أداة السلم عقد ويمثل (3)معلوم( أجل معلوم إلى معلوم ووزن كيل
 لمرونتها نظراً  المالية وفي مؤسساته االقتصاد اإلسالمي في عالية كفاءة

 متعددة، هذا العقد تطبيق فمجاالتلذا  ،(4)المختلفة التمويل لحاجات واستجابتها
 تتواءم واستثمارات صيغة تمويلية فالسلم الوقف استثمارات مجال ذلك ومن

                                                           

 .(71-2/66)الوقف  أحكام 5/258الرائق  . البحر4/374المحتار رد (١)
 (.4/305) قدامة البن المغني (2)
 (.4/429)الباري  فتح حجر، ابن (3)
 .412التاسع/ العدد اإلسالمي الفقه مجمع مجلة المعاصرة، وتطبيقاته السلم نزيه حماد،  (4)
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 هذه طريق موارده عن وتنمية مشاريعه تمويل للوقف فيمكن الوقفية، األمالك
 .والموقوف عليهم الوقف لصالح جيدة عوائد وتحقيق الصيغة الناجحة

اصطالح  في وهو المعاوضات عقود وهو من الصنعة، طلب وهو :االستصناع -و
 مواصفات طبق له ليصنع بعد يصنع لم شيئا آخر من إنسان يطلب الفقهاء: أن

 عقد الكاساني "هو قال مالي، عوض مقابل ،الصانع عند بمواد من محددة،
 ومصلحتهم، الناس لحاجات شرع فيه العمل" وقد شرط الذمة في مبيع على

 جاء ولذا بالسلم، الفقهاء الحقه جمهور بينما مستقل، عقد أنه يرون والحنفية
 من التي وأجازوه بشروط السلم الصناعات، في السلم قولهم كتبهم بعض في

 العين االستصناع التكون عقد وفي .العقد مجلس في المال تقديم رأس أهمها
من  ال المستصنع من العين كانت فإذا الصانع، من والعمل الصنعة أو مادة
 عقد في يشترط أنه كما ،(1)استصناعاً  ال يكون إجارةً  العقد فإن الصانع

  .عنه الجهالة يزيل بما وصف المصنوع االستصناع
 الصناعات،كثير من المجاالت و  في واسعاً  نتشاراً ا اليوم االستصناع انتشر وقد

 من كثير تمويل في واضح دور له وكان المجتمعات،زيادة رفاهية  في أثر له صارو 
 تسد كثيراً  أن تستطيع فاعلة تمويل ويعد صيغة حركة االقتصاد، وتنشيط الصناعات

 في تساهم نية أالوقف للصناديق ويمكن عات،االصن في جانب التمويلية االحتياجات من
 الصناعات. بعض تمويل
 :والمغارسة والمساقاة المزارعة وهي: الزراعي التمويل صيغ -ز 
بالزراعة  ويستثمرها عليها ليعمل آخر إلى بأرضه رجل يدفع أن : وهيالمزارعة ✓

 .االتفاق حسب على بينهما والناتج متحمال للنفقات،
 يحتاج ما سائر وعمل بسقيه ليقوم آخر إلى شجره الرجل يدفع أن : وهيالمساقاة ✓

 .ثمره من إليه، بجزء معلوم

                                                           

 .(7/799)العدد  ، اإلسالمي الفقه مجمع مجلة االستصناع، عقد ،وهبة الزحيلي (1)
== 
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بغرسها  ليقوم آخر إلى مالكها من المشجرة غير األرض تقديم : وتعنيالمغارسة ✓
 .(1) بينهما واالنتاج الشجر ويكون االتفاق حسب بأشجار معينة

 مالية من األكبر الجزء تمثل فهي الزراعي، االنتاج عناصر من هي األرضو 
 كانت مشجرة سواء الصالحة الزراعية األراضي يمتلك الوقف أن وبما المزارع،

تنمية  تالئم التي الصيغ وأهم الطرق أنجح يقدم الزراعي فالتمويل مشجرة، غير أو
 خصوصية على المحافظة مع بها األخذ فيمكن حياؤها،ا  و  الوقفية األراضي
 .(2)الوقف

 ية:الوقفالصناديق  اتاستثمار  (ضوابطأهم محددات ) -2
واليتيم وبيت المال أكثر من  يةالوقف الصـــــــناديق الفقهاء بضـــــــرورة رعاية أموال اهتم

بقية األموال، وذلك لطبيعة هذه األموال الثالثة، وكون غلتها ومنافعها للمصــــــالح العامة 
 أو المصالح الضعيفة التي تستحق الرعاية والعطف والعناية.

التي يجب مراعاتها  )المحددات( وعليه فقد وضــــــــع الفقهاء مجموعة من الضــــــــوابط
باإلضـــافة إلى الضـــوابط االقتصـــادية والمحاســـبة،  يةالوقف اديقالصـــن عند اســـتثمار أموال

 :(3) أهمها
 يةالوقفالصـــــــــــناديق يجب أن تكون عمليات اســـــــــــتثمار أموال إذ  المشرررررررروعية: -أ

نب المجاالت المحرمة شـرعًا، كاإليداع في البنوك تمطابقة ألحكام الشـريعة، وتج
                                                           

 (.5/581، ابن قدامة )المغني (1)
 م،1999ط  ،اإلسالم في الزراعي لالقتصاد األساسية والقواعد الخصائص صالح، بن سليمان بن النمري، خلف (2)

مرجع اإلسالم،  في وتمويله الوقف استثمار فقه وعزوز، ،13ص ،( 1999الجامعة،  شباب سكندرية: مؤسسة)اال
  .125، صسابق

لسنة  15، بحث لمجمع الفقه االسالمي، الدورة االستثمار في الوقفالشيخ خليل الميس،  - أنظر في ذلك: (3)
 .6، مسقط، ص2003

لألوقاف، "، بحث في منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة استثمار أموال الوقفخالد عبد اهلل شعيب، " -
 .27م، ص11/10/2004هـ / 1424شعبان/ /15 -الكويت

عبد اهلل بن موسى العمار، استثمار أموال الوقف، بحث في منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة  -
رجب  - 16 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنةم، ومنشور في 2003هـ/1424 –لألوقاف بالكويت 

 . 112-82م، ص2004مبر )أيلول( هـ / سبت1425
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بفوائد، أو شـــراء أســـهم الشـــركات التي تعمل في مجال الحرام، أو االســـتثمار في 
البالد التي تحارب اإلســـــــــــــالم والمســـــــــــــلمين أو تتعاون معهم؛ ألن الغاية ال تبرر 

وزيادة غلته  يةالوقفأموال الصـــــناديق الوســـــيلة، وال يصـــــح أن نســـــعى الســـــتثمار 
دم األصــل الذي قصــده الواقف وريعه بالوســائل المحرمة، ألنها تحبط األجر، وته

بالحصول على األجر والثواب من اهلل تعالى، وهذا يتنافى مع استخدام  الوسائل 
 المحرمة.

ختيار اقق الربح األفضل األعلى، مع حسن الذي يح اختيار مجال االستثمار: -ب
وحقوقه  يةالوقفرات الصـــــــناديق ااســـــــتثمالصـــــــيغة التي تتناســـــــب مع الحفاظ على 

وط له، على أســـاس تحقيق العائد االقتصـــادي المرضـــي لينفق منه وأفضـــل الشـــر 
الوقفية وصــــيانتها، مع اتباع  الصــــناديقعلى الجهات الموقوف عليها، أو تعمير 

أقوم الطرق وأرشـــدها في االســـتثمار بعد الدراســـة واالســـتشـــارة ألهل الخبرة، وبعد 
 ى االستثمار.لالتخطيط الرشيد قبل اإلقدام ع

: وذلك بتجنب األعمال التي تكثر قليل المخاطر االسررررررتثماريةالحرص على ت -ج
الوقفية لدرجة عالية  الصـــــــناديقفيها المخاطر، ويقل فيها األمان، وعدم تعريض 

من المخاطر، مع تأمين الحصــــول على الضــــمانات الالزمة المشــــروعة من تلك 
جراء التوازن بين العوائد واألمان، وتجنب   الصـــــــــــــناديق كتناز أموالاالمخاطر، وا 

 .يةالوقف
: ويتم يةالوقفالصررناديق اسررتبدال صرريغة االسررتثمار ومجاله حسررب مصررلحة  -د

، ألن األصـــل صـــندوق الوقفيذلك بعد دراســـة الجدوى لكل مشـــروع يســـاهم فيه ال
هو تحقيق  صــــــــناديق الوقفيةفي االســــــــتثمار وفي جميع التصــــــــرفات المرتبطة بال

 المصلحة.
: وتجنب المشروعات المحلية واإلقليمية اإلسالميةاستثمار أموال الوقف في  -ه

 استثمارها في خارج البالد اإلسالمية.
 :يةالوقف الصناديقتنويع المشاريع والشركات والمؤسسات التي تستثمر فيها  -و

حتى تقل درجة المخاطرة، وذلك بعدم تركيز االســتثمار في مشــروع واحد فقط قد 
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، فإن تعددت يةالوقفالصــــــناديق أموال يتعرض لكوارث أو خســــــائر، فتضــــــيع كل 
المشـــــاريع والمجاالت خفت الخســـــائر، وعوَّض بعضـــــها بعضـــــًا، وبذلك نضـــــمن 
معيار المرونة في تغير مجال وصـــــيغة االســـــتثمار، كما يجب تنويع االســـــتثمار 

، صــــــندوق الوقفيحســــــب قطاعات ال مع طبيعة الصــــــناديق الوقفيةاســــــب تنبما ي
لكل مال، واســـــــــتيعاب األســـــــــاليب االســـــــــتثمارية  والتنويع في محفظة االســـــــــتثمار

 المجربة الناجحة، واألساليب الحديثة.
: وهذا يةالوقف سرررتثمارات الصرررناديقا يفتوثيق العقود واالشرررتراكات التي تتم  -ز

 هبُّمطلوب بشـــــكل عام، لقوله تعالى في حكمة الكتابة واإلشـــــهاد والتوثيق: 

، ويـتـــــــأكـــــــد ذلـــــــك أكـثـر فـي أمـوال (1)َّمج حج مث هت مت خت حت   جت
لطابعها الخيري واالجتماعي والديني واإلنســـــــــاني، ولطبيعتها  الصـــــــــناديق الوقفية

 جيال.ألمتدادها لاالزمنية في 
 :يةالوقف الصررناديقالمراقبة الدقيقة، وتقويم أداء اسررتثمار و ضرررورة المتابعة  -ح

وذلك للتأكد من حســـــن ســـــيرها وفقًا للخطط المرســـــومة، والبرامج المقررة مســـــبقًا، 
حتى ال يتسرب الخلل واالضطراب للمؤسسة االستثمارية، أو يقع فيها االنحراف، 

ن حصل شيء  ستثمارات الصناديقامما يؤدي إلى ضياع أو خسارة  الوقفية، وا 
 يتضاعف. من ذلك تّم عالجه أواًل بأول حتى ال يتفاقم أو

: ويتم ذلك من يةالوقفالصررناديق  اسررتثماراتاسررتثمار بعض الريع الناتج من  -ط
خالل توزيع جزء من العوائـــــد، واالحتفـــــاظ بجزء منهـــــا احتيـــــاطيـــــًا، مع إعـــــادة 
استثماره، فيكون رصيدًا للمشروع، ويحقق التوازن بين األجيال الحاضرة واألجيال 

صناديق ض القيمة االقتصادية ألموال الالمقبلة، وخاصة في ظل التضخم وانخفا
الوقفية واســـتبدالها وصـــيانتها، لتتم المحافظة  الصـــناديق ، ولتجديد أصـــولالوقفية

 الدائمة المستقبلية لها.

                                                           

 .282، آية: البقرةسورة ( 1)
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للمحافظة  صـــــوالً و  الذي حدده الواقف: يةالوقفالصرررناديق تحقيق الهدف من  -ي
لتصــــــرف على ، وتحقيق أقصــــــى غلة ممكنة له يةالوقف الصــــــناديق لو أصــــــ على

 الجهات المحددة للموقوف عليهم.
االسرررتثمار في الصرررناديق وأهدافه من  الحرص على االلتزام بشرررروط الواقف -ك

ال يتنافى االســـتثمار مع شـــرط الواقف، إال للضـــرورة أو لمصـــلحة  حتى :يةالوقف
الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صـــــــــيانته، أو تغير األحوال االقتصـــــــــادية 

كمـــا يجـــب مراعـــاة الموقوف عليهم عنـــد . واالجتمـــاعيـــة بمـــا يعطـــل الوقف كليـــاً 
ن المنتفع استثمار العين بما ال يعرض مصالحهم للضياع كالسكن في البناء، أل

هو الموقوف عليهم، فال يصـــــــــح إهمال  صـــــــــناديق الوقفيةاألول من اســـــــــتثمار ال
 .مصالحهم

: يحقق االلتزام بتلك األعراف المصلحة مراعاة األعراف التجارية واالستثمارية -ل
تحقيق  يــةالوقف الصـــــــــــــــنــاديق والمنفعــة لألطراف، ويجــب عنــد اســـــــــــــــتثمــار أموال

 المصلحة للوقف.
، وهذا خاضــــــع يات، والمفاضررررلة بين طرق االسررررتثمار ومجاالتهااتباع األولو  -م

 للتطور، ومعرفة األحوال االقتصادية واالجتماعية في مكان االستثمار.
 : ات الصناديق الوقفيةالسترثمار الشرعي  حكمال -3

من النصوص الشرعية ومقاصدها العامة أن االستـثمار مباح ومشروع بأصله يظهر 
نستطيع القول بأنه ترد عليه األحكام التكليفية من حيث عوارضه  بل، على مستوى الفرد

واجب كفائي على األمة في مجموعهم، أي أنه ال يجوز  -من حيث المبدأ-ووسائله لكنه 
 لألمة أن تترك االستثمار. 

وفيما يخص مشروعية استثمار أموال الصناديق الوقفية، فقد أقر مجمع الفقه  
 :(1) يليما  الخامسة عشر،اإلسالمي في دورته 

ستثمار أموال الوقف بأنواعها تنمية هذه األموال، سواًء كانت أصواًل أو يعني ا -أ
                                                           

 .140، صالوصايا والوقف في الفقه اإلسالمي( وهبة الزحيلي، 1)
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 . ريعًا بوسائل استثمارية مباحة شرعاً 
 يتعين المحافظة على الوقف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه. -ب
ما لم تكن  ستثمار األصول الوقفية، سواء كانت عقارات أم منقوالتيجب ا -ج

 تفاع المباشر بعينها.ر موقوفة لال
يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، وال يعد ذلك  -د

منافيًا لمقتضي الوقف ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في 
 مصارفه، فال يؤخذ منه شيء لتنمية األصل.

يع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره األصل عدم جواز استثمار جزء من الر  -ه
الوقف الذُّرِّي من َأَجلِّ أنواع األوقاف  دُيعإال بموافقة المستحقين في الوقف الذري )

وأنبلها غاية؛ فالهدف منه أال يذر الواقف ذريته عالة على المجتمع يتكفَّفونهم، 
ية األبناء وأبناء األبناء وكل َمْن له صلة ب ْن َمرَِّت القرون! ونقصد بالذُّرِّ الواقف، وا 

وهذا من روعة التشريع اإلسالمي الذي جمع بين ُنْبِل المقصد، والقربة من اهلل 
عز وجل، اإلنفاَق على الرعيَّة! والوقف الذُّرِّيُّ هو: "الذي ُيوَقُف على الواقف نفسه 

ه، ثم على أو أشخاص ُمَعيَِّنيَن، ولو ُجِعَل آِخُره جهة خيريَّة؛ كأن يقف على نفس
(، وهو من أكثر أسباب الفرقة والخالف إذا ةأوالده، ثم من بعدهم على جهة خيري
 لم يتم ضبطه وتوثيقه بشكل محكم. 

هو ما جعل على جهة من جهات الخير وخصص ريعه أما في الوقف الخيري )   
للصرف عليها، فإذا وقف أرضا أو مشروعا لينفق من غلته على مسجد أو مستشفى 

معهد علمي أو مدارس تعليم الشريعة، والمراكز اإلسالمية، والثكنات للمرابطين في أو 
الثغور، أو كفالة الفقراء والمساكين، وطلبة العلم النافع ومعلميهم، أو يتامى المسلمين 

اإلسالمية وغير ذلك من وجوه البر العامة والخاصة، اعتبر  ةأو كذلك دعم الدعو 
 (، فهنا يجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية األصليرياالوقف لهذه الجهات وقفا خ

 للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها الحقًا.
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يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية األصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد  -و
توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار 

 المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.األموال 
عادة اإلعمار -ز ولغيرها  يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وا 

 .من األغراض المشروعة األخرى
ال مانع شرعا من استثمار أموال األوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد،  -ح

 م المستحقة لألوقاف عليها.بما ال يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذم
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 المطلب الثاني
 جتماعيةية االالحكوم النفقات

في البالد اإلســالمية، واالســتفادة من التطور االجتماعي،  شــاملةالنهضــة ال في ظل
نتقال اوالتقنية الحديثة، واالنفتاح االقتصـــــــــادي الدولي، والتجارة العالمية، والســـــــــهولة في 

صيغًا مستحدثة وجديدة الستثمار رؤوس األموال، قدم علماء الشـريعة واالقتصـاد اليوم 
على المستوى المحلي واالقليمي والدولي، وال يزال العمل في أوله، ويحتاج للدعم  الوقف

الحكومي، واالجتهاد الفقهي، والفكر االقتصـــــــــــــادي، ليقف على ســـــــــــــوقه، ويخط طريقه، 
 ويجني ثماره.
 :تيةالنقاط اآل فيهذا المطلب  جاءوعليه 

 اإلطار النظري للمدارس االقتصادية واالنفاق الحكومي. -
 جتماعية.اال مفهوم النفقات الحكومية -
 جتماعية.أقسام النفقات الحكومية اال -
 جتماعية.دات )ضوابط( النفقات الحكومية االمحد -
 :(1) الحكومياإلطار النظري للمدارس االقتصادية واالنفاق  -1
 :الجدل االقتصادي حول العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي :1-1

حظيت العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي على اهتمام المفكرين 
والباحثين االقتصاديين والماليين وتمحورت بشكل رئيس بين المدرسة الكالسيكية والمدرسة 

واألجيال المتفرعة عنهما. فالمدرسة الكالسيكية تنطلق في األساس من حيادية  الكنزية
( يعد آدم سميث من أوائل المعبرين 2004) TAKUOالدولة )الدولة الحارسة(، ووفقًا ل 

النمو  دال يزيعن هذا االتجاه إذ أشار إلى أن اإلنفاق العام غير منتج للثروة ومن ثم 
االقتصادي بل يؤدي إلى انتقال الثروة من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وفي هذا 

                                                           

-1990أثر االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في اليمن خالل المدة ( باسويد، سالم عبد اهلل محمد، 1)
 م.2017ديسمبر  –، أكتوبر 17، المجلد 16واالجتماعية، العدد ، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية م2014
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االتجاه اعتبرت الحكومة عبئًا على الجزء المنتج من االقتصاد وأن النفقات المنتجة والتي 
(. ويعد االقتصادي األلماني Froehlich 1956تولد دخاًل خاصًا أو عامًا هي قليلة )

( األكثر توسعا في تحليل العالقة بين اإلنفاق الحكومي A. Wagnerر) أدولف فاجن
والنمو االقتصادي ويرجع إليه الفضل في تحديد العالقة السببية بينهما والتي يطلق عليها 
قانون أو فرضية فاجنر وتتلخص في أن السببية تتجه من الناتج المحلي إلى اإلنفاق 

نمو االقتصادي ينتج عنه التوسع في نشاطات الدولة الحكومي وهذا يعود إلى أن ريادة ال
والذي يقود بدوره إلى زيادة اإلنفاق الحكومي بنسبة أكبر من نسبة زيادة متوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي، ويفسر ذلك أن النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي 

( R.Bid 1977جنر بحسب بيرد )وهذا بدوره يقود إلى زيادة اإلنفاق الحكومي. ويرى فا
 أن زيادة اإلنفاق الحكومي تعود لألسباب اآلتية :

( أن الطلب على السلع العامة ينمو مع ارتفاع معدالت التحضر والتصنيع ويقود 1 
 إلى زيادة اإلنفاق الحكومي لمقابلة هذه االحتياجات.

التعليمية والرعاية ( ينتج عن التنمية االقتصادية التوسع في الخدمات الثقافية و 2
 االجتماعية مما يتطلب زيادة اإلنفاق الحكومي.

 ( التدخل الحكومي إلدارة وتمويل االحتكارات الطبيعية.3
وفي ذات السياق ترى الكالسيكية الجديدة أنه ليست هناك فاعلية لإلنفاق الحكومي 

لمزاحمة ومبدأ في التأثير على النشاط االقتصادي من خالل الطلب الكلي لسببين: أثر ا
التساوي الريكاردي. فبالنسبة ألثر المزاحمة ترى أن هناك أثرين األول المزاحمة المباشرة 
وتنتج عن قيام الدولة في منافسة القطاع الخاص، والمزاحمة غير المباشرة وتنتج عندما 

المحلية تقوم الدولة باالقتراض لتمويل اإلنفاق العام ويتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة 
مما يؤدي النخفاض الطلب الكلي. أما مبدأ التساوي الريكاردي والذي ينصرف إلى أن 
خفض الضرائب سيقود إلى زيادة مدخرات القطاع الخاص ومن ثم سينعكس ذلك في 

 بقاء الطلب الكلي على مستواه ولن يؤثر ذلك على الناتج المحلي.
الحديثة تنطلقان بصورة رئيسة من والخالصة أن المدرسة االقتصادية الكالسيكية و 

حيادية الدولة وعدم تدخلها في النشاط االقتصادي وأن تقتصر مهامها كدولة حارسة 
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)وليس مالكة( على الوظائف التقليدية، ألن تدخل الدولة من خالل اإلنفاق العام يزاحم 
لى نمو نشاط القطاع الخاص ويتسبب في انتقال الموارد إلى القطاع العام وال يؤدي إ

الطلب الكلي ومن ثم زيادة الناتج المحلي، عالوة على أن السببية بحسب فاجنر تتجه 
 من الناتج المحلي إلى اإلنفاق الحكومي.

وفي الجانب المضاد برزت المدرسة الكنزية داعية وبقوة إلى التدخل الحكومي إثر 
اد غير مستقر (، وتنطلق أساسًا من أن االقتص1933- 1929أزمة الكساد العالمي )

وأنه ال يصحح نفسه تلقائيًا خالفًا للكالسيك، فقد رأى كنز أن األزمة ليست أزمة عرض 
مثلما ينظر لها الكالسيكيون بل أزمة طلب ومن ثم شدد على أهمية الطلب الفعال 

(. إن التدخل الحكومي وفقًا لكنز ال يقتصر Nelson,1984لتحقيق التشغيل الكامل )
الية )زيادة اإلنفاق االجتماعي وعجز الميزانية( أو السياسة النقدية على السياسة الم

)االصدار واالئتمان المصرفي( أو السياسة الضريبية )الضريبة التصاعدية وتحرير 
نشاء المرافق. ويعتقد كنز  نما يتضمن أيضًا القيام باألعمال العامة وا  الدخول الصغيرة( وا 

يؤدي إلى تنمية الطلب الفعال مما سينجم عنه زيادة أن قيام الدولة باإلنفاق الحكومي س
(. على 1998كل من االستهالك واالستثمار ومن ثم زيادة معدالت التشغيل )حشيش، 

 أن كنز فسر نمو الدخل القومي من خالل 
إيجاده العالقة بين اإلنفاق الحكومي والدخل القومي من خالل مضاعف االستثمار 

ستثماري على زيادة الدخل القومي، أي أن السببية خالفًا الذي يوضح أثر اإلنفاق اال
للكالسيكيين تتجه من اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي. ويمكن فهم هذه السببية من 
خالل التوازن الكلي لالقتصاد عندما الدخل )الناتج( يساوي الطلب الكلي )شهاب 

،2004:) 
GDP= C+ I+G+(X-M) 

 —االستثمار،  — Iاالستهالك،  — Cاإلجمالي،  الناتج المحلي — GDPحيث: 
G ،اإلنفاق الحكومي (X-M )— صافي الصادرات 

( فإن أية تغيرات في حجم اإلنفاق GDP( أحد مكونات الناتج المحلي )Gوبما إن )
الحكومي ستنعكس في تغيرات مماثلة على مستوى الناتج المحلي، إذ يسهم اإلنفاق 
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مال من خالل المشروعات التي تنفذها الحكومة مما يؤدي االستثماري في تكوين رأس ال
إلى نمو الناتج المحلي في حين أن اإلنفاق التحويلي يؤدي إلى انتقال عناصر اإلنتاج 

 من قطاع اقتصادي إلى آخر.
ونخلص إلى أن الكنزية قد أسست للتدخل الحكومي إلنقاذ النظام الرأسمالي محطمة 

لسوق الحر وآلية األسعار واليد الخفية معتبرة أن الطلب القواعد الرئيسة للكالسيك كا
أصل المشكلة وأن زيادة اإلنفاق الحكومي يحفز الطلب الكلي ومن ثم يقود إلى زيادة 
الناتج المحلي، وعليه فالسببية تتجه من اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي أي أن زيادة 

 األول يؤدي إلى زيادة الناتج.
جماال أن األزمات االقتصادية التي تعرض لها النظام الرأسمالي ويرى الباحث إ

والزال أدت إلى التخلي عن نظرية الدولة الحارسة ومبدأ الحيادية والقبول بالدولة المتدخلة 
الذي ترتب عليه زيادة اإلنفاق الحكومي ومن ثم التأثير على الناتج المحلي باتجاه التأثير 

لوج إلى ما يسمى بدولة الرفاه التي اتسعت مهامها من على التوازن االقتصادي والو 
النشاط االقتصادي إلى الجانب االجتماعي عبر صور مختلفة من التدخل، كان أحدثها 

. وعليه فإن المدرسة الكالسيكية قد عفى عليها الزمن 2008األزمة المالية العالمية عام 
ان النامية الي تتطلب الكثير من ولم تعد صالحة حتى للنظام الرأسمالي ناهيك عن البلد

التدخالت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية نظرًا لضعف القطاع الخاص وميله 
لالستثمار في القطاعات سريعة المردود وقليلة المخاطرة، والحاجة الملحة لهذه البلدان 

 للحاق بالبلدان المتقدمة.
 :آثار اإلنفاق الحكومي :1-2

يشير األدب المالي إلى أن اإلنفاق الحكومي له أثارًا متعددة منها ما يشبع الحاجات 
العامة فضال عن التأثير على مختلف المتغيرات االقتصادية الكلية كاالستهالك واالدخار 
واالستثمار والمستوى العام لألسعار وتوزيع الدخل القومي ومن ثم التأثير على التوازن 

على أن اآلثار االقتصادية لهذا اإلنفاق تتوقف 0( 1965)عبد الملك،  االقتصادي العام
على طبيعة هذا اإلنفاق والهدف منه، وكذلك طبيعة اإليرادات الالزمة للتمويل، والوضع 

( إلى أن هذه اآلثار تتوقف على: 1993االقتصادي السائد. ويشير الجالودي )
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لتي يمر بها االقتصاد، ومستوى الطاقة الخصائص الهيكلية لالقتصاد، ومرحلة التنمية ا
التي يعمل بها االقتصاد، ومدى توافر الموارد االقتصادية وأولويات تخصيصها، ومصادر 
تمويل اإلنفاق الحكومي، وأوجه تخصيص اإلنفاق الحكومي، والمدة الزمنية التي يستمر 

 فيها االرتفاع في مستوى اإلنفاق الحكومي.
 اإلنفاق الحكومي إلى األنواع اآلتية:وعموما يمكن تلخيص آثار 

( اآلثار المباشرة لإلنفاق الحكومي في اإلنتاج القومي ويحدث ذلك من خالل 1
تأثيرها على رغبة وقدرة األفراد على العمل واالدخار واالستثمار وتأثيرها على تحويل 

 (.1981وعلى الطلب الفعلي )فرهود،  لإلنتاج،عناصر اإلنتاج، وعلى القوى المادية 
قناتين: ( اآلثار المباشرة لإلنفاق الحكومي في االستهالك القومي ويحدث ذلك عبر 2
الدولة لبعض السلع أو الخدمات االستهالكية أو قيام الدولة بتوزيع دخول تخصص  شراء

جزئيًا أو كليا لالستهالك. أي على الغرض الذي تخصص له تلك النفقات )العلي، 
1988.) 
االقتصادية غير المباشرة لإلنفاق الحكومي وتنشأ من خالل ما يعرف ( اآلثار 3

بدورة الدخل حيث يحدث اإلنفاق الحكومي آثارا غير مباشرة في االستهالك القومي 
بواسطة االستهالك المولد )أثر المضاعف(، ويحدث اإلنفاق الحكومي آثارا غير مباشرة 

 (.2005)أثر المعجل( )شامية، في اإلنتاج القومي بواسطة االستثمار المولد 
( آثار اإلنفاق الحكومي في إعادة توزيع الدخل القومي ويحدث ذلك األثر على 4

مرحلتين، األولى عندما تتدخل الدولة في توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في 
تراها إنتاجه أي بين المنتجين )التوزيع األولي(، والثانية عن طريق ادخال التعديالت التي 

ضرورية من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو االقليمية على التوزيع 
 األولي، وهو ما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي بين المستهلكين أو التوزيع النهائي.

