دین

RELIGION

آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت  /گردآورنده ؛ دفتر نوسازی و تحوو مااونوت توسواه و
پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه  -تهران :شرکت چاپ و انتشارات؛ سازمان اوقاف و امورخیریه.
 180ص.
ISBN: 978 – 964 – 422 –698 –4
فهرستنويسي بر اساس اطالعات فيپا.
چاپ او .1396 :
.1وقف – کویت.2.خیریه – کویوت .الوف .دفتور نوسوازی و تحوو مااونوت توسواه و پشوتیبانی سوازمان اوقواف و
امورخیریه .ب .ایران .شرکت چاپ و انتشارات ؛ سازمان اوقاف و امور خیریه .ج.آشونایی بوا نظوام مودیریت وقوف و
امورخیریه در کشور کویت.
297/372
684نBP193/2/
1395
4636990
کتابخانةملي ايران

آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور
کویت
َ Management system of endowment and charitable affairs in
Kuwait

تهیه و تألیف:دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه
تهران 1396

فهرست مطالب
مقدمه15.....................................................................................................
پیشگفتار 17................................................................................................

فصل اول
 -1اطالعات کلی کشور کویت25.....................................................................
 -1-1مقدمه25........................................................................................
 -2-1اطالعات جغرافیایی 25........................................................................
 -1-2-1تقسیمات کشوری27..................................................................
 -3-1اطالعات اقتصادی28.........................................................................
 -1-3-1صادرات 30.............................................................................
 -2-3-1اوضاع اقتصادی شیعیان کویت32...................................................
 -4-1اطالعات سیاسی اجتماعی33................................................................
 -5-1اطالعات فرهنگی مذهبی36..................................................................

فصل دوم
 -2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور کویت 39.....................................................
 -1-2مقدمه 39.......................................................................................
 -2-2تفاوت بین وقف و اهدا 39.....................................................................
 -3-2انواع وقف39...................................................................................

 -4-2محدود کردن وقف توسط واقف40.............................................................
 -5-2طبقهبندی وقف40.............................................................................
 -6-2شروط دهگانه وقف40...........................................................................
 -7-2قوانین وقف کویت در حوزه سرمایهگذاری وقف 41............................................
 -1-7-2شرایط شرعی سرمایهگذاری وقف 41..................................................
 -2-7-2قوانین فنی سرمایهگذاری وقف در قانون کویت 41....................................
 -3-7-2قوانین وقفی اجارهای 41...............................................................
 -8-2شروط صحیح بودن وقف 41...................................................................
 -9-2نکاتی در مورد وقف 42.........................................................................
 -10-2نیات وقفی42..................................................................................
 -1-10-2وقف بر مسجد 42.....................................................................
 -1-1-10-2نیات وقف در مساجد 42..........................................................

 -2-10-2وقف در بخشهای دیگر 43..........................................................
 -11-2وقف جعفری در کویت 44....................................................................
 -1-11-2تاریخچه شکلگیری اوقاف جعفری در کویت 44....................................
 -2-11-2پایهگذاری وقف بر اساس مذهب مالکی و بروز مشکالت 45.......................
 -3-11-2مصارف وقف جعفری 46............................................................
 -1-3-11-2وقف رحمت 46...................................................................
 -2-3-11-2وقف زندگی46....................................................................
 -3-3-11-2وقف خیرات 47..................................................................

فصل سوم
 -3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور کویت 51..........................
 -1-3مقدمه 51........................................................................................
 -2-3روند توسعه51...................................................................................
 -3-3نگاهی گذرا به وضعیت موجود وقف و امور خیریه 52........................................
 -4-3مقایسه وضعیت کشور کویت در امور خیریه با دیگر کشورها 53..............................
 -1-4-3گزارش کمکهای بشردوستانه جهانی 53............................................

 -2-4-3گزارشات مؤسسه خیریه حامی خیریهها (54................................. )CAF
 -5-3مساجد و اماکن مذهبی شاخص کشور کویت55............................................
 -1-5-3مسجد الکبیر 57......................................................................
 -2-5-3مسجد الخلیفه57....................................................................
 -3-5-3مسجد شیخ فاطمه58...............................................................
 -4-5-3حسینیه جعفریه 59..................................................................
 -5-5-3حسینیه سید عمران 60...............................................................
 -6-5-3حسینیه آل یاسین 61.................................................................

فصل چهارم
 -4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت 65.........................
 -1-4مقدمه 65.......................................................................................
 -2-4انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه65............................................
 -1-2-4سیاستگذار 66.......................................................................
 -2-2-4تنظیمگر 67............................................................................
 -3-2-4تسهیلگر69...........................................................................
 -4-2-4ارائهدهنده خدمات 70................................................................
 -3-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه 71.........................................
 -1-3-4وزارت اوقاف و امور اسالمی 72.......................................................
 -1-1-3-4برنامههای وزارت اوقاف و امور اسالمی 75.........................................
 -2-1-3-4اداره پژوهش و تحقیقات اسالمی 76..............................................
 -3-1-3-4اداره امور قرآن کریم77. ...........................................................
 -4-1-3-4اداره آموزش اسالمی 79............................................................
 -5-1-3-4اداره سراج منیر 81.................................................................

 -2-3-4دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت 81.....................................................
 -1-2-3-4ساختار سازمانی دبیرخانه مرکزی اوقاف83......................................
 -2-2-3-4استراتژی دبیرخانه مرکزی اوقاف84...............................................
 -3-2-3-4جهتگیری راهبردی احیای وقف در کشور کویت 84...........................
 -4-2-3-4سیاستهای کلی دبیرخانه85...................................................

 -5-2-3-4تجربه سرمایهگذاری داراییهای وقف87. .......................................
 -6-2-3-4بخش رسانهها و توسعه وقف 89..................................................
 -7-2-3-4مسابقات دبیرخانه مرکزی اوقاف90...............................................
 -8-2-3-4مسابقات مطالعات وقفی 92.....................................................
 -9-2-3-4مسابقات فعالیتهای داوطلبانه92..............................................

 -3-3-4اداره اوقاف جعفری 93...............................................................
 -1-3-3-4مقدمه 93..........................................................................
 -2-3-3-4ساختار اداره وقف جعفری93....................................................
 -3-3-3-4فعالیتهای اداره وقف جعفری در سال 94............................... 2008

 -4-3-4تجربه صندوقها و طرحهای وقف95................................................
 -5-3-4صندوقهای وقف 95................................................................
 -1-5-3-4اهداف تأسیس صندو قهای وقف95............................................
 -2-5-3-4دستاوردهای پیشبینیشده صندو قهای وقف96.............................
 -3-5-3-4صندو قهای وقف موجود و فعال96.............................................
 -4-5-3-4صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی98.........................................
 -5-5-3-4صندوق وقف توسعه علمی و اجتماعی 98.....................................
 -6-5-3-4صندوق بهداشت و درمان99....................................................
 -7-5-3-4صندوق امداد و کمک100........................................................
 -8-5-3-4مدیریت صندو قهای وقف 100..................................................
 -9-5-3-4درآمدهای مالی صندو قهای وقف101...........................................

 -6-3-4روابط صندوقهای وقف101..........................................................
 -1-6-3-4رابطه با دبیرخانه مرکزی اوقاف 101.................................................
 -2-6-3-4رابطه با سازمانهای دولتی 102....................................................
 -3-6-3-4رابطه جمعیتها و سازمانهای خیریه 102.......................................
 -4-6-3-4رابطه میان صندو قهای وقف 102................................................

 -7-3-4طرحهای وقف102....................................................................
 -8-3-4مهمترین ویژگیهای تجربه وقف در کویت 105.......................................
 -9-3-4شورای امور اوقاف 106.................................................................
 -10-3-4اعضای شورای امور اوقاف 107......................................................

 -11-3-4آییننامه داخلی شورای امور اسالمی 107............................................
 -12-3-4وزارت کار و امور اجتماعی 110......................................................
 -1-12-3-4ساختار سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی 111.................................
 -2-12-3-4خدمات وزارت کار و امور اجتماعی111..........................................
 -3-12-3-4گروههای ذینفع خدمات وزارت کار و امور اجتماعی 112......................

 -13-3-4بیت الزکات113.....................................................................
 -1-13-3-4زکات در کویت 114...............................................................
 -2-13-3-4اعضای رسمی سازمان بیت الزکات 114.........................................
 -3-13-3-4ساختار سازمانی بیت الزکات 115. .............................................
 -4-13-3-4پروژههای بیت الزکات 115. .....................................................
 -5-13-3-4دفتر سازمان بیت الزکات در مصر119............................................

 -14-3-4سازمان امور کودکان122.............................................................
 -1-14-3-4روند ایجاد سازمان امور کودکان 122..............................................
 -2-14-3-4وظایف سازمان در امور زیر انجام میشود123.................................. :
 -3-14-3-4فعالیتهای خیریهای سازمان123..............................................
 -4-14-3-4آمارهای سازمان 124.............................................................

 -15-3-4مؤسسه خیریه شیخ عبداهلل نوری 125..............................................
 -1-15-3-4دستاوردهای مؤسسه 126........................................................

 -16-3-4مؤسسه خیریه نجات 127...........................................................
 -1-16-3-4اهداف مؤسسه خیریه نجات 129................................................
 -2-16-3-4پروژههای مؤسسه 129............................................................

 -17-3-4مؤسسه خیریه مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی 130.................................
 -1-17-3-4دستاوردهای مؤسسه 132........................................................
 -2-17-3-4حامیان مؤسسه132..............................................................

فصل پنجم
 -5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور کویت 137............................
 -1-5برنامههای استراتژیک  5ساله وزارت اوقاف و امور اسالمی (137................)2011-2007
 -1-1-5اهداف استراتژیک در ارتباط با قرآن ،سیره پیامبر و فرهنگ137..................... :

 -2-1-5اهداف استراتژیک در ارتباط با مساجد139...........................................:
 -3-1-5اهداف استراتژیک در ارتباط با مذهب140........................................... :
 -4-1-5اهداف استراتژیک در ارتباط با اطالعات رسانی141..................................:
 -5-1-5اهداف استراتژیک در ارتباطات داخلی و خارجی142............................... :
 -6-1-5اهداف استراتژیک در فعالیتهای سازمانی142.....................................:
 -2-5قانون مؤسسات خیریه وزارت کار و امور اجتماعی144........................................
 -3-5قانون وقف کویت 144.........................................................................

فصل ششم
 -6جمعبندی 147......................................................................................
منابع 153....................................................................................................

پیوست
برنامه استراتژیک وزارت اوقاف و امور اسالمی159.....................................................

فهرست شکلها
شکل :1 _1پرچم کشور کویت 26...........................................................................
شکل :2_1نقشۀ جغرافیایی کویت در میان کشو رهای همسایه 27........................................
شکل :3_1استانهای ششگانه کشور کویت 28..........................................................
شکل :4 _1تولید ناخالص داخلی کشور کویت از سال  1990تا 31................................... 2015
شکل :5_1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی کویت ،ایران و جهان از سال1990تا 31............... 2015
شکل :6_1مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کویت 32..........................................
شکل :7 _1ساختار سیاسی کشور کویت35...............................................................
شکل :8_1روند رشد جمعیتی کشور کویت 36............................................................
شکل :1_3میزان کمکهای خیرخواهانه بینالمللی کشورها 54..........................................
شکل :2_3میزان کمکهای خیرخواهانه کشورها بر اساس درصدی از درآمد ناخالص ملی 55..........
شکل :1 _3مسجد الکبیر58................................................................................
شکل :2_3مسجد الخلیفه 58.............................................................................
شکل :3_3مسجد شیخ فاطمه59.........................................................................
شکل :4_3حسینیه جعفریه 60.............................................................................

شکل :5 _3حسینیه سید عمران 60........................................................................
شکل :1 _4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت 72.........................
شکل :2_4سایت وزارت اوقاف و امور اسالمی کشور کویت 73...........................................
شکل :3_4ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی76..............................................
شکل :4_4سایت اداره پژوهش و تحقیقات اسالمی وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی77...........
شکل :5 _4سایت اداره امور قرآن کریم وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی79..........................
شکل :6_4سایت اداره آموزش اسالمی وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی80..........................
شکل :7_4سایت اداره سراج منیر وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی 81..............................
شکل :8 _4سایت دبیرخانه مرکزی اوقاف 82..............................................................
شکل :9 _4دبیرکل دبیرخانه مرکزی اوقاف 83..............................................................
شکل :10 _4ساختار سازمانی دبیرخانه مرکزی اوقاف و امور اسالمی83....................................
شکل :11 _4سایت وزارت کار و امور اجتماعی 110.........................................................
شکل :12_4ساختار سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی111...............................................
شکل :13_4سایت بیت الزکات 113.......................................................................
شکل :14_4ساختار سازمانی بیت الزکات115..............................................................
شکل :15 _4سایت سازمان امور کودکان122...............................................................
شکل :16_4تعداد افراد تحت پوشش سازمان امور کودکان در سالهای مختلف125.....................
شکل :17_4سایت جمیعت خیریه شیخ عبداهلل نوری126...............................................
شکل :18 _4جمعآوری کمکهای مردمی برای ساخت چاه در کشورهای هند و بنگالدش 128..........
شکل :19 _4سایت مؤسسه خیریه نجات 128.............................................................
شکل :20 _4سایت مؤسسه خیریه مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی 130....................................

فهرست جدولها
جدول :1 _4تعداد ایتام تحت پوشش بیت الزکات 120.....................................................
جدول :2_4درآمدهای بیت الزکات121.....................................................................
جدول :3_4تعداد خانوادههای تحت پوشش بیت الزکات121.............................................
جدول :4_4آمار تعداد پروژههای ساختوساز بیت الزکات 121............................................
جدول :5 _4تعداد کودکان تحت پوشش سازمان امور کودکان 124........................................

مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام وافر
قرار داش ــته است .دین مبین اسالم نیز همچون سایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به ترویج
وقف در بین مسلمین دارد ،به گونهای که پیشوایان اسالم ناب همگی از جمله واقفین و
متولی ــان موقوفات بودهاند .در طی قرون متمادی نهاد وقف نقطه اتکاء و مهمترین بســـتر
تعالی نهاد دین و یکی از زیرس ــاختهای کلیـــدی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی اداره
جوامع اس ــامی بوده اس ــت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در راســـتای ایجاد
جامعه اس ــامی ایرانی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیاء نهاد وقف و شـــکوفایی هر چه
بیش ــتر موقوفات از ضروریات اساسـ ـیای اســـت که مورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری
قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد

 / 16آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشان ،آقایان علیرضا رحیمی و
یوسف پناهی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالع ــه نظ ــام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شـــهریورماه ســـال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صف ــر به تدو ی ــن چهارچ ــوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیـــات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
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کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای اسالمی منتخب کویت است .ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی
جمهوری اس ــامی ایران و کویت ،اهمیت کویت در منطقه و قرابت دینی و مذهبی بین
آن کش ــور با کش ــور ما ،از جمله دالئل انتخاب کویت بهعنوان یکی از کشـــورهای هدف
مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور کو ی ــت میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و

راتفگشیپ 19 /

تاریخی کش ــور کویت ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور کویت طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــرای انج ــام تحقی ــق حاض ــر در ابتـــدا بهمنظور بـــه دســـت آوردن اطالعـــات کلی در
زمین هه ــای مختلف کش ــور کویت ،اعم از اطالعـــات اجتماعی ،اقتصـــادی و فرهنگی
پرداخته ش ــد .این اطالعات بهراحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایتهایی نظیر
ویکیپدیا و س ــایتهای مشابه آن به دست آمدند .برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با
امور خیریهای و شاخصهای بخشندگی کشور کویت مقاالت و گزارشاتی بررسی شدند.
این گزارشات شامل  3گزارش خارجی مربوط به سالهای  2014تا  2016بودند و اطالعات
بسیار جالبی را در ارتباط با کشور کویت در اختیار قرار دادند.
س ــپس برای بررس ــی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز
ی ــک ای ــن پروژه مراجعه ش ــد و چندی ــن مقالۀ خوب و مناســـب از آن به دســـت آمد .این
مقاالت شامل« ،احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر ،لبنان و کویت»« ،صندوقهای
وقفی در کویت» « ،تجربۀ نوین مدیریت و سازماندهی اوقاف در کویت»« ،تجربه احیای
وقف در کشور کویت» و «اوقاف کویت ،تجربیات و چشماندازها» بودند.
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در فصل سوم نیز اطالعات کلی و مفهوم وقف بیان شد .مطالب این فصل از سایتهای
معتبر و همچنین چند مقالۀ فارس ــی درزمینۀ وقف در کشـــور کویت به دســـت آمد .این
مقاالت به بررس ــی وقف و قوانین کلی آنها در چند کشور ازجمله کویت پرداخته بودند.
همچنی ــن کتاب «قانون الوقف الکویتی فی اطار االســـتثمار و تنمیـــة الموارد الوقفیة» که
کتابی حجیم ،جامع و کامل بود و تعاریف بسیاری از مفاهیم وقفی را ارائه داده بود بررسی
ش ــد .در این کتاب قوانین وقفی کویت در حوزۀ ســـرمایهگذاری اموال وقفی نیز بیانشده
بود که به چکیدهای از اهم موضوعات آن نیز در این مقاله اشاره شده است.
در فص ــول  3و  4و  5ب ــه بررس ــی ســـازمانها ،برنامهها و وضعیت موجـــود وقف و امور
خیر ی ــه در کش ــور کو ی ــت پرداخته ش ــد .اطالعـــات این فصـــول از ســـایتها و مقاالت و
ً
مجالت مختلفی که عمدتا به زبان عربی بودند ،به دست آمدند.
در ابتدا  2نهاد اصلی این کشور ،یعنی وزارت اوقاف و امور اسالمی و دبیرخانه مرکزی
اوقاف کویت مورد بررس ــی قرار گرفتند .ســـایت وزارت اوقاف و امور اســـامی اطالعات
کافی و مناسبی را در ارتباط با فعالیتهای بخشهای مختلف خود در اختیار قرار نداد
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و مهمترین اطالعاتی که پس از ساختار سازمانی و فعالیتهای کلی در آن وجود داشت،
برنامه استراتژیک آن بود که بررسی ،ترجمه و در گزارش قرار داده شد .اما سایت دبیرخانه
مرکزی اوق ــاف کاملتر بود و اطالعات دقیقتـــری از فعالیتها و بخشهای مربوطه خود
ارائه داده بود.
همچنین س ــایت وزارت کار و امور اجتماعی کویت نیز که بســـیاری از فعالیتهای
بشردوس ــتانه و خیرخواهان ــه را انج ــام میدهـــد و همچنین نظارت بر مؤسســـات خیریه و
صدر مجوز بر آنها را دارد نیز بررسی شد و اطالعات جامعی از آن به دست آمد.
سپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبتشده در کویت موردمطالعه قرار گرفتند.
ای ــن مؤسس ــات اطالع ــات و فعالیتهـــای خـــود را در کویـــت و خارج از کشـــور کویت
بهصورت کاملی در س ــایتهای خود در معرض مطالعه قرار داده بودند .این اطالعات
ً
تقریبا بهطور کامل و با جزئیات موردمطالعه قرار گرفت و برنامهها و فعالیتهای آنان در
گزارش بیان گردید.
درنهای ــت به بررس ــی نحوۀ فعالیتهـــا و برنامههای این مؤسســـات و منابع درآمدی و
هزینهه ــا و مخ ــارج آنه ــا و همچنین حوزههای فعالیـــت و میزان بودجههـــای پروژهها و
اطالعات کلی پرداخته شد.

 / 22آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

در مجموع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گزارش از مراجع معتبر و به روز دنیا
بهره گرفته شود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطه داخلی و خارجی ،محتوای گزارش
از دقت باالیی برخوردار گردد .انش ــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین مرتبط و تعریف و
اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور کویت

1-1اطالعات کلی کشور کویت
1-111مقدمه
یکی از گامهای مطالعات تطبیقی ،آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی،
سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشور موردمطالعه اســـت .مقایسه یک کشور با
کشورهای دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت آن ،موجب درک سطحی موضوع و
نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
در راس ــتای پروژه در خصوص مطالعه تطبیقی کشـــور کویت میبایست با اطالعات
کل ــی اعم از موقعی ــت جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی ،دین رســـمی ،میـــزان جمعیت و
س ــایر اطالعات کلی مرتبط را اس ــتخراج نمود و بدان آشـــنا شـــد که بدین منظور در این
فصل به این مهم رسیدگی میشود.