( اسهام اإلنفاق الحكومي في زيادة اإلنتاج من خالل االستثمارات العامة في 5
 ية كالزراعة والصناعة.القطاعات االقتصاد

( اسهام اإلنفاق الحكومي في زيادة قدرات البنية التحتية لالقتصاد من خالل 6
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 االستثمار في الطاقة واالتصاالت والمواصالت والموانئ.
( اسهام اإلنفاق الحكومي في توليد الدخول من خالل خلق فرص عمل عبر 7

 التوسع في الجهاز اإلداري.
حكومي في تحقيق التوازن االجتماعي من خالل اإلنفاق على ( اسهام اإلنفاق ال8

 التعليم والصحة واإلعانات االجتماعية
ويعتقد الباحث أن آثار اإلنفاق الحكومي في البلدان النامية ستؤدي إلى تحسين 
الهيكل االقتصادي واالجتماعي الراهن بالنظر ألن القطاع الخاص ال يقدم على 

ت النخفاض عائدها أو حاجتها لرؤوس أموال ضخمة أو االستثمار في بعض المجاال
 زيادة درجة المخاطرة.

 جتماعية: اال مفهوم النفقات الحكومية -2
بهدف إشباع حاجة  هاتاالعامة للدولة، أو إحدى مؤسس ستقطع من الموازنةي هي جزء

وذلك  الطبقات الفقيرة، إلىجتماعية )كالصحة أو التعليم أو الدعم( وموجهة خاصة ا
 .(1) الطبقيةوالحد من الفروق  تحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع

 جتماعية:أقسام النفقات الحكومية اال -3
 :(2) هيجتماعية على ثالثة أقسام رئيسية، توزع عادة النفقات الحكومية اال

 اإلنفاق على التعليم: -3-1
 هذا الجزءستخدم وي تعليمية،الموازنة العامة للدولة للخدمات ال هو جزء مخصص من

 يجميع دون ألمتاحة ل هذه الخدمات مجان، وتكونغالبًا بال تعليميةلتقديم خدمات 
 .(3)تمييز
 

                                                           

 .16، ص2013، المعهد الوطني لإلدارة العامة، محاضرات في المالية العامة( محمد خالد المهايني، 1)
 .50، صمرجع سابقمحمد عامر،  ( جمعة2)
 علىاقتصاديات تكاليف خدمات التعليم األساسي التي تتحملها األسرة "دراسة تطبيقية حسين حفني،  ( محمد3)

 .99(، ص2005"، رسالة ماجستير، )مصر: جامعة الزقازيق، كلية التجارة، محافظة الشرقية
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 اإلنفاق على الصحة: -3-2
نفاق على الوقاية والتهيئة والتأهيل والرعاية اإل يجمالإ :ياالنفاق الصح مفهوم -أ

، بهدف تحسين ئالسكانية والتغذية وبرامج الطوار الصحية، بما فيها األنشطة 
ى التعليم الصحة وما يشمل صحة األفراد وكل السكان، وال يشمل ما ينفق عل

بوزارة الصحة  يالقطاع الصح يولكن يشمل التدريب ف يوالتدريب الجامع يالطب
 .(1) كانوالس

مخصصات الموازنة العامة للدولة  :على الخدمات الصحية باإلنفاق أيضاً  يقصدو 
وتستخدم تلك المخصصات لتقديم خدمات صحية مجانية أو شبه  ،للخدمات الصحية

 .استثناءاتتمييز أو  يوتكون متاحة لجميع السكان دون أ مجانية،
نفاق العام على الخدمات يتكون اإل نفاق على الخدمات الصحية:مكونات اإل  -ب

 الخاص، واإلنفاق العام )الحكومي(، اإلنفاق :هي ثالثة عناصر، الصحية من
 .)2) التأميني واإلنفاق

 :العنصر األول: اإلنفاق الخاص
 تية:العناصر اآل من ويتكون

 (out of pocket spending يسمى ما أو الجيب من المباشر الذاتي اإلنفاق -أ
((OOP). 

 .premiumsوالعامة  الخاصة التأمينية االشتراكات من جزء -ب
 .user Feesوالخاصة  العامة الصحية الخدمة رسوم -ج
 الدواء على الجيب من اإلنفاق -د

 :العام )الحكومي( اإلنفاق :يالعنصر الثان

                                                           

 .341(، ص2010لزقازيق، مكتبة القدس، )ااقتصاديات الخدمات الصحية، ( طلعت الدمرداش، ١)
)القاهرة: المبادرة المصرية  مصر، تقرير حول أعمال مائدة مستديرة، يف يإشكاليات اإلنفاق الصح( مينا زكريا، 2)

 .9-8(، ص1، ط2009للحقوق الشخصية، برنامج الصحة وحقوق اإلنسان، ابريل 
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 يمثل فهو ولذلك الصحية، والرعاية للخدمات العامة الخزانة تخصصه ما يمثل فهو
 .سنوًيا العامة الموازنة من نسبة

  :التأميني اإلنفاق العنصر الثالث:
 الخزانة تدفعه وجزء األغلب، وهو خاًصا( إنفاًقا يعد )مما المواطنون يدفعه جزءهو 
  .اآلن حتىالمطبقة  التأمينية القوانين حددتها بنسب العامة

الستخدامات االعام على الخدمات الصحية ما بين أبواب  اإلنفاقوتتوزع مخصصات 
 .الموازنة العامة للدولة يف

 الدعم: -ج
هو الجزء الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة نتيجة تقديم سلعة أو خدمة لألفراد بأقل 

 .(1) إنتاجهامن تكلفة 
 :جتماعيةدات )ضوابط( النفقات الحكومية االمحد -4

 :(2) تياآلتتمثل أهم هذه الضوابط والمحددات، في 
 المجتمع: دور الدولة في حياة -4-1

قطاع المعتمد على ال رأسرررررررررماليالفكر الففي ظل المجتمع،  يتطور دور الدولة ف
في النشــــــــاط االقتصــــــــادي واقتصــــــــارها على  وعدم تدخل الدولة الخاص بالدرجة األولي

 جتماعيةحكومية االحجم النفقات الأن  يالحظ ،تقـديم خـدمـات األمن والعـدالـة والـدفـاع
، بعكس الدول التي تتدخل ي تقدمها الدولة تكون محدودةألن الخدمات الت اً يكون ضعيف

دور الدولة يتزايد  الدولة فيها في النشــاط االقتصــادي، ومنها غالبية الدول العربية، حيث
  جتماعية.حكومية االوزادت معه النفقات ال

 اإليرادات العامة: حصيلقدرة الدولة على ت -4-2
فالدولة  ،قدر كبير من المرونةباإليرادات العامة قدرة الدولة على تحقيق  تتســـــــــــــــم

ضـــــــرائب والقروض واإلصـــــــدار ال: مثلتتمتع بالقدرة على تحصـــــــيل اإليرادات الســـــــيادية 
                                                           

 .17، صمرجع سابق، ( محمد خالد المهايني١)
 .52-51(، ص2003الزقازيق: كلية التجارة، ، )مص: جامعة اقتصاديات المالية العامةعبد الفتاح،  ( خيرية2)
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دون التقيـد  جتمـاعيـةنفقـاتهـا اال زيادةالنقـدي الجـديد، وكل ذلك يتيح للـدولة القـدرة على 
قد يخل  ،لى هذه اإليراداتبحدود اإليرادات العامة، إال أن قدرة الدولة في الحصـــــــــــول ع

بمســـتوى معيشـــة الفرد ودخله ويحدث نوع من عدم العدالة نتيجة زيادة العبء الضـــريبي 
 مثاًل على بعض أفراد المجتمع.

ويالحظ أن الكويت من الدول الريعية التي تتصــف باإليرادات النفطية العالية، وقلة 
 جتماعية. ي إلي زيادة النفقات الحكومية االعد السكان، مما أد

 مستوى النشاط االقتصادي: -4-3
أنه  يالحظف ،بمســتوى النشــاط االقتصــادي جتماعيةحجم النفقات الحكومية االيتأثر 
نفقات الزداد توالتي ينخفض فيها الطلب ومســتوى التشــغيل يجب أن  الكسررادفي حاالت 

من حالة الكساد، ليزداد الطلب الكلي ويزداد اإلنتاج والتشغيل وتخرج الدولة  جتماعيةاال
يجب أن ينخفض اإلنفاق العام للحد من زيادة الطلب ومن ثم  والعكس في التضـــــــــــــــخم

 تنخفض األسعار وتزول حالة التضخم.
 عدالة توزيع الدخل )الفروق الطبقية(: -4-4

النفقات  فكلما كانت هناك فروق في مستويات الدخول بين األفراد أدي ذلك إلي زيادة
 جتماعية لتقلل هذه الفروق، والعكس صحيح.الحكومية اال

 :(1) العامةاختيار المشروع في ظل تغير حجم الموازنة  -4-5
ضـــــــــــــــحي ي هفي ظـل الموازنـة المتغيرة عنـدمـا تحتـاج إلى زيـادة اإلنفـاق العـام فـإنـ 

نفاق على المشــــروعات الخاصــــة من أجل زيادة النفقات العامة، وهنا في ظل تغير اإلب
نتيجة  ختيار يكون بناء على حســـــــــــــــاب المنافع المفتقدة؛العامة فإن االحجم الموازنة 

التضحية ببعض المشروعات الخاصة لإلنفاق على المشروعات العامة، أي نقارن بين 
 التكاليف للمشروعات الخاصة والعامة معا. و المنافع 

                                                           

 .44، ص1999، الطبعة األولى، بدون بيانات نشر، المالية العامةطارق الحاج،  (١)
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 المطلب الثالث
 جتماعيةيق الوقفية والنفقات الحكومية االالعالقة بين استثمارات الصناد

 واالجتماعية، في خدمة جوانب التنمية االقتصادية،األثر البالغ  يةالوقفلصناديق ل
 من موارد ثابتة لدعم هذه تهما وفر بالمجتمعات اإلسالمية،  والثقافية وحتى البيئية في

به  تتصف ما بسبب عالم االسالمي،ال الدور في هذا ة إحياءهميواليوم تزداد أ ،الجوانب
والمجاعة والجهل،  الفقر وتفشي األفراد، دخل مستوى في نخفاضامن  الدول معظم

 اإلسالمية. نية الذي تعاني منه معظم الدولاالميز  وبسبب تفاقم عجز

 مساهمةالبعجز الموازنة العامة  يةغطت تساهم في أن يةالوقفالصناديق ستطيع تو 
خفف ي مما ،جتماعية )كالتعليم والصحة(بعض المجاالت وخاصة االفي اإلنفاق على 

 .عنها ءالعبمن 
شريك رئيسي وفعال في تحقيق التنمية االقتصادية، ويؤكد الصناديق الوقفية ف وعليه

الباحثون على أن التنمية االقتصادية لن تتحقق إال بالشراكة بين القطاع الحكومي وغير 
غير الحكومي يشمل القطاع الخاص، والقطاع الخيري، واألوقاف القطاع و  الحكومي،
 .اع الخيريمن القط

 :ةآلتيالنقاط ا فيهذا المطلب  جاءوعليه 
 والبعد االقتصادي للنفقات الحكومية. يةالوقفالصناديق بين  يةالتوافق العالقة -
 جتماعية.والتنمية اال يةالوقفالصناديق بين  يةالتوافق العالقة -
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 :الحكومية والبعد االقتصادي للنفقات يةالوقفالصناديق بين  يةالتوافق العالقة -1

 من خالل ، ويتضح ذلكمهم في تحقيق التنمية االقتصادية أثر يةلوقفللصناديق ا
 ما يأتي:

  :النفقات الحكوميةترشيد  يف صناديق الوقفيةال ردو  -أ
 :تياآل وذلك من خالل

من خالل تعبئة الموارد الوقفية وتوجيهها  :األعباء المالية للدولة خفيفت -
جع دور ااالجتماعي، ففي ظل تر  ات العائدذاألنشطة اإلنتاجية  لالستثمار في

من  ية االجتماعية، يأتي الوقفالرعاتمويل خدمات  ا علىتهالدولة وعدم قدر 
ع اللقط كقطاع مكمللتمول هذه الخدمات  نيثاكمصدر  خالل الصناديق الوقفية

 .(1) الحكومي

: في ظل دور الدولة اإلنفاق العام زيادةفي الحد من  يةالوقفالصناديق دور   -
قل كاهل يث ومتطلبات المجتمع ا يتماشىبمفق الخدمية االمر  ةدار ا  في تسيير و 

 صناديق الوقفيةعتبر التنيتها العامة، و اا على مواردها وميز ئالدولة ويشكل عب
دار  ع الخدمية والتعليمية والصحية يفق والمشار ابعض هذه المر  ةمصدر لتمويل وا 

الدولة وميزانيتها  الفئات الخاصة مما يخفف العبء على موارد ة، ورعايةوالثقافي
 .د اإلنفاق العامايتز  ةويحد ولو نسبيا من ظاهر 

 في تحقيق االستقرار االقتصادي: وذلك عن طريق: يةالوقفالصناديق  ورد -ب

كن من يم يةالوقفالصناديق : إن استثمار على التضخم يةالوقفالصناديق أثر  -
نتاجية مهمة مما يمكن منالدخول  إنتاج منتجات  في مجاالت اقتصادية، وا 

والخدمات  هذه السلع أسعار في راتنافسية في السوق، مما يمكن من إحداث استقر 
األوقاف أن تكون أحد  لمؤسسات فيها. كذلك يمكن يدااع المتز رتفالا وتفادي

                                                           

للمشاريع المصغرة الصغيرة  ةر التمويلي لمؤسسات الوقف والزكاموارد، فرج اهلل أحالم، دراسة الدو  يحماد (١)
غير الربحي، الزكاة  يسالمالثاني حول دور التمويل اإل يالجزائر، مداخلة ضمن المؤتمر الدول يوالمتوسطة ف

 .7، مخبر التنمية االقتصادية والبشرية، البليدة، الجزائر2013تحقيق التنمية المستدامة ، ماي  يوالوقف ف
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مية دون حكو صكوك ء االمتدخلين في عمليات السوق المفتوحة عن طريق شر 
كمساعدة  للبيع صكوكهاح أسهمها و ر فائدة، كما يمكن لمؤسسات األوقاف أن تط

 .التحكم في التضخم للسلطات النقدية بغية

ثر في أ صناديق الوقفية: للعلى االنكماش االقتصادي يةالوقف الصناديق أثر  -
، لمحتاجين مالياً ل محاربة االنكماش االقتصادي من خالل تقديم القروض الحسنة

رها ممن صيغ التمويل اإلسالمية المبنية على يوالمضاربة وغ بالمشاركةولتمويل 
 صندوق الوقفيها البي يتميز تية الئت الجبااكما أن التحفيز  تقاسم المخاطر؛

 في الدولة. سوف تساعد على دعم ديناميكية التمويل الوقفي للنشاط االقتصادي

موقوف للئية اادة القوة الشر يمكن من ز ت صناديق الوقفيةإن ال ئية:ادعم القوة الشر  -
والخدمات مما يؤدي إلى دخول قوة  التالي تزداد نفقاتهم على السلعبعليهم، و 

 ة اقتصاديةركادة اإلنتاج، مما يؤدي إلى حدوث حيجديدة إلى السوق تستدعي ز 
 .(1) فعاليتهتنعش االقتصاد وتزيد 

وتوزيع الدخول: ويتضح ذلك  ة االقتصاديةركفي الح يةالوقفالصناديق  ردو  -ج
 من خالل:

يؤدي إلى التداول ويقي من من ثم و  :الحد من التوسع في الثروات الخاصة -
التداول وانكماش الدخول واالنكماش يؤدي إلى  ءبط يؤدي الى ذيالكتناز والا

 .(2) االقتصاديالضعف 

بشكل  الوقف د: يعفي زيادة الطلب الكلي والعرض الكلي يةالوقفالصناديق دور   -
نه بزيادة أحيث  أداة فعالة في خلق الطلب عام والصناديق الوقفية بشكل خاص

ترتفع القوة الشرائية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب  صناديق الوقفيةصول الأو  عائدات
 .فاعتالر االكلي الذي يحفز العرض الكلي على 

                                                           

، استثمار االوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع االشارة لوضعية األوقاف فى الجزائر، يكمال المنصور  (١)
 .97ص ،( 2001رسالة ماجستير ، )كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

، مداخلة المستدامةتحقيق التنمية لأداتان والوقف  ةالزكاثلجه،  أحمد بو يمحجوب، عراب يالشيخ، واسين يالداو  (2)
 .6، ص2013حول: المالية اإلسالمية، صفاقس، تونس،  يالثان يضمن الملتقى الدول
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صناديق الوقفية لل :لصالح الفقراء الدخل إعادة توزيع في يةالوقفالصناديق  دور -
خالل إعادة توزيع الدخل،  االقتصادي من النشاط حركية على ريالتأث في دور مهم

صحاب أتوقف من قبل ذوي الدخول القوية و  صناديق الوقفيةوذلك من خالل أن ال
فتكون لصالح الفئات  اومنافعه لصناديق الوقفيةض ااواألمالك، أما أغر  الثروات

تخفيف األعباء  تقديم خدمات مجانية تساهم في الفقيرة، وذلك من خالل
 .(1) الفقراءتحملها يي كان توالمستحقات ال

صناديق الوقفية ال قومت :االقتصادية التنمية في تمويل يةالوقفالصناديق دور  -
حد أ تخلف الذي هو ومحاربة االكتناز التنمية، تمويل مجال في بارز بدور

 االقتصادي وبقاءه في صور في النشاط كةر لمشااعناصر الثروة واإلنتاج عن 
ؤوس األموال ر تحرير  سهم فيتكصدقة تطوعية  يةالوقفالصناديق عاطلة، و 

ا بها الفطري لها ويجعلهم يدفعون بهحب أصحا ةالعينية والنقدية من سيطر 
 .(2) للثواب طلباً  جتمعمكة في تنمية الر شاملل

: حيث أن حركية االستثمار الكلي واالدخار الكلي يف يةالوقفالصناديق ثر أ -د
ت اتخصيص مدخر  يؤدي إلى زيادة اهميتهبأو  صناديق الوقفيةزيادة الوعي بال

ها في تطوير وتنويع االستثمار من ر د لألنشطة الوقفية الني تساهم بدو ااألفر 
 ية، فيزداد االدخار التكافلي الذي ينشط بدورهسمر  مصادر مالية اختيارية غير
الكليين  االدخار واالستثماربنوعية تتعلق  حركيةاالستثمار التكافلي وتحدث 

 .(3) الوقفيلصالح القطاع 

الوقف ك : يشار التقليل من مشكلة البطالة يف يةالوقفالصناديق دور  -ه 
ات االجتماعية ويوفر لها الحلول، منها زمالحكومات في معالجة العديد من األ

ها ر يسهم الوقف في معالجة هذه المشكلة والحد من آثامشكلة البطالة، حيث 
                                                           

، ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور دور الوقف في التنمية المستدامة: حالة الجزائرفتيحة قشرو،  (١)
مخبر التنمية االقتصادية والبشرية  ،المستدامة( بحي، )الزكاة والوقف في تحقيق التنمية ر التمويل االسالمي غير ال

 .5ص ،( 2012في الجزائر، )الجزائر: البليدة، 
 .6صمراد، فرج اهلل أحالم، مرجع سابق،  يحماد (2)
 .47، ص1998، 1طعطية عبد الحليم صقر ، اقتصاديات الوقف، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  (3)
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ها، كذلك اللمؤسسات الوقفية من يد عاملة في مختلف أعم ر ما تستخدمهبع
من الكفاءة المهنية  عرفت، مما يامن فرص تعلم المهن والمهار  هر فمن خالل ما تو 

 ت اإلنتاجية لأليدي العاملة.اوالقدر 

 جتماعية:والتنمية اال يةالوقفق الصناديبين  يةالتوافق العالقة -2
األساسية  ، والسماتيةلوقفللصناديق ا تطابق بين األهداف األساسية يالحظ وجود

 :(1) أتييفيما ، جتماعيةللتنمية اال

صادر من  فأساس التنمية :الجوانب المادية والمعنوية لإلنسانب هتماماال  -
 اهلل، أي أنبالنابع من اإليمان  يةالوقفبالمثل الصناديق و  اهلل،بانا إيماإلنسان 
 .(2) الوقفية تلتقي مع أهداف الصناديقفي اإلسالم جتماعية التنمية اال أهداف

: يعد االهتمام باألجيال القادمة الرابط األخذ بعين االعتبار األجيال القادمة -
ضمن ت يةالوقفالصناديق ف ،جتماعيةوالتنمية اال يةالوقفالصناديق األساسي بين 

تقل من نتبل أن تظل األمالك الوقفية مستغلة فيما عينت له، التباع وال تتلف 
 .والمحافظة عليها ااستثمار أمواله من خالل ،جيل إلى آخر

، االجتماعيةمن أولويات التنمية  : يعد القضاء على الفقرالقضاء على الفقر -
ة توزيع الثروة خالل إعاد لقضاء على الفقر منإلى ا يةالوقفتسعي الصناديق و 

الحاجات األساسية لهم من طعام  ء، باإلضافة إلى تمويلابين األغنياء والفقر 
الصناديق ساهم . فتءاللفقر  وغيرها، باإلضافة إلى خلق فرص العمل ومسكن وتعليم

ن حد في توفير حد الكفاية لمعظم أفراد يةالوقف الكفاية من خالل  المجتمع، وا 
كية، بل يساهم الاية من الحاجات االستهفتوفير الكنظام الوقف ال يقتصر على 

ء، وتوفير أدوات اإلنتاج، وتأهيل اقر فاألفراد، من خالل دعم ال في زيادة إمكانيات
                                                           

والتنمية  يمن التوافق بين نظام الوقف اإلسالم يتعزيز استفادة العالم االسالمزق، عادل عبد الرشيد عبد الرا (١)
، 2012، قالمة، ديسمبر ياالقتصاد اإلسالم يقومات تحقيق التنمية المستدامة فحول م ي، ملتقى دولالمستدامة

 .4-3ص
مجلة جامعة الملك، االقتصاد فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية،  يات أصولية فز سامى الصالحات، مرتك (2)

 .51، ص2005، 2، العددياإلسالم
== 
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القضاء على االنحرافات والمظاهر  يؤدى إلى األفراد حيث أن توفير حد الكفاية
ء مما يؤدي إلى ع من إنتاجية الفقرارفكظاهرة التسول، وال السلبية داخل المجتمع

 .(1) عاليةعملية التنمية المستدامة بكفاءة  إنجاح

والتنمية تهتم كل من الصناديق الوقفية : االهتمام بالبعد االجتماعي والثقافي -
البعد االقتصادي والثقافي  كثيرة تتعلق بحياة اإلنسان مثل بأبعادجتماعية اال

 .مراكز العلمالمدارس والكليات و  كتمويل واالجتماعي واإلنساني،

ع و شي إلىألنه يؤدي  :في تحقيق االستقرار االجتماعي يةالوقفالصناديق ساعد ت -
في  ي تنشأ عادةتال ض االجتماعيةاايته من األمر حمجتمع، و مد الاراحم بين أفر تال
عات الطبقية اح األنانية المادية، وينتج عنها الصر و ي تسود فيها ر تجتمعات المال

جتمع مح االنتماء بين أفراد الرو المختلفة، مما يعزز  االجتماعيةبين المستويات 
 .(2) واحدهم جزء من جسد نأبهم ر وشعو 

رس، ابتوفير المد :في مجال التنمية االجتماعية يةالوقفالصناديق سهم ت -
 .األيتام، وكفالة الفقراء والمساكين واألرامل وغيرهمبكز الخاصة اوالمر 

كذلك فهو  :تمعلمجعلى تقليص الطبقية في ا الوقفيةصناديق يساعد نظام ال -
م تهيساعد على رفع مستوى حيا جتماعي، فمثال تعليم الفقراءك االايؤدي إلى الحر 

 .االقتصادية

رجمه بشكل تالذي يملكه المسلم وي :راحميتالحس ال تظهر الصناديق الوقفية  -
وح االنتماء ر تعزيز  عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، مما يعمل على

 .تمعلمجبين أفراد ا

تمع المج في تثقيف أفراد يةالوقفالصناديق ساهم ت: والتعليم صناديق الوقفيةال -

                                                           

مجلة جامعة الملك عبد العزيز،  يالوطن العرب يمصطفى محمود محمد عبدالعال عبدالسالم، تفعيل دور الوقف ف (١)
 .46، ص2007، 1، العددياالقتصاد االسالم

الوقف االسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، عرض للتجربة نوال بن عمارة، عبد الحق بن تفات،  (2)
، مداخلة ضمن الملتقي الدولي الثاني حول المالية االسالمية، )تونس: صفاقس، الوقف الجزائرية في تسيير

 .8-7ص ،( 2013
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ا، مما يؤدي إلى بهوطال اتهساتذأنتيجة دعم دور العلم من المدارس والجامعات و 
التحضر في  يرفع من درجةع من عدد المتعلمين وبتخصصات مختلقة، وبذلك فر 

 .معتالمج

في دعم الخدمات الصحية  يةالوقفالصناديق سهم ت: والصحة صناديق الوقفيةال -
توفير بيئة صحية  ض وبذلك يسهم فياتمع، مما يقلل من انتشار األمر المجفي 
 .المجتمع ألفراد

سهم في وفاء دين تقد  صناديق الوقفيةال حيث تسهم: في مجال حقوق اإلنسان  -
 .المدينين المعسرين

في  يةالوقفالصناديق استغلت أموال  ة:البيئ حماية يية فالوقفالصناديق أثر  -
في توفير  الصناديق الوقفيةستثمرت أموال اتعبيد الطرق داخل المدن وتنظيفها، و 

في  يةالوقف الصناديق تالصحية للحيوانات والطيور المريضة، هكذا أسهم لرعايةا
 ردحماية الموا لبيئة في مجالتحقيق التنمية المستدامة وفي المحافظة على ا

 .ةوصيانتها من االستخدامات الجائر 
 ةقتصاديمتطلبات التنمية اال معظمتغطي  يةصناديق الوقفالأن  مما سبق ينبيتوعليه 
نفقات الحكومية البين العالقة بين الصناديق الوقفية و  يمكن إدراك أن، وبذلك واالجتماعية

 .(1) ية وليست عالقة إحالليةهي عالقة تكاملجتماعية اال

                                                           

 قل، سنوات مختلفة.تالمس الحسابات مراقب وتقرير المالية البيانات السنوية، رقاريتال لألوقاف، العامة ( األمانة١)
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 الثانيالفصل 
 واقع الصناديق الوقفية وطبيعة النفقات 

 الحكومية االستثمارية بالكويت
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 الثانيالفصل 
 واقع الصناديق الوقفية وطبيعة النفقات الحكومية االستثمارية بالكويت

 باألوقاف، للنهوض استحدثت معاصرة تمويلية صيغة عن الوقفية الصناديق تعبر
عطائها  عدم على والتأكيد التبرعية الجماعية المشاركة إتاحة خالل من قوية دفعة وا 
 عامة عند سائد هو والحدائق كما والبيوت كاألراضي العقارات في األوقاف انحصار
 تصرف عوائدها ثم وتنمى تستثمر سائلة وقفية موارد تجميع في دورها ويتلخص الناس،