1-111اطالعات جغرافیایی

ُ
کویت کش ــوری در منطقه خاورمیانه است .این کشـــور با مساحت  ۱۷۸۱۸کیلومترمربع
در شمال عربستان و شمال غربی خلیج فارس ،قرار گرفته است .مساحت کشور ایران
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شکل :1 _1پرچم کشور کویت

 1/648/000کیلومترمربع ــی و در حـــدود  10برابر کویت میباشـــد .کویت دارای %85
مس ــلمان و  %15دیگ ــر ادی ــان %43 ،کویتـــی %31 ،دیگـــر اعـــراب %11 ،کـــرد %8 ،جنوب
آس ــیایی %4 ،ایرانی و  %3دیگر ملیت ها اســـت .کویت با کشـــورهای عراق و عربســـتان
س ــعودی مرزهای خاکی و با ایران از طریق خلیج فارس مرز آبی دارد .پایتخت آن ،شـــهر
کویت است.
کویت یک دشت وسیع شنی است که در خالل آن گاهی تپههای کم ارتفاع وجود دارد.
بیش ــترین ارتفاع این تپهها س ــیصد متر اســـت .ناحیه شمالی کشـــور با تپهای که بهصورت
پراکن ــده در آن وج ــود دارد ،متمایز میشـــود .این تپهها با نزدیک شـــدن به ســـاحل ،شـــکل
زنجیرهای متصل در طول س ــاحل ش ــمالی به خود میگیرد که نام «جان الزور» بر آن اطالق
یش ــود .ارتف ــاع این تپههای زنجیرهای شـــکل به حدود  ۱۴۵متر میرســـد و بـــه بیابان «ام
م 
الرمم» ختم میشود .در اطراف کویت جزیرههایی وجود دارد که جزیره بوبیان از همه بزرگتر
است .در شمال جزیره وربه قرار دارد و در مدخل جون الکویت جزیره فیلیکه قرار دارد(.)1
کویت به دلیل قرار گرفتن در نهاییترین نقطه شـــمال غربی خلیجفارس و همسایگی
با س ــه کش ــور ایران ،عربس ــتان و عراق اهمیت اســـتراتژیکی دارد بهویژه اینکه در کنار راه
باریک دریایی خور عبداهلل و خور موســـی واقع شـــده اســـت .وجود منابع معدنی و عظیم
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نفت ــی و کش ــف ذخای ــر گاز طبیعی در کویـــت نیز از دیگر ویژگیهای این کشـــور اســـت.
س ــواحل و بنادر کویت نهاییترین بنادر خلیجفارس هســـتند که با توجه به منابع عظیم
نفت در این کشور اهمیت ویژه آن بیشتر میشود(.)1

شکل :2_1نقشۀ جغرافیایی کویت در میان کشورهای همسایه

1-11111تقسیمات کشوری
کویت از لحاظ تقس ــیمبندی اداری دارای  6اســـتان اســـت که هریک از آنها توســـط
استانداری که از سوی امیر منصوب میشود ،اداره میگردد.
کشور کویت به شش استان زیر تقسیم شدهاست :
-1استان جهرا  -2استان عاصمه  -3استان فروانیه
 -4استان حولی  -5استان مبارکالکبیر  -6استان احمدی
کش ــور کویت دارای  39ش ــهر اس ــت و شـــهر کویت در اســـتان عاصمه ،پایتخت این
کشور میباشد.

 / 28آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

شکل :3_1استانهای ششگانه کشور کویت

1-111اطالعات اقتصادی
جن ــگ دوم خلیجفارس و اش ــغال کویـــت در ســـال  ۱۹۹۰ضربه مهلکـــی را بر اقتصاد
کویت وارد س ــاخت و بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر از ذخایر خارجی و ســـرمایهگذار یهای این
کش ــور را بر باد داد .مجموع خس ــارات وارده به کویت در نتیجه اشـــغال آن از ســـوی عراق
بی ــش از  ۱۰۹/۴۴میلی ــارد دالر برآورد شدهاســـت .پس از جنگ خلیجفارس نیز ســـاختار
اقتص ــاد کویت تغیی ــری نیافت .تولید ناخالص داخلی کشـــور پس از یک افول ناشـــی از
اشغال تا سال  ۱۹۹۳روبه افزایش نهاد.
کو ی ــت اقتص ــادی کوچک و محدود ،ولی باز دارد که به شـــدت بـــه صدور نفت خام
وابستهاس ــت .ف ــروش نفت خام  ۹۰درصـــد تولید ناخالـــص داخلـــی و  ۷۵درصد بودجه
یش ــود .بحران جهانی نفـــت در اواخر ســـال  ۱۹۹۸و اوایل ســـال ۱۹۹۹
دول ــت را ش ــامل م 
موجب شد تا بودجه این کشور از  ۵/۵میلیارد دالر به  ۳میلیارد دالر کاهش یابد و همین
ام ــر مش ــکالت گس ــتردهای را ب ــرای اقتصـــاد کویـــت فراهـــم آورد .البتـــه حجم زیـــادی از
مش ــکالت اقتصادی کویت در  ۱۰س ــال گذشـــته مربوط بـــه آثار تخریبی حملـــه عراق به
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تأسیسات نفتی این کشور در سال  ۱۹۹۰است .تأمین بودجه بازسازی شهرها و واحدهای
اقتص ــادی از یکس ــو و هزین ــه اعزام نیروهای نظامـــی آمریکا برای دفـــاع از کویت در مقابل
تهدیدات جاهطلبانه عراق موجب شدهاست که دولت کویت در سالهای اخیر به فکر
جذب سرمایههای خارجی در کشور باشد.
ً
کویت با توجه به جمعیت کم و تولید ناخالص ملی نســـبتا باال ،از درآمد سرانه خوبی
برخوردار اس ــت .متوسط درآمد س ــرانه مردم کویت که در سال  ۱۹۹۹حدود  ۱۲هزار و ۵۰۰
دالر بود ،در س ــال  ۲۰۰۰به حدود  ۱۴هزار دالر رســـید .در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر
ً
زندگی میکند و اغلب خانوادهها از زندگی نســـبتا مرفهی برخوردارند .تمایل به تجمالت
و تش ــریفات که ب ــه صورت یک خرده فرهنـــگ در خانوادههای کویتی نمود یافتهاســـت،
برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است(.)3
ن ــرخ تورم اقتصادی در کویت کمتر از  ۲درصد برآورد میشـــود که نرخ معقولی اســـت
(این نرخ در سال  ۱۹۹۷حدود  ٪۸/۷درصد بود) .کویت یک میلیون نفر نیروی کار دارد
ک ــه اغلب آنها مهاجران کش ــورهای اطراف هســـتند ۵۰ .درصد از نیـــروی کار کویت در
بخشهای دولتی و خدمات اجتماعی ۴۰ ،درصد در بخش خدمات و  ۱۰درصد در بخش
صنع ــت و کش ــاورزی ش ــاغلاند .کو یـــت خریـــدار خوبی بـــرای مـــواد غذایـــی ،مصالح
س ــاختمانی ،س ــبزیجات و پوش ــاک کشـــورهای اطراف است .واحد رســـمی پول کویت
دین ــار اس ــت که خود به یک هزار فلس تقســـیم میشـــود .هر دالر آمریـــکا در حال حاضر با
 ۰٫۲۸۰۷۳دینار کویت برابری میکند ( ۱۸دسامبر  )۲۰۱۱شهر کویت به لحاظ هزینههای
باالی زندگی در آن ،یکی از  ۲۰شهر گران جهان است.
پس از س ــال  ۱۹۹۱مشکالت اقتصادی پیشین کویت با پیامدهای زیانبار و سنگین
جن ــگ دوم خلیجفارس گره خورد و نیاز مبرم به تحول در ســـاختار اقتصادی این کشـــور
گردی ــد .دول ــت کویت برای پیم ــودن این راه و حل مشـــکالت بنیادی اقتصـــادی خود از
مش ــورتهای بان ــک جهانی و صن ــدوق بینالمللی پـــول کمک گرفت .در ســـال ۱۹۹۳
ته ــای کارشناس ــی ای ــن دو س ــازمان از کویـــت بازدیـــد کردنـــد و اجرای یـــک برنامة
هیئ 
اصالح ــات اقتص ــادی را توصی ــه نمودند کـــه محورهای عمـــده آن عبارت اســـت از-۱ :
یس ــازی  -۲ح ــذف یاران هه ــا و خدمات رایـــگان ،افزایش مالیاتهـــا کویت در
خصوص 
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کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سرمایهگذاری
کردهاست .عمدهترین این سرمایهگذار یها در هفتکشور صنعتی دنیا میباشد.
ت ــراز پرداختهای تجاری کویت در ســـالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸بـــه ترتیب ۷/۱میلیارد
دالر و  ۶۴۱میلیون دالر بود .همچنین ،تراز حســـاب جاری این کشور در سالهای فوق به
ترتیب به  ۷/۹میلیارد و  ۲/۹میلیارد دالر رسید .نفت خام ،مواد پتروشیمی ،فراوردههای
غذای ــی ،فل ــزات س ــاختمانی و نم ــک ،عمـــده محصوالت صنعتـــی و معدنـــی کویت را
تشکیل میدهند.
کو ی ــت همچنی ــن توان تولید  ۲۷میلیارد کیلووات ســـاعت انـــرژی الکتریکی دارد که
ً
تماما توس ــط نیروگاههای حرارتی تأمین میشـــود و به مصرف واحدهای داخلی میرسد.
کویت کشاورزی چندان مطرحی ندارد و فعالیتهای شیالتی آن محدود به صید ماهی
یش ــود .حجم صادرات ساالنه این کشـــور به  ۱۳/۵میلیارد دالر و میزان واردات
و میگو م 
آن ب ــه  ۸/۱میلیارد دالر میرس ــد .آمر ی ــکا ،ژاپن ،کره جنوبی ،هند ،ســـنگاپور ،انگلیس،
آلمان و ایتالیا بزرگترین شرکای تجاری کویت هستند(.)3
رش ــد اقتصادی کش ــور کویت پ ــس از ســـال  2000میالدی بهشـــدت افزایـــش یافت و
هرچند در س ــالهای اخیر دچار نوس ــاناتی بوده اســـت اما در کل یک روند افزایشی را طی
نموده اس ــت .همچنین ب ــا توجه به درآمـــد ناخالص ملی و داخلی باالی کشـــور کویت و
ً
جمعیت کم این کشور ،سرانه ملی در این کشور بسیار باالست و مردم آن رفاه نسبتا قابل
قبول ــی را دارا میباش ــند( .)65تولی ــد ناخالص داخلی کویت در ســـال 163/612 ،2014
میلیارد دالر بود و این شاخص برای کشور ایران  425/326میلیارد دالر و حدود  2/6برابر
کو ی ــت بوده اس ــت .همچنین تولی ــد ناخالص داخلـــی کویت در ســـال 112/812 ،2015
میلیارد دالر بود که نسبت به سال  2014با کاهش روبرو بوده است.
1-11111صادرات
ً
طبیعت ــا نفت و فراوردههای نفتی مهمترین اقالم صادراتی کویت و بیش از  ٪۹۶آن را
تش ــکیل میدهند .در سال  ۱۹۹۴مجموع ارزش صادرات کویت ،بیش از  ۱۱میلیارد دالر
بود که از این رقم  10/3میلیارد دالر را صادرات نفتی تشکیل میدادند(.)3
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شکل :4 _1تولید ناخالص داخلی کشور کویت از سال  1990تا 2015

شکل :5_1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی کویت ،ایران و جهان از سال1990تا 2015
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شکل :6_1مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کویت

1-11111اوضاع اقتصادی شیعیان کویت
از بعد اقتصادی باید اذعان کرد که برخی از خانوادههای شیعه از بزرگترین تاجران در
زمین ــه اقتص ــادی و تجاری کویت ش ــدند .از مهمترین این خانوادهها :الـــوزان ،بهبهانی،
دشتی و معرفی هستند .عالوه بر این شیعیان از تعلیم و آموزش در توسعه و بهبود اوضاع
اجتماعی خود استفاده کردهاند .به گونهای که دولت مرکز آموزش مجانی را تأسیس کرده
که شیعه و سنی به طور مساوی از آن بهره میبرند .وضع اقتصادی نقش مهمی در از بین
ب ــردن ش ــکاف می ــان ش ــیعیان و اهل ســـنت از جهت اجتماعـــی و فرهنگی داشـــت که
شیعیان از توزیع ثروت نفتی استفاده کردند .در آغاز دهه  ۵۰کویت شاهد بهرهبردار یهای
کالن نفتی بود که به بهبود سطح اقتصادی شهروندان کویتی کمک کرد ،امری که زمینه
را ب ــرای ش ــیعیان فراه ــم کرد ت ــا در امور اقتصـــادی فعالیـــت کنند ،به طـــوری که بعضی
خانوادهه ــای ش ــیعه از بزرگتر ی ــن طبقـــات تجـــاری کویت شـــدند ،همچنیـــن تحوالت
اقتص ــادی و اجتماع ــی ک ــه در آن زمان کویت شـــاهد آن بود به شـــیعیان فرصت داد که
پسـ ـتهای مهم مدیریتی را در دولت عهدهدار شـــوند و همچنین به توســـعه و گســـترش
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آموزش در کویت کمک کرد ،امری که شیعیان و اهل سنت به طور یکسان از آن استفاده
کردن ــد و دول ــت آموزش رای ــگان را در تمام مقاطـــع تحصیلی از جملـــه تحصیالت عالیه
فراهم کرد که به توسعه وضعیت اجتماعی و علمی کمک کرد(.)1

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
نظام حکومتی کویت از سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه تشکیل شده است و مطابق
قانون اساس ــی ،این سه قوه از یکدیگر تفکیک شدهاند اما در عمل ،امیر کویت در هر سه
قوه اعمال نفوذ میکند .وی ریاس ــت قوه مجریه را به عهده دارد ضمن آن در قوه مقننه و
مجل ــس امت ،نقش ریاس ــت را ایفا میکنـــد .افزون بر آن ،حکم قضایـــی با نام وی صادر
میشود از این رو در عمل ،نوعی اختالط قوا در نظام حکومتی کویت وجود دارد .در نظام
سیاس ــی و حکومتی کویت ،امیر ،ش ــخص اول مملکت اســـت و ریاســـت قـــوه مجریه،
فرماندهی کل قوا و ریاس ــت کش ــور را بر عهده دارد .وی میتواند در امور مجلس دخالت
کن ــد و ع ــاوه بر آن ،حق انحالل مجل ــس و اعالن جنگ تدافعی را نیـــز دارد .امیر کویت
توس ــط اعض ــای مذکر و بال ــغ خاندان ســـلطنتی انتخاب میگـــردد .امیر ،نخســـتوزیر و
ش ــورای وزیران را انتخاب میکند .پنج عضو مجمع ملی برای دورهای چهارســـاله با رأی
اف ــراد مذکر بالغ و باس ــواد تبعه کویت انتخـــاب میگردند .خانـــواده رأیدهندگان میباید
حائز ش ــرایط کامل اقامت باش ــند .هرچند در مجلس کویت هیچ حزب سیاســـی وجود
ندارد اما گروهبندیهای غیررسمی درون مجمع وجود دارند.
حکومت در کش ــور کویت در خان ــدان «الصباح» موروثی اســـت و ولیعهد باید ظرف
ی ــک س ــال پ ــس از تعیین امی ــر ،ب ــا پیشـــنهاد وی و تصویب مجلـــس امت از میـــان افراد
صالحیتدار همین خاندان انتخاب شود .ولیعهد و امیر کویت همواره پسرعمو هستند،
بنابراین هرگاه امیر از یک خاندان باش ــد ،ولیعهد باید از خاندان دیگر باشد .نخستوزیر
و معاونان وی را امیر انتخاب میکند و رأی وزیران پس از معرفی از سوی نخستوزیر ،به
تأیید امیر میرس ــند و او فرمان تشکیل کابینه را صادر میکند .نمایندگان مجلس با رأی
م ــردم و مقام ــات عالی قضایی از س ــوی امیر انتخاب میشـــوند .امیـــر همچنین در مقام
فرمانده کل قوا ،مقامات عالی نظامی را برمیگزیند(.)1
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کو ی ــت با وجود ادعاهای ارضی عراق در قبال آن ،در ســـال  ۱۹۶۱اســـتقالل خود را از
انگلیس به دس ــت آورد و در س ــال  ۱۹۶۲و در دوره حکومت امیر عبداهلل الســـالم الصباح
قانون اساسی آن تصویب شد و این کشور دارای یک مجلس قانونگذاری  ۵۰نفره گردید.
شیخ جابر االحمد الصباح امیر کویت که در سن  ۷۷سالگی درگذشت از سال  ۱۹۷۷تا
س ــال  ۲۰۰۶بر این کش ــور حکمرانی کرد و به دنبال آن شیخ سعد العبداهلل السالم الصباح
جانش ــین امیر متوفی ش ــد .امیر کویت در رأس هرم قدرت در کشـــور اســـت و قوه مقننه و
مجریه زیر نظر وی اداره میشوند.
امی ــر کو ی ــت حق ص ــدور قوانین و اجـــرای آن را دارد .وی همچنیـــن میتواند کارکنان
نظامی و غیرنظامی و دیپلماتها را از کار برکنار کند .امیر کویت همچنین وظیفه عفو و
تخفیف مجازات محکومین را دارد.
در س ــال  ۲۰۰۳امیر کویت ،شیخ صباح االحمد را به نخستوزیری این کشور تعیین
کرد و برای نخس ــتین بار از زمان اس ــتقالل آن ،مقام ولیعهدی و ســـمت نخستوزیری از
هم تفکیک ش ــدند .و این امر باعث شـــد شورای مجلس حق بازخواست دولت را داشته
باش ــد .مجلس کویت به سال  ۱۹۶۳تأسیس شده اســـت .این مجلس  ۵۰عضو دارد که
برای مدت چهار سال انتخاب میشوند(.)1
کویت دارای  20وزارت خانه اس ــت که در لیست وزارت اوقاف و امور اسالمی یکی از
آنها اس ــت .وزارت ام ــور خارجه – وزارت نفت – وزارت مالیـــه – وزارت دفاع – وزارت
داخل ــی – وزارت صنعت و تج ــارت –وزارت برنامهریزی و توســـعه – وزارت امور ملی –
وزارت امور ش ــهری – وزارت مس ــکن – وزارت امور جوانان – وزارت دادگستری – وزارت
اوقاف و امور اسالمی – وزارت آب و برق – وزارت کار – وزارت بهداشت – وزارت فواید
عام ــه – وزارت آموزشو پ ــرورش – وزارت آموزش عالـــی و وزارت حملونقل دیگر وزارت
خانههای کویت هستند(.)5
قوۀ مقننه شامل  50نماینده است که هر  4سال یکبار انتخاب میشوند .قوۀ مقننه
قدرت عزل وزیران را دارد .همچنین نمایندگان مجلس حق استیضاح نخستوزیر را نیز
دارن ــد که در ص ــورت رد نخسـ ـتوزیر ،کابینه باید جایگزین شـــود .نخســـتوزیر کابینۀ
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دول ــت را انتخاب میکن ــد که باید این نمایندگان مورد تأیید نمایندگان مجلس باشـــند.
نخستوزیر توسط شخص امیر انتصاب میشود(.)6

شکل :7 _1ساختار سیاسی کشور کویت

ب ــا توجه ب ــه اطالعات موج ــود در بانـــک جهانی آمـــار و اطالعات ،جمعیت کشـــور
کویت در س ــال  3/892/000 ،2015نفر میباشـــد و این روند همچنان افزایشـــی و رو به
رشد است(.)65
همچنین امید به زندگی در نیز در کویت روز به روز در حال افزایش اســـت .نمودار زیر
روند رش ــد امی ــد به زندگی را در کش ــور کویت نمایـــش میدهد .همانطور که مشـــخص
است امید به زندگی از  54سال  1960به  75سال در سال  2015رسیده است(.)65
این کشور جزو کشورهای کوچک طبقهبندی میشود که  %30جمعیت آن را شیعیان
و  % 70آن را س ــنیها تش ــکیل میدهند .کویت در ســـال ۱۹۶۲م به اســـتقالل رســـید و از
همان سال تاکنون ،خاندان آل صباح بر آن حکومت میکنند(.)1
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شکل :8_1روند رشد جمعیتی کشور کویت

1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
زبان رس ــمی در کویت عربی اس ــت .که با لهجههای عربی فصیح ،عربی خلیجی و
عربی مهری –منس ــوب به مهر ایران– تلفظ میشـــود و از سایر زبانهای غیربومی میتوان
به زبان انگلیسی ،هندو و اردو اشاره کرد .خط رسمی نیز در کویت عربی است(.)1
اکثریت مردم کویت مس ــلمان هســـتند و اســـام دین رسمی این کشـــور است%70 .
ساکنان این کشور سنی اند .اکثر سنیهای کویت مالکی هستند %30 .ساکنان کویت
شیعه و تعداد ناچیزی پیرو دیگر ادیان هستند(.)4

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور کویت

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور کویت
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور کویت بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وقف و ام ــور خیریه در کویت ،الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص
گردد .مفاهیمی که در این فصل بیان شده است شامل توضیحاتی در خصوص تعاریف
مهم در حوزه وقف و قوانین و ش ــرایط مرتبط با وقف میشـــود .همچنین برخی از قوانین و
احکام مرتبط با سرمایهگذاری وقف و اجاره و استفاده از موقوفات بیان شده است.

2-222تفاوت بین وقف و اهدا
اهدا ،دادن عین اموال یا منافعی به غیر به صورت آنی و یا کمک بالعوض به شخصی
از روی خیرخواهی اس ــت که به شکلهای مختلفی از جمله صدقه ،وام ،قرض ،وقف و
کفالت وجود دارد.
وقف ،حبس و نگهداری مالی است که عین آن ثابت است و از منافع آن جهت امور
خیریه استفاده میشود.
ب ــا توجه ب ــه تعریف فوق ،تفاوت بین وقف و اهدا در این اســـت که در وقف عین مال
ثابت و تمام نشدنی است ولی در اهدا این مال میتواند برای مدت محدود و تمام شدنی
باشد .بنابراین وقف را میتوان نوعی از اهدا به حساب آورد(.)7

2-222انواع وقف
1.1وقف خاص :وقفی است که سود و منفعت آن برای خانوادۀ شخص میرسد و خانوادۀ
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واق ــف میتوانند از همۀ منافع آن اســـتفاده کنند .برای مثال شـــخصی که خانهاش را
وقف میکند برای شخصی از خانوادهاش و او میتواند در این خانه زندگی کند یا آن را
اجاره دهد و یا . ...
2.2وق ــف عام :وقفی اس ــت که از عواید و درآمدهای آن در کارهـــای خیریه و اعمال نیک
استفاده میشود .و برای مثال شخصی که خانۀ خود را وقف میکند تا از سود اجاره آن
برای ساخت مساجد ،یا انفاق بر نیازمندان و یا کارهای خیریه مشابه استفاده شود.
3.3وقف مشترک :که ترکیبی از دو نوع باالست(.)66

2-222محدود کردن وقف توسط واقف
در ای ــن ن ــوع وق ــف ،واقف م ــدت معینی را بـــرای وقف خـــود تعیین میکنـــد و پس از
صش ــده ،موقوف علیه دیگر نمیتواند از موقوفه استفاده کند و این
انقضای مدت مشخ 
موقوفات به واقف یا فرزندان یا ورثه او برمیگردد(.)67

2-222طبقهبندی وقف
در نوعی از وقف ،واقف بین مستحقین و ذینفعان اولویتبندی مینماید و یا ممکن
است برای هر یک سهمی را در نظر بگیرد .برای مثال ممکن است وقفی را برای مدتی به
فرزندان و س ــپس به نزدیکان و س ــپس به نیازمندان بدهد که به این نوع وقف بهاصطالح
وقف ترتیبی گفته میشود و یا درصدی از وقف را به هر یک از ذینفعان تقدیم کند(.)67

2-222شروط دهگانه وقف
ش ــروطی هستند که بر وقف الزم و واجب میباشند و نمیتواند آنها را بر وقف اعمال
کرد که شامل موارد زیر است:
عطا کردن ،محروم کردن ،داخل کردن ،خارج کردن ،افزایش ،کاهش ،تغییر ،تبدیل،
طلب تبدیل ،تبادل()67
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2-222قوانین وقف کویت در حوزه سرمایهگذاری وقف
2-22222شرایط شرعی سرمایهگذاری وقف
1.1جلوگیری از ربا در سرمایهگذاری
2.2جلوگیری از وجود حرام در سرمایهگذاری
3.3جلوگیری از استفاده از رشوه و هدایا در سرمایهگذاری
4.4جلوگیری از فریب و تقلب در سرمایهگذاری
5.5جلوگیری از احتکار در سرمایهگذاری
6.6جلوگیری از خیانت در سرمایهگذاری()67
2-22222قوانین فنی سرمایهگذاری وقف در قانون کویت
1.1اجتناب از سرمایهگذار یهای پرخطر
2.2سرمایهگذاری موارد سودآور و مناسب
3.3مراقبت از سودهای مستمر در سرمایهگذار یها
4.4دسترس ــی کافی و مناسب به ســـودها برای استفاده از فرصتهای مناسب
جدید()67
2-22222قوانین وقفی اجارهای
1.1تعیین کمترین حد سودساالنه برای کل اموال وقفی که با توجه به وضع بازار
2.2تعیین حدود کل س ــود حاصله از ســـرمایهگذار یهای جاری بـــا توجه به نحوه
سرمایهگذار یها()67

2-222شروط صحیح بودن وقف
1.1واقف عاقل و بالغ باشد و سن او باالتر از  18سال باشد.
2.2موقوفه از نظر قانونی و شرعی برای واقف باشد و در رهن یا شراکت کسی نباشد.
3.3از نظر شرعی ،موقوفه بر امور حرام نباشد.
4.4شک و تردیدی پس از مرگ واقف وجود نداشته باشد(.)67
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2-222نکاتی در مورد وقف
1.1وقف شخص مجنون ،دیوانه یا غافل با اجازه قاضی صحیح است.
2.2وقف بدهکار در حین قرض صحیح اســـت و طلبکار تا ســـه ســـال پس از آن
حق اعتراض دارد.
3.3وقف غیرمسلمان صحیح است.
4.4وقف مرتد صحیح است.
5.5وقف اگر در مالکیت مستحقان نیز نباشد صحیح است.
6.6اگر وقف با شرط غیر صحیح همراه باشد ،وقف صحیح و شرط باطل است.
7.7اگر بین دو شرط تعارض وجود داشته باشد ،شرط آخر قبول است(.)67

2-2-22نیات وقفی
2-222-22وقف بر مسجد
وقف در کویت از زمان به وجود آمدن کویت وجود داشته و یکی از نمادهای اسالمی
این کش ــور میباشد .از همان ابتدا خیران بسیار زیادی بودند که به ساخت مسجد برای
انجام اعمال خیر و همچنین برگزاری نماز جماعت در آن میپرداختند .همچنین افراد
بس ــیاری بودند که با توجه به توصیههای الهی ثلث اموال خود را برای ســـاخت مســـاجد
هزینه میکردند.
پ ــس از س ــال  1949می ــادی دای ــرۀ وقـــف در کویـــت ایجاد شـــد که وظیفۀ ســـاخت
مساجدی را داشت که واقفان آنها را میساختند و هزینههای آن را متقبل میشدند(.)8
2-22222-22نیات وقف در مساجد
1.1امام و مؤذن
در اغل ــب موارد موقوف ــات را به امامان و مؤذنـــان وقف نمیکنند بلکـــه از اجاره دادن
آنها و کسب درآمد از آنها به امامان و مؤذنان حقوق میدهند.
2.2تعمیر مساجد
از اجاره موقوفات هزینههای تعمیر مساجد تأمین میشود.
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3.3وقف عام بر مساجد
در این نوع وقف ،هدف خاصی مشـــخص نمیشـــود و میتوان از درآمدهای وقفی در
قسمتهای مختلف مسجد که نیاز به هزینه دارد استفاده کرد(.)8
4.4مدرسه حفظ قرآن
در ای ــن ن ــوع از وقف ،نیت اس ــتفاده از درآمدها بـــرای ایجاد مدارس قرآن در مســـاجد
است.
5.5وقف برای تعمیر مسکن امام و مؤذنان مساجد
6.6وقف برای تأمین تجهیزات مسجد از قبیل فرش ،چراغ و ...
7.7وقف برای تهیۀ افطار روزهداران()8
2-222-22وقف در بخشهای دیگر
وقف در کویت تنها در بخش مس ــجد خالصه نمیشـــود و در بخشهای دیگر نیز وجود
دارد.
1.1اطعام
ه ــدف از ای ــن نوع وقف تهیۀ مواد غذایی ضروری در روســـتاها و توزیع آنها بین مردم
بهصورت عمومی و خصوصی در ایام خاص از جمله مراسم ،جشنها و اعیاد است(.)8
2.2وقف خوراک
این نوع وقف مترادف وقف اطعام اســـت و در این نوع وقف به اطعام فقرا و نیازمندان
در داخل و خارج کشور و همچنین پناهندگان و مهاجرین پرداخته میشود.
3.3وقف حیوانات قربانی
در این نوع وقف به توزیع گوشـ ـتهای قربانی بین نیازمندان داخل و خارج کویت در
اعیاد مبارک پرداخته میش ــود .برای این  3نوع وقف اطعام ،خوراک و قربانی ،اداره وقف
حالیه هر س ــاله قس ــمتی از مبالغ وقفی را به بیت الزکات میدهد تا این مواد غذایی را در
بخشهای مختلف توزیع کند.
4.4وقف اعمال نیک
در این نوع وقف به ارائۀ کمکهایی به نیازمندان و فقرا پرداخته میشود .همچنین از
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مراکز و تشکلهای اسالمی مرتبط با این نوع کمکها حمایت میشود.
5.5وقف خیریه
در این نوع وقف به ساخت مساجد و مراکز درمانی پرداخته میشود.
6.6وقف بر فقرا و مساکین که به کمکهایی با تمرکز بر این گروهها پرداخته میشود(.)8
7.7وقف بر دانشجویان علوم
در ای ــن ن ــوع وقف به تهی ــه و توزیع کتـــب ،مجلهها ،نشـــریهها و  ...و توزیـــع آنها در
کشورهای اسالمی و همچنین اعزام دانشجو به دیگر کشورها برای مطالعه و آموزش علوم
پزشکی و دیگر علوم است.
8.8وقف توزیع آب
این نوع وقف شامل رساندن و انتقال آب به مساجد و مکانهای عمومی و همچنین
حفر چاههایی در کشورهای اسالمی فقیر و محروم است.
9.9وقف بر قرآن کریم
این نوع وقف شامل آموزش قرآن ،چاپ و نشر و توزیع آن میباشد.
1010وقف بر تعمیر
این نوع وقف برای تعمیر و احیای موقوفات در حال تخریب میباشد.
1111وقف بر مردگان
در این نوع وقف به انجام اعمالی برای رســـیدن خیر و منفعت و رحمت آن بر مردگان
پرداخته میشود.
1212وقف بر امور خاص مردگان از جمله غسل ،تدفین و )8( ...

2-2-22وقف جعفری در کویت
2-222-22تاریخچه شکلگیری اوقاف جعفری در کویت
کویت نیز همچون دیگر دولتهای اســـامی از دیرباز وقف را میشناسد و مسلمانان را
به آن تشویق میکند و آن را جزء موضوعات احوال شخصی به شمار میآورد .پیش از این،
زمانی که هنوز قانونگذاری در دولت وجود نداشـــت ،امور اوقاف بر اســـاس قواعد مذهب
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مالکی ،به عنوان مذهب رسمی حکومت اداره میشد و در مذهب شیعه امامیه نیز قوانین
مذه ــب جعفری ب ــر آن حاکم بود .ازایـ ـنرو در هردو مذهب وقفنامهها به دســـت علمای
دینی نوش ــته میشد .روند اداره اوقاف به همین صورت ادامه داشت تا اینکه حاکم کویت
در 1951م فرمان ــی مبنی بر اجرای احکام شـــرعی ویژه وقف صادر کـــرد .این فرمان به قانونی
تبدیل گشت که از آن زمان تاکنون امور اوقاف بر اساس آن اداره میشود(.)43
 2-222-22پایهگذاری وقف بر اساس مذهب مالکی و بروز مشکالت
ازآنجا که قانون اوقاف کویت بر پایه مذهب مالکی وضع شـــده و در آن ،میان اوقاف
س ــنی و جعف ــری و اوقاف دیگر مذاه ــب تفاوتی قائل نشـــده بود ،تعداد زیـــادی از اوقاف
جعف ــری س ــالیان زیادی تح ــت نظ ــارت وزارت درآمد و این بـــه یکی از دو عامـــل زیر باز
میگش ــت -1:نب ــود ناظرانی ب ــرای اوق ــاف  -2وجود نـــزاع قضایی درباره وقـــف که باعث
یش ــد وزارت بر داخل کردن آن تحت نظارت خود پافشـــاری کنـــد .بدین ترتیب وزارت
م 
اوقاف و امور اس ــامی ،رس ــیدگی به اوقـــاف جعفری را بر دوش گرفـــت و درآمدهای آن را
براس ــاس آنچ ــه واقفین در وقف نامهها قید کرد ه بودند صـــرف میکرد و چنانچه جزئیات
چگونگ ــی ص ــرف درآمد در وقف نامه نوشـــته نشـــده بـــود ،به صالحدید خـــود به مصرف
ً
میرساند و طبیعتا در همه این امور بر اساس مذهب مالکی عمل میکرد.
پس از آن به موجب قانون  257مصوب سال  ،1993دبیرخانه اوقاف تأسیس شد .این
نهاد مؤسسـ ـهای دولتی و وابسته به وزارت اوقاف بود که صالحیتهای تعیین شده برای
وزارت اوق ــاف در حیط ــه وق ــف را عهدهدار میشـــد .بدیـــن ترتیب دبیرخانـــه اوقاف جای
وزارت اوقاف را گرفت و همه امور مربوط به اوقاف شـــامل مدیریت اموال ،ســـرمایهگذاری
نه ــا و صرف درآمده ــا و به تبع ،اوقاف جعفـــری ،در انحصار آن درآمـــد( .)43ازآنجا که
آ
مس ــئله وقف با اختالف مذاه ــب و آرای فقهی ارتباط تنگاتنگـــی دارد و جزء موضوعات
احوال ش ــخصی محسوب میشود ،درخواســـتها مبنی بر واگذار کردن امور وقف به اهل
آن باال گرفت و پیشنهادهای متعددی ارائه شد که مهمترین آنها تأسیس دبیرخانه اوقاف
جعف ــری ب ــود .مطالب ــات در خصوص اوقاف جعفـــری با پیشـــنهاد برنامهای بـــرای اداره و
س ــرمایهگذاری و صرف درآمدهای آن بهطوری که غرض واقفان را بر اســـاس مذهبشـــان و
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تحت نظارت افراد متخصص و آ گاه به قواعد فقهی مذهب جعفری تحقق بخشد ،ادامه
یافت .درستی و حقانیت این مطالبات از سوی حکومت مورد تأیید واقع شد و موضوع از
چندین جهت مورد مطالعه و بررس ــی قرار گرفت و پس از مراحل مختلف ،نتیجه این شد
ک ــه اوقاف جعفری تحت نظارت و مدیریـــت متخصصان مذهبی قرار گرفت و اداره وقف
جعفری تحت دبیرخانه کل اوقاف وابسته به وزارت اوقاف تأسیس شد(.)43
2-222-22مصارف وقف جعفری
1.1برای مساجد
2.2برای قرآن کریم
3.3برای حسینیهها
4.4ب ــرای ام ــور خیرخواهانه عمومی ( قربانـــی ،خانوادههـــای نیازمند ،افطار ،فقـــرا ،ایتام،
درمان و )...
2-22222-22وقف رحمت
این نوع وقف مربوط به فقرا و نیازمندان است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
1.1وقف توزیع آب
2.2وقف افطار روزهداران
3.3وقف گوشت قربانی
4.4وقف حمایت از ایتام
2-22222-22وقف زندگی
وقف زندگی شامل موارد زیر میشود:
1.1وقف برای درمان بیماران و ساخت بیمارستان و تجهیزات درمانی
2.2وقف برای معلوالن و گروههای خاص
3.3وقف برای طالب علوم اسالمی و مدارس مستضعفان
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2-22222-22وقف خیرات
این نوع وقف شامل  3دسته میشود:
1.1وقف خیریه عمومی (در راستای کمکهای جامعه و با توجه به اقتضای زمان)
2.2وقف برای اصالح روابط اجتماعی (مشـــاوره و کاهـــش تنشهای اجتماعی ،ازدواج و
طالق و)...
3.3وق ــف برای چاپ و انتش ــار کتب ســـودمند (کتبی که به پیشـــرفت و ارتقـــاء جامعه و
بهبود انسانیت کمک کند)()41

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود
وقف و امور خیریه در کشور کویت

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور کویت
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور کویت و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در ای ــن فص ــل به بررسـ ـ ــی رون ــد توس ـ ـــعه و تکامل وقف و امـــور خیریه در کشــــــور کویت
پرداخت ــه می ش ــود و پس از آن به بررســـی وضعیـــت موجود پرداخته خواهد شد.
در بخش روند توس ــعه ،مطالبی درباره ی اداره ی اوقاف این کشـــور و تغییر و تحوالت
آن بیان ش ــده است .در بخش وضعیت موجود موقوفات ،تعداد کل موقوفات ثبت شده
و مقایس ــه ی وضعیت کش ــور کویت در امورخیریه با دیگر کشـــورها بیان شـــده اســـت و
همچنین در ادامه مس ــاجد و اماکن مذهبی شـــاخص این کشور و تعداد مساجد کویت
مورد بررسی قرار گرفتهاند.

3-333روند توسعه
اق ــدام ب ــه وقف ام ــوال و ام ــاک از دیربـــاز ،از زمان پیدایش کشـــور کویت با ســـاختن
مس ــاجد و تخصی ــص موقوف ــات به آنها آغازشـــده اســـت .تاریخنـــگاران در ایـــن رابطه،
تش ــده را بنای مسجد «بن بحر» در حدود ســـال 1695ذکر کردهاند.
نخس ــتین موقوفه ثب 
وقف در آن دوران بیانگر نوعی همیاری اجتماعی بوده اســـت که بدون نظارتی مرکزی در
جامع ــه آن زمان کویت ص ــورت میگرفت لذا هیچ نهادی روال و رونـــد اقداماتی وقفی را
یک ــرد و وق ــف در زمینههـــا و عرصههـــای مختلـــف اجتماعـــی
هدای ــت و مدیر ی ــت نم 
نمیگستراند.
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ب ــا آغاز قرن بیس ــتم و در راس ــتای تالشهایی که کشـــور کویت در جهـــت دگرگونی و
بهبود نظام اداری خویش به عمل آورد ،اداره اوقاف این کشور در سال  1921ایجاد گردید
و مدیر ی ــت و نظ ــارت بر اوق ــاف را در حد توان آن زمـــان خویش بر عهده گرفت .در ســـال
 1948مح ــدوده اختی ــارات این اداره گســـترش یافت و آن را قادر ســـاخت کـــه با تحرکی
وسیعتر فعالیتهای مربوط به وقف را در خدمت اماکن دینی و نیازمندان سامان بخشد.
اداره اوقاف با تش ــکیل هیئتامنای اوقاف توانســـت مشـــارکت مردمی در نظارت بر امور
وقف را تحقق ببخشد.
اعض ــای ای ــن هیئ ــت را برخی از شـــهروندان به ریاســـت مرحوم شـــیخ عبـــداهلل الجابر
الصباح رئیس اداره اوقاف آن زمان تشکیل میدادند .در تاریخ  1951/4/5با صدور فرمان
امی ــر کو ی ــت مبنی بر انطب ــاق فعالیتهای اوقاف با احکام شـــرع مبین اســـام ،ســـاختار
اساسی و قانونی اوقاف در کویت شکل نهایی خود را پیدا کرد .این قانون هماکنون در حال
اجراست و تا زمانی که قانون جدیدتری آن را تغییر نداده است معتبر میباشد.
در پی اعالم اس ــتقالل کش ــور ،اداره اوقاف کویت در تاریخ  1962/1/17به وزارتخانه
تبدیل ش ــد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت .در تاریخ  1965/10/25امور اســـامی نیز
بهعنوان یکی از مس ــئولیتهای این وزارتخانه افزوده شـــد و وزارت اوقاف و امور اسالمی
متصدی مسئولیتهای مختلفی ،ازجمله مدیریت اوقاف گردید.
در تار ی ــخ  1993/11/13فرم ــان امیر کویت مبنی بر تأســـیس دبیرخانـــه مرکزی اوقاف
صادر گردید .این نهاد مؤسسهای دولتی و وابسته به وزارت اوقاف بود که صالحیتهای
تعیین شده برای وزارت اوقاف در حیطه وقف را عهدهدار میشد .بدین ترتیب دبیرخانه
اوق ــاف ج ــای وزارت اوقاف را گرفت و همه امور مربوط به اوقاف شـــامل مدیریت اموال،
سرمایهگذاری آنها و صرف درآمدها در انحصار آن درآمد(.)43

3-333نگاهی گذرا به وضعیت موجود وقف و امور خیریه
1.1تعداد کل موقوفات ثبت شده  300مورد و به عالوه  140مورد وقف بر مساجد میباشد.

1

 .1در زمینه ی وضعیت موجود وقف و امورخیریه کویت ،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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2.2اکثر موقوفات وقف ش ــده در کش ــور به مســـاجد قدیمی کشـــور از جمله ( العدسانی،
النومان ،القطامی و )..اختصاص یافته است.
3.3سه دسته نظارت بر وقف وجود دارند.
الف) موقوفاتی که دبیرخانۀ مرکزی اوقاف بر آنها نظارت میکند.
ب) موقوفاتی که دبیرخانه به همراه یکی از نزدیکان واقف بر آنها نظارت دارند.
ج) موقوفاتی که یکی از فرزندان واقف بر آنها نظارت میکند.
4.4موقوفاتی در کش ــور کویت از زمانهای قدیم در مناطق مختلف کشـــور وجود داشـــته
است که این موقوفات به مراکز اصلی کویت تبدیل شدهاند و به امالک و مستغالتی با
قیمتهایی بسیار باال تبدیل شدهاند.
5.5موقوفات کش ــور کویت به موقوفات داخل کشـــور محدود نمیشود .بلکه موقوفاتی در
بحرین ،هند ،مکه ،بصره و دیگر شهرها به کویت اختصاص یافته است.
6.6وق ــف خانوادگ ــی  :ای ــن نوع وق ــف ،نوعی از وقف اســـت که عایـــدات آن بـــر فرزندان و
خویشان و نزدیکان واقف میرسد .تعداد این موقوفات در کویت  70مورد میباشد(.)8

3-333مقایسه وضعیت کشور کویت در امور خیریه با دیگر کشورها
3-33333گزارش کمکهای بشردوستانه جهانی
با توجه به گزارشی که در سال  2016در ارتباط با میزان کمکهای بشردوستانه منتشر
ش ــده است ،رتبهبندی کشورها در زمینۀ امور خیریه بر اساس معیارهای مختلفی انجام
یش ــود .اگر بخواهیم میزان کمکهای انســـان دوستانه کشورها را با توجه به درصدی از
م 
درآم ــد ناخال ــص مل ــی رتبهبندی کنیم ،کشـــور کویـــت در کنـــار ترکیه ،امارات و ســـوئد
بیشترین میزان کمکهای انسان دوستانه را در سال  2015داشتهاند.
کویت در س ــال  2015نس ــبت ب ــه ســـال  %86 ،2014افزایـــش کمکهای بشردوســـتانه
بینالمللی را داشته است و میزان این کمکها توسط دولت کویت با  283/4میلیون دالر
( 990میلیارد تومان) افزایش به  614میلیون دالر ( 2145میلیارد دالر) در سال  2015رسید.
کویت سیزدهمین کشور در جهان از نظر میزان کمکهای بشردوستانه میباشد و اگر
ای ــن کمکه ــا را با توجه ب ــه درصدی از تولیـــد ناخالص ملـــی در نظر بگیریـــم ،کویت در

 / 54آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

جایگاه دوم جهان در کمکهای بشردوستانه قرار میگیرد(.)71

شکل :1_3میزان کمکهای خیرخواهانه بینالمللی کشورها

3-33333گزارشات مؤسسه خیریه حامی خیریهها ()CAF
با توجه به گزارش منتش ــر شده توسط مؤسسه خیریه حامی خیریهها ( )CAFدر سال
 2015وضعیت کویت در امور خیرخواهانه و بشردوستانه به صورت زیر است:
کو ی ــت در وق ــف وق ــت و کار داوطلبانـــه رتبـــه  92را در بیـــن کشـــو رهای جهـــان دارد.
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شکل :2_3میزان کمکهای خیرخواهانه کشورها بر اساس درصدی از درآمد ناخالص ملی