 .الواقفين شروط وفق محددة مجاالت وفق الخيري العمل في
رغبة من الدولة في إحياء  م1993وجاءت نشأة األمانة العامة لألوقاف في نوفمبر 

سنة الوقف وتفعيل دوره في حركة تنمية المجتمع من خالل صيغ عصرية تلتزم بجميع 
القواعد الشرعية التي تحكم العمل الوقفي، وتتجاوب مع متطلبات العصر في الجانب 

 التنموي. 
ة ومن هذا المنطلق حددت استراتيجية األمانة رسالتها بترسيخ الوقف كصيغة تنموي

فاعلة وتفعيل إدارة الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين وينهض بالمجتمع 
ويعزز التوجه الحضاري اإلسالمي المعاصر. وفي إطار هذه الرسالة كان البد أن تبحث 
األمانة عما يحقق بعض توجهاتها االستراتيجية المتمثلة في اإلحياء العصري لسنة الوقف 

ال أفراد المجتمع ومؤسساته الخاصة على وقف األموال الخيرية أيا كان بما يحقق إقب
مقدارها على جميع األهداف التي يحتاج إليها المجتمع وأفراده، وتفعيل صرف ريع 
األوقاف لخدمة أفراد المجتمع ومؤسساته الخدمية، وما يحقق أعلى عائد تنموي من هذا 

ط الواقفين. إضافة إلى إيجاد مظلة الصرف، وكل ذلك بطبيعة الحال في حدود شرو 
تنسيق وتكامل غير روتينية للجهود التي تبذل من قبل القطاعات الرسمية واألهلية في 
خدمة نمو المجتمع. من هذه المنطلقات الثالثة جاءت فكرة الصناديق الوقفية التي 

االت، تتلخص في كونها إطارًا لضم بعض الفعاليات االجتماعية المهتمة بمجال من مج
ومهمتها األساسية المشاركة في الدعوة لإليقاف على أغراض كل صندوق وقفي، وتقوم 
األمانة بتفويض مجلس إدارة كل صندوق في صرف الريع الوقفي في مجاالت عمله 
وفق أسس موضوعية ومحاسبية معتمدة. ومن هذه المنطلقات أنشأت األمانة العامة 
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شبكتها لتغطي مجاالت عديدة حتى أصبح عددها لألوقاف الصناديق الوقفية، وتنامت 
الحالي أحد عشر صندوقًا، تعتبر أداتها االستراتيجية لتحقيق رسالتنا التنموية في إطارها 

 . (1) الشرعي
 :ينتياآل حثينالمبفي هذا الفصل  جاءوعليه 

 .أبرز مالمح التجربة الكويتية في مجال الصناديق الوقفية: األولالمبحث 
 الكويت. في الوقفية لصناديقل اإلجرائية والمالية جوانبالتحليل  :ثانيالمبحث ال

                                                           

 ، 1997عدنان محرز، مجلة العربي الكويتية أكتوبر  (1)
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 المبحث األول
 أبرز مالمح التجربة الكويتية في مجال الصناديق الوقفية

يتمتع بذاتية اإلدارة،  –ذي طابع أهلي  –الصناديق الوقفية قالب تنظيمي  دتع
ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام باألنشطة التنموية من خالل 

عتبار ما تقوم به الجهات المجتمع وأولوياته، وتأخذ في اال رؤية متكاملة تراعي احتياجات
عات.. ولذلك تعتبر األمانة العامة لألوقاف رؤساء وأعضاء الرسمية والشعبية من مشرو 

 .مجلس إدارة الصناديق والمشاريع الوقفية شركاء لها في مسئوليتها االستراتيجية

والصناديق الوقفية هي اإلطار األوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خاللها يتمثل 
 .(1)ق أهداف التنمية الوقفيةتعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقي

 :(2) تيةاآلالنقاط تناول تجربة الصناديق الوقفية في دولة الكويت من خالل و  

 : في دولة الكويت أ( فكرة الصناديق الوقفية

رسمت األمانة العامة لألوقاف لنفسها رسالة تتلخص في إحياء سنة الوقف وتفعيل 
بين العمل الرسمي والشعبي وفق ثوابت دوره في تنمية المجتمع من خالل التالحم 

ومعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، ومن خالل البحث عن وسيلة ناجعة للنهوض 
بهذه الرسالة أسفرت الحوارات المعمقة التي أجريت داخل القطاع الوقفي عن ضرورة 
استحداث صيغة تنظيمية عصرية سميت )الصناديق الوقفية( اختارتها األمانة العامة 
كخيار استراتيجي في تطوير مسيرة الوقف تتلخص فكرتها في إيجاد قالب تنظيمي يتمتع 
باستقاللية نسبية، يختص بالدعوة للوقف والقيام باألنشطة التنموية في المجاالت التي 
تحدد لكل صندوق، وذلك من خالل رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، 

 وم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات. تق وتأخذ في االعتبار ما

 

                                                           

 .23/9/2018موقع األمانة العامة لألوقاف بالكويت علي شبكة االنترنت، في  (1)
 .2015األمانة العامة لألوقاف بالكويت،  (2)



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 119 - 

 :الوقفيةب( أهداف الصناديق 

من أهداف الصناديق الوقفية المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن 
وطلب اإليقاف  المجتمع،طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسالمية للوفاء باحتياجات 

األموال الموقوفة لتلبية االحتياجات االجتماعية عليها، باإلضافة إلى حسن إنفاق ريع 
والتنموية التي يفرزها الواقع من خالل برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي وتحقق 
الترابط فيما بين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات األخرى التي تقوم بها 

 .األجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام
 :الصناديق الوقفيةآثار ج( أهم 

إحياء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر  ✓
 .تلبية لحاجاتهم

 .تجديد الدور التنموي للوقف ✓
 .تطوير العمل الخيري من خالل طرح نموذج جديد يحتذى به ✓
تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجاالت غير المدعومة بالشكل  ✓

 .المناسب
 .يجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري الداخليإ ✓
دارة مشروعاته ✓  .تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وا 
 .انطالق العمل الوقفي من خالل تنظيم يحقق المرونة مع االنضباط في آن معا ✓
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 :د( النظام الالئحي للصناديق الوقفية
 :(1) همايتكون هذا النظام من عنصرين رئيسيين، 

 :األول: النظام العام للصناديق الوقفية
ثنين وثالثين مادة تناولت كيفية إنشاء الصناديق، وتشكيل اجاء هذا النظام في 

مجالس اإلدارة واختصاصاتها واجتماعاتها، ومدير الصندوق ومساعديه وموظفي 
المالية للصناديق، وعالقة األمانة العامة بالصناديق الصندوق واختصاصاتهم، والموارد 

 .الوقفية
 :الثاني: الالئحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية

كان الهدف من إصدار الالئحة التنفيذية هو توضيح ما جاء في النظام العام.. وقد 
ية، والمشاريع اشتملت الالئحة التنفيذية على نظام عمل مجالس إدارات الصناديق الوقف

الوقفية، ونظم الدعوة للوقف، وصالحيات مدير الصندوق، وقواعد قبول اإلعانات 
والهبات والتبرعات والوصايا، وقواعد إعداد الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية، 

 .والقواعد المالية والمحاسبية للصناديق
 :العاملةه( الصناديق الوقفية 

صناديق  أربعة أنشئتلصناديق الوقفية وتنظيم عملها، من خالل أهداف إنشاء ا
 :، وهيتتخصص في مجاالت مختلفة وقفية
 الصندوق الوقفي للقرآن الكريم.  •
 الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية.  •
 الصندوق الوقفي للتنمية الصحية. •
 الصندوق الوقفي للدعوة واالغاثة. •

 
                                                           

 ،الكويت ية،تالكوي العربي مجلة الخيري، للعمل رائدة تجربة الكويت في الوقفية الصناديق محرز، عدنان (1)
 .18/5/2017يوم:  شوهد ، khair.ws :موقع على متاح ،4ص ،1997أكتوبر
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 و( تقويم أداء الصناديق الوقفية: 
من الصعب الحكم بحيادية على تجربة الصناديق الوقفية لقصر عمر التجربة، ولكن 

في الحكم عليها وأول هذه المؤشرات هو  ئبعض المؤشرات التي قد تفيد القار يمكن ذكر 
أوقافاً جديدة بلغت  م1994النمو في تكوين األوقاف الجديدة، فقد سجلت األمانة في عام 

بلغت نحو مليوني دوالر، ووصلت  م1995ن دوالر، وفي عام قيمتها المسجلة نحو مليو 
ماليين دوالر والرقم نفسه سجل حتى منتصف عام  4إلى أكثر من  م1996في عام 
، أما المؤشر الثاني فهو النمو في صرف ريع األوقاف والذي كان في عام م1997
نحو  م1995وعام  1.55.434بلغ  م1994وفي عام  681.686بحدود  م1993

ومن خالل هذين  4.048.797فقد وصل إلى  م1996أما في عام  3.809.434
 المؤشرين يمكن القول إن التجربة تسير في طريقها الصحيح. 

 : الوقفية مجاالت عمل الصناديق ز(
يتسع عمل هذه الصناديق ليشمل معظم متطلبات تنمية المجتمع وما يلزم للوفاء 
بمخـتلف االحتياجات الشـعبية وفي مقدمة هذه المجاالت خدمة القرآن الكريم وعلومه 
ورعاية المساجد والتنمية العلمية إضافة إلى تنمية البيئة والمجتمعات المحلية في المناطق 

ية الصحية واألسرية وقضايا الفكر والثقافة ودعم التعاون اإلسالمي السكنية المختلفة والتنم
 الخارجي ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم. 

 ح( من له حق القيام بإنشاء الصندوق الوقفي؟: 
عندما تكون هناك حاجة إلى إنشاء صندوق وقفي للوفاء باحتياجات فعلية، وذلك 

ا الجهات المختصة باألمانة العامة، فإن مشروع إنشاء الصندوق بناء على دراسات تعده
يعرض على لجنة المشاريع الوقفية المنبثقة عن مجلس شئون األوقاف، وفي حالة موافقتها 
يصدر قرار من وزير األوقاف رئيس مجلس شئون األوقاف بإنشاء الصندوق محددًا 

 أهدافه ومجاالت عمله. 
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 ثانيالمبحث ال
 الكويت في الوقفية لصناديقل الجوانب اإلجرائية والمالية تحليل

عددها أحد عشر ، والصناديق الوقفية في الكويت تجربة رائدة للعمل الخيري دتع
تناول موضوع الوقف بالكويت من المواضيع  دصندوقاً وقفياً تتوزع في أرجاء الكويت، ويع

: أن الكويت قطعت شوطًا كبيرًا في مجال هذه التجربة وأصبحت أولهماالمهمة لسببين 
: ألن فيها أحد وثانيهمامثااًل يحتذى وقدوة يؤمها الكثيرون لالستفادة من خبراتها الرائدة، 

عشر صندوقاً وقفياً تغطي معظم متطلبات تنمية المجتمع أنشأتها األمانة العامة لألوقاف 
إحياء سنة الوقف اإلسالمية وتفعيل دورها في تنمية تحقيقًا ألهداف سامية تتمثل في 

عادة الدور البناء للوقف في الحضارة والتنمية من خالل جهود يتواصل فيها  المجتمع وا 
 العمل الرسمي والشعبي وفق ثوابت الشريعة ومعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل. 

 مهامها باشرت ،1993 لألوقاف في الكويت في عام العامة األمانة إنشاء وبعد
 عدة إنشاء ضمنها من كان تىوال لالستراتيجيات، لألهداف ووضع ورسم وخطط بقوة

 .معتالمج على ونفعها وعطاؤها خيرها ليدوم وقفية صناديق
 الخيرية الوظيفة الربحية صاديةتاالق وظيفتها على عالوة الوقفية المؤسسات وتجمع

 تنجح أن ينبغي ما أهم من برتتع يوالت حصلت، وألجلها مواردها قامت لغرضها يالت
 ومصارفها جهاتها األرباح على تلك توزيع في مالمحها أهم جلىتوت به، القيام في

المؤسسات  تسعى يالت والمهام الوظائف أهم ومن الواقفون. اشترطها يتوال سلفا المحددة
 األوقاف شؤون بها تسير موارد صيلتح من تمكنها يوالت مويلية،تال الوظيفة هي لتحقيقها

 يحتاج ما وتجدد التوسعة اجتيح ما وتوسع الصيانة اجتما يح صونتف تتوالها، يالت
 .والمشتريات اليفتككاألجور وال المالية االلتزامات فلتمخ على وتنفق جديد،تال

 الصيغ لضأف يارتباخ يسمح تنوعا اإلسالمي صادتاالق في التمويل أساليب نوعتوت
 طلباتهاتم وفيرتل الصيغ تلك الوقفية المؤسسات غلتتوقد اس بارات،تاع عدة وفق وأنسبها
 المؤسسات سارعت جاتها، فقدتومن المالية الهندسة تقدمها يتال المستجدات ومع المالية،
هي  الصيغ تلك أهم ومن ومردودا، عمال لهاضوأف الصيغ أحدث وفق العمل إلى الوقفية

 .الوقفية الصكوك
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 أما اك،كوالص الصك لفظ العرب عرفت فقد بالجديد فليس وككالص لفظ فأما
 وككفالص الحالي، العصر في الوقفي مويلتلل الجديد بالنسبة فهو وأنواعه عماالتهتاس

 إلى تنقسم خدمات، منافع أو أو مشاريع في ساويةتم قيما تمثل وثائق بارهاتباع الوقفية
 الصيغتان هاتان لقيت وقد تبرعيا، يسترد ال ما ومنها تشاركيا يسترد ما منها قسمين

 في الوقفية كاألسهم برعيةتال بالصيغ عمل من فنجد الوقفية، المؤسسات قبل رضى من
 من ومنها عمان، وفي ماليزيا وفي ويتكوفي ال السعودية وفي رطق وفي السودان

 نمويةتال الوقفية لمشاريعها الموارد حصيلتل ونيوزيلندا كاألردن شاركيةتال الصيغة خدمتاس
 .الخيرية

 :تيةالنقاط اآلهذا المبحث من خالل  جاءوعليه 
 .بالكويت لألوقاف العامة األمانة إنشاء -
 .الكويت في الوقفية الصناديق إدارة -
 الكويت. في الوقفية للصناديق القانونية المرجعيات -
 المالية. بياناتها مدلوالت وتحليل الوقفية الصناديق عن إحصائيات -

 :بالكويت لألوقاف العامة األمانة أوال: إنشاء
 خدمة في الفاعل بدوره قائما الوقف جعل إلى الرامية الجادة المحاوالت توجت

 13 في الصادر 257رقم ياألمير  المرسوم بصدور ويت،كدولة ال في وازدهاره معتالمج
 مقام تقوم هاتمهم أصبحت يتلألوقاف ال العامة األمانة إنشاء المقرر م،1993نوفمبر
 .(1) فالوق مجال في اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة

 جاء إذ اختصاصاتها يبين األمانة، إنشاء مرسوم من الثانية المادة إلى وباالستناد
 أمواله إدارة ذلك في بما بشئونه علقتي ما بكل للوقف والقيام بالدعوة تختص" :أنها
 للوقف الشرعية يحقق المقاصد بما الواقفين، شروط حدود في ريعها وصرف ثمارهاتواس

                                                           

 اإلسالمية، والمجتمعات الدول تجارب من مختارة نماذج :المعاصر التطبيق في الوقف نظام ،ىمهد أحمد محمود (1)
 .94-90ص ،سابق مرجع

== 
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 في المحتاجين عن العبء خفيفتل واجتماعيا وثقافيا ارياضح المجتمع وتنمية
 .)1)"معتالمج

 قبل من إقراره وتم يحكمها يالذ العام النظام وأعد الوقفية الصناديق فكرة وتشكلت
 الصناديق عمل مجاالت القرار بين م. وقد11/10/1994 تاريخباألوقاف  شؤون مجلس

 الوقفية البيئة أطراف فمختل مع وعالقات الصناديق المالية ومواردها بإدارتها يتعلق وما

 الوقفية جربةتوبدأت ال ويتكال دولة في الوقفي اعطللق جديدة انطالقة بدأت ذاكوه .(2)
 دولة ىو تمس على ال المعاصر، اريختال في نظم له يسبق لم جديدا منحى تأخذ يةتويكال
 .اإلسالمية البلدان من يرثكال ىو تمس على بل ويت فحسبكال

 :الكويت في الوقفية الصناديق إدارة ثانيا:
 اإلشراف في الدولة تمثل يتال الرسمية المركزية المؤسسة لألوقاف العامة األمانة دتع
 األوقاف تنظيم اله يخول ما الصالحيات من ويت، ولهاكبال الوقفي القطاع على

 على األوقاف مجلس شئون آراء توافقت ولقد ثمارا،تواس وتمويال إدارة فيها والتصرف
 ".الوقفية الصناديق" ـب سميت سائلة نقدية وقفية إيرادات فيها تجمع أوعية إنشاء رةكف

 دولة في لألوقاف العامة األمانة داخل أجريت يتال المعمقة المناقشات ونتج عن
 لألمانة، االستراتيجية الرؤية تحقق عصرية تنظيمية صيغةحداث تاس ضرورة عن الكويت

 أسلوب في كخيار استراتيجي " الوقفية والمشاريع الصناديق " هي الصيغة هذه كانتو 
 – أهلي طابع ىذ – تنظيمي قالب إيجاد في رتهاكف وتتلخص  .الوقف ةير مس تطوير

 ةطباألنش والقيام فللوق والدعوة الوقفية التنمية ةير مس في ويشارك اإلدارة، ع بذاتيةتيتم
 بارتاالع في وتأخذ وأولوياته، معتالمج ياجاتتحا متكاملة تراعي رؤية خالل من نمويةتال
 مشروعات. من والشعبية الرسمية الجهات به تقوم ما

 عندما ينشأ الوقفي الصندوق أنّ  لألوقاف العامة إصدارات األمانة في ورد كما
 دراسات على بناء فعلية، باحتياجات للوفاء جديد وقفي صندوقإنشاء  إلى الحاجة تظهر

                                                           

 :اضأي أنظر لألوقاف، عامة أمانة بإنشاء علقتالم ،1993 نوفمبر 13 في المؤرخ ،257 رقم: ياألمير  المرسوم (1)
 .22ص ،1994 يالسنو  التقرير

 .52-31ص الكويت، ،1994 لألوقاف، العامة لألمانة يالسنو  التقرير (2)
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 الصندوق إنشاء مشروع م عرضتي لألوقاف، ثم العامة باألمانة صةتالمخ الجهات تعدها
 األوقاف، وفي شؤون مجلس عن المنبثقة الوقفية المشاريع لجنة على الجديد الوقفي
 ورئيس اإلسالمية والشؤون األوقاف وزير عن قرارا يصدر إنشائه على الموافقة حالة
 .)1) عمله ومجاالت أهدافه محددا بإنشاء الصندوق األوقاف مجلس شؤون

 (2) للكويت العامة باألمانة الوقفي الصندوق إنشاء (: مراحل2-1) شكل

 
 :الكويت في الوقفية للصناديق القانوني األساس ثالثا:

 وجود يفرض األمانة، لها رسمتها يالت األهداف إلى الوقفية الصناديق لكي تصل
 رؤية فيه للعاملين ونكي حيث والمخلص، الجاد العمل مميزات لكب ميزتي تنظيم محكم

لذلك  به. القيام ينبغي ال وما ينبغي وما جيدا، وجهتهم ودورهم ويعرفون ومحددة واضحة
 العامة األطر ددتح كمرجعية قانونية الوقفية للصناديق الالئحة نظام األمانة أوجدت
دارة لسير  هذه الصناديق. واستثمار وا 

 :الوقفية للصناديق العام النظام :هما رئيسين، قسمين من النظام هذا ونتكوي
 مجالس وتشكيل الصناديق، إنشاء كيفية مادة تناولت وثالثين اثنين من ونتكي وبدوره
 الصندوق، ومساعديه وموظفي الصندوق مدير مهام وبيان صاصاتها،تواخ اإلدارة

                                                           

 ويت،كال لألوقاف، العامة األمانة ،الكويت دولة في للوقف التنموي بالدور النهوض تجربة ،الفضلي داهي (1)
 .12، ص1998 أبريل

 .من إعداد الباحث (2)
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 :الوقفية للصناديق العام للنظام نفيذيةتال الالئحة. ذلك وغير للصناديق المالية والموارد
 توضيح بغية األول بعد صدرت فصول، سبعة على توزعت مادة وخمسين سعةتوجاءت ب

 إدارات مجالس عمل نظام على ملتتواش وأوضح، فاصيل أدقتب العام النظام في جاء ما
 الصندوق، مدير ، وصالحياتفللوق الدعوة ونظم الوقفية، والمشاريع الوقفية، الصناديق

التقديرية  الميزانيات إعداد وقواعد والوصايا، برعاتتوال والهبات اإلعانات قبول وقواعد
 .للصناديق والمحاسبية المالية والقواعد امية،تالخ والحسابات
 المالي للمشاريع والصناديق الوقفية في الكويت: التحليل رابعا:

 ذلك: تييبين الجدول اآل
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الكويت خالل  في الوقفية والصناديق للمشاريع المالية (: البيانات2-1جدول )
 (1) (2017-1993) للفترة

 ةالسن

مجموع 

أموال 

 األوقاف

دينار 

كويتى 

مليون 

 )د.ك(

معدل نمو 

مجموع 

أموال 

 األوقاف

% 

مجموع 

أموال 

 المشاريع

واألنشطة 

 الوقفية

 )د.ك(مليون 

معدل نمو 

المشاريع 

واألنشطة 

 % الوقفية

 مجموع مصروفات أموال الصناديق الوقفية

مليون 

 )د.ك(

 معدل نموها

% 

إلى  %

مجموع 

أموال 

 األوقاف

إلى  %

مجموع 

 المشاريع

واألنششطة 

 الوقفية

1993 106.1 / 0.7 / / // // // 

1994 11.4 5.00% 1.6 128.66% / // // // 

1995 116.2 4.28% 3.8 144.39% 1.6 / 1.33% 40.68% 

1996 125.2 7.78% 4.1 6.28% 1.6 3.72% 1.28% 39.70% 

1997 130.6 4.32% 9.1 124.79% 4.5 181.76% 3.46% 49.76% 

1998 134.6 3.07% 8.6 - 5.47% 5.2 14.59% 3.85% 60.32% 

1999 139 3.27% 11.1 29.33% 6.3 21.34% 4.53% 56.59% 

2000 146 5.01% 6.4 -42.44% 3.6 -42.42% 2.48% 56.61% 

2001 149.1 2.13% 8.9 39.31% 3.7 2.09% 2.48% 41.49% 

2002 151.9 1.85% 18 101.13% 5 33.62% 3.25% 27.56% 

2003 165.5 8.95% 15.5 - 13.68 6 20.71% 3.60% 38.54% 

2004 165.6 0.10% 13.8 - 11.26% 7.6 27.24% 4.58% 55.27% 

2005 169 2.05% 14 5.92% 9.2 21.26% 5.45% 63.28% 

2006 186.4 10.30% 10.3 -029.55% 1.8 -80.85% 0.94% 17.19% 

2007 220.2 18.11% 13.7 33.58% 2.3 30.87% 1.04% 16.85% 

2008 237 7.62% 18.5 34.61% 4.3 85.24% 1.80% 23.18% 

2009 241.6 1.99% 15.6 - 15.68% 3.6 - 16.51% 1.47% 22.96% 

2010 235.4 - 

2.58% 

17.1 9.84% 4.2 16.69% 1.77% 24.39% 

2011 255.8 8.67% 21 22.79% 3.8 - 9.54% 1.47% 17.96% 

2012 302.2 18.12% 14.2 - 32.37% 3.1 - 16.96% 1.03% 22.06% 

2013 347.4 14.97% 8.4 - 40.54% 1.6 - 47.46% 0.47% 19.49% 

2014 395.3 13.8% 7.5 -10.7% 1.8 12.5% 0.46% 24.0% 
2015 441.6 11.7% 7.6 1.3% 1.7 -5.6% 0.38% 22.4% 
2016 495.5 12.2% 6.9 -9.2% 1.9 11.8% 0.38% 27.5% 
2017 553.9 11.8% 7.5 8.7% 2.3 21.1% 0.42% 30.7% 
 %35. 34 %2.12 %12.96 3.87 %0.52 10.6 %0.08 244.9 متوسط

                                                           

 .، سنوات مختلفةالمستقل الحسابات مراقب وتقرير المالية البيانات السنوية، التقارير لألوقاف: العامة األمانة (1)
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 2002 سنة من بداية أصبح يسمى يوالذ وقافاأل أموال مجموع وبخصوص
 بمجموع أموال ىليسم 2008 سنة أخرى تغير مرة ثم والمطلوبات، الوقف أموال بمجموع

 تسمى بدورها أصبحت يالت العامة، الميزانية وثيقة من قراءته متف زاماتتالوقف واالل
 فتم الوقفية الصناديق مصاريف بخصوص أما .المالي ببيان المركز 2010 سنة منذ

 واألنشطة المشاريع بند من فالمصاري قسم من والمصروفات اإليرادات بيان من قراءته
 .2000 سنة منذ الدخل بيان إلى تسميته تغيرت بدوره يوالذ الوقفية

 :ما يليويتضح من تحليل بينات الجدول السابق، 
 :تياآل نفقد تبي األوقاف: أموال مجموعبالنسبة ل -1
 نسب تبينه ما وهذا الدراسة سنوات خالل األوقاف أموال مجموعستمرار ارتفع با -أ

 - بـ قدرناه 2010 سنةحدث في  واحدا نخفاضاا إال الخاصة بها، النمو
 235.4 إلىمليون دينار  241.6تراجع قيمة أموال الوقف من  بسبب 2.58%
 17.5وير )بنحو تطال قيد ثماريةتعقارات اس انخفاض بسبب ذلك ويبرر ،مليون
جانب  في ترصد يتوال استثمارية عقارات إلى تصنيفها أعيد يالت ( ) دك(مليون 

 يتال المالية األوراق في االستثمارات إلى إضافة المتداولة، غير األصول
 مليون دك(. 12بنحو ) تضانخف

 إلى 1993مليون دينار في عام 106.1من  األوقاف أموال مجموع ارتفع -ب
مليون دينار  447.8أي بزيادة تقدر بنحو  2017مليون دينار في عام  553.9

                                                           

() ةطأنش من الناتجة النقدّية دفقاتتال وصافي ويرتطال قيد ثماريةتاس عقارات في: االنخفاضات هذه تظهر ال 
 بنحو المقدر األوقاف أموال مجموع النخفاض الحقيقي الرصيد ،)مليون دك21 ( بنحو معا والمقدران ثمارتاالس
 منها يرفالكث ذالهثابتة،  غم )العامة الميزانية( المالي المركز بيان عناصر باقي لكون وهذا ،)دك مليون 6 (

 الصندوق في ونقد ،)دك مليون 19 (بنحو المتداولة غير االصول جانب في ثماريةتاس عقارات أهمها(ارتفعت
 المذكور األوقاف أموال مجموع في سالبا رصيدا مجموعها من بذلك لةكمش دك( مليون 6.3( بحوالي البنوك ولدى
 .الفقرة في

بالقيمة  داولةتالم األصول وارتفعتدك(  12.232.917-) بالقيمة المتداولة غير انخفضت فقد دقة أكثر وبعبارة
 أموال مجموع تمثل كلية( والتي األصول قيمة انخفاض في بينا الفرق يظهر دك( ومن مجموعهما 6.003.641)

  .دك( 6.229.276مقداره ) بمااألوقاف( 
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سنة أي بمعدل زيادة سنوي في المتوسط  25طوال  %422أي بمعدل زيادة 
 .%16.9يعادل 

مليون دينار خالل الفترة  244.9بلغ متوسط مجموع أموال األوقاف نحو  -ج
، وبحد أقصي 1994مليون دينار في عام  11.4(، وبحد أدني 1993-2017)

 . 2017مليون دينار في عام  553.9
 :ما يلي تبين من الجدول السابق،يالوقفية:  واألنشطة المشاريع مبالغ مجموع -2
 فترة بين نخفاضااو  رتفاعااالوقفية  واألنشطة المشاريع مبالغ مجموع تذبذب -أ

 هذه ليلتح نكيم فال ولهذا بها، الخاص النمو معدل يؤكده ما وهذا وأخرى،
 مدلول ىأ لها ليس إذ يالسنو  وسطتالم حساب وال مداها المعطيات بحساب

 .مواردها فومصاري الصناديق الوقفية مجال في معنىى أ وال حصائيإ
مليون دينار خالل  10.6نحو الوقفية  واألنشطة المشاريع مبالغبلغ متوسط  -ب

، وبحد 1993مليون دينار في عام 0.7(، وبحد أدني 2017-1993الفترة )
 . 2008مليون دينار في عام  18.5أقصي 

 1993مليون دينار في عام 0.7من الوقفية  واألنشطة المشاريع مبالغ ارتفع -ج
مليون دينار  6.8أي بزيادة تقدر بنحو  2017مليون دينار في عام  7.5 إلى

سنة أي بمعدل زيادة سنوي في المتوسط  25طوال  %971.4أي بمعدل زيادة 
 .%38.9يعادل 

 أعلى بلغت فقد الوقفية واألنشطة المشاريع مبالغ مجموع نمو معدل وبخصوص -د
 إدراج إلى ذلك رجعوي ،%144.39 بـ نمو قدرت بنسبة 1995 سنة اله قيمة

 مقداره طياتها ما في حاملة الوقفية ةطواألنش المشاريع فقرة في الوقفية الصناديق
 جعومر  (،%42.44-) بنسبة انخفاضا االرتفاع هذا دك( ويقابل مليون 1.6)

 مويلتل سنويا المقررة ماداتتاالع بتخفيض صةتالمخ الجهة قيام ذلك إلى
 خارجيا أو ذاتيا نفسها مجال تمويل لها لتترك .السنة ريع من الوقفية الصناديق
 .والوصايا باتلهوا بالتبرعات
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 :ما يليفقد تبين من الجدول،  الوقفية: الصناديق مصروفات -3
 1.6مقداره ) ما لها خصصت 1994 سنة وقفية ( صناديق10) عشرة إنشاء بعد -أ

 الصناديق مصروفات تطور على يالحظ وما. 1995 سنةفي دك( مليون 
 سنة واحدا نخفاضاا إال 2005 سنة حتى مراتارتفاعا مس عرفت أنها الوقفية
 بين االرتفاع تذبذبا عليها يالحظكما  ،2005 سنةذلك في  بعد ثم 2000

 الصناديق أموال مصروفات مجموع نمو نسب في بوضوح تجلىو  واالنخفاض،
  .الوقفية

مليون دينار خالل الفترة  3.87نحو  الوقفية الصناديق مصروفاتبلغ متوسط  -ب
، وبحد أقصي 2013مليون دينار في عام 1.6(، وبحد أدني 1993-2017)

 . 2005مليون دينار في عام  9.2
 األوقاف أموال مجموعي إلى الوقفية الصناديق مصروفاتأما بالنسبة ل -ج

 :آلتيافتبين  الترتيب، على الوقفية ةطواألنش والمشاريع
 أموال مجموع إلى الوقفية الصناديق مصروفات مجموع نسبة يخص فيما  •

ير غ األوقاف أموال مجموع إلى الصناديق الوقفيةنسبة  أن : يالحظاألوقاف
 الصناديق مصروفات أخذت ولقد مرار،تباس االنخفاضو  رتفاعاال بين ةمستقر 
 أعلى بذلك وهي 2005سنة  األوقاف أموال مجموع من %5.45 نسبة الوقفية
 مجموع شكلت أين 2016 سنة بخالف الوقفية. الصناديق إنشاء منذ نسبة

 لتمثل األوقاف أموال مجموع من %0.38 نسبة الصناديق الوقفية مصروفات
 .المقارنة هذه في نسبة أقل بذلك

 مجموع إلى الوقفية الصناديق مصروفات مجموع نسبة يخص فيما أما  •
 مجموع إلى حسابها مع مقارنة مرتفعةنسب  فهي :الوقفية واألنشطة المشاريع

مجموع  من إال ونكت ال الوقفية ةطواألنش المشاريع ونكل وهذا األوقاف، أموال
  .الوقفية فوالمصاري الوقفية والمشاريع الوقفية الصناديق
 مجموع من %63.28حصة   أخذت الوقفية الصناديق أن الجدول ويالحظ من 

 تعلل يالت المصروفات حجم تزايد بسبب وهذا 2005 سنة الوقفية واألنشطة المشاريع
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 كانت بينما الوقفية، الصناديق لها خصصت يالت األربعة المجاالت على بزيادة اإلنفاق
لنسبة  الحسابي وسطتالم أما %16.85 بـ قدرناها يوالت 2007 سنة اله حصةى أدن

فبلغ  الوقفية واألنشطة المشاريع مجموع إلى الوقفية الصناديق مصروفات حصة
 الوقفية الصناديق لمصروفات يالسنو  (النصيب(أن الحصة يعني ما ، وهو35.34%

 واألنشطة المشاريع مجموع من %35.34 بـ يقدر الوقفية واألنشطة المشاريع مجموع من
 .الوقفية

-1996مصروفات الميزانية العمومية لدولة الكويت من )خامسًا: تحليل 
 :م(2017

 :تياآل ويبين ذلك الجدول
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 (1)"مليار دينار "م(1996-7201مصروفات الميزانية العمومية لدولة الكويت من )(: 2-2جدول )

مستلزمات  مرتبات السنة
 وخدمات

سعر  مصروفات مختلفة مشاريع انشائية وسال نقل ومعدات
 الصرف

 دوالر/دينار

 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

 % 
من 

 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليار 
 دينار

مليار 
 دوالر

1996 1.16 27.1 0.26 6.1 0.03 0.7 0.38 8.9 2.45 57.2 0.3 4.28 14.3 
1997 1.25 26.6 0.26 5.5 0.31 6.6 0.44 9.4 2.44 51.9 0.3 4.7 15.7 
1998 1.29 29.4 0.28 6.4 0.05 1.1 0.53 12.1 2.24 51.0 0.3 4.39 14.6 
1999 1.33 30.4 0.32 7.3 0.04 0.9 0.44 10.0 2.25 51.4 0.3 4.38 14.6 
2000 1.33 31.2 0.35 8.2 0.03 0.7 0.35 8.2 2.20 51.6 0.31 4.26 13.7 
2001 1.14 32.0 0.38 10.7 0.003 0.1 0.35 9.8 1.69 47.4 0.31 3.563 11.5 
2002 1.56 29.5 0.57 10.8 0.04 0.8 0.58 11.0 2.53 47.9 0.3 5.28 17.6 
2003 1.60 29.5 0.60 11.1 0.04 0.7 0.67 12.4 2.51 46.3 0.3 5.42 18.1 
2004 1.65 28.3 0.69 11.8 0.06 1.0 0.72 12.3 2.71 46.5 0.29 5.83 20.1 
2005 1.77 27.8 0.93 14.6 0.06 0.9 0.83 13.0 2.78 43.6 0.29 6.37 22.0 
2006 2.01 40.6 1 20.2 0.08 1.6 0.74 14.9 1.12 22.6 0.29 4.95 17.1 
2007 2.02 37.0 1.40 25.6 0.12 2.2 0.89 16.3 1.03 18.9 0.28 5.46 19.5 
2008 3.21 34.8 3.08 33.4 0.18 2.0 1.67 18.1 1.084 11.8 0.27 9.224 34.2 
2009 3.48 28.7 2.36 19.5 0.344 2.8 1.27 10.5 4.67 38.5 0.29 12.124 41.8 
2010 3.70 22.7 2.92 17.9 0.225 1.4 2.09 12.8 7.38 45.2 0.29 16.315 56.3 
2011 4.43 22.8 3.04 15.6 0.385 2.0 2.43 12.5 9.17 47.1 0.28 19.455 69.5 
2012 5.15 24.2 4.17 19.6 0.477 2.2 2.16 10.2 9.29 43.7 0.28 21.247 75.9 

                                                           

 .، سنوات مختلفةلميزانية العمومية لدولة الكويتالمتابعة السنوية لتقارير وزارة المالية، (1) 
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مستلزمات  مرتبات السنة
 وخدمات

سعر  مصروفات مختلفة مشاريع انشائية وسال نقل ومعدات
 الصرف

 دوالر/دينار

 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

 % 
من 

 االجمالي

 القيمة
مليار 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليار 
 دينار

مليار 
 دوالر

2013 5.19 24.7 3.87 18.4 0.351 1.7 2.22 10.6 9.36 44.6 0.28 20.991 75.0 
2014 5.59 24.1 3.92 16.9 0.290 1.2 2.02 8.7 11.4 49.1 0.28 23.22 82.9 
2015 5.54 28.9 2.6 13.6 0.286 1.5 2.08 10.8 8.67 45.2 0.3 19.176 63.9 
2016 6.41 29.8 2.52 11.7 0.91 4.2 1.85 8.6 9.84 45.7 0.3 21.53 71.8 
2017 6.6 29.9 2.61 11.8 0.98 4.4 1.93 8.7 9.97 45.1 0.3 22.1 73.7 
 38.4 11.1 0.3 44.1 4.9 10.8 1.2 2.2 0.24 15.3 1.7 27.9 3.1 متوسط

                 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 134 - 

 :أتيما يويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق، 
 :الميزانية العمومية إلىبالنسبة  -1

مليار دينار، وبلغت  11.1( نحو 2017-1996فقد بلغ متوسط هذه الميزانية خالل الفترة )
مليار دينار في  22.1نحو  ى، وبلغت حدها األقص2000مليار دينار في عام  4.26 ىحدها األدن

مليار دينار  22.1 إلى 1996مليار دينار في عام  4.28، كما يالحظ أنها ارتفعت من 2017عام 
سنة  22خالل  %416.4مليار دينار وبنسبة زيادة  17.82، أي بزيادة تقدر بنحو 2017في عام 

 . %18.9رتفاع سنوي اأي بمتوسط 
 : بالنسبة للبنود المكونة للميزانية العمومية -2

نسبة من حيث  خمس بنود رئيسية، وتتباين فيما بينها علىيالحظ أن الميزانية العمومية تتوزع 
 :أتي، كما يإجمالي الموازنة العامة إلىكل بند 

 المصروفات المختلفة:  -أ
إجمالي الموازنة العامة، فبلغ متوسطها نحو  إلىمن بين البنود بالنسبة  ىاألولتحتل المرتبة 

مليار دينار في عام  1.084بمبلغ  %11.8 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 4.9بمبلغ  44.1%
 .1996مليار دينار في عام  2.45بمبلغ  %57.2 ىاألقص ، وحدها2008
 : المرتبات -ب

إجمالي الموازنة العامة، فبلغ متوسطها نحو  إلىمن بين البنود بالنسبة  الثانيةتحتل المرتبة 
مليار دينار في عام  3.7بمبلغ  %22.7 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 3.1بمبلغ  27.9%
 .2006مليار دينار في عام  2.01بمبلغ  %40.6 ى، وحدها األقص2010
 : المستلزمات الخدمية -ج

إجمالي الموازنة العامة، فبلغ متوسطها نحو  إلىمن بين البنود بالنسبة  الثالثةتحتل المرتبة 
مليار دينار في عام  0.26بمبلغ  %5.5 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 1.7بمبلغ  15.3%
 .2008مليار دينار في عام  3.08بمبلغ  %33.4 ى، وحدها األقص1996
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 : مشاريع إنشائية -د

إجمالي الموازنة العامة، فبلغ متوسطها نحو  إلىمن بين البنود بالنسبة  الرابعةتحتل المرتبة 
مليار دينار في عام  0.35بمبلغ  %8.2 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 1.2بمبلغ  10.8%
 .2008مليار دينار في عام  1.67بمبلغ  %18.1 ى، وحدها األقص2000
 : وسائل نقل ومعدات -ه

إجمالي الموازنة العامة، فبلغ متوسطها نحو  إلىمن بين البنود بالنسبة  الخامسةتحتل المرتبة 
مليار دينار في عام  0.003بمبلغ  %0.1 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 0.24بمبلغ  2.2%

 .1997مليار دينار في عام  0.31بمبلغ  %6.6 ى، وحدها األقص2001
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 (1)"مليار دينار( "2017-2008خالل الفترة ) الخير على أوجه يةحكومة الكويتالبيان بإنفاق (: 2-3جدول )
 اإلجمالي الخدمات الدينية التكافل الصحة التعليم السنة

 مليار 
 دينار

 مليار
 دوالر

% من 
 االجمالي

 مليار
 دينار

 مليار
 دوالر

% من 
 االجمالي

 مليار
 دينار

 مليار
 دوالر

% من 
 االجمالي

 مليار
 دينار

 مليار
 دوالر

% من 
 االجمالي

 مليار
 دينار

 مليار
 دوالر

2008 1.5 5.6 7.8 0.59 2.2 3.1 7 25.9 36.2 10.2 37.8 52.7 19.3 71.5 

2009 1.2 4.1 8.4 1.04 3.6 7.4 4.6 15.9 32.6 7.3 25.2 51.7 14.1 48.7 

2010 1.3 4.4 7.4 0.78 2.7 4.5 5 17.2 29.0 10.2 35.2 59.2 17.3 59.5 

2011 1.6 5.7 7.9 0.98 3.5 4.9 6.4 22.9 32.0 11.1 39.6 55.4 20.1 71.7 

2012 1.8 6.3 6.1 1.06 3.8 3.7 3.5 12.5 12.1 22.7 81.1 78.2 29.0 103.7 

2013 1.8 6.3 5.5 1.06 3.8 3.3 3.9 13.9 12.1 25.3 90.4 78.4 32.0 114.4 

2014 2.0 7 6.0 1.20 4.3 3.7 4.2 15.0 12.8 25.4 90.7 77.7 32.8 117.0 

2015 1.5 5.1 7.6 0.90 3 4.5 3.1 10.3 15.6 14.5 48.3 73.1 20.0 66.8 

2016 1.6 5.3 7.4 0.95 3.2 4.4 3.3 11 15.2 15.9 53 73.1 21.75 72.5 
2017 1.8 6 7.9 1.1 3.7 4.8 3.5 11.7 15.4 16.4 54.7 71.9 22.8 76 

 80.2 22.9 69.4 55.6 15.9 19.7 15.6 4.5 4.4 3.4 1 7 5.6 1.61 متوسطال

                 

                                                           

 .من إعداد الباحث: باالعتماد على تقارير الميزانية العمومية لدولة الكويت، سنوات سابقة(1) 
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 :أتيما ي ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق،    
-2008خالل الفترة ) على أوجه الخير يةحكومة الكويتالإنفاق  إجمالي ىبالنسبة إل -1

2017): 
مليار دينار، وبلغت  22.9( نحو 2017-2008فقد بلغ متوسط هذه الميزانية خالل الفترة )

مليار دينار في  32.8نحو  ى، وبلغت حدها األقص2009مليار دينار في عام 14.1 ىحدها األدن
مليار دينار  22.8 إلى 2008مليار دينار في عام  19.3عت من ، كما يالحظ أنها ارتف2014عام 

سنوات  10خالل  %18.1 مليار دينار وبنسبة زيادة 3.5، أي بزيادة تقدر بنحو 2017في عام 
 . %1.8رتفاع سنوي أي بمتوسط ا

 : الخير على أوجه يةحكومة الكويتالنفاق بالنسبة للبنود المكونة إل  -3
أربعة بنود رئيسية، وتتباين  علىموزعة  الخير على أوجه يةالكويتحكومة الإنفاق يالحظ أن 

 كما يلي: أوجه الخير، على إجمالي االنفاق الحكومي إلىمن حيث نسبة كل بند  فيما بينها
 الخدمات الدينية:  -أ

، فبلغ الخير على أوجه يةحكومة الكويتالنفاق من بين البنود بالنسبة إل ىاألولتحتل المرتبة 
مليار  7.3بمبلغ  %51.7 ىمليار دينار، وبلغت حدها األدن 15.9بمبلغ  %69.4متوسطها نحو 
 .2014مليار دينار في عام  25.4بمبلغ  %90.7 ى، وحدها األقص2009دينار في عام 

 : التكافل -ب
 ، فبلغالخير على أوجه يةحكومة الكويتالنفاق من بين البنود بالنسبة إل الثانيةيحتل المرتبة 

مليار دينار  3.5بمبلغ  %12.1 ىمليار دينار، وبلغ حده األدن 4.5بمبلغ  %19.7متوسطه نحو 
 .2008مليار دينار في عام  7بمبلغ  %36.2 ى، وحده األقص2012في عام 
 : التعليم -ج

، فبلغ على أوجه الخير يةحكومة الكويتالإنفاق  ىمن بين البنود بالنسبة إل الثالثةيحتل المرتبة 
مليار دينار في  1.2بمبلغ  %4.1 ىمليار دينار، وبلغ حده األدن 1.61بمبلغ  %7متوسطه نحو 

 .2014مليار دينار في عام  2بمبلغ  %7 ى، وحده األقص2009عام 
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 : الصحة -د
، فبلغ على أوجه الخير يةحكومة الكويتالإنفاق  إلىمن بين البنود بالنسبة  الرابعةتحتل المرتبة 

مليار دينار في  0.59بمبلغ  %3.1 ىبمبلغ مليار دينار، وبلغت حدها األدن %4.4 متوسطها نحو
 .2009مليار دينار في عام  1.04بمبلغ  %7.4 ى، وحدها األقص2008عام 
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 (1)"مليون دينار" (1996-7201)خالل الفترة عوائد االستثمار ألموال الوقف (: 4-2)جدول 

 السنة
 عملة مرابحات صناديق وقفية الزميلة الشركات مباني إيجار

بيع عقارات 
 ةموقوف

 االجمالي

 مليون
 دينار

 مليون
مليون  دوالر

 دينار
% من 
 االجمالي

 مليون
 دينار

% من 
 االجمالي

 مليون
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

96 6 66.7 0.5 5.6 0.8 9.0 0.96 10.7 0.3 3.3 0.4 4.4 9.0 29.9 

97 5.9 56.7 0.2 1.9 2.3 21.7 0.64 6.2 0.5 4.8 0.9 8.7 10.4 34.6 

98 6.6 48.9 1.1 8.1 3.0 22.5 0.26 1.9 2.2 16.3 0.3 2.2 13.5 45.1 

99 6.8 50.4 0.9 6.7 2.3 16.7 0.09 0.7 3.1 23.0 0.4 3.0 13.5 45.1 

2000 1.2 21.4 0.8 14.3 0.6 10.5 0.30 5.4 2.4 42.9 0.3 5.4 5.6 17.9 

2001 7.7 36.7 8.9 42.4 0.1 0.6 0.48 2.3 3.5 16.7 0.4 1.9 21.0 67.9 

2002 8.2 64.6 0.1 0.8 0.3 2.0 0.47 3.7 3.6 28.3 0.2 1.6 12.7 42.4 

2003 8.5 56.3 0.1 0.7 0.6 3.9 0.89 5.9 4.2 27.8 0.8 5.3 15.1 50.3 

2004 9.3 54.4 0.3 1.8 1.0 5.9 0.45 2.6 5.3 31.0 0.8 4.7 17.1 59.0 

2005 10.2 54.5 0.3 1.6 0.6 3.2 0.62 3.3 6.3 33.7 0.8 4.3 18.7 64.4 

2006 9.7 44.3 0.2 0.9 0.6 2.6 0.57 2.6 10.0 45.7 0.8 3.7 21.9 75.4 

2007 12.1 78.1 0.3 1.9 0.8 4.9 0.26 1.7 1.3 8.4 0.7 4.5 15.5 55.5 

2008 14.8 50.2 0.1 0.3 0.9 2.9 0.12 0.4 12.9 43.7 0.8 2.7 29.5 109.2 

                                                           

 .، سنوات مختلفةلميزانية العمومية لدولة الكويتالسنوية لتقارير ال من إعداد الباحث، باالعتماد على(1) 
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 السنة
 عملة مرابحات صناديق وقفية الزميلة الشركات مباني إيجار

بيع عقارات 
 ةموقوف

 االجمالي

 مليون
 دينار

 مليون
مليون  دوالر

 دينار
% من 
 االجمالي

 مليون
 دينار

% من 
 االجمالي

 مليون
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

مليون 
 دينار

% من 
 االجمالي

2009 1.7 16.3 0.2 1.9 0.4 3.8 0.04 0.4 7.4 71.2 0.7 6.7 10.4 35.8 

2010 17.1 71.8 0.2 0.8 0.3 1.3 0.03 0.1 5.4 22.7 0.8 3.4 23.8 82.0 

2011 17.8 74.5 0.3 1.3 0.5 2.2 0.03 0.1 4.4 18.4 0.8 3.3 23.9 85.2 

2012 19.0 74.5 0.3 1.2 1.3 5.1 0.03 0.1 4.1 16.1 0.8 3.1 25.5 91.1 

2013 19.6 82.0 0.3 1.3 0.3 1.1 0.03 0.1 3.0 12.6 0.7 2.9 23.9 85.4 

2014 20.1 80.6 0.4 1.6 0.4 1.6 0.05 0.2 3.2 12.8 0.8 3.2 25.0 89.1 

205 20.6 78.5 0.6 2.3 0.6 2.3 0.04 0.2 3.6 13.7 0.8 3.0 26.2 87.5 

2016 20.9 78.1 0.8 3.0 0.5 1.9 0.06 0.2 3.8 14.2 0.7 2.6 26.8 89.2 

2017 21.4 76.8 0.8 2.9 0.6 2.2 0.07 0.3 4.1 14.7 0.9 3.2 27.9 92.9 

 65.2 18.95 3.5 0.66 22.7 4.3 1.6 0.3 4.5 0.86 4.2 0.8 63.9 12.1 المتوسط
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 :ليما يويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق، 
-1996)خالل الفترة عوائد االستثمار ألموال الوقف بالنسبة إلى إجمالي  -1
2017): 

مليون  18.95( نحو 2017-1996فقد بلغ متوسط هذه الميزانية خالل الفترة )
نحو  ى، وبلغت حده األقص2000مليون دينار في عام  5.6 ىوبلغت حده األدن دينار،
مليون دينار في  9، كما يالحظ أنها ارتفعت من 2008مليون دينار في عام  29.5
مليون  18.9، أي بزيادة تقدر بنحو 2017مليون دينار في عام  27.9إلى  1996عام 

 . %9.6رتفاع سنوي وسط اسنة أي بمت 22الل خ %210دينار وبنسبة زيادة 
 : عوائد االستثمار ألموال الوقفبالنسبة للبنود المكونة إلجمالي  -2

من حيث نسبة كل بند  ستة بنود رئيسة، وتتباين فيما بينها ىيالحظ أنه موزع عل
 :لي، كما يعوائد االستثمار ألموال الوقفإلى إجمالي 

 
 إيجار المباني (2-2الشكل )               إيجار المباني -أ

عوائد االستثمار ألموال إجمالي  إلىمن بين البنود بالنسبة  ىاألولتحتل المرتبة 
 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها 12.1بمبلغ  %63.9، فبلغ متوسطها نحو الوقف
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 19.6بمبلغ  %82 األقصى، وحدها 2009مليون دينار في عام  1.7بمبلغ  16.3%
 .2013مليون دينار في عام 

 
 العملة (2-3شكل )              : العملة -ب

 

عوائد االستثمار ألموال من بين البنود بالنسبة إلى إجمالي  الثانيةتحتل المرتبة 
 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها  4.3بمبلغ  %22.7، فبلغ متوسطها نحو الوقف
 7.4بمبلغ  %71.2 األقصى، وحدها 1996مليون دينار في عام  0.3بمبلغ  3.3%

 .2009مليار دينار في عام 
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 الصناديق الوقفية (2-4شكل )ال      : الوقفيةالصناديق  -ج

عوائد االستثمار ألموال من بين البنود بالنسبة إلى إجمالي  الثالثةتحتل المرتبة 
 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها  0.86بمبلغ  %4.5، فبلغ متوسطها نحو الوقف
 3بمبلغ  %22.5 األقصى، وحدها 2001مليون دينار في عام  0.1بمبلغ  0.6%

 .1998مليون دينار في عام 
 

 الشركات الزميلة (2-5شكل )            : الزميلةالشركات  -د

عوائد االستثمار ألموال من بين البنود بالنسبة إلى إجمالي  الرابعةتحتل المرتبة 
 %0.3 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها  0.8بمبلغ  %4.2، فبلغ متوسطها نحو الوقف
مليون  8.9بمبلغ  %42.4 األقصى، وحدها 2008مليون دينار في عام  0.1بمبلغ 

 .2001دينار في عام 
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 بيع العقارات (2-6شكل )       :موقوفةبيع عقارات  -ه

عوائد االستثمار ألموال من بين البنود بالنسبة إلى إجمالي  الخامسةتحتل المرتبة 
 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها  0.66بمبلغ  %3.5، فبلغ متوسطها نحو الوقف
 0.9بمبلغ  %8.7 األقصى، وحدها 2002مليون دينار في عام  0.2بمبلغ  1.6%
 .1997دينار في عام  يونمل

 

 المرابحات (2-7شكل )                     :مرابحات -و
 

عوائد االستثمار ألموال من بين البنود بالنسبة إلى إجمالي  السادسة المرتبةتحتل 
 %0.1 األدنىمليون دينار، وبلغت حدها  0.3بمبلغ  %1.6، فبلغ متوسطها نحو الوقف
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 ونملي 0.96بمبلغ  %10.7 األقصى، وحدها 2013مليون دينار في عام  0.03بمبلغ 
 .1996دينار في عام 
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 الثالثالفصل 
 طبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية

 الحكومية االستثمارية في الكويت والنفقات
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 الثالثالفصل 
 طبيعة العالقة بين استثمارات الصناديق الوقفية

 تثمارية في الكويتاالسوالنفقات الحكومية 
 مقدمة:

االقتصادية التي تتعلق بمتغيرات  يستعرض الباحث في هذا القسم المتغيرات
االستثمارات ، بهدف دراسة تأثير ةالقياسي النماذجالدراسة، وعلى أساس ذلك تم بناء 

تكاملية الوقفية وعوائدها في اإلنفاق الحكومي االستثماري ومعرفة فيما إذا كانت العالقة 
حيث كان المتغير التابع هو اإلنفاق الحكومي االستثماري في حين تمثلت ، أو مزاحمة

المتغيرات المستقلة بكل من سعر برميل النفط، حصة الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي، االستثمار الوقفي، وعوائد االستثمار الوقفي. أما النموذج الثاني فقد هدف 

من والتكامل بين اإلنفاق الحكومي االستثماري على الضمان إلى دراسة عالقة التزا
 ويستعرض، كما االجتماعي والصحة والتعليم ومتغير االستثمارات الوقفية وعوائدها

االعتماد عليها  الباحث المنهج البحثي المستخدم في التحليل واألساليب القياسية التي تمّ 
األساليب الوصفية التي استخدمت في تقدير نموذج الدراسة باإلضافة لمجموعة من 

 يها من مصادرها االصلية.للوصف متغيرات الدراسة حسب البيانات التي تم الحصول ع
 بيانات الدراسة: 

السابق تمثلت بيانات الدراسة في البيانات التي تعبر عن المتغيرات االقتصادية  
المالية الكويتية  حيث تّم الحصول عليها من مصادرها األولية ممثلة بوزارة، ذكرها

واألمانة العامة لألوقاف في الكويت وبنك الكويت المركزي ومنظمة أوبك وذلك للفترة 
 .2017إلى  1996الممتدة من 

 الشكل العام للنموذج القياسي:  
على كل من نموذج فترات التباطؤ الموزعة  اعتمدلتحقيق أهداف الدراسة فقد  

ARDL  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، سعر بهدف دراسة أثر كل من حصة
البرميل النفطي، االستثمارات الوقفية، العوائد من االستثمارات الوقفية في اإلنفاق 

 الحكومي االستثماري.
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في حين تّم استخدام دالة االستجابة في تحليل ومعرفة فيما إذا كان هناك عالقة 
وكل شكل من أشكال اإلنفاق الحكومي مزاحمة أو تكامل بين عوائد االستثمارات الوقفية 

 االستثماري )الضمان االجتماعي، الصحة، والتعليم(.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 وتضمنت هذه األساليب كاًل من:

 استعراض تطور متغيرات الدراسة من خالل الدراسة الوصفية. .1
 اختبار استقرار السالسل الزمنية. .2
 Auto Regressive) الموزعةتقدير نموذج فترات التباطؤ  .3

Distributed Lag) ARDL. 
 اختبار العالقة قصيرة األجل. .4
 العالقة طويلة األجل بين المتغيرات. .5
 اختبار عدد فترات التباطؤ المثلى. .6
 اختبار السببية. .7
 اختبار التكامل المشترك. .8
 .VARأو نموذج متجه االنحدار الذاتي  ECM نموذج تصحيح الخطأ .9

المزاحمة والتكامل فسيتم االعتماد على دالة االستجابة في للتأكد من أثر  .10
 ذلك.