همچنین در کمک به افراد ناشناس و غریبه رتبۀ  7و در کمک به خیریهها رتبه  31را
از آن خود کرده است و در مجموع این عوامل در رتبه  24جهان قرار دارد(.)72

3-333مساجد و اماکن مذهبی شاخص کشور کویت
در کویت بیش از  200مس ــجد آباد وجود دارد که 135مســـجد مربوط به اهل ســـنت و
حدود 65مس ــجد مربوط به ش ــیعیان اســـت 1.طبق تحقیقات انجام شده وزارت اوقاف
 .1در زمین ــه ی وضعی ــت مس ــاجد و اماک ــن مذهب ــی کش ــور کویـــت ،علیرغـــم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفت ،بـــه دلیل
محدودیتهای دسترسی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و
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وامور اسالمی کشور کویت مسئولیت ساخت ،اداره ،تجهیز و نگهداری مساجد و تأمین
نیازهای مالی و آموزشی امامان جماعات و مفتیهای کشور را برعهده دارد.
در این وزارتخانه معاونتی با عنوان معاونت امور مســـاجد وجود دارد که مســـئولیت اداره
ای ــن اماکن را ب ــه بخشهای مختل ــف منطقهای این معاونت ســـپرده اســـت .بخشهای
مختلف این معاونت که مناطق مختلف کشور کویت را زیر نظر دارد عبارت است از بخش
اداره مساجد العاصمه ،حولی ،الفروانیه ،الجهرا ،االحمدی و مساجد مبارک الکبیر(.)73
یک ــی دیگر از معاونتهای وزارتخانه معاونت فتواها وپژوهشهای شـــرعی اســـت که
وظیف ــه اصلی این معاونت اداره مفتیها ،ائمه جماعات مســـاجد و تأمین نیازهای مالی
آنها و برگزاری جلس ــات آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش شناخت امامان جماعات
و آ گاهی آنها نسبت به مسائل روز دنیای اسالم را بر عهده دارد.
معاون ــت امور فرهنگی نیز یکی دیگر از بخشهای این وزارتخانه میباشـــد که وظیفه
تحکیم ارزشهای اس ــامی ،انتشار آ گاهیهای دینی و فرهنگی ،ترویج فرهنگ وحدت
ملی از طریق توس ــعه منابع انس ــانی مطابق با شـــیوههای روز و مدرن جهانی و اجرا و اداره
برنامهه ــای فرهنگ ــی مذهب ــی و ترویج فرهنگ اســـامی متناســـب باارزشهـــای قرآنی و
سنت پیامبر (ص) در مساجد را بر عهده دارد.
ً
طب ــق بعض ــی آمار حدود 800حس ــینیه ،تکیه و دیوانیه ی که عمدتا مرکز ســـوگواری و
تبلیغ تش ــیع اس ــت ،در کویت موجود میباشـــد که  125حســـینیه بزرگ و رسمی و دارای
مجوز اس ــت و بقی ــه همان دیوانیهها یا حســـینیههای خانگی میباشـــد .ســـخنرانیها و
مراس ــم در ای ــن حس ــینیهها (ج ــز چن ــد مـــورد بـــه زبـــان فارســـی) به زبـــان عربی اســـت.
کویتیها به تاالر مالقات و گفتگو «دیوانیه» میگویند .بیشتر این دیوانیهها (حسینیهها)
در مناطق الش ــرق ،الصوابر و القبله قرار داشـــتند ،ولی به مرور زمان به خارج از ســـور قدیم
کویت منتقل و در مناطق المیدان ،الدسمه و الدعیه احداث شدند.
ام ــروزه در جایج ــای کو ی ــت حســـینیهها به فضل و لطـــف الهی اهلبیـــت عترت و
طهارت (ع) دیده میش ــوند و در مناطق پرجمعیتی چون المنصوریه ،الدعیه ،الدسمه،
تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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الش ــرق و الرمیثیه ،دایر و مجالس عزاداری حســـینی در دهه اول ماه محرم در آنها برگزار
می شود(.)73
از زیباترین و مهمترین مساجد کشور کویت میتوان مسجد الکبیر ،مسجد الخلیفه،
مس ــجد ش ــی فاطمه و حسینیههای جعفریه ،ســـید عمران و آل یاسین اشاره کرد چرا که
ه ــم از لحاظ معماری و هم از نظر هویت فرهنگی در کویت شاخصهســـتند .به منظور
آش ــنایی بیش ــتر با ای ــن مس ــاجد ،در ادامه ایـــن بخش به توضیـــح مختصـــری در رابطه با
ویژگیهای مساجد مذکور پرداخته شده است.
3-33333مسجد الکبیر
این مس ــجد در نزدیکی ساحل خلیج فارس واقع شـــده است .کار بر روی ساخت آن
در سال  1121آغاز و در سال 1186با هزینه  14میلیون دینار به پایان رسید .در ساخت این
بن ــای فاخ ــر پنجاه مهندس و چه ــار صد و پنجاه کارگر نقش داشـــتهاند .مســـجد الکبیر
بزرگترین مس ــجد در کش ــور کویت محســـوب میشود ،که ساالنه در شـــبهای ماه مبارک
رمضان پذیرای تا  120/000نمازگزار است.
متولی اداره مس ــجد در حال کار تحت شـــعار «یک نهاد پیشرو اسالمی و معلم اسالمی
ممتاز» و سازگار با چشمانداز و مأموریت مسجد و اهداف استراتژیک مسجد هستند(.)73
3-33333مسجد الخلیفه
مس ــجد خلیفه یکی از قدیمیترین مســـاجد فهرست میراث مساجد در کویت است
که در نزدیکی مجلس س ــنای این کشـــور واقع شـــده اســـت .این مســـجد توسط خاندان
حاکم آل خلیفه در بحرین پس از خروج او را از کویت تأسیس شد و به عنوان منابع وقف
عمومی تحت تسلط وزارت اوقاف و امور اسالمی کشور کویت درآمده است(.)73
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شکل :1 _3مسجد الکبیر

شکل :2_3مسجد الخلیفه

3-33333مسجد شیخ فاطمه
مسجد ش ــی فاطمه در حومه عبداهلل السالم ،حومه شهر کویت واقع شده است .این
مسجد در ماه رمضان از هزاران نمازگزار استقبال میکند .شکل منارههای این مساجد با
شکل سایر منارهها متفاوت است ،منارهها به شکل شمع ساختهشده که میان معماری
گنب ــد و مناره و س ــایر مؤلفههای آن نوعـــی تعادل برقرار کند .این بنا یکـــی از آثار معماری
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معاصر اس ــامی و نش ــانهای از هنر اس ــامی اســـت که نقطـــه عطفی در کویت به شـــمار
مـ ـیرود .چرا ک ــه از نظر اصالت ویژگیهای مســـجد را چـــون وجود منـــاره ،گنبد ،صحن
اصلی اقامه نماز جماعت ،اس ــتفاده از هنرهای اســـامی را حفظ کـــرده و درعینحال با
شکل متفاوتی ارائهشده است(.)73
3-33333حسینیه جعفریه
حس ــینیه جعفر ی ــه اولی ــن حس ــینیه رســـمی در کویـــت به شـــمار آمـــده و لقـــب مادر
حس ــینیهها را به خود اختصاص داده است .این حسینیه که تاریخ کویت را در دل خود
جای داده است ،در سال 1825میالدی در یکخانه کوچک وقفی دایر گردید و 25سال
پیش توس ــط مرحوم آیتاهلل حاج میرزاعلی حائری وقف رســـمی شد .وی سرپرستی این
حس ــینیه را در دوران حیات خود بر عهده گرفت و پس از فوت سرپرســـتی آن به برادرش
میرزا حسن حائری واگذار شد .پس از وی فرزندش مرحوم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی
این سرپرستی را برعهده گرفت .حسینیه جعفریه تنها حسینیهای در کویت است که به
طور روزانه و در طول ایام سال مجالس حسینی و وعظ دایر میکند(.)73

شکل :3_3مسجد شیخ فاطمه

در گذشته ،حکام و افراد خاندان حاکم کویت به این حسینیه رفتوآمد داشته و این
م ــکان مرکزی ب ــرای تجمع هیئت رؤیت هالل ماه مبارک رمضـــان و هالل عید فطر بود و
ً
ضمنـــا مردم کویـــت از دیربـــاز در َّ
جوی
م ــردم کو ی ــت نی ــز با این س ــنت خ ــوی گرفتهاند.
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شکل :4_3حسینیه جعفریه

آ کنده از محبت و مودت و وحدت زندگی کرده ،از هرگونه مسائل تفرقهانگیز مذهبی
دوری مینمایند .علمای زیادی در این حســـینیه به دور از هرگونه حساســـیت مذهبی با
حکام و مسئولین کویت مالقات میکردند()73
3-33333حسینیه سید عمران

شکل :5 _3حسینیه سید عمران
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این حس ــینیه توسط مرحوم سید علی احمد موسوی ،بعدازاین که از بحرین آمد و در
کویت سکونت گزید ،تأسیس شد .این حسینیه در آغاز در منطقه الشرق دایر و در سال
1163میالدی به بنید القار و در سال  1185میالدی به منطقه الدسمه منتقل گردید(.)73
3-33333حسینیه آل یاسین
این حس ــینیه در آغاز امر دیوانیهای بود که به منزل خاندان حاج یاســـین حداد واقع در
منطقه صوابر قدیم ملحق بوده و دوشنبهشـــبها مجالس وعظ برگزار میکرد .مالحســـن
موسی اولین خطیب این حسینیه بود .بعد از وی عبدالرزاق البصیر که شاگرد مالموسی
بوده است این وظیفه را برعهده گرفت .این حسینیه علیرغم شرایط سخت ،به فعالیت
خود ادامه میدهد(.)73

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور کویت

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،
مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه ،قرآن و فعالیتهـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقش ــی که در وقف و امور خیریه کشـــور کویت ایفا میکنند ،پرداخته
ش ــده اس ــت .س ــپس نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن
مش ــده اس ــت و پسازآن ،هر یک از ایـــن بازیگران و مجموعـــه فعالیتها ،اهداف،
ترسی 
مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
•وزارت اوقاف و امور اسالمی
وزارت اوقاف و امور اسالمی کشور کویت متصدی مسئولیتهای مختلفی ،ازجمله
مدیریت اوقاف میباشد .پس از ایجاد دبیرخانۀ مرکزی اوقاف توسط وزارت اوقاف و امور
اسالمی ،نقش فعالیتهای مربوط به وقف در وزارت کاهش یافت و بیشتر فعالیتهای
وزارت خانه در تمرکز بر امور اسالمی قرار گرفت.
•دبیرخانه مرکزی اوقاف
دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت از ســـال  1993تشـــکیل شد و به امور مربوط به وقف در
این کش ــور پرداخت .این دبیرخانه وظیفه دعوت به وقف و انجام همه امور مربوط به آن،
ازجمله مدیریت و نظارت بر اموال و امالک وقفی ،سرمایهگذاری آنها و بهکارگیری درآمد
حاصل ــه در چارچوب اهداف و ش ــرایط تعیینشـــده توســـط واقفـــان را عهـــدهدار گردید،
بهگونهای که اهداف ش ــرعی وقف تحقق پذیرد و در جهت توســـعه فرهنگی ،اجتماعی و
مدنی جامعه و کاهش فشار زندگی بر افراد نیازمند تالش شود.
•شورای امور اوقاف
شورای امور اوقاف باالترین مقام نظارت بر امور اوقاف است و سیاستهای عمومی
مر ب ــوط به اوق ــاف را پیش ــنهاد میکن ــد .این شـــورا تصمیمـــات الزم جهـــت اقداماتی که
دبیرخانۀ مرکزی اوقاف برای رسیدن به اهدافش میبایست انجام دهد را اتخاذ میکند.
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•وزارت امور اجتماعی
با توجه به فرمان امیر عبداهلل الصباح در ســـال  1954به ایجاد وزارت امور اجتماعی
در جهت ایجاد رفاه برای همۀ شهروندان و ارائه خدمات اجتماعی بهخصوص به افراد با
نیازهای خاص ،فعالیتهایی در جهت ســـاخت این وزارت خانه انجام شـــد .از جمله
اه ــداف دیگ ــری که این وزارت خانه برای آنها ایجاد شـــد میتوان به مبـــارزه با بیکاری،
آموزش نیروی انسانی ملی و حلوفصل شکایات مردم در مورد کار اشاره کرد .این وزارت
خانه در سال  1962بهطور رسمی ایجاد گردید.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و مردم را تنظی ــم میکند .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعییــن حقــوق و مســئولیتهای هــر یــک از موجودیتهــای جامعــه بــه منظــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توســط مصوبات قانونی اســت ،هرگاه اســتانداردها سازگار نباشــند .بنابراین ،قانون به
عنــوان منع یــا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خــود_ تنظیمــی :ایــن رویکــرد میتوانــد به عنــوان نوعی از نســخه خــود انجامــی رویکرد
دســتور و کنتــرل تلقــی شــود .در ایــن مــورد ،اغلــب انجمنهای تجــاری یا کســبوکار
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لشــده کــه قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجــرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظــور جلوگیــری از مداخلــه دولــت انجــام میدهد .مزایای این رویکرد شــامل ســطح
باالی تعهد کس ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شــده میباشــد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دســتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
ســویی دیگــر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یک رویکــرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررســی دقیــق بیرونی و در معرض سوءاســتفاده توســط کســانی که با اهــداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شهــای منتــج شــده از عالقههای بیرونی کســانی که فکــر میکنند اســتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تشــویق :یک تشــویق ،سیاســت ،قانون ،مکانیســم قیمــت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاشــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشــد .از یکســو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهــای "بــد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر یــق تحمیــل /وضــع مالیــات و کمکهای مالی محــدود یا متوقف کنــد .برای به
کارگیــری ایــن رویکرد ،گامهای اصلی شــامل انتخــاب واحدهــای اندازهگیری ،تعیین
خــط مبنــا ،انتخــاب اهــداف برای بهبــود و /یــا نگهداری و ســپس اجرای تشــویقها و
جریمهها میباشــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشــویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاســت که تشــویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اســت و کمتر به فعالیتهای خاص شــرکت حســاس اســت .مزایای  PBRاین
اســت که به بهبود در بهرهبرداری شــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و

تیوک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 69 /

بهبود در پایایی سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل
میکنــد .بنابرایــن کاهــش در حــوزه صالحدیــد تنظیمــی ،در مقابــل امــکان تســخیر در
فرآینــد تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
شــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان
یکــی از معایــب ایــن روش ،میتــوان به ایجاد قوانین بســیار پیچیده و غیــر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنیــت اقتصــادی اســت که لزومــا در همه موارد یافــت نمیشــود.همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشــکل اســت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد"  ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
•اداره اوقاف جعفری
اداره اوق ــاف جعف ــری به دبیرخانه مرکـــزی اوقاف ضمانت داده اســـت که تمام تالش
خ ــود را در جهت مدیر ی ــت و نگهداری از اوقاف جعفری انجام دهد و دبیرخانه نیز بر این
امور نظارت نماید.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
•صندوقهای وقف

 / 70آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

قه ــای وقف چارچوب گس ــتردهتری برای انجام فعالیتهای وقفی اســـت .از
صندو 
طر ی ــق این صندوقها همکاری مردم و نهادهـــای مردمی با نهادهای دولتی در راه تحقق
بخشیدن به اهداف توسعهگرایانة وقف شکل عملی به خود میگیرد.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
کویت در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
•مؤسسات خیریه
این مؤسسات در سراسر کشور کویت پراکندهشدهاند و از طریق جمعآوری کمکهای
ً
مردمی و گاها زکات و دیگر انواع صدقات به یاری افراد نیازمند در داخل و خارج از کویت
میپردازند .ازاینگونه کمکها میتوان به کمکهای در حوزههای ســـامت ،بهداشت،
آموزش و کمکهای اجتماعی اشاره کرد.
•بیت الزکات
در س ــال  1982و طبق قانون ش ــمارۀ  5سال  1982ســـازمان بیت الزکات زیر نظر وزیر
اوقاف و امور اسالمی تأسیس شد .هدف از تشکیل این مرکز ،جمعآوری و توزیع مناسب
زکات ب ــه بهتر ی ــن ش ــکل و اس ــتفاده از درآمدهـــای زکات در جهـــات قانونـــی و توســـعه و
پیشرفت سریع کشور بود.
•سازمان دولتی امور کودکان
سازمان دولتی امور کودکان در کشور کویت باهدف بشردوستانه و با دستور احمدجابر
الصباح امیر کویت در سال  1983تأسیس شد .هدف از تشکیل این سازمان سرپرستی
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کودکانی اس ــت که زیر سن قانونی هستند و هیچگونه قیم و سرپرستی ندارند و همچنین
حفاظ ــت و نگه ــداری از اموال و داراییهـــای این کودکان .هماکنون این ســـازمان تحت
نظارت وزیر اوقاف و امور اسالمی فعالیت میکند.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قرآن و فعالیت های مذهبی در
کش ــور کویت فعالی ــت می نماین ــد؛ در این بخش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیلگر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف و
ام ــور خیر ی ــه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبی مـــورد تحلیل قرار
گرفتهاند
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شکل :1 _4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

4-44444وزارت اوقاف و امور اسالمی
در پی اعالم اس ــتقالل کش ــور ،اداره اوقاف کویت در تاریـــخ  ۱۹۶۲/۱/۱۷به وزارتخانه
تبدیل ش ــد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت .در تاریخ  ۱۹۶۵/۱۰/۲۵امور اســـامی نیز
بهعنوان یکی از مس ــئولیتهای این وزارتخانه افزوده شـــد و وزارت اوقاف و امور اســـامی
متصدی مسئولیتهای مختلفی ،ازجمله مدیریت اوقاف گردید .پس از ایجاد دبیرخانۀ
فعالىتهای مربوط به وقف در
مرکزی اوقاف توس ــط وزارت اوقاف و امور اســـامی ،نقش ݫ ݔ
وزارت کاهش یافت و بیشتر فعالیتهای وزارت خانه در تمرکز بر امور اسالمی قرار گرفت.
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•مأموریت
تحکیم ارزشهای اسالمی و اخالق ،انتشار آ گاهی دینی و فرهنگی ،مراقبت از قرآن
کریم و سنت نبوی ،مراقبت از مساجد و ترویج وحدت ملی از طریق توسعه منابع انسانی
و مطابق با بهترین روشها.

شکل :2_4سایت وزارت اوقاف و امور اسالمی کشور کویت

•ارزشها
1.1برتری
2.2کار نهادی
3.3مشارکت
4.4اعتدال
5.5شفافیت و پاسخگویی()25
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•اهداف استراتژیک
1.1تشویق جامعه به حفظ قرآن و مطالعۀ علوم قرآنی
2.2ترویج فرهنگ آشنایی با فرهنگ اسالمی در جامعه
3.3تقویت و ارزش نهادن به فتواهای مراجع در سطحی رسمی ،مطلوب و معتبر
4.4توسعۀ روشهای مراقبت از مساجد
5.5بهبود کیفیت منابع انسانی و پرورش آنها برای آمادهسازی رهبرانی برجسته
6.6اس ــتفاده مؤثر از فناوری اطالعات در جهت اطمینان از توزیع صحیح داراییهای
وزارتخانه
7.7ایج ــاد ارتباط ــات و هم ــکاری با بخشهـــای دیگر منطقـــهای و بینالمللـــی که در
ارتباط با امور اسالمی فعالیت مینمایند.
8.8حفظ اعتماد و رضایت مشتریان در ارائه خدمات
9.9ارائه پیشنهادات و تشویق فعاالن در بهبود انجام عملکردشان()25
•هشت اصل حاکم بر کار وزارت
1.1توجه به برنامههای اس ــتراتژیک وزارت به صورتی هماهنگ با توســـعه کشـــور و برای
تبدی ــل کویت به کش ــوری به عنوان یک مرکـــز مالی و تجاری عالی بـــا مکانیزمهای
سیستماتیک تا سال  2035گردد.
2.2تعهد به نشر دعوت به اسالم و استفاده از بهترین روشها برای دستیابی مسلمانان
به عالیترین سطوح ،همچنین التزام به مراقبت از مساجد و همچنین تشویق علما
و دانشمندان به انجام رسالتهایشان در امور دینی
3.3ایجاد روابط نزدیکتر با کشورهای اسالمی و سازمانهای بینالمللی ،سازماندهی
و شرکت در کنفرانس داخلی و بینالمللی اسالمی و همچنین گسترش همبستگی
با مسلمانان در تمام کشورها
4.4تعهد و توجه کامل به تمامی درآمدهای وزارت براساس استانداردهای بینالمللی
5.5تعهد به حساسیت در برنامهریزی راهبردی ،ساختار سازمانی ،تمامی فعالیتها و
تمامی درآمدهای وزارتخانه به نحوی که بهترین کاربری را برای وزارت داشته باشد.