 اختبارات البواقي واالستقرار. .11
 مباحث: ثالثةويأتي هذا الفصل على 
 الدراسة الوصفية واختبار التوزيع الطبيعي. المبحث األول:

تقدير النموذج القياسي ألثر االستثمارات الوقفية في  المبحث الثاني:
 .اإلنفاق الحكومي االستثماري

تقدير النموذج القياسي ألثر المزاحمة والتكامل  المبحث الثالث:
لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي االستثماري بأنواعه الثالثة )الصحة، 

 التعليم، الضمان االجتماعي(.
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 المبحث األول
 الدراسة الوصفية واختبار التوزيع الطبيعي

باستعراض سلوك متغيرات الدراسة عبر الزمن والمؤشرات جاء هذا المبحث 
، كما سنقوم بإجراء اختبار التوزيع الطبيعي للتأكد من هالوصفية لكل متغير على ِحد

ذلك من  أن السالسل الزمنية للمتغيرات المستقلة للدراسة تتبع توزيعًا طبيعيًا، وسيتم
بيرا( حيث تنص فرضية العدم على وجود توزيع طبيعي للمتغير، -خالل اختبار )جاركو

والفرضية البديلة عدم وجود توزيع طبيعي للمتغير فإذا كانت القيمة االحتمالية 
(Probability المقابلة لالختبار أكبر من )نرفض الفرض البديل ونقبل فرضة  0.05

 طبيعي.العدم القائل بوجود توزيع 
 :2017-1996والشكل اآلتي يوضح تطور اإلنفاق الحكومي خالل الفترة 

 (: تطور متغير اإلنفاق الحكومي خالل فترة الدراسة3-1الشكل رقم )

خالل يتضح من خالل الشكل السابق المنحنى العام لتطور اإلنفاق الحكومي 
مدعومَا بارتفاع أسعار النفط، إال أّن األزمة الحاصلة في عام  2015-1996الفترة 
أدت إلى تراجع واضح في اإلنفاق نتيجة انخفاض سعر النفط، إال أّنه عاود  2015

كون التوجه األساسي الحكومة كان نحو تعظيم  2017و 2016االرتفاع في عامي 
 فادي آثار انخفاض أسعار النفط.اإلنفاق لتعزيز النمو االقتصادي وت

   Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات
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كما يوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي لمتغير اإلنفاق الحكومي خالل 
 :2017-1996الفترة 

 النفقات الحكومية االستثمارية االجتماعية الوصف اإلحصائي لمتغير: (3-1رقم ) الجدول

يتبين من الجدول السابق أن متغير النفقات الحكومية االستثمارية االجتماعية يتبع 
بيرا بقيمة أكبر -توزيعًا طبيعيًا حيث ظهرت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 ، وبالتالي يمكن استخدام المتغير في النمذجة.0.05من 
 : 2017-1996 والشكل اآلتي يوضح تطور أسعار النفط خالل الفترة

 تطور أسعار النفط خالل فترة الدراسة (:3-2الشكل رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات
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يتضح من خالل الشكل السابق وجود تذبذب في أسعار النفط وأثر واضح 
عام للصدمات الخارجية فعلى سبيل المثال ال الحصر أدت األزمة المالية العالمية 

إلى انخفاض أسعار النفط، ليعاود بعدها االرتفاع، كما يتضح أثر واضحة  2008
كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض النفطي  2015ألزمة انخفاض سعر النفط في عام 

 العالمي على نحو كبير.
حصائي لمتغير سعر النفط خالل فترة كما يوضح الجدول اآلتي الوصف اإل

 الدراسة:
 الوصف اإلحصائي لمتغير سعر النفط (:3-2رقم ) الجدول

 
يتضح من خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير سعر برميل النفط 

، وبالتالي 0.05بيرا أكبر من -حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو
المتغير في النمذجة. كما يتضح من خالل أدنى قيمة وأعلى قيمة يمكن استخدام 

التطور الحاصل في أسعار النفط كون المدى بين القيمتين كبير، وبمقارنة االنحراف 
 المعياري مع المتوسط الحسابي فنجد أّن هناك تقلبًا بأسعار النفط على نحو واضح.

اتج المحلي اإلجمالي والشكل اآلتي يوضح تطور متوسط نصيب الفرد من الن
 :2017-1996خالل الفترة 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات
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 تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (:3-3الشكل رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

أّن هناك انخفاضًا  2002-1996ويتبين من خالل الشكل السابق أّنه خالل الفترة 
من الناتج المحلي اإلجمالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط  واضحاً في حصة الفرد
دوالر أمريكي للبرميل، ويمكن أن يعزى ذلك إلى حالة  32و 20خالل هذه الفترة بين 

ارتفاعًا واضحًا  2007-2002تراجع اإلنفاق الحكومي، في حين شهدت الفترة بين 
ة الفرد من الناتج المحلي كنتيجة طبيعيًا الرتفاع سعر النفط، في حين تراجع حص

اإلجمالي بعد ذلك ناجمًا عن انخفاض أسعار النفط وذلك كما تم تبيانه سابقًا، أما 
فنالحظ فيها تأثر متوسط دخل الفرد باألزمة  2017إلى 2008الفترة الممتدة ما بين 

أ ومن ثم بد 2007المالية العالمية إذ سجل انخفاضَا حادًا عن الذروة التي بلغها عام 
ليسجل ارتفاعًا طفيفًا استمر حتى عام  2010بالتعافي من آثار االزمة المالية عام 

متأثرًا بارتفاع أسعار النفط عالميًا في تلك الفترة وما لبث أن سجل انخفاضا  2013
 .2014مستمرًا بعد ذلك إلى نهاية الفترة الدراسة بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط 

الوصف اإلحصائي للبيانات لمتغير نصيب الفرد من كما يوضح الجدول اآلتي 
 الناتج المحلي اإلجمالي:
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 الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نصيبالوصف اإلحصائي لمتغير  :(3-3الجدول رقم )

يتضح من خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير حصة الفرد من الناتج 
بيرا أكبر من -المحلي اإلجمالي حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

، وبالتالي يمكن استخدام المتغير في النمذجة. كما يتضح من خالل أدنى قيمة 0.05
أسعار النفط كون المدى بين القيمتين، كما يالحظ وأعلى قيمة االستقرار الحاصل في 

ألف بينما حصة  80ألف و 65تركز حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين 
 ألف هي طفرة، وليس حالًة دائمة. 90الفرد فوق 

 :2017-1996والشكل اآلتي يوضح تطور استثمارات الصناديق الوقفية خالل الفترة 
 2017-1996استثمارات الصناديق الوقفية خالل الفترة تطور (: 3-4الشكل رقم )

 
 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات
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يتضح من خالل الشكل السابق وجود تذبذب واضح في االستثمارات للصناديق 
على الرغم من األزمة المالية العالمية  2008الوقفية وقد كانت قيمته مرتفعة في عام 

ذات العام انخفض اإلنفاق الحكومي وبالتالي يمكن القول أّن هناك عالقة تكامل وخالل 
مشترك بين اإلنفاق الحكومي واالستثمارات الوقفية وهذا ما سيثبته أو ينفيه االختبارات 

 اإلحصائية المتقدمة )دالة االستجابة(.
 كما يبين الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي لمتغير االستثمارات الوقفية:

 (: الوصف اإلحصائي لمتغير االستثمارات الوقفية3-4الجدول رقم )

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

وقد لوحظ وجود توزيع طبيعي لمتغير سعر االستثمارات الوقفية حيث كانت القيمة 
استخدام  ، وبالتالي يمكن0.05بيرا أكبر من  -االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 المتغير في النمذجة. 
 :2017-1996والشكل اآلتي يوضح تطور عائد استثمارات الوقف خالل الفترة 

 (: تطور عائد استثمارات الوقف3-5الشكل رقم )
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نالحظ من الشكل البياني أعاله أن النمو في عائد استثمارات الوقف خالل فترة 
 2008الدراسة كان متزايدًا بشكل معتدل ولكن هذا التزايد شهد طفرة خالل العام 

خالل ذلك العام )أنظر الجدول  لألوقافعائدات القنوات االستثمارية  بارتفاعمدعومًا 
 (.136(، صفحة 2-4رقم )

 يوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي لمتغير عائد االستثمارات الوقفية: اكم
 (: الوصف اإلحصائي لمتغير االستثمارات الوقفية3-5الجدول رقم )

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير عوائد االستثمارات 
، 0.05بيرا أكبر من -الوقفية حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 وبالتالي يمكن استخدام المتغير في النمذجة. 
 :2017-1996كما يوضح الشكل اآلتي يوضح تطور خدمة الدين خالل الفترة 

 (: تطور خدمة الدين3-6شكل رقم )ال
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يتبين من خالل الشكل السابق تراجع خدمة الدين وهذا ما يتوافق مع وضع اقتصاد 
 نفطي وقد ارتفعت خدمة الدين قلياًل بعد أزمة انخفاض أسعار النفط.

 لمتغير خدمة الدين: ويوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي
 (: الوصف اإلحصائي لمتغير خدمة الدين3-6الجدول رقم )

 
 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

ويمكن االستخالص من الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير خدمة الدين 
، وبالتالي 0.05من بيرا أكبر -حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 يمكن استخدام المتغير في النمذجة.
-1996ويوضح الشكل اآلتي يوضح تطور اإلنفاق على التعليم خالل الفترة 

2017: 
 (: تطور متغير اإلنفاق على التعليم3-7الشكل رقم )
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 2015اإلنفاق على التعليم خالل العام  يتضح من خالل الشكل السابق تراجع
 كنتيجة النخفاض أسعار النفط.

 كما يوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي اإلنفاق على التعليم:
 (: الوصف اإلحصائي لمتغير اإلنفاق على التعليم3-7الجدول رقم )

 
 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتبين من خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير اإلنفاق على التعليم 
، وبالتالي 0.05بيرا أكبر من -حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 يمكن استخدام المتغير في النمذجة. 
 :2017-1996كما يوضح الشكل اآلتي تطور اإلنفاق على الصحة خالل الفترة 

 (: تطور متغير اإلنفاق على الصحة3-8)الشكل رقم 
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-1996يتضح من خالل الشكل السابق تزايد اإلنفاق على الصحة خالل الفترة 
بشكل متباطئ، ومن ثم حصلت زيادات فجائية في االنفاق في األعوام  2007

 الة من الثبات في السنوات التي تليها.تبعها ح 2015و 2009،2013
 كما يوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي اإلنفاق على الصحة:

 (: الوصف اإلحصائي لمتغير اإلنفاق على الصحة3-8الجدول رقم )

 
 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

ومن خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير اإلنفاق على الصحة حيث 
، وبالتالي يمكن 0.05بيرا أكبر من -كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 استخدام المتغير في النمذجة. 
وفي النهاية يوضح الشكل اآلتي تطور اإلنفاق الخاص بالضمان االجتماعي 

 :2017-1996خالل الفترة 
 االجتماعي (: تطور متغير اإلنفاق الخاص بالضمان3-9الشكل رقم )
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يتضح من خالل الشكل السابق تذبذب اإلنفاق الخاص بالضمان االجتماعي خالل 
 .2017-1996الفترة 

 اإلنفاق على الضمان االجتماعي:كما يوضح الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي 
 االجتماعي (: الوصف اإلحصائي لمتغير اإلنفاق على الضمان3-9الجدول رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل الجدول السابق وجود توزيع طبيعي لمتغير اإلنفاق على الضمان 
، 0.05بيرا أكبر من -االجتماعي حيث كانت القيمة االحتمالية المقابلة الختبار جاركو

 وبالتالي يمكن استخدام المتغير في النمذجة.
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 المبحث الثاني
 تقدير النموذج القياسي ألثر االستثمارات الوقفية 

 اإلنفاق الحكومي االستثماري في
 تمهيد:
في اإلنفاق الحكومي  الوقفية على تشكيل نموذج ألثر االستثمارات اعتمد

 االستثماري:
Gs=α+β1*iw +β2*PO+β3*DS+β4*WF+β5*GDPCT+e 

 حيث أّن:
Gs اإلنفاق الحكومي االستثماري كما هو ظاهر في التقارير السنوية للميزانية :

 سنوات الدراسة باألسعار الثابتة.العامة للدولة خالل 
Iw االستثمارات الوقفية كما ظهرت في الميزانية السنوية األمانة العامة لألوقاف :

 خالل فترة الدراسة باألسعار الثابتة.
Po )المعدل السنوي لسعر النفط عالميًا وفق منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك :

 باألسعار الثابتة.
DSر عن السندات الحكومية المصدرة كما ظهرت في بيان : خدمة الدين وتعب

 بنك الكويت المركزي باألسعار الثابتة.
WFكما ظهرت في ميزانية األمانة  صولعبر عن مجموع األتالوقفية و  صول: األ

 العامة لألوقاف الكويتية باألسعار الثابتة.
GDPCT :الدولي  حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وفق احصائيات البنك

 باألسعار الثابتة.
e: .الخطأ المعياري 

لضمان  2017-1996خالل الفترة  ةوسيتم تقدير النموذج بالصيغة اللوغاريتمي
 ثبات التباين.
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 :(1) متفرقة(وسيتم إجراء هذا المبحث وفق الخطوات التالية )أدرويش، صفحات 
اختبار استقرار السالسل الزمنية والذي يتم من خالل اختبار ديكي وفولر  ❖

، وتنص فرضية العدم على وجود جذر وحدة )عدم استقرار ADFالمطور 
السالسل الزمنية( والفرضية البديلة تنص على استقرار السالسل الزمنية، في 

ون السلسلة تك 0.05حال كانت القيمة االحتمالية إلحصائية االختبار أقل من 
 مستقرة.

إذا كان هناك اختالف في درجات استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة،  ❖
والذي يوضح العالقة ARDL سيتم اللجوء إلى نموذج فترات التباطؤ الموزعة

 طويلة وقصيرة األجل.
للكشف عن العالقة قصيرة األجل من الممكن االعتماد على معادلة معامل  ❖

 والذي يجب أن تكون معلمته في التقدير سالبة ومعنوية. ECMتصحيح الخطأ 
مع الحد  FISHERللتأكد من العالقة طويلة األجل يتم مقارنة قيمة اختبار  ❖

 فهناك عالقة طويلة األجل. %5األعلى عند مستوى داللة 
اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من  ❖

يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد مشكلة عدم فإّنه  0.05
 توزيع طبيعي للبواقي.

فإّنه  0.05اختبار االرتباط الذاتي، ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من  ❖
 يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي.

 0.05ال كانت القيمة االحتمالية أكبر من اختبار عدم ثبات التباين، ففي ح ❖
فإّنه يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد مشكلة عدم ثبات 

 للتباين.

                                                           

جياللي ليابس، كلية العلوم ، محاضرات في االقتصاد القياسي، جامعة 2015( أدرويش، دحماني محمد، 1)
 االقتصادية والتسيير.

== 
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ففي  CUSUM SQالتأكد من االستقرار الهيكلي للنموذج من خالل اختبار ❖
فهناك  %5حال كان الخط األزرق واقعًا بن حدودي الثقة عند مستوى داللة 

 استقرار هيكلي للنموذج.
 :(1) اللوغاريتميةأواًل: اختبار استقرار السالسل الزمنية بالصيغة 
تنص فرضية العدم على حيث ، ADFومن خالل اختبار ديكي وفولر المطور 

الزمنية( والفرضية البديلة تنص على عدم  وجود جذر وحدة )عدم استقرار السالسل
وجود مشكلة جذر وحدة )استقرار السالسل الزمنية(، في حال كانت القيمة االحتمالية 

 تكون السلسلة مستقرة. 0.05إلحصائية االختبار أقل من 
يوضح الجدول اآلتي اختبار استقرار السالسل الزمنية لكل من )النفقات الحكومية 

جتماعية، أسعار النفط، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االستثمارية اال
 االستثمار الوقفية، خدمة الديون(.اإلجمالي، الصناديق الوقفية، عوائد 

 (: نتائج اختبار االستقرار لمتغيرات النموذج األول3-10الجدول رقم )
 فرق أول مستوى الترميز المتغير
 ثابت واتجاه ثابت بدون ثابت واتجاه ثابت بدون  

 LogGS 2.47 اإلنفاق الحكومي
(0.99) 

-0.95 
(0.75) 

-1.47 
(0.81) 

-1.72 
(0.08) 

-5.4 (0) -5.4 (0) 

 Logpo سعر برميل النفط
0.49 

(0.81) 
-1.32 
(0.6) 

-1.1 
(0.91) 

-3.78 
(0) 

-3.79 
(0.01) 

-3.87 
(0.04) 

حصة الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

Loggdpptc 
-0.42 
(0.52) 

-1.9 
(0.33) 

-1.85 
(0.64) 

-2.29 
(0.02) 

-2.68 
(0.19) 

-2.49 
(0.33) 

 Logwf الصناديق الوقفية
0.19 

(0.73) 
-2.96 
(0.06) 

-3.40 
(0.08) 

-5.17 
(0) 

-5.03 
(0) 

-4.79 
(0) 

عوائد االستثمارات 
 الوقفية

Logiw 
2.33 

(0.99) 
-1.14 
(0.68) 

-2.79 
(0.22) 

-6.45 
(0) 

-7.56 
(0) 

-7.48 
(0) 

 Logds خدمة الديون
-1.26 
(0.18) 

-1.7 
(0.39) 

-4.43 
(0.02) 

-2.95 
(0) 

-5.03 
(0) 

-4.78 
(0) 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

                                                           

 .تّم التحويل إلى هذا النوع من السالسل ألجل ضمان ثبات التباين( 1)
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يالحظ من الجدول أعاله أن أحد المتغيرات )خدمة الدين( استقر عند المستوى، 
في حين استقرت المتغيرات االخرى عند الفرق األول لذا يمكننا أن نقدر النموذج 

 .ARDLالقياسي للعالقة وفق نموذج فترات التباطؤ الموزعة 
 ثانيًا: مصفوفة االرتباط بين المتغيرات:

 االرتباط بين متغيرات النموذج األول: ويبين الجدول اآلتي
 (: االرتباط بين المتغيرات للنموذج األول3-11الجدول رقم )

خدمة  
 الدين

حصة الفرد من 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

عوائد 
االستثمارات 

 الوقفية

سعر 
برميل 
 النفط

االستثمار
 ات الوقفية

اإلنفاق الحكومي 
 االستثماري االجتماعي

 0.82  - 0.18 1.00 خدمة الدين
-  

0.65 0.54 -  0.83 

حصة الفرد من الناتج 
 0.05 0.16 0.27 0.10 1.00 0.18 المحلي اإلجمالي

عوائد االستثمارات 
 الوقفية

-  0.82 0.10 1.00 0.85 -  0.29 0.95 

 0.89 0.31  - 1.00 0.85 0.27 0.65  - سعر النفط

  - 0.29  - 0.16 0.54 االستثمارات الوقفية
0.31 

1.00 -  0.36 

االنفاق الحكومي 
 االستثماري االجتماعي

-  0.83 0.05 0.95 0.89 -  0.36 1.00 
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يتضح من خالل الجدول السابق العالقة الضعيفة بين اإلنفاق الحكومي 
المحلي اإلجمالي، ومع قلة عدد االستثماري االجتماع مع حصة الفرد من الناتج 

 المشاهدات ولتحسين قدرة النموذج فقد حذف هذا المتغير من النموذج.
 وعليه يصبح النموذج هو:

LNGs=α+β1*Lniw +β2*LNPO+β3*LNDS+β4*LNWF +e 

 ثالثًا: تقدير نموذج فترات التباطؤ الموزعة:
X1(X ,2 تفسيري  متغير (K)و  (Y)الصيغة العامة للنموذج مكون من متغير تابع 

)K….X  يكتب النموذج)K….,q 2, q1ARDL(P, q :بالشكل اآلتي 
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∆𝐲𝐭 = 𝐜 + 𝛂𝟏 𝐲𝐭−𝟏 + 𝛂𝟐 𝐱𝟏𝐭−𝟏
+ 𝛂𝟑 𝐱𝟐𝐭−𝟏

+ ⋯ + 𝛂𝐤+𝟏 𝐱𝐤𝐭−𝟏

+ ∑ ∅𝟏𝐢
 ∆𝐲𝐭−𝐢

𝐩−𝟏

𝐢=𝟏

+ ∑ ∅𝟐𝐢
 ∆𝐱𝟏𝐭−𝐢

𝐪𝟏−𝟏

𝐢=𝟎

+ ∑ ∅𝟑𝐢
 ∆𝐱𝟐𝐭−𝐢

𝐪𝟐−𝟏

𝐢=𝟎

+ ⋯ + ∑ ∅𝐤+𝟏𝐢
 ∆𝐱𝐤𝐭−𝐢

𝐪𝐤−𝟏

𝐢=𝟎

+ 𝛆𝐭 

 حيث:
𝚫          .الفروق اأُلولى :C       .الحد الثابت :𝛆𝐭.حد الخطأ العشوائي : 
𝛂         .معلمات العالقة قصيرة األجل.  ∅: معلمات العالقة طويلة األجل : 

(P, q1, q2 …. qK) تمثل فترات اإلبطاء للمتغيرات :(Y, X1, X2 ….XK) 
 على الترتيب.
وأربع  LogGSلمعادلة السابقة على متغيرات البحث وهي متغير تابع وبتطبيق ا

 ,ARDL(p, q1ويكتب النموذج  lnpo lnds  ،lnwfو lniwمتغيرات تفسيرية 
q2, q3,q4). 

يستخدم  ([ والذيARDLلتطبيق اختبار التكامل المشترك باستخدام نموذج )و 
العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك )عدم وجود عالقة توازنية طويلة  الختبار فرضية

األجل( بين المتغيرات، مقابل الفرضية البديلة القائلة بوجود تكامل مشترك )وجود 
 سنستخدم المنهجية التالية: ]عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات(

 :ARDLيوضح الجدول اآلتي نتائج نموذج 
 ARDL(: نتائج نموذج 3-12) الشكل رقم

انحراف  قيمة معلمة المتغير

 معياري

القيمة  Tقيمة 

 االحتمالية

D (LOGGS (-1)) -

0.53347

2 

0.153856 -

3.467353 

0.0071 

D(LOGIW) 0.77055

0 

0.219563 3.509477 0.0066 
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انحراف  قيمة معلمة المتغير

 معياري

القيمة  Tقيمة 

 االحتمالية

D(LOGPO) 0.08883

2 

0.118911 0.747048 0.4741 

D(LOGDS) -

0.05516

8 

0.171159 -

0.322318 

0.7546 

D(LOGWF) 0.04551

0 

0.068715 0.662294 0.5244 

CointEq (-1) * -

0.25974

9 

0.043707 -

5.942958 

0.0002 

R-squared 0.71209

7 

Mean dependent var 0.11962

5 

Adjusted R-

squared 

0.60927

5 

S.D. dependent var 0.22440

2 

S.E. of regression 0.14026

9 

Akaike info criterion -

0.84718

2 

Sum squared resid 0.27545

6 

Schwarz criterion -

0.54846

3 

Log likelihood 14.4718

2 

Hannan-Quinn criter. -

0.78886

9 

Durbin-Watson 

stat 

2.66394

3 
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هناك عالقة قصيرة األجل حيث بلغ معامل يتضح من خالل الجدول السابق أّن 
 من األخطاء تصحح كل سنة. %25وهو معنوي أي أّن  0.25-تصحيح الخطأ 
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 األجل بين المتغيرات: طويلةتقدير العالقة رابعًا: 

لتقدير العالقة طويلة األجل بين المتغيرات يجب التأكد من مدى وجود عالقة 
طويلة األجل، حيث تكون فرضية العدم )ال يوجد عالقة طويلة األجل بين المتغيرات(، 
أما الفرضية البديلة فتتمثل )يوجد عالقة طويلة األجل بين المتغيرات(. وللحكم على 

مع الحدود العليا عند مستوى  Fقيمة االختبار  صحة الفرضية من عدمها يتم مقارنة
ففي حال كانت قيمة االختبار أكبر من الحد األعلى فنقبل الفرضية البديلة  %5داللة 

 المتمثلة بوجود عالقة طويلة األجل بين المتغيرات.
 وفي هذا اإلطار تّم إجراء اختبار الحدود والذي يبين نتائجه الجدول التالي:

 (: اختبار الحدود للكشف عن وجود عالقة طويلة األجل3-13الجدول رقم )
F-statistic 3.784152 10% 2.2 3.09 

 3.49 2.56 %5 4 عدد المتغيرات

  2.5% 2.88 3.87 

  1% 3.29 4.37 
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ي يوجد عالقة طويلة لوبالتا 3.49من  أكبر F-statistic اختبار قيمة بما أنّ 
 بين المتغيرات تتجه من المتغيرات المستقلة نحو المتغير التابع. األجل

 ويبين الجدول التالي العالقة طويلة األجل:
 (: العالقة طويلة األجل بين المتغيرات3-14الجدول رقم )

 tالقيمة االحتمالية الختبار    tإحصائيةقيمة  انحراف معياري قيمة معلمة المتغير

C -31.72889 12.91849 -2.456083 0.0364 

LOGGS (-1) * -0.259749 0.229084 -1.133858 0.2862 

LOGIW (-1) 1.273232 0.462845 2.750882 0.0224 

LOGPO (-1) -0.075855 0.199731 -0.379789 0.7129 

LOGDS (-1) 0.599291 0.420540 1.425051 0.1879 

LOGWF (-1) 0.030659 0.240072 0.127709 0.9012 
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يتضح من خالل الجدول السابق أّن المتغير الوحيد المؤثر في االنفاق الحكومي 
االجتماعي هو إيرادات الصناديق الوقفية، وعليه يمكن القول أّنه على المدى قصير 
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السابقة لإلنفاق الحكومي االستثماري في القيم الحالية له األجل يوجد أثر معنوي للقيم 
يعتمد على اإلنفاق الحكومي لعام  2009ما يعني أّن اإلنفاق الحكومي خالل العام 

، كما أّنه يوجد عالقة إيجابية لعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي 2008
تكامل بين االستثمار الوقفي  االستثماري ما يعني أّنه من الممكن أن يكون هناك

 واإلنفاق الحكومي االستثمار وهذا ما قد تثبته أو تنفيه االختبارات الالحقة.
 خامسًا: اختبارات مشاكل النموذج القياسي المتعلقة بالبواقي:

 ألغراض إجراء اختبارات البواقي فإّن االهتمام األكبر يكون على:
 التوزيع الطبيعي للبواقي. .1

 بات التباين.مشكلة عدم ث .2

 مشكلة االرتباط الذاتي بين البواقي. .3

توزيع طبيعي للبواقي،  أّنه يوجدوتكون فرضية العدم الختبار التوزيع الطبيعي هو 
في حين تتمثل الفرضية البديلة بأّنه ال يوجد توزيع طبيعي للبواقي، ويمكن الحكم على 

بيرا -بلة الختبار جاركوصحة الفرضية من عدمها من خالل القيمة االحتمالية المقا
ما يعني وجود توزيع طبيعي للبواقي.  0.05ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من 

 وهو ما سيؤكد أو ينفيه الجدول التالي:
 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج األول3-15الجدول رقم )

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

0

1

2

3

4

5

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 1998 2017

Observations 20

Mean       6.22e-15

Median   0.006701

Maximum  0.221145

Minimum -0.238961

Std. Dev.   0.120406

Skewness  -0.190459

Kurtosis   2.278710

Jarque-Bera  0.554465

Probability  0.757878 
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وهي  0.76بما أّن القيمة االحتمالية المقابلة لالختبار المذكور أعاله البالغ قيمته 
 ، وبالتالي هناك توزيع طبيعي للبواقي، وبالتالي قبول فرضية العدم.0.05أكبر من 

وفيما يتعلق باالرتباط الذاتي بين البواقي فإّن فرضية العدم تتمثل بأّنه يوجد مشكلة 
ذاتي، في حين تتمثل الفرضية البديلة بأّنه ال يوجد مشكلة ارتباط ذاتي بين ارتباط 

البواقي، ويمكن الحكم على صحة الفرضية من عدمها من خالل أّنه في حال كانت 
 0.05القيمة االحتمالية المقابلة لالختبار عند عدد فترات تباطؤ مستخدمة أكبر من 

 لبواقي. وهو ما سيؤكد أو ينفيه الجدول التالي:فإّنه ال يوجد مشكلة ارتباط ذاتي بين ا
 (: نتائج االرتباط الذاتي لبواقي النموذج األول3-16الجدول رقم )

 AC   PAC  Q-

Stat 

القيمة 

 االحتمالية

1 -0.340 -0.340 2.6709 0.102 

2 -0.195 -0.351 3.6034 0.165 

3 0.037 -0.222 3.6389 0.303 

4 -0.059 -0.275 3.7343 0.443 

5 0.194 0.021 4.8338 0.436 

6 -0.146 -0.141 5.5069 0.481 

7 -0.127 -0.251 6.0565 0.533 

8 0.305 0.112 9.4675 0.304 

9 -0.056 0.096 9.5941 0.384 

10 -0.209 -0.159 11.511 0.319 

11 0.136 0.049 12.422 0.333 

12 -0.129 -0.147 13.334 0.345 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج نتائج تحليل البياناتالمصدر: 

 .البواقي فييتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي 
وفي النهاية يوضح الجدول التالي نتائج اختبار عدم ثبات للتباين لبواقي النموذج، 

في حين  حيث تتمثل فرضية العدم بأّنه ال يوجد مشكلة عدم ثبات التباين للبواقي،
تتمثل الفرضية البديلة يوجد مشكلة عدم ثبات تباين للبواقي، ويتم الحكم من خالل 
القيمة االحتمالية المقابلة لالختبارين ففي حال كانت القيمة االحتمالية المقابلة 

فإّنه ال يوجد مشكلة عدم ثبات للتباين، وهذا ما سيتبين من  0.05لالختبارين أكبر من 
 تالي:خالل الجدول ال

 ARCH(: نتائج نموذج 3-17الجدول رقم )
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 القيمة االحتمالية لالختبار قيمة االختبار

F-statistic 1.954283     Prob. F (1,17) 0.1801 

Obs*R-squared 1.958997     Prob. Chi-Square (1) 0.1616 
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الجدول السابق عدم وجود مشكلة عدم ثبات للتباين حيث كانت يتضح من خالل 
وبالتالي ال يوجد مشكلة عدم ثبات  0.05القيمة االحتمالية المقابلة لالختبار أكبر من 

 للتباين لبواقي النموذج األول.
 سادسًا: اختبار استقرار النموذج:

النموذج، ففي حال كانت إّن هذا النوع من االختبارات يؤكد أو ينفى استقرار معالم 
 معالم النموذج غير مستقرة هيكليًا فال يمكن االعتماد عليها في التنبؤ.