تیوک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 75 /

6.6هم ــگام ب ــودن با پیش ــرفت جهانی از جهت ابـــزار و تکنیکهای کاربـــردی و به روز
کردن تمامی فعالیتها براساس استانداردهای جهانی
7.7پشتیبانی و تشویق در تعالی و نوآوری در فعالیتهای مختلف وزارتخانه ،تشویق
شه ــا و گروهها و یـــا پرســـنل در تمام ســـطوح و کار بر روی
طرحه ــای توس ــعهای بخ 
طراحی مکانیسمهای سازمانی و انگیزشی برای تعالی و نوآوری
8.8تعهد به ایجاد فضایی قرآنی در راستای فعالیتهای وزارتخانه ،گسترش این فضا
در بی ــن تمام ــی بخشهای جامعه و تبدیل آن به یـــک روحیه ی ملی در میان مردم و
ایجاد همبستگی بین تمامی گروههای مختلف جامعه()25
4-4444444برنامههای وزارت اوقاف و امور اسالمی
وزارت اوق ــاف و امور اس ــامی در برنامههـــای بلندمدت خود با عنوان «پروژۀ توســـعۀ
اس ــتراتژیک» به دنبال رس ــیدن به اس ــتانداردهای اروپایی و به حداکثر رســـاندن فرهنگ
س ــازمانی تشکیالت خود میباشد .با این برنامهها ،وزارت به دنبال توسعۀ پایدار و بهبود
عملکرد خود است.
بخش برنامهریزی و توس ــعۀ وزارت اوقاف به دنبال تهیۀ یک برنامۀ راهبردی  5ساله (
از  2017تا  )2021میباش ــد تا با اس ــتفاده از بهترین شیوههای بینالمللی به جایگاه بسیار
مناسبی برسد(.)27
گامهای کاربردی این پروژه ش ــامل ده مرحله است؛ از جمله تشکیل یک تیم قوی که با
توجه به موقعیت کنونی وزارت و همچنین شرایط حال و آینده ،برنامهای مناسب را ایجاد و
جهتگیریهای مناسبݔی را تعیین نماید و چشم اندازهای وزارت را تعریف کند(.)۲۷
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ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی

شکل :3_4ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی

4-4444444اداره پژوهش و تحقیقات اسالمی
ای ــن اداره به انجام تحقیقات و پژوهش بر روی موضوعات مورد نیاز وزارت میپردازد.
ای ــن اداره از جهتی به بهب ــود پدیدههای اجتماعی منفی موجـــود در جامعه میپردازد و از
طرفی به نظم و انسجام اجتماعی کمک میکند.
همچنی ــن در ای ــن اداره ،قواع ــد و قوانین پروژههای مرتبط با زمینۀ اســـام مشـــخص
میشود .همچنین سیالبس درسی و فهرست کتب اسالمی که در کالسهای مختلف
باید آموزش داده شود در این مرکز تعیین میشود(.)28

تیوک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 77 /

شکل :4_4سایت اداره پژوهش و تحقیقات اسالمی وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی

4-4444444اداره امور قرآن کریم
•ارزشها
1.1تعالی
2.2کار نهادی
3.3مشارکت
4.4اعتدال
5.5شفافیت و پاسخگویی
•چشمانداز :تبدیلشدن به یک رهبر جهانی در اعمال اسالمی()30
•رســالت :تحکیــم ارزشهــای میانــه اســامی و اخــاق ،انتشــار آ گاهی دینــی و فرهنگی،
مراقبــت از قــرآن کر یــم و ســنت ،مراقبــت از مســاجد و ترویــج وحــدت ملــی از طریــق
توسعه منابع انسانی و مطابق با بهترین شیوه.
•اهداف

 / 78آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کویت

1.1حفظ و نگهداری از بنیان و اساس قرآن کریم
2.2کمک به نشر و ترویج قرآن در کشور کویت
3.3پرورش متخصصانی دقیق و حرفهای در امور قرآنی
4.4حفاظت از قرائت صحیح قرآن کریم
5.5تأ کید بر ارتباط بین قرآن کریم و عمل و کردار نیک
6.6انتشار فضای قرآنی در جامعه به شیوهای درست و قانونمند
7.7نمای ــش جنبههای بزرگی که دولت کویت در خدمترســـانی در بخش قرآن انجام
داده است(.)30
•مرکز قاریان کوچک
مرک ــزی برای آموزش زبان عربی و همچنین حفـــظ و ترتیل قرآن کریم در میان دانش
آموزان و نوجوانان میباش ــد .در این مراکز فایلهای صوتی و تصویری آموزش قرآن برای
افراد ارائه میشود(.)۳۱
با توجه به ضعف دانش آموزان کویتی در زبان عربی و همچنین مشـــکالت ناشـــی از
آن در بقی ــۀ علوم ،نیاز به چنین مراکزی در کویت احســـاس شـــد .بر اســـاس آمار  50هزار
دانشآموز در خواندن زبان عربی مشکل دارند.
با توجه به مش ــکالت ذکرشده در زبان عربی ،دپارتمان امور قرآن کریم وزارت اوقاف و
امور اس ــامی به ایجاد این مرکز برای آموزش به کودکان  4تا  8ســـال پرداخته اســـت و به
دانش آموزان نیز آموزشهایی میدهد(.)31
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شکل :5 _4سایت اداره امور قرآن کریم وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی

4-4444444اداره آموزش اسالمی
دول ــت کو ی ــت از زمانه ــای قدیم به حفـــظ و ترویج قـــرآن بین مردم اهمیـــت میداده
اس ــت .اداره آموزش اس ــامی هدف خود را بر پایۀ تعلیم و آمـــوزش قرآن کریم ،حفظ آن و
انتش ــار آن بین تمامی مس ــلمانان بنانهاده اســـت .در ابتدا وزارت اوقاف اولین مرکز حفظ
ق ــرآن را در س ــال  1971در ش ــهر عاصمـــه ایجاد کـــرد و پـــس از آن با تشـــکیل اداره آموزش
اسالمی ،امروزه هزاران مرکز حفظ قرآن در کشور کویت ایجاد گشته است .در حال حاضر
 90مرک ــز حف ــظ ق ــرآن در کو ی ــت وج ــود دارد کـــه بـــه بیـــش از  20هـــزار مدرســـه و دارالقرآن
خدمترس ــانی میکنند .همچنین وزارت اوقاف تعدادی از این مراکز را در مراکز اصالح
و تربیت ایجاد کرده اس ــت تا کس ــانی که در اینگونه مراکز هســـتند نیز بتوانند از خدمات
قرآنی استفاده کنند(.)32
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شکل :6_4سایت اداره آموزش اسالمی وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی

•اهداف بخش قرآن کریم
1.1آموزش مناسب و در حد کافی دروس اسالمی و قرآنی برای دانش آموزان و دانشجویان
2.2تعهد به سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و حفظ تعالیم و ارزشهای ایشان
3.3تکریم شخصیتهای اسالمی و کمک به رشد اینگونه شخصیتها در جامعه
4.4تکریم ارزشهای اسالمی در همۀ اقشار جامعه و کمک به رشد آن
5.5کمک به درک مسلمانان در رابطه با قضایای مهم قرن حاضر و دفاع از آنها
6.6ایجاد انس با زبان عربی و تاریخ اسالمی و سیره نبوی
7.7افزایش آ گاهی نسبت به مفاهیم قرآن کریم و آموزش این مفاهیم()32
•اهم فعالیتهای اخیر
1.1افزایش آ گاهی دینی در بخشهای مختلف جامعه
2.2خدمتدهی در بیش از  30هزار مدرسه و مرکز حفظ قرآن
3.3پرورش هزاران نفر متخصص و مدرس حفظ و تالوت قرآن
4.4افزایش مراکز اصلی حفظ قرآن به بیش از  90مرکز
5.5ایجاد مراکز آ گاهی دینی و اسالمی برای زبانهای دیگر در کشور()33
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4-4444444اداره سراج منیر
ای ــن بخش در ابتدا جزئی از بخش اداره آموزش اســـامی بود و پس از مدتی از آن جدا
ش ــد .این بخ ــش در ارتباط با آموزش قرآن و مفاهیم اســـامی برای کـــودکان در مدارس و
مراکز آموزشی میباشد .در این بخش سیالبسهای آموزشی درسی برای مدارس ابتدایی
به ــا و دیگ ــر وســـایل آموزشـــی مورد نیـــاز بـــرای دانش آمـــوزان تهیه
تهی ــه میش ــود و کتا 
میگردد(.)34

شکل :7_4سایت اداره سراج منیر وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی

4-44444دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت
در راس ــتای احی ــای فرهنگ وقف ،مؤسســـهای در کویت ایجاد شـــد کـــه نهتنها مورد
تأیید و حمایت نهادهای حکومتی کویت واقع شد ،بلکه از سوی شهروندان و نهادهای
غیرحکومتی با جهتگیریها و تعلقات مختلف نیز مورد اســـتقبال قرار گرفت .مؤسسه
مذک ــور همچنین با تأیید و تقدیر فراوان نهادهای فعال و عالقهمند بینالمللی در عرصه
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تالشهای اسالمی ،بهویژه در زمینه وقف مواجه شد .مؤسسه یا نهاد موردبحث ،دبیرخانه
مرکزی اوقاف کویت (االمانة العامة لالوقاف) است که در نوامبر  1993تأسیس گردید.
دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت از س ــال  1993تشـــکیل شد و به امور مربوط به وقف در
این کش ــور پرداخت .این دبیرخانه وظیفه دعوت به وقف و انجام همه امور مربوط به آن،
ازجمله مدیریت و نظارت بر اموال و امالک وقفی ،سرمایهگذاری آنها و بهکارگیری درآمد
حاصل ــه در چارچوب اهداف و ش ــرایط تعیینشـــده توســـط واقفـــان را عهـــدهدار گردید،
بهگونهای که اهداف ش ــرعی وقف تحقق پذیرد و در جهت توســـعه فرهنگی ،اجتماعی و
مدنی جامعه و کاهش فشار زندگی بر افراد نیازمند تالش شود.

شکل :8 _4سایت دبیرخانه مرکزی اوقاف
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شکل :9 _4دبیرکل دبیرخانه مرکزی اوقاف

4-4444444ساختار سازمانی دبیرخانه مرکزی اوقاف

شکل :10 _4ساختار سازمانی دبیرخانه مرکزی اوقاف و امور اسالمی
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4-4444444استراتژی دبیرخانه مرکزی اوقاف
استراتژی دبیرخانه مرکزی اوقاف (برای سالهای  2014تا  )2018به صورت زیر است:
•چش ـمانداز :پیشــرفت و برتــری در ســرمایهگذاری وقــف و اســتفاده از درآمدهــا و ترویــج
فرهنگ مشارکت مؤثر جامعه در وقف
•رســالت :دعــوت بــه وقــف و اداره امــور شــرعی و قانونــی آن بــرای توســعۀ جامعــه کویــت
بهعنوان الگویی منطقهای و جهانی
•ارزشهــا و اولویتهــای کاری :روحیــه تیمــی_ وفــاداری_ کیفیــت_ اعتمادبهنفــس_
خالقیت()12
4-4444444جهتگیری راهبردی احیای وقف در کشور کویت
دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت از آغاز تأسیس خویش بر تعیین یک استراتژی آیندهنگر
برای خود تأ کید و اهتمام داشته است و به این منظور مطالعات گستردهای را انجام داده
اس ــت .بر این اس ــاس س ــند «طرح راهبردی دبیرخانه» در ژانویه  1997منتشر شد و در آن
مبنای اس ــتراتژی دبیرخانه ،همان اهداف راهبردی تشـــکیالت اسالمی و اوقاف تعیین
گردی ــد( .این تش ــکیالت ع ــاوه بر دبیرخانـــه مرکزی اوقاف ،شـــامل وزارت اوقـــاف و امور
اسالمی و بیتالزکات میباشد).
در مورد رسالت این تش ــکیالت در این سند بهتصریح چنین ذکرشده است« :تحقق
بخشیدن روشی مؤثر و پویا در تعامل با شرایط زمان ،پاسداشت از هویت عربی_ اسالمی
جامعه و کمک به آن در حل مش ــکالت اساسیاش و باالخره کوشش در اعتالی جامعه
در ابعاد و زمینههای مختلف».
رسالت وقف ،گسترش اندیشه وقف بهعنوان راهکاری دینی و قانونی برای توسعهای
پویا در س ــاختارهای نهادینه جامعه و افزایش بهـــرهوری وقف از راه مدیریت نوین جهت
تحقق بخش ــیدن به اهداف ش ــرعی واقفان و اعتالی جامعه و تقویت جهتگیری تمدن
اس ــامی اس ــت .میت ــوان اه ــداف راهبـــردی دبیرخانه مرکـــزی اوقـــاف کویـــت را در این
محورهای اصلی خالصه نمود:
1.1توسعه ارتباطات در داخل و خارج دبیرخانه
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2.2ایجاد تصویر ذهنی برجس ــته و تالش در زمینههای مختلف و تحکیم اعتمادبهنفس
در جامعه
3.3دعوت به وقف و اشاعه فرهنگ وقف
4.4مدیریت بهینه داراییهای وقفی و سرمایهگذاری صحیح آنها به منظور دستیابی به
باالترین بازدهی
5.5بهینهسازی هزینهها و درآمدها بهگونهای که شرایط واقف را اجرا کند و توسعه جامعه
را نیز به همراه داشته باشد.
6.6توسعه حقوق انسانی ،سیاستها ،قوانین و مقررات()13
4-4444444سیاستهای کلی دبیرخانه
سند استراتژی دبیرخانه ،سیاستهای کلی آن را به این شرح اعالم کرده است:
 .1تش ــکیل این دبیرخانه تالش دیگری برای کارهای خیرخواهانه است ،لذا دبیرخانه در
نظر ندارد عرصه را بر دیگران تنگ نماید یا نقش و جایگاه آنها را از آن خود کند.
 .2تمام فعالیتهای دبیرخانه درآنواحد تحقق بخشـــیدن به منافع دنیوی و رســـیدن به
اجر اخروی را دنبال میکند.
 .3دبیرخانه دست یاری و همکاری در امور خیریه را بهسوی همگان دراز میکند.
 .4تمام فعالیتهای دبیرخانه تابع نظارت قانونی و مالی و اداری است.
 .5دبیرخانه در خدمت هر کاری نیک برای رشد و توسعه جامعه میباشد.
 .6دبیرخان ــه امکانات الزم را __ در حد ممکن __ جهت فعالیتهای برنامههای توســـعه
انجام میدهد.
 .7اصل در وقف بر این است که درآمد حاصله هزینه گردد.
 .8س ــرمایهگذار یهای دبیرخان ــه بهدوراز قرار دادن موقوفات در معرض خســـارت و خطر
صورت میگیرد.
 .9در سرمایهگذار یها تنوع و توزیع در بخشهای مختلف اقتصادی و نواحی جغرافیایی
متفاوت رعایت میگردد.
 .10ب ــا مرا ک ــز و مؤسس ــات دارای تخصص ســـرمایهگذاری و مالـــی بهعنوان کانـــال در امر
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سرمایهگذاری همکاری خواهد شد.
 .11در طرحهای سرمایهگذاری بر جنبۀ اجتماعی و توسعهای کارها تأ کید میشود.
 .12موقوفات و اموال وقفی در زمینههای سودآورتر به کار گرفته شود.
 .13کارکنان دبیرخانه ،شریک کار خیر تلقی میشوند.
 .14دبیرخانه ،خود را نسبت به تقویت همکاری با بخش خصوصی و مردمی متعهد میداند.
 .15در حد امکان کارهای اجرایی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
 .16س ــادگی ساختار تشکیالتی دبیرخانه و انعطافپذیری آن ،ازجمله اصول اساسی در
کار آن است.
 .17اعتق ــاد دبیرخان ــه بر این اس ــت که وحـــدت و تمرکز در ســـازماندهی و هماهنگی در
برنامهریزی وجود داشته باشد ولی در اجرا ،عدم تمرکز رعایت شود.
 .18از ابتکار عمل و نوآوری حمایت مینماییم و آن را مورد تأ کید برای تحقق بخشـــیدن
به اهداف دبیرخانه مرکزی میدانیم.
 .19برنامهریزی علمی را بهعنوان روش اصلی کار خویش پذیرفتهایم و بدان پایبندیم.
 .20انعطافپذیر بودن اهداف وقف را تشویق مینماییم و هدف خیرخواهانه را آزاد تلقی
میکنیم.
 .21ب ــه تجدی ــد و ن ــوآوری و در وقفنامههـــا بهمنظـــور پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جدیـــد
اعتقادداریم.
 .22تالش میکنیم که به کار خویش نقشـــی مکمل نســـبت به سایر فعالیتهای خیریه
بدهیم.
 .23شفافیت ،یک اصل اساسی در کار ما بهحساب میآید.
 .24در کارهایم ــان از کارشناسـ ـیهای دیگـــران میآموزیـــم و برتـــری مدیریـــت را ترویـــج
میکنیم.
 .25خود را پایبند به آن میدانیم که هزینههای اداری از محل سود حاصله را کاهش دهیم.
 .26بر خود الزم میدانیم که نقش مردم را در عرصه وقف گسترش دهیم.
 .27خود را متعهد میدانیم که مصارف شرعی وقف را شناسایی کنیم تا مقاصد واقفین

تیوک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 87 /

را تحقق بخشد.
 .28مجموعه دبیرخانه مرکزی اوقاف بر خود الزم میبیند که ایمان به رســـالت وقف را در
کلیه اعضای خویش تقویت نماید.
 .29به استمرار کار دبیرخانه و نهادینه بودن آن پایبندیم نه به اشخاص آن.
 .30خ ــود را متعهد میدانیم به اینکه نیازهای وقـــف کنندگان ـ را در صورت نیاز ـ برآورده
کنیم و به آرمانهای آنها را توجه نماییم.
 .31اعتقادداریم که انس ــانها پایه و مبنای هرگونه تحول و پیشـــرفت هســـتند و همیشـــه
تالش خواهیم داشت که تواناییها ،شایستگیها و فعالیت کارکنان را افزایش دهیم.
4-4444444تجربه سرمایهگذاری داراییهای وقف
•سرمایهگذاری اموال موقوفه پیش از تأسیس دبیرخانه مرکزی اوقاف
موقوف ــات کو ی ــت درگذش ــته عب ــارت بـــود از بعضـــی خانههـــای قدیمـــی و مقـــداری
یه ــای ان ــدک دیگ ــر .درآمد موقوفـــات چنان کم بود کـــه گاه حتی کفـــاف بعضی از
دارای 
نیازهای مس ــاجد و خدمه آن را هم نمیکرد .پس از اکتشـــاف نفت و باال رفتن قیمتها،
قیمت س ــاختمانها و زمینهای وقفی نیز بهطور چشـــمگیری افزایـــش یافت .لذا اماکن
موقوف ــه به مجتمعهای تجاری ،مجتمعهای مســـکونی اســـتیجاری و منازل و مغازهها و
زمینهای باز تبدیل شد.
در حقیق ــت ،وضعی ــت بخش وق ــف در جامعه کویت تـــا پیش از تأســـیس دبیرخانه
مرکزی اوقاف در س ــال  1993م ،بیانگر آن اســـت که مدیریت بهکارگیری و سرمایهگذاری
موقوف ــات ،بهطورکل ــی پایبن ــد ش ــیوه ســـنتی یعنـــی اجارهدهـــی درازمـــدت بوده اســـت.
بهمرورزمان محدوده ش ــیوههای بهکارگیری و ســـرمایهگذاری داراییها و درآمدهای وقفی
وسیعتر شد و شاهد ظهور شیوههای مثبت و مؤثر گردید.
س ــطح پایین درآمد و به ــرهوری اوقاف درگذشـــته باعث پایین ماندن توان مشـــارکت
اوقاف در حل مشکالت اجتماعی شده بود .این موضوع ،خود یکی از دالیل مهم و عوامل
مؤثری بود که مس ــئوالن امور را به اندیشیدن و بازنگری در تشکیالت و ساماندهی وقف و
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قرار دادن آن در نقطه جهش ــی جدید متناســـب با پیشرفتهای روز واداشت و بدینسان
دبیرخانه مرکزی اوقاف در سال  1993به وجود آمد(.)35
•سیاست سرمایهگذاری داراییهای وقفی توسط دبیرخانه مرکزی اوقاف
پ ــس از تأس ــیس دبیرخان ــه مرکزی اوقـــاف کویت در ســـال  ،1993تالش بـــرای ایجاد
ش ــیوههای نوین ب ــرای همه عرصهه ــای کار وقفـــی ـ ازجمله بخش ســـرمایهگذاری اموال
ً
اوق ــاف ـ آغ ــاز گردید .ای ــن تالش قاعدتا میبایســـت در ســـایه راهبردها و اســـتراتژی کلی
دبیرخانه و با رعایت این موارد اساسی صورت پذیرد:
 .1وجود چارچوب شرعی و رعایت آن در سرمایهگذاری موقوفات؛
 .2ایجاد تحول روشهای سرمایهگذاری اموال وقف و توسعه اعیان موقوفه؛
 .3تحق ــق بخش ــیدن تعادل بین اس ــتانداردهای بهـــرهوری مالی و ارزشهای توســـعه در
سرمایهگذاری موقوفات.
بر اس ــاس آنچه ذکر ش ــد اس ــتراتژی ســـرمایهگذاری داراییهای وقفی در کویت به این
صورت بیان گردید.
«پاس ــداری از اص ــل موقوف ــات ،توســـعه ســـرمایهها و داراییهای آنهـــا و تقویت توان
گسترش درآمدهای وقف بر اساس اصول شرعی سرمایهگذاری».
استراتژی یادشده ،در این اهداف کلی سرمایهگذاری وقفی مطرح و معنا شد:
_پاسداری از اصل موقوفات؛
_باال بردن سرمایههای وقفی؛
_حمایت از ارزش اصل موقوفات در برابر نوسانات اقتصادی احتمالی؛
_گسترش توان توسعه درآمدها؛
_انتخــاب را ههــا و ابزارهــای مشــروع در ســرمایهگذاری بهگونــهای کــه بــا احــکام و اصول
اسالمی منافاتی نداشته باشند.
_تأ کیــد بــر برنامهر یــزی موفقیتآمیــز روشهــای شــرعی ســرمایهگذاری در فعالیتهــای
اقتصادی جامعه.
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استراتژی دبیرخانه مرکزی ،راه رسیدن به اهداف فوق را به این سیاستها و راهکارها
منوط ساخته است:
_سیاستهای کلی سرمایهگذاری؛
_راهکارهای ویژه ایجاد توازن در سرمایهگذاری در رشتهها و شیوههای مختلف؛
_راهکارهای ویژه سرمایهگذاری.
همچنی ــن در رابطه با اس ــتراتژی ســـرمایهگذاری ،ضوابطی تعییـــن گردید که مدیریت
سرمایهگذاری ملزم به رعایت آنها شده است .این ضوابط عبارتاند از:
_ضوابط شرعی در سرمایهگذاری موقوفات؛
_ضوابط مالی و تخصص سرمایهگذاری؛
_ضوابط سرمایهگذاری در طرحهای موجود؛
_ضوابط مربوط به درآمدها؛
_ضوابط بنیادی در مدیریت سرمایهگذاری؛
_ضوابط حسابداری در سرمایهگذاری(.)35
4-4444444بخش رسانهها و توسعه وقف
فلسفه و کار رسانهای دبیرخانه مرکزی اوقاف از این عناصر اصلی پیروی میکند:
_جایگاه وقف در اســام بهعنوان ســنتی دیرینه که دارای بازدهی و فواید توسعهای برای
جامعه اسالمی است.
_قابلیــت وقــف در وارد شــدن بــه زمینههــای متعــدد توســعه که در ایــن رابطــه هیچچیز
فعالیت وقفی را محدود نمیکند اگر اهداف و روشها شرعی باشند.
_احترام گذاشتن به اندیشه مردم و پیامگیران ،تبلیغ و بیدار کردن عزم آنها در سازندگی
و توسعه با روشهای نوین و بهدوراز شیوههای کهن وعظ و خطابه؛
_برجســته کــردن امتیــاز وقــف از طر یــق بیان آمیختگــی ارزشهــای دینی و مدنــی آن در
تحول جامعه؛
_معرفی کار وقفی بهعنوان یکی از راهکارهای آمیختن کار دولتی با کار مردمی.
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اهداف تبلیغاتی و فعالیت رسانهای وقف را میتوان چنین خالصه کرد:
ب ــاال بردن آ گاهیهای مردم درباره وقف ،عرضه حجم مناســـبی از اطالعات صحیح
در این مورد به عامه مردم ،پیرایش مفهوم وقف در اذهان از شائبههایی که موجب کاهش
تمایل مردم به وقفشده است و برطرف کردن شبهات نابجا در این رابطه ،دعوت عموم
به ایجاد موقوفات جدید متناس ــب به نیازهای جدید جامعه ،فراهم ســـاختن همکاری و
پش ــتیبانی مؤسس ــات مختلف دولتی و ملی نســـبت به طرحهای وقفی ،تشویق مردم به
انتخاب ش ــیوه وقف بهعنوان یکی از شـــیوههای موجود و پایدار در تأمین مالی طرحهای
نیکوکاران ــه و توس ــعهگرایانه و س ــهیم کـــردن دیگران در تقویـــت وقف بهعنـــوان پدیده کار
دولتی_ مردمی.
4-4444444مسابقات دبیرخانه مرکزی اوقاف
دبیرخانه مرکزی اوقاف به منظور برقراری ارتباط با بخشهای مختلف جامعه کویت
و همچنین با هدف باال بردن شور و انگیزۀ افراد جامعه به برگزاری مسابقاتی در زمینههای
علمی ،فکری و اسالمی میپردازد(.)9
مسابقات دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت شامل موارد زیر است:
1.1مسابقات حفظ و تالوت قرآن کریم
2.2مسابقات مطالعات وقفی
3.3مسابقات داستاننویسی کودکان
4.4مسابقات فعالیتهای داوطلبانه
5.5مسابقات اختراع دستگاهها و برنامهها
6.6مسابقات شعر عربی
• مسابقات حفظ و تالوت قرآن کریم

دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت یکی از فعالیتهای خود را بر روی برگزاری مســـابقات
قرآن در کش ــور گذاش ــته اس ــت و هرســـاله بر برگزاری آن بیشـــتر همت گماشـــته اســـت.
هجدهمین دورۀ این مسابقات در سال  2015برگزار شد.
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• اهداف برگزاری این مسابقات

1.1تش ــویق شهروندان جامعۀ کویت به حفظ و تالوت قرآن و برقراری ارتباط بین قرآن و
جامعه فارغ از سن افراد
2.2تالش برای تحکیم ارزشهای اسالمی در جامعه
3.3حمایت از کسانی که به آموزش و تعلیم قرآن کریم میپردازند
4.4ایجاد ارتباطات و هماهنگیهای مشـــترک بین تشکلها و گروههایی که به آموزش
قرآن کریم میپردازند.
5.5یافت ــن نخبگان ــی در حف ــظ ق ــرآن و پـــرورش این نســـل برای شـــرکت در مســـابقات
بینالمللی()9
• سیاستهای اجرایی برگزاری مسابقات

1.1گش ــایش فضای باز رقابتی بین همۀ شـــهروندان فارغ از نژاد آنهـــا ،اعم از مرد و زن و
برای تمام سنین و سطوح جامعه
2.2افزایش هماهنگی و یکپارچهسازی بین بازیگران فعال در زمینۀ مسابقات حفظ قرآن
3.3گشایش دربهای شرکت در مسابقات برای تمامی نهادهای دولتی و خصوصی
4.4انتخاب افراد بر اساس معیار حفظ و تالوت و صوت و با توجه به سوابق قبلی افراد
5.5برگزاری مسابقات در سطوح محلی و ایجاد یک فضای رقابتی در مناطق مختلف
کشور
• شروط شرکت در مسابقه

 1.1ملیت کویتی داشته باشد.
 2.2حافظ کل قرآن باشد.
3.3مهارت کافی در تالوت داشته باشد.
4.4مانعی در برنده شدن در انواع قرائتها وجود ندارد.
5.5افراد باید برنده مسابقه عمومی قرائت  30جزء قرآن باشند.
جوایز برندگان در این مس ــابقات بهصورت نقدی و ارقامی بین  400(300هزار تومان) تا
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 6000دینار کویتی( 7میلیون تومان) است(.)9
4-4444444مسابقات مطالعات وقفی
این مس ــابقات از س ــال  1999شروع به برگزاری کرده اســـت و دهمین دورۀ آن در سال
 2015برگزار شده است.
هدف از برگزاری این مسابقات:
1.1تشویق جامعه به افزایش روح و انگیزه رقابتی در پژوهشهای علمی
2.2برجستهسازی پدیدۀ وقف و تبدیل این موضوع به موضوعات مهم افراد و مؤسسات
3.3مقابله با کاستیهایی که در زمینۀ مطالعات انجامشده در زمینۀ وقف در کتابخانهها
وجود دارد.
4.4توسعۀ فرهنگ و آ گاهی وقفی در جامعۀ اسالمی
5.5کشف استعدادهایی که پتانسیل ظهور در زمینه وقف را دارند
6.6رسیدگی به مشکالت نظام وقف معاصر و توسعه و ارتقاء آن
موضوعاتی که در دورۀ دهم مسابقات موردنظر بودند شامل :
1.1نظامهای وقفی و ارتباط آن با مؤسسات وقفی
2.2نقش وقف در مراقبت از اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیرمسلمان()10
4-4444444مسابقات فعالیتهای داوطلبانه
کاره ــای داوطلبانه ام ــروزه یکی از نشـــانههای نهضتهای اجتماعـــی و هویتهای
انسانی در کشور کویت شده است .وقف وقت یکی از پروژههای دبیرخانۀ مرکزی اوقاف
است که در آن به ایجاد انگیزه در افراد داوطلب برای توسعۀ وقف پرداخته میشود.
در این پروژه از تالشهای افراد در راســـتای فعالیتهای اجتماعی و توســـعۀ جامعه و
صلح و مراقبت از نیازمندان استفاده میشود.
در پروژۀ اخیر از تمرکز مسابقات کار داوطلبانه در دو بخش بود.
1.1توسعۀ جامعه و نهادهای اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه
2.2بهبود طرحها و خدمات اجتماعی()10
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4-44444اداره اوقاف جعفری
4-4444444مقدمه
ازآنجا که مس ــئله وقف ب ــا اختالف مذاهب و آرای فقهی ارتبـــاط تنگاتنگی دارد و جزء
موضوعات احوال ش ــخصی محس ــوب میشـــود ،درخواســـتها مبنی بر واگذار کردن امور
وقف به اهل آن باال گرفت و پیش ــنهادهای متعددی ارائه شـــد که مهمترین آنها تأســـیس
دبیرخان ــه اوقاف جعفری بود .مطالبات در خصوص اوقاف جعفری با پیشـــنهاد برنامهای
ب ــرای اداره و س ــرمایهگذاری و ص ــرف درآمدهـــای آن بهطوری که غرض واقفان را بر اســـاس
مذهبش ــان و تحت نظارت افراد متخصص و آ گاه بـــه قواعد فقهی مذهب جعفری تحقق
بخش ــد ،ادامه یافت .درس ــتی و حقانیت این مطالبات از ســـوی حکومت مورد تأیید واقع
ش ــد و موضوع از چندین جهت مورد مطالعه و بررســـی قرار گرفت و پس از مراحل مختلف،
نتیجه این شد که اوقاف جعفری تحت نظارت و مدیریت متخصصان مذهبی قرار گرفت
و اداره وقف جعفری تحت دبیرخانه کل اوقاف وابسته به وزارت اوقاف تأسیس شد(.)43
4-4444444ساختار اداره وقف جعفری
در خصوص س ــاختار اداره وقف جعفری کویت میتوان گفت این اداره از مســـئوالن و
ناظران و مش ــاوران مذهب امامیه تشکیل شـــده است .به طوری که کمیته مشورتی از 11
نفر تش ــکیل مییابد که بهطور کلی وظیفه تصمیمگیری و مشـــورت در خصوص هرآنچه
جعفری تحت نظـــارت دبیرخانه اوقـــاف و تعیین مصارف و صرف
ک ــه ب ــه احیای اوقاف
ِ
درآمده ــای آن و تقو ی ــت جای ــگاه آن در توســـعه جامعه و کاهش مشـــکالت نیازمندان بر
اساس مذهب جعفری مربوط میشود را بر عهده دارند؛ کمیته شرعی نیز از  5تن تشکیل
یش ــود که همگ ــی اهل علماند و مأموریتشـــان تصمیمگیـــری در امور ســـرمایهگذاری یا
م 
صرف درآمدهای اوقاف بر اساس مذهب جعفری و مطابق فتاوای فقهاست(.)43
اداره اوق ــاف جعف ــری به دبیرخانه مرکـــزی اوقاف ضمانت داده اســـت که تمام تالش
خ ــود را در جهت مدیر ی ــت و نگهداری از اوقاف جعفری انجام دهد و دبیرخانه نیز بر این
امور نظارت نماید .اداره اوقاف جعفری در این راســـتا افرادی مســـئول و آ گاه را به صورت
زیر به کار گرفته است:
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 .1کمیته مشورتی

این کمیته متش ــکل از  11نفر از افراد متخصـــص در کلیه امور مربوط به وقف جعفری
است که تحت نظارت دبیرخانه مرکزی اوقاف به حفاظت ،سرمایهگذاری و توسعه وقف
و همچنین هزینه کردن درآمدهای آن در جهت توسعۀ جامعه و کاستن از بار نیازمندان
بر اساس قوانین وقف جعفری میپردازد.
 .2کمیته مذهبی

ای ــن کمیت ــه متش ــکل از  5نف ــر از افـــراد آ گاه و مطلع از امـــور دینی و مذهبی شـــریعت
جعفری اس ــت ک ــه فتواه ــا و قوانین مربـــوط بـــه کســـبوکار و ســـرمایهگذاری موقوفات و
همچنین تبادل درآمدهای اوقاف را متناسب با قوانین دینی مشخص مینمایند.
 .3مدیر وقف جعفری