 الستقرار النموذج ككل: CUSUMكما يوضح الجدول نتائج اختبار 
 الستقرار النموذج CUSUM(: نتائج اختبار 3-10الشكل رقم )

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CUSUM 5% Significance 
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يتضح من خالل الشكل وجود استقرار هيكلي للنموذج حيث كان الخط األزرق 
 واقعًا بين الخطين األحمرين.

 الستقرار النموذج ككل: CUSUMSQكما يوضح الجدول نتائج اختبار 
 CUSUMSQ(: نتائج اختبار 3-11الشكل رقم )
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 (: نتائج اختبار االستقرار الهيكلي لمعالم النموذج:3-12الشكل رقم )
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 .هيتضح من خالل األشكال السابقة وجود استقرار هيكلي لكل معلمة على حد
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 المبحث الثالث

الدراسة القياسية ألثر المزاحمة والتكامل لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي 
 االستثماري بأنواعه الثالثة )الصحة، التعليم، الضمان االجتماعي(

 تمهيد:
 يقسم هذا النموذج األساسي إلى ثالثة نماذج فرعية وهي:

االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي في نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد  .4

 الضمان االجتماعي.

نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي في  .5

 الصحة.

 نموذج أثر االستثمارات الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي في التعليم. .6

 عما سبق من خالل النماذج التالية:وعليه فيمكن التعبير 
GSS=α+β1*IW+β2*WF+e 

GHS=α+β1*IW+β2*WF+e 

GES=α+β1*IW+β2*WF+e 

 حيث أّن:
GSSاإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي : 
GHS.اإلنفاق الحكومي االستثماري على الصحة : 
GES.اإلنفاق الحكومي االستثماري على التعليم : 

e.الخطأ المعياري : 
 وفق االختبارات اإلحصائية اآلتية: 2017-1996ّم تقدير النماذج للفترة وقد ت
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فتنص فرضية العدم  ADFاختبار استقرار السالسل الزمنية والذي يتم من خالل اختبار  ❖

على وجود جذر وحدة )عدم استقرار السالسل الزمنية البديلة( وفرضية بديلة تنص على 

وبالتالي ستكون  0.05استقرار السالسل الزمنية ففي حال كانت القيمة االحتمالية أقل من 

 السلسلة مستقرة عند المستوى أو الفرق األول.

قرة عند الفرق األول يتم استخدام التكامل في حال كانت جميع السالسل الزمنية مست ❖

المشترك والذي يتطلب عدد فترات التباطؤ المثلى للنموذج والذي يعني الفترة الالزمة لظهور 

 األثر.

اختبار عدد فترات التباطؤ المثلى يتم اختياره من خالل أكبر إجماع إليه ويشار إلى فترة  ❖

 التباطؤ المثالية بإشارة *.

قة طويلة األجل يتم إجراء اختبار جوهانسون ففي حال كانت القيمة للتأكد من العال ❖

 وبالتالي توجد هذه العالقة. 0.05االحتمالية لالختبار أقل من 

للكشف عن العالقة قصيرة األجل من الممكن االعتماد على معامل تصحيح الخطأ والذي  ❖

 يجب أن يكون سالبًا ومعنويًا.

فإّنه  0.05، ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ❖

 يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد مشكلة عدم توزيع طبيعي للبواقي.

فإّنه يتم قبول  0.05اختبار االرتباط الذاتي، ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من  ❖

 ارتباط ذاتي بين البواقي.الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد 

فإّنه يتم قبول  0.05اختبار عدم ثبات التباين، ففي حال كانت القيمة االحتمالية أكبر من  ❖

 الفرضية البديلة التي تنص على أّنه يوجد مشكلة عدم ثبات للتباين.
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التأكد من االستقرار الهيكلي للنموذج من خالل اختبار االستقرار الهيكلي والذي يجب أن  ❖

 ون كافة النقاط داخل الدائرة.تك

 تحليل مكونات التباين والذي يوضح مدى قدرة كل متغير على تفسير المتغير التابع. ❖

تحليل دالة االستجابة ففي حال حدوث صدمة في المتغير المستقل وأدى إلى زيادة المتغير  ❖

جود أثر التابع فهناك عالقة تكامل أما في حال كانت أثر الصدمة سالبًا فذلك يعني و 

 للمزاحمة.
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 المطلب االول
 في اإلنفاق على الضمان االجتماعيأثر عوائد االستثمارات الوقفية 

وفي هذا المطلب سوف نقدر النموذج القياسي ألثر عوائد االستثمارات الوقفية 
 على االنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي والمعبر عنه بالعالقة التالي: 

 GSS=α+β1*IW+β2*WF+e 
  حيث:
GSSاإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي : 

a, b1, b2.تمثل معلمات النموذج القياسي المراد تقديرها : 
IW.عوائد االستثمارات الوقفية : 
WF.حجم أصول الصناديق الوقفية : 

e.الخطأ المعياري : 
يوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي 

 ألول:ا
 (: نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي األول:3-18الجدول رقم )

 فرق أول مستوى الترميز المتغير

من دون ثابت   

 أو اتجاه

من دون ثابت  ثابت واتجاه ثابت

 أو اتجاه

ثابت  ثابت

 واتجاه

اإلنفاق الحكومي على 

 الضمان االجتماعي

Log 

gss 

0.43 (0.79) -2.31 

(0.18) 

-2.04 

(0.55) 

-6.36 (0) -6.26 

(0) 

-6.72 

(0) 

 Logwf 0.19 (0.73) -2.96 الصناديق الوقفية

(0.06) 

-3.40 

(0.08) 

-5.17 (0) -5.03 

(0) 

-4.79 

(0) 

 Logiw 2.33 (0.99) -1.14 عوائد االستثمارات الوقفية

(0.68) 

-2.79 

(0.22) 

-6.45 (0) -7.56 

(0) 

-7.48 

(0) 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج نتائج تحليل البياناتالمصدر: 
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يتضح من خالل الجدول السابق استقرار كافة المتغيرات عند الفرق األول. وهذا 
ما يتضح من خالل القيمة االحتمالية فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بعوائد االستثمارات 

وهي أقل من  0حتمالية الوقفية فالمتغير مستقر عند الفرق األول حيث بلغت القيمة اال
، كما أّنه من الناحية االقتصادية فيمكن القول أّن استقرار هذا المتغير عند الفرق 0.05

 األول يعني وجود تذبذب في البيانات.
لم يعِط أي تحديد فيما ف الخاص بالتكامل المشترك نموذجه SIMSعندما قدم 

متغيرات نظام التكامل على  يتعلق بطول مدة التباطؤ الزمني التي يمكن تطبيقهـا
فقد . من أجل تجنب الحكم الشخصي فيما يتعلق بطول مدة التباطؤ الزمني المشترك

 وغيرها من المعايير. AICتّم االعتماد على مجموعة من المعايير من بين 
كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي 

 الفرعي األول:
 (: نتائج عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي الفرعي األول3-19رقم ) الجدول
ة التباطؤترف   LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 -17.88607 NA    0.002973*   2.688607*   3.136686*   2.776076* 

2 -11.79390  8.529033  0.004181  2.979390  3.875549  3.154330 

 Eviews10 باستخدام برنامج البياناتالمصدر: نتائج تحليل 

باتفاق جميع  1يتضح من خالل الجدول السابق أّن عدد فترات التباطؤ المثلى هو 
 المعايير.

كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج القياسي الفرعي 
 األول:
 
 
 
 
 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 176 - 

 للنموذج القياسي الفرعي األول(: نتائج اختبار التكامل المشترك 3-20الجدول رقم )
 اختبار األثر

عدد عالقات التكامل 

 المشترك

القيمة  القيمة المعيارية قيمة االختبار القيمة الكامنة

 االحتمالية

None * 0.761113 38.69983 29.79707 0.0037 

At most 1 0.304071 10.06450 15.49471 0.2758 

At most 2 0.131265 2.814353 3.841466 0.0934 

 اختبار القيمة الكامنة العظمى

 التكامل عالقات عدد

 املشرتك

 القيمة املعيارية القيمة االختبار قيمة الكامنة القيمة

 االحتمالية

None * 0.761113 28.63533 21.13162 0.0036 

At most 1 0.304071 7.250143 14.26460 0.4600 

At most 2 0.131265 2.814353 3.841466 0.0934 
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ن يالخطوة إذا كانت نتائج الخطوة األولى تشير أّن كال المتغير ففي اإلطار القياسي 
الخطوة الثانية ان تقدر العالقة  I (1)متكامالن من نفس الدرجة )عادة في االقتصاد 

 لآلجل الطويل بالشكل التالي: التوازنية
𝐘𝐭 = 𝛃𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝐭 + 𝐮𝐭                 

 والحصول على البواقي للمعادلة.
وجود عالقة تكامل  ىيتضح من خالل اختباري األثر والقيمة الكامنة العظم

مشتركة حيث بلغت القيمة االحتمالية الختباري األثر والقيمة الكامنة العظمى عند عدد 
 .0.05وهما أقل من  0.0036، 0.0037عالقة تكامل مشترك واحد هو على التوالي 
 ومن مميزات نموذج تصحيح الخطأ:

 مناسب لقياس تصحيح اختالل التوازن في الفترة السابقة.  -1
كان هناك تكامل مشترك، يصاغ باستخدام الفروق األولى والتي تزيل المتجه  إذا -2

 من المتغيرات الداخلة في النموذج، ويحل مشكلة االنحدار الزائف.
ذجه و ميزة مهمة هي امكانية بناء النموذج باستخدام من عام الى محدد في نم -3

 القياسي.
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خطأ اختالل التوازن هي  حدّ  أنّ الميزة االخيرة واالكثر اهمية تأتي من الحقيقة  -4
 أنحالة التكيف في االجل الطويل تمنع حد الخطأ من  أنّ  أيمتغير مستقر 

 .كبيراً يكون 

 بما أّنه يوجد عالقة تكامل مشترك فيمكن تطبيق نموذج تصحيح الخطأ:
 

 (: نتائج نموذج تصحيح الخطأ للنموذج القياسي الفرعي األول3-21الجدول رقم )
Cointegrating Eq:  قيمة المعامل 

LOGGSS (-1)  1.000000 

LOGWF (-1) -1.708199 

  (0.26042) 

 [-6.55936] 

LOGIW (-1) -2.271718 

  (0.29079) 

 [-7.81228] 

C  51.45412 

 D(LOGGSS) تصحيح 

CointEq1 -0.646270 

  (0.18816) 

 [-3.43463] 

D (LOGGSS (-1)) -0.172130 

  (0.18171) 

 [-0.94726] 

  

D (LOGWF (-1)) -0.598429 

  (0.31212) 

 [-1.91732] 

D (LOGIW (-1))  0.448848 

  (0.76138) 

 [ 0.58952] 

C  0.049391 

  (0.13032) 

 [ 0.37901] 

R-squared  0.551107 

Adj. R-squared  0.431402 

Sum sq. resids  4.315297 

S.E. equation  0.536364 

F-statistic  4.603880 

Log likelihood -13.04311 
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Akaike AIC  1.804311 

Schwarz SC  2.053244 

Mean dependent  0.055953 

S.D. dependent  0.711307 
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االستثمارات يتضح من خالل الجدول السابق وجود أثر طويل األجل لكل من 
الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي، كما 

 .%55بلغت القوة التفسيرية للنموذج 
 ويوضح الشكل اآلتي نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج:

 (: نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج3-13الشكل رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج تحليل البيانات المصدر: نتائج

يتضح من خالل الشكل السابق وجود استقرار هيكلي للنموذج حيث كانت كافة 
 النقاط واقعة داخل الدائرة.

كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار االرتباط الذاتي لبواقي النموذج القياسي 
 الفرعي األول:

 البواقي للنموذج القياسي الفرعي األول:(: نتائج اختبار 3-22الجدول رقم )
فترة 

 التباطؤ

قيمة اختبار  

lre 

عدد 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

قيمة اختبار   f Df Prob. 

1  16.43289  9  0.0584  2.173549 (9, 24.5)  0.0615 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات
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السابق أّنه ال يوجد مشكلة ارتباط ذاتي حيث كانت يتضح من خالل الجدول 
 .0.05القيمة االحتمالية لكال االختبارين أكبر من 

 كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:
 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج القياسي الفرعي األول3-23الجدول رقم )

-Jarque المكون

Bera 

القيمة  درجات الحرية

 .االحتمالية

1  0.277676 2  0.8704 

2  14.20863 2  0.0008 

3  1.108312 2  0.5746 

Joint  32.38695 25  0.1471 
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يتضح من خالل القيمة االحتمالية المقابلة لكافة المكونات وجود توزيع طبيعي 
 .0.05وهي أكبر من  0.1471بلغت القيمة االحتمالية المجمعة  للبواقي حيث

أما تحليل مكونات التباين فهي تهدف إلى معرفة مدى قدرة المتغيرات المستقلة 
 على تفسير التغير في المتغير التابع آخذين بعين االعتبار عامل الزمن.

 كما يوضح الجدول التالي نتائج تحليل مكونات التباين:
 (: نتائج تحليل مكونات التباين3-24م )الجدول رق

 S.E. LOGGSS LOGWF LOGIW فترة التباطؤ 

 1  0.536364  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  0.682663  80.81998  9.910066  9.269956 

 3  0.937360  59.51043  35.51898  4.970594 

 4  1.052869  55.88266  39.02240  5.094941 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

من التغيرات الحاصلة في اإلنفاق على  %55يتبين من خالل الجدول السابق أّن 
 %39الضمان االجتماعي ناجم عن المتغير ذاته، في حين تفسر االستثمارات الوقفية 

 والباقي إيراد االستثمارات الوقفية.
ة فإّن حجم االستثمارات الوقفية له أثر في اإلنفاق على ومن الناحية االقتصادي

الضمان االجتماعي من أثر عوائد االستثمارات الوقفية، كما أّن تطور أثر االستثمارات 
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الوقفية هو أكبر من أثر عوائدها في اإلنفاق الحكومي االستثماري على الضمان 
 االجتماعي.

هو اختبار دالة االستجابة والذي  ولعّل من األهم االختبارات الممكن إجراءها
يوضح فيما إذا كان أثر االستثمارات الوقفية إحالليًا أو تكامليًا مع متغير اإلنفاق 
الحكومي. وهذا ما يبينه الجدول التالي الخاص بدالة االستجابة للنموذج القياسي )أثر 

 جتماعي(:االستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي االستثماري على الضمان اال
 (: دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي األول:3-25الجدول رقم )

 االستجابة لمتغير اإلنفاق الحكومي االجتماعي

 LOGGSS LOGWF LOGIW الفترة 

 1  0.536364  0.000000  0.000000 

 2  0.298257  0.214904  0.207848 

 3  0.382414  0.515656  0.021752 

 4  0.310795  0.347118  0.113161 

 5  0.376640  0.346760  0.037845 

 6  0.336260  0.299037  0.107305 

 7  0.364120  0.360371  0.060931 

 8  0.340356  0.335643  0.092798 

 9  0.357922  0.351522  0.066799 

 10  0.345732  0.332768  0.086381 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج البيانات المصدر: نتائج تحليل

لالستثمارات الوقفية وعوائدها  مكمل يتضح من خالل الجدول السابق أّن هناك أثر
في اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي. كون حدوث صدمة في متغير 
االستثمار الوقفي وعوائده ستؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي. 
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أّن اإلنفاق الحكومي االستثماري غير قادر على 

مان االجتماعي فتكون االستثمارات الوقفية مكملة وهذا ما يتضح من خالل تغطية الض
الحصة الكبيرة لإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي من إجمالي اإلنفاق 

 الحكومي االستثماري.



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 181 - 

 الثانيالمطلب 
 ة وعوائدها في اإلنفاق على الصحةأثر االستثمارات الوقفي

وفي هذا المطلب سوف نقدر النموذج القياسي ألثر عوائد االستثمارات الوقفية 
 على االنفاق الحكومي على الصحة والمعبر عنه بالعالقة التالي: 

 GHS=α+β1*IW+β2*WF+e 
  حيث:
GHSاإلنفاق الحكومي على الصحة : 

a, b1, b2.تمثل معلمات النموذج القياسي المراد تقديرها : 
IW االستثمارات الوقفية.: عوائد 
WF.حجم أصول الصناديق الوقفية : 

e.الخطأ المعياري : 
يوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي 

 األول:
 (: نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي الثاني3-26الجدول رقم )

 فرق أول مستوى الترميز المتغير

  
من دون ثابت 

 أو اتجاه
 ثابت واتجاه ثابت

من دون ثابت 
 أو اتجاه

 ثابت
ثابت 
 واتجاه

اإلنفاق الحكومي 
 على الصحة

Log 
ghs 

2.67 
(0.99) 

0.93 
(0.97) 

-2.85 
(0.20) 

-5.17 (0) 
-5.00 
(0) 

-5.1 
(0) 

 الصناديق الوقفية
Log 
wf 0.19 (0.73) 

-2.96 
(0.06) 

-3.40 
(0.08) 

-5.17 (0) 
-5.03 
(0) 

-4.79 
(0) 

عوائد االستثمارات 
 الوقفية

Log 
iw 

2.33 (0.99) 
-1.14 
(0.68) 

-2.79 
(0.22) 

-6.45 (0) 
-7.56 
(0) 

-7.48 
(0) 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

 يتضح من خالل الجدول السابق استقرار كافة المتغيرات عند الفرق األول.
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الجدول التالي نتائج اختبار عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي كما يوضح 
 الفرعي الثاني:

 (: نتائج عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي الفرعي الثاني:3-27الجدول رقم )
ة التباطؤترف  LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 2.592190 NA 0.00038* 0.64078* 1.0888* 0.7282* 

2 8.646239 8.475669 0.000542 0.935376 1.831535 1.110316 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

باتفاق جميع  1يتضح من خالل الجدول السابق أّن عدد فترات التباطؤ المثلى هو 
المعايير. ومن الناحية االقتصادية فإّن أثر االستثمارات الوقفية وعوائدها يظهر في 

 الحكومي بعد سنة. وهذا ما يعني قوة العالقة بين المتغيرات.اإلنفاق 
كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج القياسي الفرعي 

 الثاني:
 (: نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج القياسي الفرعي الثاني:3-28الجدول رقم )

 اختبار األثر

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     
None * 0.582583 23.88867 29.79707 0.2052 
At most 1 0.272421 6.415286 15.49471 0.6464 
At most 2 0.002728 0.054644 3.841466 0.8151 

 اختبار القيمة الكامنة العظمة

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     
None * 0.582583 17.47338 21.13162 0.1508 
At most 1 0.272421 6.360642 14.26460 0.5674 
At most 2 0.002728 0.054644 3.841466 0.8151 

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

عدم وجود عالقة تكامل  ىيتضح من خالل اختباري األثر والقيمة الكامنة العظم
 .varمشترك لذلك سيتم تطبيق نموذج 

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا النموذج:
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 للنموذج القياسي الفرعي الثاني var(: نتائج نموذج 3-29)الجدول رقم 
  

LOGGHS 

LOGGHS (-1)  0.858879 

  (0.11143) 

 [ 7.70781] 

LOGWF (-1) -0.153081 

  (0.09754) 

 [-1.56941] 

LOGIW (-1)  0.292874 

  (0.19018) 

 [ 1.53997] 

R-squared  0.960484 

Adj. R-squared  0.956093 

Sum sq. resids  0.861876 

S.E. equation  0.218820 

F-statistic  218.7541 

Log likelihood  3.730541 

Akaike AIC -0.069575 

Schwarz SC  0.079642 

Mean dependent  19.16284 

S.D. dependent  1.044285 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

المتغير ويخلص الجدول السابق إلى عدم وجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة في 
التابع. ويمكن أن يعزى ذلك من الناحية االقتصادية إلى أّن حصة اإلنفاق على الصحة 

 ضئيل في حين االستثمارات الوقفية أكثر حركًة منها.
 ويوضح الشكل اآلتي نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج:

 القياسي الفرعي الثاني:(: نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج 3-14الشكل رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل الشكل السابق وجود استقرار هيكلي للنموذج حيث كانت كافة 
 النقاط واقعة داخل الدائرة.
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كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار االرتباط الذاتي لبواقي النموذج القياسي 
 األول:الفرعي 

 (: نتائج اختبار البواقي للنموذج القياسي الفرعي الثاني:3-30الجدول رقم )
فترة 

 التباطؤ

قيمة اختبار 

lre  

عدد 

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 قيمة اختبار

F 

df Prob. 

1 11.07 9 0.27 1.30 (9, 31.8) 0.2743 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

ويتبين عليه من خالل الجدول السابق أّنه ال يوجد مشكلة ارتباط ذاتي حيث كانت 
 .0.05القيمة االحتمالية لكال االختبارين أكبر من 

 كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:
 لثاني(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج القياسي الفرعي ا3-31الجدول رقم )

 .القيمة االحتمالية درجات الحرية Jarque-Bera المكون

1 0.320075 2 0.8521 
2 8.681474 2 0.0130 
3 4.112064 2 0.1280 

Joint 0.320075 25 0.1203 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

وجود توزيع طبيعي يتضح من خالل القيمة االحتمالية المقابلة لكافة المكونات 
 .0.05وهي أكبر من  0.1203للبواقي حيث بلغت القيمة االحتمالية المجمعة 

 كما يوضح الجدول التالي نتائج تحليل مكونات التباين:
 (: نتائج تحليل مكونات التباين للنموذج القياسي الفرعي الثاني:3-32الجدول رقم )

 S.E. LOGGHS LOGWF LOGIW فترة التباطؤ 

 1  0.218820  100.0000  0.000000  0.000000 
 2  0.302058  93.74218  3.832409  2.425416 
 3  0.368123  88.95221  6.668951  4.378836 
 4  0.424457  85.91799  8.373714  5.708298 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

من التغيرات الحاصلة في اإلنفاق  %85أّن يتضح من خالل الجدول السابق 
والباقي  %8على الصحة ناجم عن المتغير ذاته، في حين تفسر االستثمارات الوقفية 

 إيراد االستثمارات الوقفية.
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وفي النهاية يوضح الجدول التالي نتائج دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي 
 الثاني:

 ة للنموذج القياسي الفرعي الثاني(: دالة االستجاب3-33الجدول رقم )
 االستجابة لمتغير اإلنفاق الحكومي االجتماعي على الصحة

 LOGGHS LOGWF LOGIW الفترة 

 1  0.218820  0.000000  0.000000 
 2  0.194029 -0.059132  0.047042 
 3  0.187120 -0.074436  0.061000 
 4  0.185068 -0.077775  0.065957 
 5  0.184321 -0.077834  0.068475 
 6  0.183914 -0.076977  0.070342 
 7  0.183581 -0.075850  0.072047 
 8  0.183250 -0.074629  0.073723 
 9  0.182901 -0.073361  0.075405 
 10  0.182529 -0.072058  0.077104 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل الجدول السابق أّن هناك أثر مزاحم لالستثمارات الوقفية في 
اإلنفاق الحكومي على الصحة.. كون حدوث صدمة في متغير االستثمار الوقفي 
وعوائده ستؤدي إلى انخفاض اإلنفاق الحكومي على الصحة. ويمكن أن يعزى هذا 

ستثمارات من قبل الحكومة ومن األمر إلى أّن اإلنفاق على الصحة ضئيل وال يحتاج ال
 قبل االستثمارات الوقفية.
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 المطلب الثالث
 وعوائدها في اإلنفاق على التعليمأثر االستثمارات الوقفية 

وفي هذا المطلب سوف نقدر النموذج القياسي ألثر عوائد االستثمارات الوقفية 
 على االنفاق الحكومي على التعليم والمعبر عنه بالعالقة التالي: 

GES=α+β1*IW+β2*WF+e 
  حيث:
GES.اإلنفاق الحكومي االستثماري على التعليم : 

a, b1, b2 تقديرها.: تمثل معلمات النموذج القياسي المراد 
IW.عوائد االستثمارات الوقفية : 
WF.حجم أصول الصناديق الوقفية : 

e.الخطأ المعياري : 
يوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي 

 الثالث:
 (: نتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج القياسي الفرعي الثالث3-34الجدول رقم )

 فرق أول مستوى الترميز المتغير

  
من دون ثابت 

 أو اتجاه
 ثابت واتجاه ثابت

من دون ثابت 
 أو اتجاه

 ثابت
ثابت 
 واتجاه

اإلنفاق الحكومي 
 على التعليم

Logges 
1.41 

(0.96) 
-1.74 
(0.40) 

-0.18 
(0.99) 

-3.54 (0) 
-3.69 
(0.01) 

-4.07 
(0) 

 Logwf 0.19 (0.73) الصناديق الوقفية
-2.96 
(0.06) 

-3.40 
(0.08) 

-5.17 (0) -5.03 (0) 
-4.79 
(0) 

عوائد االستثمارات 
 الوقفية

Logiw 2.33 (0.99) 
-1.14 
(0.68) 

-2.79 
(0.22) 

-6.45 (0) -7.56 (0) 
-7.48 
(0) 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

 الفرق األول.يتضح من خالل الجدول السابق استقرار كافة المتغيرات عند 
كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي 

 الفرعي الثالث
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 (: نتائج عدد فترات التباطؤ للنموذج القياسي الفرعي الثالث:3-35الجدول رقم )
فترة 

 التباطؤ

LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 -1.257169 NA 0.000596 1.079702 1.527068* 1.155414 

2 5.937543 9.845395 0.000764 1.269732 2.164464 1.421156 

3 25.21838 20.29561* 0.000310* 0.187539* 1.529637 0.414675* 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

باتفاق جميع  3يتضح من خالل الجدول السابق أّن عدد فترات التباطؤ المثلى هو 
 سنوات( 3المعايير. ما يعني أّن الفترة الالزمة لظهور العالقة طويلة جدًا )

كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج القياسي الفرعي 
 الثالث:

 (: نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج القياسي الفرعي الثالث:3-36الجدول رقم )
  اختبار األثر

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.888050 47.86419 29.79707 0.0002 

At most 1 0.372920 8.449576 15.49471 0.4186 

At most 2 0.002735 0.049302 3.841466 0.8243 

 اختبار القيمة الكامنة العظمة

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.888050 39.41461 21.13162 0.0001 

At most 1 0.372920 8.400274 14.26460 0.3395 

At most 2 0.002735 0.049302 3.841466 0.8243 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتبين من خالل اختباري األثر والقيمة الكامنة العظمى وجود عالقة تكامل مشتركة 
واحدة حيث بلغت القيمة االحتمالية الختباري األثر والقيمة الكامنة العظمى عند عدد 

 .0.05وهما أقل من 0.0002،0.001عالقة تكامل مشترك واحد هو على التوالي 
 يوجد عالقة تكامل مشترك فيمكن تطبيق نموذج تصحيح الخطأ: بما أّنه

 (: نتائج نموذج تصحيح الخطأ للنموذج القياسي الفرعي الثالث3-37الجدول رقم )
Cointegrating Eq:  CointEq1 

  
LOGGES (-1)  1.000000 

  

LOGWF (-1)  0.411994 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 188 - 

  (0.30691) 

 [ 1.34240] 

  

LOGIW (-1) -2.327009 

  (0.15087) 

 [-15.4237] 

  

C  16.59749 

  
Error Correction: D(LOGGES) 

  
CointEq1 -0.959418 

  (0.66594) 

 [-1.44070] 

D (LOGGES (-1))  0.579914 

  (0.69966) 

 [ 0.82886] 

  

D (LOGGES (-2))  1.183204 

  (0.72598) 

 [ 1.62980] 

  

D (LOGGES (-3))  0.727359 

  (0.60838) 

 [ 1.19557] 

  

D (LOGWF (-1))  0.383952 

  (0.26945) 

 [ 1.42495] 

  

D (LOGWF (-2))  0.130038 

  (0.20604) 

 [ 0.63112] 

  

D (LOGWF (-3))  0.312863 

  (0.32591) 

 [ 0.95996] 

  

D (LOGIW (-1)) -0.770991 

  (1.57593) 

 [-0.48923] 

  

D (LOGIW (-2)) -1.482574 

  (1.45749) 

 [-1.01721] 

  

D (LOGIW (-3)) -1.690488 

  (1.26235) 

 [-1.33916] 

  

C  0.046880 

  (0.14503) 

 [ 0.32324] 

  
R-squared  0.336330 

Adj. R-squared -0.611771 

Sum sq. resids  1.067226 

S.E. equation  0.390462 

F-statistic  0.354740 

Log likelihood -0.113114 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 189 - 

Akaike AIC  1.234790 

Schwarz SC  1.778907 

Mean dependent  0.081942 

S.D. dependent  0.307558 

  
Determinant resid covariance (dof adj.) 