این ش ــخص یک مقام آ گاه به دانش مدیریت و کسبوکار و سرمایهگذاری است که
تجر ب ــۀ باالی ــی در امور مدیریت ــی دارد و  2کمیته شـــریعتی و کمیته مشـــورتی را مدیریت
میکند(.)40
4-4444444فعالیتهای اداره وقف جعفری در سال 2008
اداره وقف جعفری از ابتدای فعالیت خود سعی در کمک به مردم جامعه و پیشرفت
کشور داشته است .در این راستا فعالیتهای بشردوستانه بسیاری توسط این اداره انجام
شده است .برای مثال در سال  2008پروژههای زیر جزو فعالیتهای این اداره میشود.
1.1حمایت از انجمن نابینایان و کمک به چاپ و انتشار کتب با خط بریل
2.2مراقبت از جامعۀ معلوالن کویتی
3.3حمایت از پدر و مادرهای ازکارافتاده
4.4چاپ و انتشار کتب وقفی مربوط به وقفهای جعفری
5.5چاپ کتب آسان و محرک برای کودکان در سن تکلیف
6.6حمایت از طرحهای کالسهای تابستانی برای کودکان
7.7پی گیری از وزارت آموزشوپرورش برای بازسازی کتابخانه عمومی رمیثیه()42
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4-44444تجربه صندوقها و طرحهای وقف
گفتگوها و مباحثات گسترده و ژرف در دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت به این نتیجهگیری
منج ــر ش ــد که باید ب ــرای تحقق اهداف و چشـــمانداز اســـتراتژیک دبیرخانه ،ســـاختاری
تش ــکیالتی و نوین پدید آید .این ساختار همان تشکیالت صندوقها و طرحهای وقف
اس ــت که اداره آن را مردم بهصورت خودگردان برعهده دارند .تشـــکیالت مذکور از طریق
دعوت عموم مردم به وقف و انجام فعالیتهای توســـعه گرایانه ،در توســـعه و پیشـــرفت
جامعه از راه وقف مش ــارکت میکند .فعالیتهای این تشـــکیالت در چارچوب طرحی
کلی و کامل صورت میگیرد که در این طرح نیازها و اولویتهای جامعی مدنظر قرارگرفته
ته ــای دیگر نهادهای دولتی و ملی ملحوظ شـــده اســـت .لـــذا دبیرخانه مرکزی
و فعالی 
اوق ــاف ،رؤس ــا و اعضای هیئتمدی ــره صندوقها و طرحها ،وقف را در مســـئولیتهای
استراتژیک خویش شریک و همکار خود میداند.
4-44444صندوقهای وقف
قه ــای وقف چارچوب گســـتردهتری برای انجام فعالیتهای وقفی اســـت .از
صندو 
طر ی ــق این صندوقها همکاری مردم و نهادهـــای مردمی با نهادهای دولتی در راه تحقق
بخشیدن به اهداف توسعهگرایانة وقف شکل عملی به خود میگیرد(.)36
4-4444444اهداف تأسیس صندوقهای وقف
ه ــدف از ایج ــاد صندوقه ــای وقف ،جلب مشـــارکت مـــردم در تالشهایی اســـت که
بهمنظ ــور احی ــای س ــنت وق ــف از راه برنامهریـــزی و اجـــرای طرحهای توســـعه بـــر مبنای
ش ــیوههای اس ــامی و در راس ــتای پاســـخگویی به نیازهای اجتماعی میباشد .تأسیس
صندوقه ــای وقف همچنین این ه ــدف را دنبال میکند که اقدامات وقفی را بهســـوی
اهداف توس ــعه و نیازهای جامعه س ــوق دهد و درآمدهای حاصله از داراییهای وقفی را
ً
ب ــه نحوی شایس ــته در برطرف کردن این نیازها و تحقق این اهـــداف به کار گیرد .طبیعتا
نیازهای اجتماعی و اهداف توسعه را واقعیتهای موجود از طریق برنامههای اجرایی به
صندوقه ــا دیکته میکن ــد و در برنامهها فراهم ســـاختن باالترین دســـتاوردهای توســـعه
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مطرح و مراعات میگردد.
برنامهه ــای اجرایی ،پیوند و ارتب ــاط الزم را بین پروژههای مختلف وقف و نیز بین این
پروژهها و س ــایر طرحهایی که دس ــتگاههای دولت و دیگر ســـازمانهای عامالمنفعه اجرا
میکنند ،به وجود میآورند(.)36
 4-4444444دستاوردهای پیشبینیشده صندوقهای وقف
 .1احیای س ــنت وق ــف از طریق دعوت عموم به مشـــارکت در طرحهایی که به روحیات
مردم نزدیکتر و به نیازهای آنان پاسخگوتر باشند؛
 .2بازگرداندن نقش توسعهگرایانه وقف؛
 .3بهبود بخش ــیدن به کارهای خیریه از طریق مطرح ســـاختن الگوهایی نوین و شـــایان
پیروی؛
 .4برآورده کردن نیازهای جامعه و شهروندان در زمینههایی که از سوی دولت و مؤسسات
ملی موردحمایت الزم و مناسب قرار نمیگیرند.
 .5ایجاد تعادل بین کارهای خیریه در خارج از خاک کویت و کارهای خیریه داخلی؛
 .6فراهم ساختن مشارکت عمومی مردم ،ترویج وقف و اداره کردن طرحهای وقفی؛
 .7تح ــرک بخش ــیدن ب ــه کارهای وقفی از راه ایجاد تشـــکیالتی کـــه انعطافپذیر و نظم و
انضباط را در کنار هم داشته باشد(.)36
4-4444444صندوقهای وقف موجود و فعال
همانط ــور که گفته ش ــد صندوقهـــای وقفی با توجه به نیازهای جامعه و در راســـتای
پیش ــرفت و توس ــعۀ کش ــور ایجاد ش ــدهاند .بر همین اســـاس ممکن اســـت در زمانهای
مختلف تغییراتی در این صندوقها ایجاد گردد و برای مثال در زمانهای مختلف تعداد
ً
مختلف ــی از ای ــن صندوقها فعال باشـــند .مثال در ســـال  1996یازده صندوق و در ســـال
 2006هشت صندوق وقف فعال وجود داشتند.
صندوقهای وقفی فعال در سال  1996شامل:
 .1صندوق وقف معلوالن و گروههای خاص
 .2صـندوق وقف فرهنگ و اندیشه
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 .3صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی
 .4صندوق وقف توسعۀ علمی(با اهتمام نسبت به مسائل علمی،تربیتی و آموزشی)
 .5صندوق وقـف حـمایت از خانواده
 .6صـندوق وقف حفاظت محیطزیست
 .7صندوق وقف توسعۀ بهداشتی
 .8صندوق وقف مساجد
 .9صندوق وقف دبـیرخانۀ مـرکزی اوقاف
 .10صن ــدوق وق ــف کو ی ــت ب ــرای همیـــاری اســـامی(جهت همکار یهـــا و کمکهای
برونمرزی)
 .11صندوق ملی وقف برای توسعۀ اجتماعی(با اهتمام نـسبت بـه بـرنامههای اجتماعی
و توسعۀ درونی جامع ه در مناطق مسکونی)
صندوقهای وقفی فعال در سال  2006شامل:
1.1صندوق وقف حمایت از معلوالن و گروههای خاص
2.2صندوق وقف فرهنگ و اندیشه
3.3صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی
4.4صندوق وقف آموزشوپرورش
5.5صندوق وقف حمایت از خانواده
6.6صندوق وقف حفاظت از محیطزیست
7.7صندوق وقف بهداشت و درمان
8.8صندوق وقف مساجد(47و)36
هماکنون در سال  ،2016چهار صندوق وقفی فعال در کویت فعالیت میکنند:
 .1صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی
 .2صندوق وقف توسعه علمی و اجتماعی
 .3صندوق وقف بهداشت و درمان
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 .4صندوق وقف امداد و کمک(47و)36
4-4444444صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی
ای ــن صندوق به دنبال حمای ــت از امور قرآنی و نهادینه کـــردن فرهنگ آن در جامعه و
نشر و ترویج حفظ و تالوت قرآن در جامعه است.
اهداف صندوق قرآن کریم عبارتاند از:
1.1آمادهسازی طرحها و برنامهها باهدف حفظ و اشاعه قرائت قرآن و علوم مرتبط با آن در
میان همه گروهها و اعضای جامعه
2.2تشویق جامعه به مطالعات و پژوهش در علوم قرآنی و علوم مرتبط با آن و ارائه پشتیبانی
مناسب
3.3ایجاد مراکز آموزشی در رابطه با حفظ و قرائت قرآن کریم
4.4توس ــعه برنامههای مطالعه و آمادهســـازی برنامههای درسی در راستای حفظ و قرائت
قرآن کریم
5.5هماهنگی با نهادهای رسمی و مردمی که در جهت اهداف صندوق عمل میکنند
6.6حمای ــت از اس ــاتید و ط ــاب علوم قرآنـــی که در زمینـــۀ حفظ و تالوت قـــرآن فعالیت
میکنند
7.7برگزاری مسابقات حفظ و تالوت قرآن کریم
8.8برگزاری دورههای تخصصی در برخی از شاخههای مطالعات قرآنی و علوم مربوط به قرآن
9.9برطرف کردن نیازهای جامعه در ارتباط با سازماندهی جلسات قرآنی در جامعه
1010اجرای هر طرح و برنامهای که در جهت پیشبرد امور قرآنی در جامعه باشد
برای مثال برگزاری مسابقات حفظ و تالوت قرآن که هرساله در کویت توسط دبیرخانه
اجرا میشود ،توسط صندوق قرآن کریم انجام میشود(.)50
 4-4444444صندوق وقف توسعه علمی و اجتماعی
قه ــای وقفی دبیرخانه مرکزی اوقاف اســـت کـــه به ارائۀ
ای ــن صندوق یک ــی از صندو 
خدم ــات اجتماع ــی ،فرهنگ ــی و علمـــی بـــرای توســـعه و پیشـــرفت جامعـــه میپـــردازد.
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پروژههای ــی ک ــه در ح ــال حاضر در ای ــن صندوق انجام میشـــود ،پروژههای مشـــاورهای
هستند که در جهت رشد ارتباطات انسانی و تحکیم بنیان خانواده انجام میشوند.
اهداف صندوق عبارتاند از:
1.1توجه به جنبههای مراقبت مناسب از بنیان خانواده
2.2محافظت خانوادهها از ایجاد مشکالت خانواده
3.3توجه به مشکالت اجتماعی و پدیدههای غیرمرسوم
4.4اشاعه فرهنگ و تفکر روشن اسالمی
 5.5تشویق به تحقیقات علمی و حمایت از دانشجویان علوم
6.6پشتیبانی و توسعه فرهنگ کودکان و القای عالقه به فرهنگ اسالمی در قلب جوانان
7.7حمایت از نوآوران در زمینههای علمی
8.8کمک به ارائه خدمات و نیازها در پژوهشهای علمی
9.9ایجاد عالقه به جنبههای علمی در افراد جوانان
1010ارائه خدمات علمی و برگزاری کنفرانسها و جلسات آموزشی
1111حمایت علمی از مؤسسات آموزشی و دیگر فعاالن این حوزه
1212همکاری و تبادل تجارب با مؤسسات علمی در داخل و خارج کویت
1313تبلیغ رسانهای برای احیای منافع مذهبی اسالمی در زمینههای مختلف علمی
1414دعوت به وقف در پروژهها و طرحهای صندوق()51
4-4444444صندوق بهداشت و درمان
این صندوق برای ارائه خدمات پزشـــکی و درمانی به افراد نیازمند و فقیر و یا افرادی با
نیازهای خاص که توانایی انجام امور خورد را ندارند ،میپردازد.
اهداف عبارتاند از:
1.1ایجاد آ گاهی در زمینههای بهداشت و درمان در جامعه
2.2حمایت از سازمانهای فعال در زمینههای پزشکی
3.3حمایت در اس ــتفاده از تجربهها و تخصصهای پزشـــکان و مهندســـان برای آموزش
کادرهای داخلی
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 4.4ارائ ــه تجهی ــزات پزش ــکی و تخصصـــی در حفاظـــت از ســـامت افـــراد بـــا نیازهـــای
خاص()52
4-4444444صندوق امداد و کمک
هدف از ایجاد این صندوق حمایت و پشتیبانی از افرادی است که در سرتاسر جهان
از بالیا و فجایع طبیعی رنج میبرند .این صندوق با سازمانهای بینالمللی که برای رفع
نیازه ــای نیازمندان بهخصوص در ش ــرایط بحرانی تالش میکننـــد نیز همکاری و در این
امور از آنها حمایت میکند.
اهداف صندوق عبارتاند از:
1.1تسکین نیازمندان و همچنین گروههای محتاج کمک در زمان فاجعهها و بحرانها
2.2ترو ی ــج فرهنگ وقف ب ــرای کمک به نیازمندان و بیچارگان در کشـــورهای دیگر ،بدون
توجه به دین و مذهب آنها
3.3کمک مالی و معنوی به دولتها و جوامعی که دچار بالیای طبیعی و هولناک شـــده
و توانایی مقابله با آن را ندارند.
4.4حمای ــت و پش ــتیبانی از مؤسس ــات و نهادهایی که به ارائه خدمات انســـان دوســـتانه
میپردازند.
5.5توسعه مکانیزمهای دعوت افراد به مقابله با مشکالت قرن حاضر
6.6دعوت افراد به شرکت در وقف با توجه به اهداف صندوق()53
4-4444444مدیریت صندوقهای وقف
مدیر ی ــت ه ــر ی ــک از صندوقه ــای وقف را یـــک «هیئت مدیـــره» بر عهـــده میگیرد.
اعض ــای ای ــن هیئت را چهرههای مردمی به انتخاب رئیس شـــورای امور اوقاف تشـــکیل
میدهن ــد .اف ــزودن نمایندگان ــی از دوایـــر دولتی مرتبط بـــا زمینههـــای کاری صندوق این
هیئت بالمانع است .مدت کار هیئتمدیره صندوقها دو سال و قابل تمدید میباشد.
اعضای هیئتمدیره از بین خود ،رئیس و نائب رئیس هیئت را انتخاب میکنند.
هیئتمدیره را مدیرعامل صندوق در پیشبرد کارها یاری مینماید .این شخص توسط
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دبیرکل اوقاف از بین کارمندان دبیرخانه مرکزی (یا در میان سایر اشخاص) برمیگزیند.
مدیرعام ــل صن ــدوق بهحک ــم وظیفهای کـــه دارد عضـــو هیئتمدیره صنـــدوق تلقی
میگردد و س ــمت دبیری هیئ ــت را بر عهده میگیرد .بنا بر ضـــرورت ،مدیرعامل میتواند
یک یا چند معاون در اختیار داشته باشد(.)48
4-4444444درآمدهای مالی صندوقهای وقف
_درآمدهایی که از قبل بهطور سالیانه به صندوق وقف اختصاص دادهشده و درآمدهای
وقفی جدید که با توجه به اهداف صندوق به آن تخصیص مییابد.
_سهمیهای که توسط کمیته طرحها در دبیرخانه مرکزی از محل بودجه صندوقها به هر
صنــدوق اختصــاص مییابــد .بودجــه صندوقهــا از موقوفــات خیریــه عمومــی و دیگر
درآمدهای دبیرخانه مرکزی تهیه میشــود و ســهمیهها را رئیس هیئتامنای امور وقف
(وزیر اوقاف) تعیین میکند.
_درآمدهایــی کــه خــود صنــدوق از طریــق ارائــه فعالیتهــا و خدمات خویش به دســت
میآورد؛
_هدایا ،اموال موقوفه طبق وصیتها و کمکهای داوطلبانه که تعارضی با نوع کارهای
وقفی و اهداف صندوق ندارند؛
_درآمد کمکهایی که از ســوی خارجیان به صندوقهای وقف تقدیم میشود؛ (اطالع
و موافقــت کمیتــه برنامهریزی دبیرخانــه مرکزی اوقاف برای دریافــت کمکها ضروری
است)48( ).
4-44444روابط صندوقهای وقف
4-4444444رابطه با دبیرخانه مرکزی اوقاف
دبیرخان ــه مرک ــزی اوقاف نهاد رس ــمی و مرکزی مســـئول در زمینه وقـــف و موقوفات در
کش ــور کویت است که تسهیالت گوناگونی از طریق این نهاد به صندوقهای وقف ارائه
میگردد و هدف از آنها اعتالی سطح فعالیت صندوقها ،ایجاد هماهنگی میان آنها
و کاهش هزینههای راهاندازی طرحهایشان میباشد .دبیرخانه مرکزی برای صندوقهای
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وقف و طرحهایش ــان تبلیغ میکند و مردم را با آنها آشـــنا میسازد .همچنین افراد خیر را
به وقف برای اهداف این صندوقها ترغیب میســـازد .عالوه بر اینها ،دبیرخانه از محل
درآمدهای خویش به صندوقها کمک میکند و مشورتهای شرعی و خدمات اداری،
ً
مالی ،فنی و رس ــانهای را به آنها عرضه میدارد .طبیعتا پیگیری کار سیستمهای اداری
صندوقها و نظارت بر فعالیتهای آنها نیز از وظایف دبیرخانه مرکزی است(.)36
4-4444444رابطه با سازمانهای دولتی
صندوقهای وقف ملزم هستند که کارهای خویش را در رابطه با دستگاههای دولتی
ب ــر مبن ــای ضوابط رس ــمی انجام دهن ــد بهگونهای کـــه حتی بتواننـــد با این دســـتگاهها،
طرحهای مشترکی را به اجرا درآورند .الزم به یادآوری است که در همه صندوقهای وقف
بهتناسب رشته فعالیت امکان حضور نمایندگانی از نهادهای دولتی میباشد(.)36
4-4444444رابطه جمعیتها و سازمانهای خیریه
صندوقهای وقف با همه س ــازمانها و مؤسسات خیریه که با آنها اهداف مشترکی
دارن ــد از طر ی ــق اج ــرای طرحهای مش ــترک و ایجاد هماهنگـــی و پرهیـــز از رقابت منفی،
همکاری میکنند .لذا نمایندگان بس ــیاری از جمعیتها و سازمانهای خیریه بهعنوان
اعضای هیئتمدیره در بسیاری از صندوقهای وقف سهیماند(.)36
4-4444444رابطه میان صندوقهای وقف
ً
قه ــا الزام ــا نباید در کار یکدیگر دخالت کرده یـــا در عرض هم کار کنند .آنها
صندو 
بای ــد در طرحه ــا هم ــکاری و در کاره ــا هماهنگـــی داشـــته باشـــند .مـــاده  18نظامنامـــه
صندوقهای وقف به همین منظور تصریح دارد که :در چارچوب دبیرخانه مرکزی اوقاف
کمیتهای ایجاد میگردد که اعضای آن را مدیران صندوقهای وقف تشـــکیل میدهند.
ه ــدف از ایج ــاد این کمیت ــه ،برق ــراری هماهنگی بین صندوقهـــا ،تبادلنظـــر و تجربه،
مطالعه پدیدهها و مشکالت و نیز طرح پیشنهادها برای حل معضالت میباشد(.)36
4-44444طرحهای وقف
دبیرخان ــه مرکزی اوقاف کویت با هدف پیشـــرفت در نهادینه کردن کارهای وقفی ،به
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ایج ــاد طرحهایی عملی با موجودیت تشـــکیالتی مســـتقل پرداخت .صرفنظر از شـــکل
قانونی این طرحها ،هدف از ایجاد آنها فراهم ساختن خدمات و پرداختن به فعالیتهای
توس ــعهای میباش ــد ،بهگونـ ـهای ک ــه یک طرح ممکن اســـت ایجـــاد مکان یا تأسیســـات
عمومی باش ــد ،یا ممکن اس ــت ارائه یک سیســـتم خدماتی و یا فعالیتی عامالمنفعه و یا
ارائه خدمتی به گروهی خاص از جامعه باشد .تجربه طرحهای وقفی نیاز به وجود تعریفی
قانونی برای چنین طرحهایی را به اثبات رســـانده است .در صورت وجود تعریف و قالب
ً
مشخص طبیعتا هر یک از طرحهای وقفی دارای ساختاری نهادینهشده خواهد گشت.
موافقت اصولی هر طرحی انگیزهها ،اهداف ،چارچوب کلی ،سیســـتم مدیریت و تأمین
مالی آن را روشن میسازد .همچنین انواع موقوفاتی که بعدها در جهت پیشبرد طرحهای
وقفی عرضه و تخصیص میشود به محتوا و مقررات ذکرشده در موافقت اصولی طرحها
بستگی دارند.
تجر ب ــه وق ــف در کو ی ــت در جریان حرکت کنونـــی خویش ،ایجاد و اجـــرای طرحهای
وقف ــی گوناگونی را در زمینههای مختلف شـــاهد اســـت .در اینجا بهمنظـــور راهنمایی و
الگوبرداری به پارهای از آنها اشاره میکنیم:
_طــرح وقفــی کویت برای انجام آموزش اســامی در زمینههای توســعه بــه نام طرح وقف
نهوض؛
_طرح حمایت از پیش ـهوران و اقدام کنندگان به گشــایش طرحهای کوچک به نام طرح
تولیدکنندگان و کسبه؛
_طرح مرکز کویت ،ویژه مطالعات امنیت و ایمنی (طرح امنیت افراد و گروهها)
_طرح حمایت از کارهای داوطلبانه به نام وقف وقت؛
_طــرح بیتالســعادة؛ (طرحــی اســت که حمایــت از خانوادههــای جوان و پیشــگیری از
مواجهشدن آنها با مشکالت را مدنظر دارد).
_طرح حمایت از ایتام و بیسرپرستان؛
_طرح جویندگان دانش (در حمایت از دانشآموزان و دانشجویان نیازمند)؛
_طرح ارتقا و اعتالی معلمان؛
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_طرح شهر پیشاهنگان؛
_طرح فرهنگی سندباد؛ (مرکز فرهنگی کودکان)
_طرح دانســتنیها بــرای همه؛ (طرح کمک بــه ارتباط رایانــهای کتابخانههای عمومی و
آموزشگاهی)
_طرح جلسات حفظ قرآن کریم؛
_طرح مسابقه بزرگ کویت برای حفظ و قرائت قرآن مجید؛
_طرح احیا و بازسازی مساجد کهن؛ (که جنبه میراث فرهنگی دارند)
_طرح اسکان امام جماعت مساجد؛
_طرح سیستم رایانهای مدیریت اوقاف به نام اوس؛
_طــرح مرکــز درمــان گوش ـهگیری کویت؛ (بهمنظــور حمایت از کــودکان مبتالبــه بیماری
)Autism
_طرح مرکز بازآموزی و توانبخشی معلوالن.
بهطورکلی میتوان ویژگیهای مش ــترک و عمومی ســـاختار طرحهای وقفی را اینگونه
خالصه کرد:
_مسئولیت طرحها به عهده مؤسسات فعال در بخش وقف و یا سایر مؤسسات مربوطه
میباشد؛
_اندیشــه پــروژه باید با اهــداف راهبردی دبیرخانه مرکزی اوقاف و سیاســتهای کلی آن
هماهنگ باشد.
_طرح باید اهدافی را تحقق ببخشد که نیازی واقعی از نیازهای جامعه را برطرف سازد و
کاری نوین به کارهای داوطلبانه بیفزاید.
_طــرح بایــد نمــوداری کلــی کــه بیانگــر عوامــل و عناصــر تشــکیلدهنده آن باشــد و نیــز
برنامههایی اجرایی داشته باشد تا پیشبینیهای اجرا ،تدارک مالی و انجام فعالیتها
تسهیل گردد.
_باید نقشــه کار بهوضوح برای طرفهای ســهیم در طرح ترسیم شود؛ (طرفهای سهیم
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از قبیل وقف کنندگان و مؤسسات دولتی و مردمی و بخش خصوصی).
_مدیریت طرح باید پویا و شفاف باشد؛
_طرح باید اعتبار مالی مستقلی داشته باشد(.)36
طرحهای فعال در حال حاضر در دبیرخانه اوقاف شامل موارد زیر است:
1.1طرح مرکز اصالح و تربیت
2.2طرح حمایت از دانش آموزان و دانشجویان
3.3طرح وقف وقت(کار داوطلبانه)
4.4طرح ازدواج افراد مجرد
5.5طرح مشاوره خانواده
6.6طرح کمکهای مشاورهای افراد
اهداف طرحهای وقفی
1.1کمک به احیای سنت وقف با استفاده از دعوت افراد به انجام وقف در طرحهای موجود
2.2ایجاد نقش سازنده برای وقف
3.3پاسخگویی به نیازهایی از جامعه که به درستی پشتیبانی نمیشوند.
4.4دستیابی به مشارکت مردمی در وقف و مدیریت پروژههای آن()49
4-44444مهمترین ویژگیهای تجربه وقف در کویت
دلیل مهم موفقیت و ش ــکوفایی تجربه وقف در کویت ،به نحوه شکلگیری دبیرخانه
مرک ــزی اوقاف کویت بازمیگردد .ای ــن دبیرخانه حاصل تصمیمی ناگهانی و شـــتابزده
نبوده اس ــت ،بلکه حاصل تحقق بخشـــیدن به برنامههای راهبردی مؤسســـات اسالمی
طی س ــالهای  1990-1995ک ــه هدف آن احیای وقف و بازگردانـــدن نقش اجتماعی آن
طرحریزیشده بود.
اگر بخواهیم توضیحی در مورد دستاوردهای تجربه احیای وقف در کویت ارائه دهیم
یه ــای اصلی این تجربـــه را بازگوییم .ایـــن ویژگیها خود
میتوانی ــم بهط ــور خالصه ویژگ 
س ــبب عمده دستاوردهاس ــت .چکیده این تجربه را میتوان با ذکر ویژگیهای آن بدین
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ترتیب برشمرد:
 .1فشردگی و فراوانی دستاوردها در امر نهادسازی و سازماندهی؛
 .2حالت استمرار و پویایی در کار؛
 .3تغییر و تحول؛
 .4نوآوری و ابتکار؛
 .5ایجاد تعادل بین اصولگرایی و نوگرایی؛
 .6رعایت تعادل بین شجاعت و عقالنیت در تغییر و تحول؛
 .7پذیرش سیستم نهادی و سازمانی توسط کارکنان؛
 .8تأ کید بر محتوای نهادگرایی و نه قالبهای نهادینه؛
 .9تقویت پایههای علمی؛
 .10در پیش گرفتن روش مستندسازی؛
 .11انعطافپذیری در کار اجرایی؛
 .12تأ کید بر تخصص؛
 .13تأ کید بر ارزشهای مشترک کارکنان (.)36
4-44444شورای امور اوقاف
این ش ــورا باالترین مقام نظارت بر امور اوقاف است و سیاستهای عمومی مربوط به
اوقاف را پیش ــنهاد میکند .این شورا تصمیمات الزم جهت اقداماتی که دبیرخانۀ مرکزی
اوقاف برای رسیدن به اهدافش میبایست انجام دهد را اتخاذ میکند .از جمله مهمترین
این موضوعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1.1ارائۀ سیاستهای کلی برای مدیریت و سرمایهگذاری بودجههای موقوفات
2.2ارائۀ قوانین و مقرراتی جهت اطمینان از توسعه موقوفات و همچنین حفظ و نگهداری
صحیح این موقوفات
3.3بررسی و اعتبارسنجی سازمانهای داخلی برای دبیرخانه مرکزی اوقاف
4.4بررسی و اعتبارسنجی مقررات داخلی در مورد مسائل اداری و مالی
5.5پیشنهاد قوانین خاص برای وقف و ابراز نظر در مورد قوانین قبلی مربوط به آن
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6.6بررسی درآمدها و هزینههای ساالنه موقوفات و حسابرسی نهایی آنها
7.7نظارت بر دفتر حسابرسی دبیرخانه مرکزی اوقاف
8.8نظارت بر گزارشهای دورهای ثبتشده برعملکرد دبیرخانه توسط دبیرکل دبیرخانه
9.9نظارت بر تمامی مسائلی که ریس شورا در ارتباط با فعالیت دبیرخانه مطرح میکند()11
4-4-4444اعضای شورای امور اوقاف
1.1وزیر اوقاف و امور اسالمی (رئیس شورا)
2.2دبیرکل دبیرخانه
3.3معاون وزیر اوقاف و امور اسالمی
4.4مدیرکل تأمین اجتماعی
5.5مدیرکل بیت الزکات
6.6نمایندهای از وزارت مالیه که درجۀ او کمتر از معاون وزیر نباشد
7.7نماینده اداره کل سرمایهگذاری
 38.8نفر از اعضای خبره و متخصص از شـــورای وزیران که بهصورت دورههای  3ســـاله
توسط وزیر اوقاف و امور اسالمی منصوب میشوند(.)11
4-4-4444آییننامه داخلی شورای امور اسالمی
ماده 1

ش ــورا میبایست هرس ــاله حداقل  4بار جلساتی را هر زمان که به آن نیاز باشد تشکیل
دهد و به رئیس شورا این اجازه داده شود که در شرایط اضطراری و یا برای دیدار با اعضای
 3نفره و یا دیگر اعضا ،جلسه را تشکیل دهد.
ماده 2

دبیرکل باید موضوعات زیر را در شورا مطرح و پی گیری کند:
1.1تهیه خالصه مقررات ،توصیهها و برنامهها
2.2نمایش گزارش هیئت شورا
3.3ارائه شاخصهای عملکرد مربوط به برنامههای ساالنه و بودجههای تعیین شده
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4.4هرگونه مسائل دیگری که رئیس شورا و یا دبیرکل صالح ببینند
ماده 3

حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات شورا باید رئیس شورا از زمان و مکان دقیق
جلس ــات اطالع پیدا کند و همچنین یک نســـخه از مطالبی که در جلســـه مطرح خواهد
شد در اختیار رئیس شورا قرار گیرد.
همچنین رییس شورا اجازه دارد که با توجه به صالحدید خود اگر ضرورتی پیش آمد،
جلسهای را قبل از جلسۀ تعیین شده بگذارد.
ماده 4

دبی ــرکل از بین اعضای دبیرخانه مرکزی اوقاف شـــخصی را بهعنوان منشـــی مســـئول
تهیۀ گزارش ــات و جداول و توزیع آنها بین اعضای شورا و همچنین نگهداری گزارشات
گذشته میکند .این گزارشات درنهایت به بخش برنامهریزی دبیرخانه انتقال مییابند.
ماده 5

جلس ــات ش ــورا در حضور رئیس شورا و حداقل  6عضو از اعضای شورا معتبر است و
همچنین ش ــورا میتواند از بین اعضای دبیرخانه و دیگر بخشها و دستگاههای دولتی و
یا خارجی افرادی را برای شرکت در مباحث دعوت کند.
ماده 6

تصمیمگیریهای شورا به نفع اکثریت آرا میباشد و در صورت تساوی آرا ،تصمیمی
تصویب میشود که رئیس شورا در آن سمت بوده است.
ماده 7

دبیرکل نتایج نهایی حاصل از مباحث را بیان میکند.
ماده 8

ظرف یک هفته پس از جلسات ،گزارشات به تمامی اعضا ارسال میشود و در طی 2
هفته اگر کسی بهصورت جلسات اعتراض داشت باید آن را مطرح کند.
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ماده 9

دبیرکل نظرات و پیشنهادات مطرح شده توسط اعضا را به رئیس شورا انتقال میدهد
و از او تأیید نظرات را میگیرد.
ماده 10

دبیرکل باید پیشنویسی از تصمیمات گرفتهشده تهیه و در پایان نشست به تصویب
شورا درآورد.
ماده 11

اجازه انتش ــار گزارشات مجلس بهجز با تأیید رئیس شورا و یا اجازه دبیرکل در مطالب
مربوط به دبیرخانه ،وجود ندارد.
ماده 12

شورا برای تصمیمگیری درباره دبیرخانه عالوه بر اعضای خویش از یک کمیتۀ دائمی
شامل گروههای زیر نیز تشکیل میشود:
1.1گروه شرعی
2.2گروه توسعه و سرمایهگذاری
3.3گروه پروژههای وقفی
ماده 13

کمیته دائمی گزارشات نیم سالهای را تهیه و برای بررسی و تصویب به شورا میدهد.
ماده 14

دبیرکل دبیرخانه عمومی اوقاف مســـئول پی گیری گزارشات و تصمیمات اتخاذشدۀ
شورا و کمیته دبیرخانه است.
ماده 15

تصمیماتی که در ش ــورا تصویب میشـــوند نتیجه اتخاذ اکثریت اعضا است و از فرد
خاصی نمیتوان انتظار ارائه رضایت کتبی کرد.
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ماده 16