Determinant resid covariance 

Log likelihood 

Akaike information criterion 

Schwarz criterion 

Number of coefficients 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

على الرغم من سلبية معامل تصحيح الخطأ إال أّنه ال يوجد معنوية وبالتالي سيتم 
 :varتطبيق نموذج 

 VAR(: نتائج نموذج 3-38الجدول رقم )
 LOGGES 

LOGGES (-1)  0.892713 

  (0.37717) 

 [ 2.36688] 

LOGGES (-2)  0.182463 

  (0.51491) 

 [ 0.35436] 

LOGGES (-3) -0.200334 

  (0.47078) 

 [-0.42554] 

LOGWF (-1)  0.117176 

  (0.27018) 

 [ 0.43369] 

LOGWF (-2) -0.075027 

  (0.22798) 

 [-0.32909] 

LOGWF (-3)  0.053158 

  (0.19263) 

 [ 0.27596] 

LOGIW (-1)  0.113059 

  (0.65335) 

 [ 0.17305] 

LOGIW (-2) -0.035535 

  (0.63195) 

 [-0.05623] 

LOGIW (-3) -0.028876 

  (0.88832) 

 [-0.03251] 

  
  



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 190 - 

R-squared  0.909975 

Adj. R-squared  0.837955 

Sum sq. resids  1.227565 

S.E. equation  0.350366 

F-statistic  12.63503 

Log likelihood -0.935473 

Akaike AIC  1.045839 

Schwarz SC  1.493205 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة في 
 المتغير التابع.

 ويوضح الشكل اآلتي نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج:
 (: نتائج اختبار االستقرار الهيكلي للنموذج القياسي الفرعي الثاني3-15الشكل رقم )

 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

للنموذج حيث كانت كافة يتضح من خالل الشكل السابق وجود استقرار هيكلي 
 النقاط واقعة داخل الدائرة.

كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار االرتباط الذاتي لبواقي النموذج القياسي 
 الفرعي الثالث:

 (: نتائج اختبار البواقي للنموذج القياسي الفرعي الثاني:3-39الجدول رقم )
Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1  9.230111  9  0.4163  1.084440 (9, 12.3)  0.4362 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 191 - 

2  11.09963  9  0.2689  1.392192 (9, 12.3)  0.2888 

3  15.30712  9  0.0828  2.233464 (9, 12.3)  0.0955 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

ارتباط ذاتي حيث كانت يتضح من خالل الجدول السابق أّنه ال يوجد مشكلة 
 .0.05القيمة االحتمالية لكال االختبارين أكبر من 

 كما يوضح الجدول التالي نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:
 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج القياسي الفرعي الثالث:3-40الجدول رقم )

-Jarque المكون

Bera 

القيمة  درجات الحرية

 .االحتمالية

1  0.128505 2  0.9378 

2  0.455384 2  0.7964 

3  0.736033 2  0.6921 

 0.9705 2 1.31 اجملمع

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

يتضح من خالل القيمة االحتمالية المقابلة لكافة المكونات وجود توزيع طبيعي 
 .0.05وهي أكبر من  0.9705المجمعة للبواقي حيث بلغت القيمة االحتمالية 

 كما يوضح الجدول التالي نتائج تحليل مكونات التباين:
للنموذج القياسي الفرعي  تحليل مكونات التباين(: نتائج 3-41الجدول رقم )

 الثالث:

 
من التغيرات في االنفاق الحكومي على التعليم يفسر من قيم المتغير  %99إّن 
 تفسره االستثمارات الوقفية. من اإلنفاق %0.64ذاته و

وفي النهاية يوضح الجدول التالي نتائج دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي 
 الثالث:

 (: دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي الثالث3-42الجدول رقم )

 Variance Decomposition of LOGGES:
 Period S.E. LOGGES LOGWF LOGIW

 1  0.350366  100.0000  0.000000  0.000000
 2  0.487393  99.17285  0.793240  0.033913
 3  0.606859  99.35564  0.597841  0.046514
 4  0.682150  99.15222  0.649475  0.198303
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 LOGGES LOGWF LOGIW الفترة

 1  0.350366  0.000000  0.000000 

 2  0.335903  0.043409  0.008976 

 3  0.360996  0.017815  0.009526 

 4  0.308996  0.028644  0.027413 

 5  0.238360  0.046970  0.040378 

 6  0.175610  0.042475  0.048970 

 7  0.122883  0.052814  0.056973 

 8  0.077797  0.063309  0.061444 

 9  0.048693  0.064114  0.062400 

 10  0.023099  0.065667  0.066015 

 Eviews10 باستخدام برنامج المصدر: نتائج تحليل البيانات

لالستثمارات الوقفية في  مكمالً  اً يتضح من خالل الجدول السابق أّن هناك أثر 
اإلنفاق الحكومي على التعليم كون حدوث صدمة في متغير االستثمار الوقفي وعوائده 
ستؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم. ويمكن أن يعزى ذلك من وجهة نظر 
الباحث إلى أّن قطاع التعليم ال تستطيع الحكومة القيام به بشكل كامل فتأتي الصناديق 

 الوقفية وتعزز من زيادة اإلنفاق الحكومي االستثمار على التعليم.
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 النتائج
 النظري:القسم نتائج أواًل: 

 : تتلخص نتائج البحث في هذا القسم بما يأتي
ن تجربة األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت تجربة ثرية، يمكن اإلفادة أ .1

منها في مجال الصناديق الوقفية حيث وضعت لها النظام الالئحي للصناديق 
ؤونه، الوقفية وتهدف هذه الصناديق إلى الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بش

إدارة أموال الوقف واستثماره، وصرف ريعه، بإيجاد المصارف للوقف بإنفاقها 
 في األوجه التي أنشأته له.

أموال الوقف النقدية عن طريق  اتجمع فيه ةبنكي اتحسابالصناديق الوقفية هي  .2
التبرع أو المساهمة ألهداف محددة، واستثمارها بإحدى الطرق الشرعية، ثم 

 .مع تمتعها بإدارة مستقلة مصارف المحددة لهذا الغرض،صرف ريعها في ال
الصناديق الوقفية مشروعة في الشريعة اإلسالمية، دل على مشروعيتها الكتاب  .3

 .والسنة، والعرف، والقواعد الفقهية
ليس هناك نص في تعيين األعيان التي توقف، ويحرم غيرها، فيكون وقف  .4

 شرعًا ألن النقود من المنقوالت ووقف المنقوالت جائز. اً النقود جائز 
وقف المشاع هو الذي جاءت به السنة النبوية المطهرة، فلقد أوقف عمر بن  .5

الخطاب رضي اهلل عنه أسهمه في خيبر وكانت مجهولة، وأقره النبي صلى اهلل 
 عليه وسلم، واإلقرار حجة كالقول.

أساسي ومهم، الستمراريته في  إن الحفاظ على أصول الوقف وعمارته أمر .6
الثواب والعطاء والنفع، ولذلك قرر الفقهاء وجوب البدء بعمارة الوقف، وصيانته 

 من ثمرته، وما بقي فيدفع للموقوف عليهم.
صالحه واستغالله بالوجه األكمل يعني استثماره وتنميته،  .7 إن عمارة الوقف وا 

 وهو المطلوب شرعًا.
ة عميقة لمعرفة أفضل فرص االستثمار وصيغه يجب القيام بدراسات اقتصادي .8

للوصول إلى تحقيق أفضل العوائد، مع وجوب استخدام مختلف الطرق والوسائل 
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المساعدة في اإلدارة والحسابات والتقديم ودراسة الجدوى لكل مشروع اقتصادي 
يتعلق بأموال األوقاف، مع وجوب االستعانة بالمختصين وأهل الخبرة لوضع 

 رامج المدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثماره.الخطط والب
إن استثمار أموال الوقف يحقق مصالح الموقوف عليهم، ويحقق مصالح األمة  .9

الفاقات االجتماعية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوجيه  في ترميمعامة، 
عة، االستثمارات إلى القطاعات االنتاجية التي يحتاجها المجتمع كالسكن، والزرا

والصناعة المتطورة، والخدمات في الفنادق، وفي مجال التعليم باالستثمار في 
إنشاء المدارس وفتح الجامعات الربحية، وفي مجال االقتصاد والمال كالمساهمة 

 في الشركات واألسهم والصكوك، وتحريك األسواق.
: استعمل الفقهاء في التاريخ اإلسالمي عدة وسائل الستثمار الوقف، منها .10

إجارة الوقف، ثم أوجدوا وابتكروا صورًا جديدة إلجارة الوقف كالحكر، 
والمرصد، والكدك، والقميص، وشد المسكة، واإلجارتين، والقيمة، وحق القرار، 

وا إلى استبدال الوقف للحفاظ على غايته، واستغلوا أراضي األوقاف أكما لج
األموال السائلة بالمضاربة  الزراعية بالمزارعة والمساقاة والمغارسة، واستثمروا

 في إطار ضيق، ثم توسعوا بذلك في العصر الحاضر.
استخدم العلماء الوسائل االستثمارية الحديثة على األوقاف، كسندات  .11

المقارضة، واالستصناع، واالستصناع الموازي، والمشاركة المتناقصة 
البيع التأجيري، المنتهية بالتمليك، واإلجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك أو 

والتمويل بالمرابحة، والتمويل بإضافة وقف جديد للوقف القديم، واالقتراض 
للوقف، واإليداع المصرفي في حسابات االستثمار، والمتاجرة باألسهم، 
واإلدارة المباشرة الستثمار الوقف، وبيع حق االستثمار، والصناديق الوقفية، 

 واألسهم الوقفية.
ليشمل معظم متطلبات تنمية المجتمع وما يلزم  الوقفية يتسع عمل الصناديق .12

للوفاء بمخـتلف االحتياجات الشـعبية وفي مقدمة هذه المجاالت خدمة القرآن 
الكريم وعلومه ورعاية المساجد والتنمية العلمية إضافة إلى تنمية البيئة 

 .والمجتمعات المحلية
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تتمكن من االستثمار األمثل لالصناديق الوقفية تتبع طرق اإلدارة الحديثة،  .13
لتلك األموال، وتستطيع أن تؤدي مهمتها بكل سهولة ويسر، وبما يحقق أعلى 

 .نجاح
نشاء المشروعات ، و االستثمار العقاريالستثماره؛ منها:  كثيرةللوقف مجاالت  .14 ا 

المساهمة في أموال األوقاف، و المساهمة في زيادة رؤوس ، و االنتاجية
االستثمار في ، و لدى المؤسسات المالية اإلسالميةالحسابات االستثمارية 

، االستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية، و األوراق المالية الجائزة شرعاً 
 .وغيرها االستثمار في األنشطة الزراعيةو 

وضع العلماء ضوابط الستثمار الوقف، أهمها: المشروعية، واختيار مجال  .15
االستثمار حسب المصلحة، واالستثمار االستثمار األفضل، واستبدال صيغة 

في المشروعات المحلية واإلقليمية، وتنويع المشاريع والشركات والمؤسسات 
والمجاالت، ووجوب توثيق العقود واالشتراكات بطرق التوثيق المضمونة 
والحديثة، وضرورة المتابعة والمراقبة الدقيقة، واستثمار بعض الريع الناتج من 

ى تحقيق الهدف من الوقف، وااللتزام بشرط الواقف، الوقف، والحرص عل
ومراعاة العرف التجاري االستثماري، واتباع األولويات والمفاضلة بين طرق 

 االستثمار.
 ومال الوقف وغلة الوقف مال بين الخلط عدم يجب األوقاف محاسبة عند .16

 على فالوق مال أن شرعا المقرر من أنه ذلك يحدث أحيانا، كما الناظر
 وكذا عدم به ضراراإل وعدم عليه المحافظة وتلزم وجل عز اهلل ملكية

 .للملكية ناقلة تصرفات فيه التصرف
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 لقياسية: نتائج الدراسات اثانيًا: 
بعد أن تم تقدير النماذج القياسية الالزمة الختبار فرضيات البحث واإلجابة على 

نموذج تم تقديره في هذه الدراسة  تساؤالت مشكلة البحث فيما يلي النتائج المتعلقة بكل
على استعراض في الفصول النظرية  الدراسة بناءً  والتوصيات التي خرج بها الباحث من

  .للدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها في المبحث الثاني من الفصل القياسي
نتائج تقدير النماذج القياسية األربعة التي تم تقديرها لغرض  بدايةنستعرض و 

 اختبار فرضيات البحث واإلجابة على أسئلته:
فيما يخص النموذج القياسي ألثر االستثمارات الوقفية على اإلنفاق الحكومي 

 االجتماعي في دولة الكويت توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ذات داللة إحصائية من عوائد االستثمارات جل قصيرة األ طردية هناك عالقة .1

يختلف مع الفرضية األولى  االوقفية إلى االنفاق الحكومي االجتماعي، وهذ
من  %25أّن أي وهو معنوي  0.25- الخطأ بلغ معامل تصحيح للدراسة، وقد

، وهنا ال %71األخطاء تصحح كل سنة. وقد بلغت القيمة التفسيرية للنموذج 
اإلشارة إلى أّن االقتصاد الكويتي يعاني من اختالالت هيكلية وهذا ما بّد من 

يتضح من خالل قيمة معامل تصحيح الخطأ حيث أّنه للعودة إلى الوضع 
التوازني يحتاج ألربع سنوات وهي فترة طويلة وتدل على عدم قدرة كافية 

 للمواءمة بين االستثمارات الوقفية واإلنفاق الحكومي االستثماري.
طويلة طردية وجد عالقة تي فإّنه لوبالتا 3.49أكبر من  Fبما أّن قيمة اختبار  .2

 اإلنفاقوعلى نحو عام فإن إيرادات االستثمارات الوقفية هي المؤثر في  األجل
الحكومي االستثماري أي أّنه في حال زيادة عوائد استثمارات الصناديق الوقفية 

ويعزى ذلك إلى ضعف في  تثماري،فإّن ذلك سيعزز من اإلنفاق الحكومي االس
وضع خطط اإلنفاق االجتماعي حيث ال يتم أخذ أوجه أنفاق عوائد استثمارات 

 المشاريع الوقفية بعين االعتبار عند وضع تلك الخطط.
 .مشكلة ارتباط ذاتي في البواقي وجودعدم  .3
 .هناك استقرار هيكلي واستقرار في المعالم .4
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يدرس أثر االستثمارات الوقفية على االنفاق فيما يخص النموذج القياسي الذي 
 الحكومي على الضمان االجتماعي توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود أثر طويل األجل لكل من االستثمارات الوقفية وعوائد االستثمارات الوقفية  .1
في اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي، كما بلغت القوة التفسيرية 

. وكنتيجة طبيعية لحصة اإلنفاق الحكومي على الضمان %54للنموذج 
ياجات تأتي االجتماعي المرتفع وعدم قدرة الحكومة على تغطية كافة االحت

لإلنفاق الحكومي االستثماري على الضمان  كمكملاالستثمارات الوقفية 
االجتماعي، وهذا يتفق مع الفرض الثاني للدراسة فيما يخص اإلنفاق على 

 الضمان االجتماعي.
 وجود استقرار هيكلي للنموذج حيث كانت كافة النقاط واقعة داخل الدائرة. .2
ي اإلنفاق على الضمان االجتماعي ناجم من التغيرات الحاصلة ف %55أّن  .3

والباقي إيراد  %39عن المتغير ذاته، في حين تفسر االستثمارات الوقفية 
 االستثمارات الوقفية.

لالستثمارات الوقفية وعوائدها في اإلنفاق الحكومي على  مكملهناك أثر  .4
 الضمان االجتماعي. حيث أّن حدوث صدمة في متغير االستثمار الوقفي خالل
 فترة الدراسة وعوائده أدت إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي.

فيما يخص النموذج القياسي الذي يدرس أثر االستثمارات الوقفية على االنفاق 
 الحكومي على الصحة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

يمكن أن يعزى عدم وجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع. و  .1
 ذلك إلى أّن حجم اإلنفاق في القطاع الصحي ضئيل.

% من التغيرات الحاصلة في اإلنفاق على الصحة ناجم عن المتغير 85إّن  .2
 والباقي إيراد االستثمارات الوقفية. %8تفسر االستثمارات الوقفية  حينذاته، في 

لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على الصحة ولكنه  مزاحم هناك أثر .5
ضئيل. حيث أنَّ حدوث صدمة في متغير االستثمار الوقفي وعوائده أدت إلى 
انخفاض اإلنفاق الحكومي على الصحة. وذلك لعدم حاجة قطاع الصحة 
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كما هو الحال في الضمان االجتماعي، وهذا يتفق مع الفرض  ةإلنفاقات كبير 
ي للدراسة فيما يخص اإلنفاق على الصحة حيث أشارت إلى وجود عالقة الثان

 مزاحمة.
فيما يخص النموذج القياسي الذي يدرس أثر االستثمارات الوقفية على االنفاق 

 الحكومي على التعليم توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
كن أن يعزى عدم وجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع ويم .1

 ذلك لضئال قيمتها.

لالستثمارات الوقفية في اإلنفاق الحكومي على التعليم كون  مكملهناك أثر  .2
حدوث صدمة في متغير االستثمار الوقفي وعوائده ستؤدي إلى زيادة اإلنفاق 
الحكومي على التعليم. وهذا يتفق مع الفرض الثاني للدراسة فيما يخص اإلنفاق 

 ارت إلى وجود عالقة مزاحمة.على التعليم حيث أش
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 التوصياتثانيًا: 
 :أتيوهي مقسمة بحسب الجهة الموجهة إليها كما ي

التوصيات الموجهة للجهات الحكومية المعنية بتخطيط االنفاق الحكومي 
 االجتماعي:

وضع خطط االنفاق بالتنسيق قدر المستطاع مع توجهات وبرامج الجهات  .1
 الوقفية في القطاع الخيري.

دعم اإلنفاق العام الحكومي االستثماري لما له من دور في تعزيز النمو  .2
 االقتصادي.

دعم االستثمارات الوقفية في قطاعي الضمان االجتماعي والصحة من خالل  .3
منح تسهيالت أكبر لهما مثل قروض ميسرة في حال االستثمار الوقفي في هذه 

 القطاعات.
 ألوقاف:لالتوصيات الموجهة لألمانة العامة 

 التركيز على التوازن في القطاعات عند اإلنفاق االستثماري. .1
 دعم االستثمارات الوقفية. .2
 ضرورة وجود رؤية استراتيجية لالستثمارات الوقفية لكيال تحقق تذبذباً في العائد. .3
تحقيق التكامل واالندماج بين القطاع الحكومي واالستثمار الوقفي من خالل  .4

عات الممكن االستثمار بها بما يحقق عالقة التكامل التخطيط المشترك للقطا
 وليس التزاحم.
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 مالحق الدراسة  
 

 وتشتمل على: 
 ( نتائج اختبارات النموذج األول 1الملحق رقم ) -
 ARDL( نتائج نموذج 2الملحق رقم ) -
( نموذج تصحيح الخطأ لنموذج أثر االستثمارات والوقفية 3الملحق رقم ) -

 وعوائدها في اإلنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي
ألثر االستثمارات الوقفية وعوائدها في اإلنفاق  VAR( نموذج 4الملحق رقم ) -

 على الصحة
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 اختبارات النموذج األول( نتائج 1الملحق رقم )
 اختبار استقرار خدمة الدين

 

Null Hypothesis: LOGDS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.760169  0.3879 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

 

Null Hypothesis: LOGDS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.262379  0.1836 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGDS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.430761 0.0130 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  
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 اختبار استقرار االنفاق
 

Null Hypothesis: LOGGS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.465312  0.9948 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

 

Null Hypothesis: LOGGS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.946645 0.7523 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGGS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.471533  0.8069 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGS) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.726238  0.0797 

Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  

 10% level  -1.607051  
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Null Hypothesis: D(LOGGS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.426818  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

 
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.388325  0.0017 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
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 سعر البرميل
 

Null Hypothesis: LOGPO has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.489432  0.8124 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGPO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.320777  0.6000 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGPO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.098763  0.9051 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGPO) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.782511  0.0007 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
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Null Hypothesis: D(LOGPO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.790844 0.0104 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LOGPO) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.871196  0.0336 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
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 استقرار استثمارات الوقف
 

Null Hypothesis: LOGWF has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.190272  0.7314 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGWF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.952019  0.0563 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGWF has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.398783  0.0798 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LOGWF) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.174995  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LOGWF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.031240  0.0007 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGWF) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.794118  0.0056 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 ج استقرار إيرادات استثمار الوقفاستقرار نتائ
 

Null Hypothesis: LOGIW has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.332466  0.9929 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGIW has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.144766  0.6765 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGIW has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.786921  0.2165 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGIW) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.452107  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LOGIW) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.560409  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGIW) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.480809  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 استقرار االنفاق الحكومي على الضمان االجتماعي 
 

Null Hypothesis: LOGGSS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.431736  0.7977 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGGSS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.306684  0.1790 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGGSS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.035961  0.5493 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 
 

Null Hypothesis: D(LOGGSS) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.363807  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LOGGSS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.261324  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGSS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.715674  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 اختبار االنفاق على الضمان االجتماعي
 

Null Hypothesis: LOGGES has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.416387  0.9558 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGGES has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.744170  0.3960 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 

Null Hypothesis: LOGGES has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.181512  0.9888 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LOGGES) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.543798  0.0013 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGES) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.686306  0.0129 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGES) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.073479  0.0229 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 
 

  



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

- 215 - 

 االنفاق على الصحة
 

Null Hypothesis: LOGGHS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.671650  0.9966 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LOGGHS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.390385  0.9771 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 
 

Null Hypothesis: LOGGHS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.851608  0.1962 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(LOGGHS) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.707479  0.0008 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 
 

 

Null Hypothesis: D(LOGGHS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.008389  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGHS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.102867  0.0030 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 ardlنتائج نموذج ( 2الملحق رقم )
 العالقة قصيرة األجل

 

ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(LOGGS)   

Selected Model: ARDL(2, 1, 1, 1, 1)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/03/19   Time: 23:06   

Sample: 1996 2017   

Included observations: 20   
     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LOGGS(-1)) -0.533472 0.153856 -3.467353 0.0071 

D(LOGIW) 0.770550 0.219563 3.509477 0.0066 

D(LOGPO) 0.088832 0.118911 0.747048 0.4741 

D(LOGDS) -0.055168 0.171159 -0.322318 0.7546 

D(LOGWF) 0.045510 0.068715 0.662294 0.5244 

CointEq(-1)* -0.259749 0.043707 -5.942958 0.0002 
     
     R-squared 0.712097     Mean dependent var 0.119625 

Adjusted R-squared 0.609275     S.D. dependent var 0.224402 

S.E. of regression 0.140269     Akaike info criterion -0.847182 

Sum squared resid 0.275456     Schwarz criterion -0.548463 

Log likelihood 14.47182     Hannan-Quinn criter. -0.788869 

Durbin-Watson stat 2.663943    
     
     

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
 

 
 اختبار الكشف عن العالقة طويلة األجل

 

     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     F-statistic  3.784152 10%   2.2 3.09 

k 4 5%   2.56 3.49 

  2.5%   2.88 3.87 

  1%   3.29 4.37 
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 العالقة طويلة األجل
 
 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(LOGGS)   

Selected Model: ARDL(2, 1, 1, 1, 1)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/03/19   Time: 23:07   

Sample: 1996 2017   

Included observations: 20   
     
     Conditional Error Correction Regression 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     C -31.72889 12.91849 -2.456083 0.0364 

LOGGS(-1)* -0.259749 0.229084 -1.133858 0.2862 

LOGIW(-1) 1.273232 0.462845 2.750882 0.0224 

LOGPO(-1) -0.075855 0.199731 -0.379789 0.7129 

LOGDS(-1) 0.599291 0.420540 1.425051 0.1879 

LOGWF(-1) 0.030659 0.240072 0.127709 0.9012 

 

 االرتباط الذاتي
 

Date: 10/03/19   Time: 23:08    

Sample: 1996 2017      

Included observations: 20     

Q-statistic probabilities adjusted for 2 dynamic regressors 
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob* 
       
            .**|  .   |      .**|  .   | 1 -0.340 -0.340 2.6709 0.102 

     . *|  .   |      ***|  .   | 2 -0.195 -0.351 3.6034 0.165 

     .  |  .   |      .**|  .   | 3 0.037 -0.222 3.6389 0.303 

     .  |  .   |      .**|  .   | 4 -0.059 -0.275 3.7343 0.443 

     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.194 0.021 4.8338 0.436 

     . *|  .   |      . *|  .   | 6 -0.146 -0.141 5.5069 0.481 

     . *|  .   |      .**|  .   | 7 -0.127 -0.251 6.0565 0.533 

     .  |**.   |      .  |* .   | 8 0.305 0.112 9.4675 0.304 

     .  |  .   |      .  |* .   | 9 -0.056 0.096 9.5941 0.384 

     .**|  .   |      . *|  .   | 10 -0.209 -0.159 11.511 0.319 

     .  |* .   |      .  |  .   | 11 0.136 0.049 12.422 0.333 

     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.129 -0.147 13.334 0.345 
       
       

*Probabilities may not be valid for this equation specification. 
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 ardlالتوزيع الطبيعي لنموذج 

0

1

2

3

4

5

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 1998 2017

Observations 20

Mean       6.22e-15

Median   0.006701

Maximum  0.221145

Minimum -0.238961

Std. Dev.   0.120406

Skewness  -0.190459

Kurtosis   2.278710

Jarque-Bera  0.554465

Probability  0.757878 

 
 ardlعدم ثبات التباين لنموذج 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 1.954283     Prob. F(1,17) 0.1801 

Obs*R-squared 1.958997     Prob. Chi-Square(1) 0.1616 
     
     

 

 اختبار مدى مالءمة النموذج
 

Ramsey RESET Test   

Equation: FINALMODEL   

Specification: LOGGS   LOGGS(-1) LOGGS(-2) LOGIW LOGIW(-1) LOGPO 

        LOGPO(-1) LOGDS LOGDS(-1) LOGWF LOGWF(-1) C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.429907  8  0.6786  

F-statistic  0.184820 (1, 8)  0.6786  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.006220  1  0.006220  

Restricted SSR  0.275456  9  0.030606  

Unrestricted SSR  0.269236  8  0.033655  
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 نموذج تصحيح الخطأ لنموذج أثر االستثمارات والوقفية ( 3الملحق رقم )
 الضمان االجتماعيوعوائدها في اإلنفاق الحكومي على 

 

Vector Error Correction Estimates  

Date: 10/03/19   Time: 23:11  

Sample (adjusted): 1998 2017  

Included observations: 20 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    LOGGSS(-1)  1.000000   

    

LOGWF(-1) -1.708199   

  (0.26042)   

 [-6.55936]   

    

LOGIW(-1) -2.271718   

  (0.29079)   

 [-7.81228]   

    

C  51.45412   
    
    Error Correction: D(LOGGSS) D(LOGWF) D(LOGIW) 
    
    CointEq1 -0.646270  0.271405  0.102310 

  (0.18816)  (0.17778)  (0.04737) 

 [-3.43463] [ 1.52659] [ 2.15994] 

    

D(LOGGSS(-1)) -0.172130 -0.182546  0.021507 

  (0.18171)  (0.17169)  (0.04574) 

 [-0.94726] [-1.06322] [ 0.47015] 

    

D(LOGWF(-1)) -0.598429  0.234797  0.156897 

  (0.31212)  (0.29490)  (0.07857) 

 [-1.91732] [ 0.79619] [ 1.99689] 

    

D(LOGIW(-1))  0.448848 -0.087489 -0.424721 

  (0.76138)  (0.71938)  (0.19166) 

 [ 0.58952] [-0.12162] [-2.21596] 

    

C  0.049391 -0.005994  0.074513 

  (0.13032)  (0.12313)  (0.03281) 

 [ 0.37901] [-0.04868] [ 2.27138] 
    
    R-squared  0.551107  0.167353  0.477071 

Adj. R-squared  0.431402 -0.054686  0.337624 

Sum sq. resids  4.315297  3.852408  0.273461 

S.E. equation  0.536364  0.506781  0.135021 

F-statistic  4.603880  0.753709  3.421152 

Log likelihood -13.04311 -11.90843  14.54452 

Akaike AIC  1.804311  1.690843 -0.954452 

Schwarz SC  2.053244  1.939776 -0.705519 

Mean dependent  0.055953 -0.018267  0.051677 

S.D. dependent  0.711307  0.493468  0.165901 
    
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000834  
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Determinant resid covariance  0.000352  

Log likelihood -5.616588  

Akaike information criterion  2.361659  

Schwarz criterion  3.257818  

Number of coefficients  18  
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 ة ألثر االستثمارات الوقفي varنموذج ( 4الملحق رقم )
 وعوائدها في اإلنفاق على الصحة

 

Vector Autoregression Estimates  

Date: 10/03/19   Time: 23:12  

Sample (adjusted): 1997 2017  

Included observations: 21 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     LOGGHS LOGWF LOGIW 
    
    LOGGHS(-1)  0.858879 -0.514921  0.003971 

  (0.11143)  (0.24379)  (0.08948) 

 [ 7.70781] [-2.11218] [ 0.04438] 

    

LOGWF(-1) -0.153081  0.453046  0.024082 

  (0.09754)  (0.21340)  (0.07833) 

 [-1.56941] [ 2.12299] [ 0.30746] 

    

LOGIW(-1)  0.292874  1.032469  0.977509 

  (0.19018)  (0.41608)  (0.15272) 

 [ 1.53997] [ 2.48142] [ 6.40083] 
    
    R-squared  0.960484  0.162462  0.817796 

Adj. R-squared  0.956093  0.069402  0.797552 

Sum sq. resids  0.861876  4.125342  0.555745 

S.E. equation  0.218820  0.478733  0.175712 

F-statistic  218.7541  1.745776  40.39529 

Log likelihood  3.730541 -12.71029  8.337947 

Akaike AIC -0.069575  1.496218 -0.508376 

Schwarz SC  0.079642  1.645435 -0.359158 

Mean dependent  19.16284  16.31839  18.20569 

S.D. dependent  1.044285  0.496264  0.390521 
    
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000278  

Determinant resid covariance  0.000175  

Log likelihood  1.434526  

Akaike information criterion  0.720521  

Schwarz criterion  1.168174  

Number of coefficients  9  
    
    

 

 
 اإلنفاق على التعليم

 

Vector Autoregression Estimates  

Date: 10/03/19   Time: 23:14  

Sample (adjusted): 1999 2017  

Included observations: 19 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     LOGGES LOGWF LOGIW 
    
    LOGGES(-1)  0.892713  0.284399 -0.196130 

  (0.37717)  (0.40676)  (0.11334) 

 [ 2.36688] [ 0.69919] [-1.73044] 
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LOGGES(-2)  0.182463 -0.507136  0.133810 

  (0.51491)  (0.55531)  (0.15473) 

 [ 0.35436] [-0.91325] [ 0.86478] 

    

LOGGES(-3) -0.200334 -1.148232  0.213778 

  (0.47078)  (0.50771)  (0.14147) 

 [-0.42554] [-2.26160] [ 1.51112] 

    

LOGWF(-1)  0.117176 -0.021178  0.153820 

  (0.27018)  (0.29138)  (0.08119) 

 [ 0.43369] [-0.07268] [ 1.89454] 

    

LOGWF(-2) -0.075027 -0.331277 -0.149218 

  (0.22798)  (0.24587)  (0.06851) 

 [-0.32909] [-1.34737] [-2.17804] 

    

LOGWF(-3)  0.053158 -0.070274  0.275164 

  (0.19263)  (0.20774)  (0.05789) 

 [ 0.27596] [-0.33827] [ 4.75353] 

    

LOGIW(-1)  0.113059 -0.260157  0.752525 

  (0.65335)  (0.70460)  (0.19633) 

 [ 0.17305] [-0.36923] [ 3.83290] 

    

LOGIW(-2) -0.035535  1.328511  0.526414 

  (0.63195)  (0.68153)  (0.18990) 

 [-0.05623] [ 1.94932] [ 2.77200] 

    

LOGIW(-3) -0.028876  1.639677 -0.685379 

  (0.88832)  (0.95800)  (0.26694) 

 [-0.03251] [ 1.71156] [-2.56751] 
    
    R-squared  0.909975  0.700066  0.953650 

Adj. R-squared  0.837955  0.460120  0.916570 

Sum sq. resids  1.227565  1.427717  0.110852 

S.E. equation  0.350366  0.377851  0.105287 

F-statistic  12.63503  2.917589  25.71862 

Log likelihood -0.935473 -2.370393  21.90811 

Akaike AIC  1.045839  1.196883 -1.358748 

Schwarz SC  1.493205  1.644249 -0.911382 

Mean dependent  19.14272  16.29036  18.26301 

S.D. dependent  0.870371  0.514248  0.364511 
    
    Determinant resid covariance (dof adj.)  9.68E-05  

Determinant resid covariance  1.41E-05  

Log likelihood  25.21838  

Akaike information criterion  0.187539  

Schwarz criterion  1.529637  

Number of coefficients  27  
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 بة للنموذج القياسي الفرعي األولدالة االستجا
 

    
     Response of 

LOGGSS:    

 Period LOGGSS LOGWF LOGIW 
    
     1  0.536364  0.000000  0.000000 

 2  0.298257  0.214904  0.207848 

 3  0.382414  0.515656  0.021752 

 4  0.310795  0.347118  0.113161 
 

 دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي الثاني
 

    
     Response of 

LOGGHS:    

 Period LOGGHS LOGWF LOGIW 
    
     1  0.218820  0.000000  0.000000 

 2  0.194029 -0.059132  0.047042 

 3  0.187120 -0.074436  0.061000 

 4  0.185068 -0.077775  0.065957 

 5  0.184321 -0.077834  0.068475 

 6  0.183914 -0.076977  0.070342 

 7  0.183581 -0.075850  0.072047 

 8  0.183250 -0.074629  0.073723 

 9  0.182901 -0.073361  0.075405 

 10  0.182529 -0.072058  0.077104 
    
    

 

 دالة االستجابة للنموذج القياسي الفرعي الثالث
 

 Response of 
LOGGES:    

 Period LOGGES LOGWF LOGIW 
    
     1  0.350366  0.000000  0.000000 

 2  0.335903  0.043409  0.008976 

 3  0.360996  0.017815  0.009526 

 4  0.308996  0.028644  0.027413 

 5  0.238360  0.046970  0.040378 
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 الفهارس
 

 وتشتمل على: 
 اآليات.أواًل: 

 ثانيًا: فهرس األحاديث واآلثار.
 ثالثًا: فهرس األعالم.

 فهرس الجداول.رابعًا: 
 ًا: فهرس األشكال.خامس
 ًا: فهرس المصادر والمراجع.سادس
 عًا: فهرس الموضوعات.ساب
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 أواًل: فهرس اآليات
 الصفحة اآلية السورة اآلية م

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ  .1

 َّ مب خب حب
 79 195 البقرة

 96 282 البقرةٱَّمج حج مث هت مت خت حت   جت هبُّ  .2

 من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .3

 َّ جه ين ىن
آل 
 53 92 عمران

 7 108 التوبةٱَّمبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  .4

  من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّٱ  .5

ٱَّ زي  ري ٰى ين ىن نن
 52 77 الحج

6.  
 حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ

 خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف خف

 َّ حم جم هل مل
 50 50 القصص

7.  
 هن من خن   حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه
 82 41 الروم

8.  
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ
  هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن
ٱَّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ

 50 26 ص

 جض   مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ  .9
ٱَّ خض حض

 84 10 الحجرات
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 ثانيًا: فهرس األحاديث
 الصفحة الحديث م
)أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" قال: قالوا: يا رسول اهلل، ما   .1

إال ماله أحب إليه من مال وارثه قال: اعلموا أنه ليس منكم  منا
أحد إال مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إال ما 

 قدمت، ومال وارثك ما أخرت(

54 

)قالت هند أم معاوية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن أبا   .2
جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال:  سفيان رجل شحيح، فهل علي

 خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف(

56 

 82 )اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم ثُمَّ َيْغَتِسُل ِمْنُه(  .3
 4 )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(  .4
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 ثالثًا: فهرس األعالم
 الصفحة العلم م

 54 مسعودأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن   .1
 56 أم المؤمنين أم عبد اهلل عائشة بنت أبي بكر  .2
 53 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر السعدي  .3
 55 عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي  .4
 45 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري  .5
 57 يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي تكبن  .6
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 هـ 1407 4للماليين، ط تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم
 .م(1987 -
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 –الكويت  –بحث مقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية، األمانة العامة لألوقاف 
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 .م11/10/2004 /



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

 

- 242 - 

الخرافي، وآخرون، "التربية الوقفية" األمانة العامة لألوقاف  نعبد المحس -78
 .م2013مانة العامة لألوقاف، نموذجًا، األ
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 . م1993 -هـ 1414بيروت، 

عشر، مجمع الفقه ا، الوقف النقدي، الدورة الثالثة يدنأحمد شوقي  -122
 .م2001ر ديسمب 22-هـ1422شوال  7اإلسالمي، الكويت 

السعودي، ط. جامعة صالح المرزوقي: الشركات المساهمة في النظام  -123
 . أم القرى

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التكميل لما فات  -124
عة: ض، الطبتخريجه من إرواء الغليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الريا

 .م1996 -هـ  1417األولى، 
 التمويل وأساليب صيغ كفاءة" الغربي، معبد الحكيو ، صالح صالحي -125

 الدولي حول العلمي الملتقى "،الدورية والتقلبات األزمات احتواء في اإلسالمي
 م،2009 أكتوبر21-20 العالمية والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية األزمة
  .سطيف جامعة – الجزائر

 في والصناعة التجارة غرف عام اتحاد دور ،درديرة يوسف صالح -126
 المشروعات لندوة مقدمة بحثيه ورقة ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية

 .م2005( يوليو 27-25) -ليبيا – طرابلس ،والمتوسطة الصغيرة
عبد ، ترقيم: محمد فؤاد البخاري صحيحمحمد بن إسماعيل البخاري،  -127

 .هـ1408المكتبة السلفية، الطبعة الرابعة، ، الباقي
، تحقيق وترقيم: مسلمصحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  -128

 . ، دار الكتب العربية، القاهرة، )د. ط(، )د. ت(يعبد الباقمحمد فؤاد 
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، الطبعة األولى، بدون بيانات نشر، المالية العامةطارق الحاج،  -129
 .44، ص1999

قازيق، مكتبة )الز اقتصاديات الخدمات الصحية، طلعت الدمرداش،  -130
 .(2010القدس، 

طلعت مصطفى السروجي، ومنى محمود عويس، وأحمد محمد عليق،  -131
ع ، )مصر: جامعة حلوان، مركز نشر وتوزيالتنمية االجتماعية المثال والواقع

 .م(2001الكتاب الجامعي، 
: دراسة فقهية عادل بن عبد اهلل بن محمد المطرودي، البنوك التعاونية -132

 .م(2014مان للنشر والتوزيع، تطبيقية، الطبعة األولى، دار المي
تعزيز استفادة العالم االسالمي من عادل عبد الرشيد عبد الرازق،  -133

، ملتقى دولي حول التوافق بين نظام الوقف اإلسالمي والتنمية المستدامة
قالمة، ديسمبر سالمي، مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإل

 .م2012
، فقه المرابحة في التطبيق االقتصادي المعاصرعبد الحميد محمود البعلي،  -134

 .هرة: مكتبة السالم العالمية()القا
عبد الرحمن بن محمد الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، )بيروت:  -135

 .(2003، 2دار الكتب العلمية، ط
في الفقه اإلسالمي، رسالة  عبد الرحمن معاشي، البعد المقاصدي للوقف -136

 .م2005ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عبد الرحيم محمد حيزوم، " -137

"، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف للدولة الموازنة العامةعند عجز 
 .2009ة العربية السعودية، بالمملك

مجلة المجمع الفقهي سالم العبادي في الجزء الثالث من عبد ال -138
 . اإلسالمي الدولي
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اإلسالم: دراسة  في وتمويله استثمار الوقف فقهعبد القادر بن عزوز،  -139
ية العلوم ، رسالة دكتوراه، )جامعة الجزائر: كلتطبيقية عل الوقف الجزائري

 .(2004االسالمية، 
ي، والحفاظ عليها من منظور إسالمعبد القادر محمد أبو العال، البيئة  -140

 .اإلمارات-مؤتمر الشارقة
مدارك التنزيل وحقائق  ،عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي -141

التأويل، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 
 .م1998 -هـ  1419األولى،  مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة:

معالجة الفقر والبطالة من خالل استثمار أموال عبد اهلل بن منصور،  -142
 .إشارة إلى االستثمار الوقفي في الجزائر-الوقف

، بحث في منتدى "استثمار أموال الوقف"عبد اهلل بن موسى العمار،  -143
 –قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف بالكويت 

 -16 جلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنةمم، ومنشور في 2003هـ/1424
 . م2004/ سبتمبر )أيلول(  هـ1425رجب 

مهدي صالح داودي، إسراء عبد الرحمن التنمية  حسون،عبد اهلل  -144
 .(67) م، العدد2015ديالي،  مجلةالمستدامة المفهوم والعناصر واإلبعاد، 

بدولة تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف عبد اهلل سعد الهاجري،  -145
 .الكويت

بن  نعبد الرحم مجموعة مؤلفات العالمةبن ناصر السعدي،  نعبد الرحم -146
 .م2011طر، الطبعة األولى، ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قناصر السعدي

، أثر الوقف في التنمية عبد اهللبن  فعبد اللطي، فالعبد اللطي -147
بالمملكة العربية السعودية االقتصادية، بحث منشور في مؤتمر األوقاف األول 

 .م(2001)، جامعة أم القرى، بمكة المكرمة
مقاربة  –، طارق، نحو استراتيجية متكاملة لالستثمارات الوقفية عبد اهلل -148

( األمانة 29اجتماعية، بحث علمي محكم ومنشور في مجلة أوقاف، عدد رقم )
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 م.2015 -هـ 1437العامة لألوقاف بدولة الكويت، 
 Classical Forms ofمحمد وممد حبيب الرحمن،  عثماني، نور -149

Investment of Awqaf: A Juristic Analysis  بحث منشور في
 م.AJBAS 2015مجلة 

، التابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدوليالعدد الرابع من  -150
 (. 2159ـ1809المؤتمر اإلسالمي، الجزء الثالث )

 الخيري، للعمل رائدة تجربة الكويت في الوقفية الصناديق محرز، عدنان -151
 :موقع على متاح ،4ص ،1997أكتوبر ،الكويت ية،تالكوي العربي مجلة

khair.ws، 18/5/2017يوم:  شوهد. 
 اإلسالمي البنك اإلسالم، في التنمية تمويل "صيغ حسين، فخري عزي -152

-25الخرطوم، ص-29رقم للبحث والتدريب"، الندوة اإلسالمي المعهد للتنمية،
 ،الوطنية فهد الملك مكتبة م،1993يناير  20-18 الموافق هـ1413رجب  27
 .م1995هـ/1416: 1ط
اقتصاديات الوقف، دار النهضة العربية،  صقر،عطية عبد الحليم  -153

 .م1998ة، مصر، الطبعة األولى، القاهر 
اإلحكام في ، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي -154

  .عبد الرزاق عفيفي، )بيروت: المكتب اإلسالمي(أصول األحكام، المحقق: 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية  -155

الفكر، الطالب الرباني، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )دمشق: دار 
 .م(1994 -هـ 1414

علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي  -156
 -فقه مذهب اإلمام الشافعي، المحقق: الشيخ علي محمد معوض الكبير في 

ولى، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األ
 .م(1999-هـ  1419



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

 

- 250 - 

علي محمد يوسف المحمدي، الوقف فقهه وأنواعه، مؤتمر األوقاف  -157
قرى ، بالتعاون مع األول في المملكة الربية السعودية، الذي تنظمه جامعة أم ال

 .هــ1422وزارة الشؤون اإلسالمية، مكة المكرمة، شعبان 
حابة للتراث، عمر بن الحسين بن عبد اهلل، متن الخرقي، )دار الص -158

  .م(1993-هـ1413
، المحقق: التوضيح لشرح الجامع الصحيحعمر بن علي بن أحمد ابن الملقن،  -159

 1429ولى، التراث، دار النوادر، الطبعة األ)دمشق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق 
 .م(2008 -هـ 
العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب اإلمام  -160

األولى،  جدة، الطبعة: –الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج 
 .م2000 -هـ 1421

التعليمية ، إسهام الوقف في تمويل المؤسسات معبد الكريالعيوني،  -161
والثقافية بالمغرب خالل القرن العشرين، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير منشورة 

( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 11من ضمن سلسلة الرسائل الجامعية رقم )
 م.2010 -هـ 1431

الدولي حول  الملتقىغياط شريف، بن جلول خالد،، مجمع مداخالت  -162
تقييم تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، "

سياسات ودور المؤسسات المالية الدولية في مكافحة الفقر في الدول 
 .م2014"، ديسمبر العربية

، خان بهامش الفتاوى الهنديةفتاوى قاضيفخر الدين قاضيخان الحنفي،  -163
 .م2009دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكلم الطيب، فتح القديرمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،  -164
 .هـ1414بيروت، الطبعة األولى، 

، ضمن دور الوقف في التنمية المستدامة: حالة الجزائرفتيحة قشرو،  -165
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل االسالمي غير الربحي، )الزكاة 
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المستدامة(، مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في والوقف في تحقيق التنمية 
 .(2012ئر، )الجزائر: البليدة، الجزا

األسس الشرعية والمحددات  األوقاف.فداد، العياشي الصادق، استثمار  -166
( ألمانة 29االقتصادية، بحث علمي محكم منشور في مجلة أوقاف، عدد رقم )

 م.2015 -هـ 1437العامة لألوقاف بالكويت، 
، رسالة ماجستير، اإلجارة المنتهية بالتمليكس محمد األسطل، فرا -167
 .(2000زة: الجامعة اإلسالمية،)غ
فؤاد عبد اهلل العمر، إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعية،  -168

 األمين العام لألمانة العامة لألوقاف بالكويت، والخبير االقتصادي بالبنك
 .م1999اإلسالمي للتنمية، 

 .5 الفقرة األول، البند ،سابق مرجع (،6/15)140رقم  رقرا -169
  .6بند  (االستثمار(األول،  الوقف قضايا منتدى وتوصيات قرارات -170
، "دور األوقاف في توفير الخدمات العامة وتحقيق معبد الكريقندوز،  -171

 الجزائر -التنمية "بحث مقدم ضمن أعمال الملتقى العلمي الوطني بجامعة باتنة
األمانة العامة لألوقاف بالكويت، مجلة أوقاف الكويت، العدد  م، نشر2006

(16.) 
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب  -172

  .م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، الشرائع، دار الكتب العلمية، 
استثمار االوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع كمال المنصوري،  -173

)كلية العلوم االقتصادية  ماجستير،، رسالة االشارة لوضعية األوقاف فى الجزائر
 .(2001تسيير، جامعة الجزائر، وعلوم ال

كمال منصوري، وفارس مسدود، نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة  -174
 (،9) د خيضر، بسكرة، العددمجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محماألوقاف، 

 .م2006
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الكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، أحكام  -175
روت: دار الكتب القرآن، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، )بي

 .العلمية
صالحين، القطاع الثالث والمسؤولية االجتماعية  زعبد العزيلبنى  -176

أنموذجًا(، كتاب منشور ضمن مشروع مداد الكويت  –)األوقاف والتحديات 
 م.2015الوقف، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 

اللويحق، الوقف المشترك المعين والمشاع، بحث  البن مع نعبد الرحم -177
/صفر/  10-12مقدم لندوة الوقف والقضاء والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 

السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  ه، المملكة االعربية1426
 .واإلرشاد

الديحاني، المشروعات الصغيرة ودورها في حل مشكلة البطالة في  ماجد -178
سلسلة التقارير دولة الكويت، مجلس األمة، الكويت، إدارة البحوث والدراسات، 

 .م2005، االقتصادية
دار الكتب العلمية، المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن مفلح،  -179

 م.1997 -هـ 1418بيروت، الطبعة األولى، 
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي  -180

جمادى  25في دورتها لثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 
تمبر( يلول )سبأ 28 – 23ه ـالموافق 1421رجب  1هــ 1421اآلخرة 
 .110م، قرار رقم 2000

 .(، )القاهرة: دار الدعوةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  -181
عبد ، جمع وترتيب مجموع الفتاوىبن تيمية،  معبد الحليمحمد بن  -182

بن محمد بن قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب، الرياض، )ب. ط(  نالرحم
 .هـ1412

الهداية على محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،  -183
ماهر ياسين الفحل،  -، المحقق: عبد اللطيف هميم مذهب اإلمام أحمد
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هـ /  1425األولى،  )بيروت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، )د.م(، الطبعة
 .م( 2004

حكمها، الصناديق الوقفية العاصرة )تكييفها، أشكالها، محمد الزحيلي، " -184
عودية، جامعة أم "، المؤتمر الثاني لألوقاف المملكة العربية السمشكالتها(

 .م2006القرى، 
 .، بدون بيانات نشراالستثمار المعاصر للوقفمحمد الزحيلي،  -185
 .مرجع سابقالزحيلي، موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، محمد  -186
، زاد الجوزيةن سعد شمس الدين ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب ب -187

مكتبة المنار اإلسالمية،  -المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م 1994هـ /1415الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، 

، المحقق: عبد اهلل بن عبد منتهى اإلراداتمحمد بن أحمد الفتوحي،  -188
 .م(1999 -هـ 1419األولى، المحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، الطبعة 

محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  -189
لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، 

 .م1988 -هـ  1408نية، لبنان، الطبعة: الثا –بيروت 
ر ، )بيروت: دااألممحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي،  -190

 .م(1990هـ/1410المعرفة، 
سبل محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الصنعاني،  -191

 .، دار الحديثالسالم
بدائل الفقهّية صناديق الوقف االستثماري والمحمد بن جواد الخرس،  -192

 http://nosos.net، دراسٌة شرعية ـ اقتصادية
، البحر المحيط في أصول الفقهمحمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي،  -193

 .م(1994 -هـ1414األولى،  د.م(، الطبعة)الكتبي )دار 
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كلية  اليرموك،، رسالة ماجستير، )االردن: جامعة واقعه وسبل تطويرهالكويت: 

 .م(2015دراسات اإلسالمية، الشريعة وال
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معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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 .م1994



 م2017-1996معالقة الصناديق الوقفية بالنفقات الحكومية االجتماعية في دولة الكويت خالل الفترة 
 

 

- 259 - 

وجهة النظر اإلسالمية في األوراق المالية المعاصرة، بورصة فلسطين،  -241
 .م2010التوعية االستثمارية،  برنامج

 .م1987ة العامة لدولة الكويت، وزارة المالية، شؤون الميزاني -242
 ،، دمشقالزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكرمصطفى وهبة  -243

  الطبعة الرابعة، )ب. ت(.
دار الفكر، دمشق،  ،الوصايا والوقف في الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي،  -244

 .م1996 -هـ 1417الطبعة الثانية، 
العدد  ،اإلسالمي الفقه مجمع مجلة االستصناع، عقد ،وهبة الزحيلي -245
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 الضمان االجتماعي.

174 

أثر االستثمارات الوقفية وعوائدها في اإلنفاق على المطلب الثاني: 
 الصحة.

181 

أثر االستثمار الوقفية وعوائدها في اإلنفاق على المطلب الثالث: 
 التعليم.

186 

 193 الخاتمة
 194 أواًل: النتائج

 200 التوصياتثانيًا: 
 201 المالحق

 202  ( نتائج اختبارات النموذج األول1الملحق رقم )
 ardl 217نتائج نموذج ( 2الملحق رقم )
نموذج تصحيح الخطأ لنموذج أثر االستثمارات ( 3الملحق رقم )

 220 ن االجتماعوالوقفية وعوائدها في اإلنفاق الحكومي على الضما

ة وعوائدها ألثر االستثمارات الوقفي varنموذج ( 4الملحق رقم )
 222 في اإلنفاق على الصحة

 225 الفهارس
 226 فهرس اآليات    
 227 فهرس األحاديث واآلثار    
 228 فهرس األعالم    

 229 فهرس الجداول
 232 فهرس األشكال

 234 فهرس المصادر والمراجع
 260 فهرس المحتويات
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