دبی ــرکل میتوان ــد اج ــازه اعالم ش ــدن تصمیمات مجلس بـــرای دیگران را بـــا توجه به
طبیعت مطالب میدهد.
ماده 17

دبیرخانه با بررس ــی سیس ــتم کاری بین شـــورا و کمیتۀ دبیرخانه و پیشنهادات خود به
تصمیمات شورا عمل میکند(.)11
4-4-4444وزارت کار و امور اجتماعی
با توجه به فرمان امیر عبداهلل الصباح در سال  1954به ایجاد وزارت امور اجتماعی در
جه ــت ایجاد رفاه برای همۀ ش ــهروندان و ارائه خدمات اجتماعـــی بهخصوص به افراد با
نیازهای خاص ،فعالیتهایی در جهت ســـاخت این وزارت خانه انجام شـــد .از جمله
اه ــداف دیگ ــری که این وزارت خانه برای آنها ایجاد شـــد میتوان به مبـــارزه با بیکاری،
آموزش نیروی انسانی ملی و حلوفصل شکایات مردم در مورد کار اشاره کرد .این وزارت
خانه در سال  1962بهطور رسمی ایجاد گردید(.)37
شکل :11 _4سایت وزارت کار و امور اجتماعی

ب ــه ط ــور کلی فعالیته ــای مؤسســـات خیریه در کویت زیـــر نظـــر وزارت کار و امور
اجتماع ــی اس ــت و ای ــن مؤسس ــات مجـــوز فعالیتهـــای خـــود را از وزارت کار و امور
اجتماعی دریافت میکنند.
با توجه به قانون ش ــماره  74س ــال  1999در ارتباط با سیســـتم خیریههای عمومی و با
توجه به تأییدات وزیر کار و امور اجتماعی ،قوانین زیر صادر شد:
1.1اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی ،ح ــق تأســـیس خیریههـــای عمومـــی برای یـــک مدت
نامشخص و برای ارائه خدمات خیریهای و یا عمومی را دارند
2.2مواردی مش ــخصی از مؤسس ــه از جمله نام ،هدف ،سیســـتم مدیریتـــی و بنیانگذار،
سیستمهای مالی ساالنه و هر اطالعات اضافی مورد نیاز دیگر باید تعیین شده باشند.
3.3مؤسس ــه بای ــد اه ــداف کمکهای بشردوســـتانه یـــا خدمات عمومی داشـــته باشـــد و
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فعالیتهای سیاسی و یا تنشزا در کشور انجام ندهد.
...4.4
مؤسسات باید هر گونه فعالیت خود با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند.
برای مثال:
1.1تعیی ــن بیانیهه ــا و آ گهیهای مؤسســـات باید بـــه تأییـــد وزارت کار و امـــور اجتماعی
دربیاید
2.2وزارت کار و ام ــور اجتماع ــی باید ظرفیتهای مؤسســـات را در ایجاد مجامع عمومی
بررسی کند
3.3در صورت انحالل مؤسسات خیریه تمامی داراییهای مؤسسات به وزارت کار و امور
اجتماعی انتقال مییابد تا برای آنها تصمیمگیری شود(.)68
4-444-4444ساختار سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی

شکل :12_4ساختار سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی

4-444-4444خدمات وزارت کار و امور اجتماعی
1.1ارائه مساعده به افراد سالخورده (بیش از  60سال)
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2.2ارائه کمکهزینۀ ازدواج
3.3ارائه کار برای افراد بیکار باالی  18سال
4.4ارائه کمکهزینه اجارهای به خانوادههای مستحق که توانایی پرداخت اجاره ندارند.
5.5ارائه کمکهزینه خرید لباس ( از کودکستان تا دبیرستان)
6.6ارائه کمکهزینه برای بازپرداخت وام مسکن برای خانوادههای نیازمند
7.7ارائه تبلیغات برای مؤسسات غیرانتفاعی
8.8ارائه وام به نیازمندان جامعه
9.9بستن قرارداد با مجمع عمومی
1010انتشار تبلیغ برای جمعآوری کمکهای خیریه
1111ارائه خدمات مشاورهای ( اجتماعی ،روانی ،خانواده ،ازدواج)
1212تأسیس تعاونی()38
4-444-4444گروههای ذینفع خدمات وزارت کار و امور اجتماعی
1.1شرکتها
2.2خانوادههای شهدا و زندانیان
3.3کودکان معلول
4.4زنان بیوه
5.5زنان مطلقه
6.6یتیمان
7.7افراد مجرد باالی  35سال
8.8سالمندان باالی  60سال
9.9بیکاران باالی  18سال
1010دانشجویان متأهل
1111خانوادههای کویتی
1212مؤسسات خیریه کویتی()39
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4-4-4444بیت الزکات
در س ــال  1982و طبق قانون ش ــمارۀ  5سال  1982ســـازمان بیت الزکات زیر نظر وزیر
اوقاف و امور اسالمی تأسیس شد .هدف از تشکیل این مرکز ،جمعآوری و توزیع مناسب

شکل :13_4سایت بیت الزکات

زکات به بهترین ش ــکل و اس ــتفاده از درآمدهـــای زکات در جهات قانونی و توســـعه و
پیشرفت سریع کشور بود(.)14
•چشمانداز
رهبری امور زکات و امور بشردوستانه بهصورت منطقهای و جهانی
•مأموریت
جمعآوری و توس ــعه زکات و کمکهای مالی دیگر و اســـتفاده از آنها در امور قانونی
داخلی و خارجی ،مطابق با سیستمهای اطالعاتی،اداری و مالی بهروز و با کیفیت باال
•اهداف استراتژیک
_ایجاد تنوع در منابع درآمدی زکات و کمکهای مالی
_توسعه و افزایش درآمد زکات برای تأمین بهتر نیاز ذینفعان

_افزایــش آ گاهی و اســتفاده از روشهای مختلف رســانهای برای جمــعآوری زکات و
کمکهای مالی
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_استفاده از سیستمهای مدرن برای توزیع مؤثر کمکهای مالی
_سرمایهگذاری در موارد بشردوستانه و ایجاد یک ساختار حمایتی

_حفظ ارزشها و کرامات انســانی از طریق مشــارکت با بخشهای مربوط به زکات در
منطقه و جهان
_تشویق و حمایت از طرحهایی که به بهبود خدمات و پروژهها میانجامد()14
4-444-4444زکات در کویت
در س ــایت س ــازمان بیت الزکات احـــکام و قوانین مربـــوط به زکات بیانشـــده که در آن
مواردی که برای آنها زکات پرداخت میشـــود نیز بیان شـــده است؛ از جمله ،زکات سکه و
زیورآالت ،زکات س ــهام و اوراق قرضه ،زکات تجـــارت ،زکات محصوالت زراعی و باغها،
زکات دام ،زکات م ــال بانک ــی ،زکات فطریـــه ،زکات پـــاداش خدمـــات و حقـــوق
بازنشستگی(.)22
4-444-4444اعضای رسمی سازمان بیت الزکات
•رئیس سازمان (وزیر اوقاف و امور اسالمی)
•نایب رئیس سازمان
•مدیرکل سازمان
• 9عضو رسمی دیگر از سایر وزارت خانهها و سازمانهای دولتی()14
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4-444-4444ساختار سازمانی بیت الزکات

شکل :14_4ساختار سازمانی بیت الزکات

4-444-4444پروژههای بیت الزکات
پروژههای داخلی عبارتند از:
الف) پروژههای خیریه در داخل کویت
این سری از پروژهها شامل موارد بسیاری از جمله ،انتقال آب ،بستههای دانشجویی،
حمایت از یتیمان و توزیع گوشت قربانی میباشد(.)15
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•پروژۀ بستههای دانشجویی
یش ــوند کـــه در هزینه کردن بـــرای تحصیل فرزندانشـــان با
در کو ی ــت اف ــرادی یافت م 
مش ــکالت بسیاری روبرو هس ــتند و توانایی حمایت تحصیلی از آنها را ندارند .سازمان
بیت ال ــزکات در این مس ــیر اقدام به تهیـــه کمکهزینههای تحصیلی برای دانشـــجویان
مینماید .میزان این کمکها  7500دینار کویتی برای هر نفر میباشد.
•پروژۀ توزیع گوشت قربانی
در کو ی ــت هرس ــاله در طول اعیاد مبارکه افراد زیادی به ذبـــح حیوانات و قربانی کردن
نه ــا میپردازن ــد .س ــازمان بی ــت الزکات ایـــن گوشـــتها را دریافت میکنـــد و بین افراد
آ
نیازمند تقسیم مینماید(.)16
•توزیع فطریهها
از اه ــداف بیت الزکات جمعآوری زکات و هدایـــا از نیکوکاران و توزیع آنها بین افراد
نیازمن ــد اس ــت .زکات فطره نیز یکی از انواع زکات اســـت که ســـازمان جمـــعآوری و بین
مستحقان و نیازمندان توزیع میکند.
•پروژه ضیافت افطار
از ع ــادت مردمان کو ی ــت از زمانهای قدیم ،توزیع افطار در ماه مبارک رمضان در بین
فقرا و نیازمندان میباشد .بیت الزکات برای جهت بخشیدن به این حرکت مردمی تالش
میکند و مردم را در جهت انجام این اقدام انسان دوستانه کمک میکند.
•پروژۀ کمکهای مالی
در این پروژه بیت الزکات کمکهای مردمی از هر نوع را دریافت میکند و در بین
م ــردم نیازمند توزی ــع مینماید .این کمکها در حال حاضر بیـــن  6000خانوادۀ نیازمند
توزی ــع میش ــوند .بیت ال ــزکات مهمترین نیازهـــای ایـــن خانوادهها را شناســـایی و در
جه ــت رفع آنها اقدام مینمای ــد .اهم این کمکها بهصورت مـــواد غذایی ،لباس و
که ــای غذایی شـــامل برنج ،روغن ،شـــکر ،شـــیر و مرغ
ل ــوازم الکتریک ــی اس ــت .کم 
میباشد .ارزش این کمکها  5دینار برای هر شخص و  25دینار( 28هزار تومان) برای
هر خانواده در ماه میباشد.
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•پروژه جیره ماه مبارک رمضان
بی ــت ال ــزکات در طول ماه مب ــارک رمضان بیـــن  8000خانواده نیازمنـــد ،یک جیرۀ
غذای ــی ب ــه ارزش  30دین ــار( 35ه ــزار تومـــان) برای هـــر خانـــواده تهیه و آنهـــا را بین
خانوادهها توزیع میکند.
•پروژۀ توزیع آب
له ــای کثیـــف و متراکـــم که مـــردم دسترســـی به آب
س ــازمان بی ــت ال ــزکات در مح 
آشامیدنی سالم و تمیز ندارند ،اقدام به توزیع آب آشامیدنی مینماید.
•پروژۀ رفاه آموزشی
در ای ــن پروژه بیت الزکات ب ــه دنبال ایجاد فضایی آرام و بیدغدغه برای دانش آموزان
و دانش ــجویان نیازمن ــد و فقیر برای آموزش و تحصیل اســـت .در این پـــروژه تاکنون بیت
الزکات  540دانشآموز و  1064دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده است .در این پروژه
اف ــراد ه ــدف دانش آم ــوزان و دانش ــجویان نیازمنـــد از خانوادههـــا با درآمد کـــم و ضعیف
میباشد .هزینه مراقبت تحصیلی برای دانش آموزان  50دینار(57هزار تومان) در هرماه و
برای دانشجویان  120دینار ( 140هزار تومان) در هرماه میباشد(.)16
•پروژههای رفاه اجتماعی
در این پروژه بیت الزکات به دنبال رســـیدگی ه مشـــکالت خانوادههای فقیر و نیازمند
در جامعه کویت و رهایی آنها از فقر ،گرســـنگی و محرومیت و رســـیدن به حداقلهای
مرد نیاز به زندگی در جامعه کویت میباشـــد .هدف از این پروژه دســـتیابی خانوادهها به
امنیت و ثبات اجتماعی در کش ــور کویت و داشـــتن یک زندگی خوب و ســـخاوتمندانه
برای آنها میباشد.
دستههایی که بیت الزکات در این پروژه مورد حمایت خود قرار میدهد:
زنان بیوه و کودکان یتیم ،افراد مسنی که قادر به انجام امور خود نمیباشند ،حمایت
از زنان مطلقه در کویت ،حمایت از خانوادههای زندانیان ،خانوادههای نیازمند و فقیر در
جامعه کویت()17
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•پروژههای رفاه سالمت و بهداشت
با توجه به اینکه بهداشت و درمان افراد یک جامعه همواره یکی از مهمترین موضوعات
در هر ملت میباش ــد ،بیت الزکات به دنبال حل مشـــکالت بهداشت و درمان در جامعه
کویت بوده اس ــت .در این راستا س ــازمان به درمان افراد نیازمند که به بیمار یهای مزمن و
سخت دچار شدهاند و به رادیولوژی ،دیالیز و حتی عملهای جراحی نیاز دارند میپردازد.
اهداف پروژه به قرار زیر است:
_کمک به درمان افراد نیازمند و کم درامد که توانایی درمان و تهیۀ دارو ندارند.
_کمــک بــه افــراد نیازمنــدی که درمانــی برای آنهــا در داخل کشــور وجود نــدارد و باید به
خارج کشور منتقل شوند.
_ارائه خدمات پزشکی رایگان به افراد نیازمند و کمدرآمد در کشور
_ارائۀ خدمات درمانی به افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی
_ایــن پــروژه ،یتیمــان ،زنان بیوه ،زنان مطلقــه ،خانوادههای زندانیــان و همۀ بیمارانی که
نامشان در صندوق کمکهای یارانهای ثبتشده را شامل میشود(.)18
پروژههای خارجی عبارتند از:
•پروژههای ساختوساز و توسعه
این پروژهها شامل انواع مختلفی از پروژهها منجمله ،ساخت مساجد و لوازم جانبی
آن ،حف ــر چ ــاه ،س ــاخت م ــدارس ،یتیمخانههـــا و بیمارســـتان در مناطق محـــروم جهان
میباشد.
_ساخت مساجد و تهیه لوازم و تجهیزات موردنیاز در مساجد
_ایجاد چاهها و منابع آبی
_ساخت مدارس و تجهیز آنها
_ساخت یتیمخانه و تجهیز آنها
_ساخت بیمارستان و تجهیز آنها
_ایجاد مؤسسات آموزش حرفهای و صنعتی
_ایجاد مزارع تولیدی از انواع محصوالت
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_ساخت مسکن برای فقرا()19
•پروژۀ حمایت از یتیمان
بی ــت الزکات از س ــال  1983به حمایـــت جهانی از یتیمان پرداخته اســـت .در طی این
اقدامات کویت یتیمان بس ــیار زیادی را در قارههای آســـیا ،آفریقا ،اروپا و امریکای جنوبی
تحت پوش ــش قرار داده و از آنها حمایت کرده است .در طی این پروژه طرحهای مختلفی
انج ــام میش ــوند .از جمل ــه طرح توزیع لباسهـــای جدید بـــرای فقرا در خارج از کشـــور و یا
اه ــدای پ ــول به کودکان فقیر در کریس ــمس بهعنـــوان عیدی این کودکان و یـــا ارائۀ خدمات
آموزشی به کودکان در مناطق محروم برای دستیابی این کودکان به فردایی بهتر میباشد(.)20
•پروژه حمایت از دانش آموزان در خارج کویت
در ای ــن پ ــروژه از دان ــش آم ــوزان نیازمنـــد در خارج کشـــور کویـــت که نیاز بـــه آموزش و
تحصیل دارند و توانایی مالی برای این اقدام را ندارند حمایت میشـــود .در طی این پروژه
بستههای آموزشی در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار داده میشود.
•پروژههای فصلی
در این پروژه در فصول و زمانهای خاص سال به افراد نیازمند در کشورهای اسالمی
کمک ارسال میشود .برای مثال هر ساله در ماههای رمضان در مناطق نیازمند کشورهای
اسالمی سفرههای افطار برپا میشود و یا گوشتهای قربانی در اعیاد قربان و  ...در میان
افراد فقیر توزیع میش ــود .س ــازمان همچنین در هنگام بحرانهـــا و بالیای طبیعی که در
کشورهای مختلف اتفاق میافتد طی اقدامات سریع به انتقال مواد غذایی ،چادر ،دارو،
تجهیزات پزشکی ،آب تمیز ،لباس  ،پتو و  ...میپردازد(.)21
4-444-4444دفتر سازمان بیت الزکات در مصر
در س ــال  1992بیت الزکات در اقدامی مشـــترک با وزارت اوقاف مصـــر اقدام به ایجاد
یک دفتر مرکزی در قاهره مصر نمود تا بتواند بهصورت مســـتقیم به کمک به مردم نیازمند
این کشور بپردازد.
•چشمانداز دفتر بیت الزکات در مصر
کم ــک ب ــه جامعۀ مص ــر و انجام اعمـــال بشردوســـتانه در مصـــر در جهت رســـیدن به
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جامعهای بدون فقر و بیچارگی
•پروژههای دفتر بیت الزکات در مصر
اجرای پروژههای مختلف خیریه با همکاری وزارت اوقاف مصر و همچنین تخریب
مساجد کهنه و ساخت مساجد جدید و مدرن بهجای آنها از جمله اهداف اصلی دفتر
بیت الزکات در مصر میباشد.
_تخریب مؤسسات قدیمی االزهر و ساخت مؤسسات جدید
_ساخت بیمارستانهای جدید
_تکمیل پروژههای قدیمی وزارت اوقاف مصر که توانایی تکمیل آنها را ندارد
_کمک به شــهروندان کویتی ســاکن در مصر و همچنین مهاجرین سایر کشورها در مصر
که با مشکالت روبرو هستند
_ارائۀ خدمات در موارد بحرانی خاص و ویژه به شهروندان
_کمــک بــه اجــرای طرحهــای اجتماعــی و انســانی از جملــه کمــک بــه یتیمخانههــا،
کمکهای درمانی ،کمکهای فصلی و )23(...
آمارهای بیت الزکات به صورت زیر می باشد:
•تعداد ایتام تحت پوشش
جدول :1 _4تعداد ایتام تحت پوشش بیت الزکات

سال

تعداد ایتام

2012

8067

2013

4041

2014

4441
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•درآمدهای زکات و خیریه
جدول :2_4درآمدهای بیت الزکات

سال

درآمدهای خیریه

درآمدهای زکات

 34/5 (30/419/058 2012میلیارد تومان) 3/5 (3/420/190میلیارد تومان)
32/5 (28/468/167 2013میلیارد تومان)  5 (4/462/849میلیارد تومان)
 23 (20/207/780میلیارد تومان)

2014

 7 (5/802/596میلیارد تومان)

•تعداد خانوادههای تحت پوشش
جدول :3_4تعداد خانوادههای تحت پوشش بیت الزکات

سال

2012

2013

2014

تعداد خانوادهها

33898

36728

35776

•پروژههای ساختوساز
جدول :4_4آمار تعداد پروژههای ساختوساز بیت الزکات

2012

2013

2014

سال

104

81

101

1

3

2

مدرسه

27

10

9

مسجد

88

55

82

مسکن فقرا

37

20

28

چاه
یتیمخانه
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4-4-4444سازمان امور کودکان
سازمان دولتی امور کودکان در کشور کویت باهدف بشردوستانه و با دستور احمدجابر
الصباح امیر کویت در سال  1983تأسیس شد .هدف از تشکیل این سازمان سرپرستی
کودکانی اس ــت که زیر سن قانونی هستند و هیچگونه قیم و سرپرستی ندارند و همچنین
حفاظ ــت و نگه ــداری از اموال و داراییهـــای این کودکان .هماکنون این ســـازمان تحت
نظارت وزیر اوقاف و امور اسالمی فعالیت میکند(.)44
در سال  1983این اداره به دستور امیر کویت تبدیل به یک سازمان دولتی زیر نظر وزیر
اوقاف و امور اس ــامی تبدیل ش ــد و حوزۀ فعالیتهایش بســـیار وسیع شد و توجه خود را
ع ــاوه ب ــر ایت ــام و کودکان ب ــه دیگر فعالیتهـــای خیریهای نیـــز معطوف کـــرد .همچنین
سازمان تالش کرد که ارتباطات خود را با دیگر سازمانها و نهادها گسترش دهد(.)46

شکل :15 _4سایت سازمان امور کودکان

4-444-4444روند ایجاد سازمان امور کودکان
•اداره ایتام
این اداره از س ــال  1938تش ــکیل شد و هدف آن حفاظت از اموال کودکان یتیمی بود
که به سن قانونی نرسیده بودند و توانایی مدیریت اموال خود را نداشتند تا زمانی که یتیم
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به سن قانونی رسیده و تواناییهای الزم را به دست آورد .در آن زمان تعداد  100یتیم تحت
حمایت این اداره وجود داشتند(.)46
•اداره امور ایتام
در س ــال  1959اولی ــن گام در س ــازماندهی ایـــن اداره اتفاق افتاد و تعـــداد ایتام تحت
پوشش افزایش یافت(.)46
•اداره امور کودکان
در س ــال  1974به دستور جابر احمد الصباح اداره امور ایتام به ادارهای زیر نظر وزارت
اوقاف و امور اس ــامی تبدیل ش ــد و گســـترۀ فعالیتهای آن افزایش یافت .از آن پس هر
کودکی که یا قیمی نداش ــت و یا والدینش به هر دلیلی از جمله جنون ،ســـهلانگاری و...
کفایت نگهداری از کودک را نداشتند ،تحت حمایت این اداره قرار میگرفت(.)46
4-444-4444وظایف سازمان در امور زیر انجام میشود:
1.1نظارت بر کودکانی که قیم و سرپرستی ندارند.
2.2نظارت بر تصرفات سرپرستان بهشرط حکم دادگاه
3.3نظارت بر امالک و داراییهایی که مالکان آنها مفقود و یا غایب هستند.
4.4اداره اموال افرادی که مالکان آنها وصیت به نظارت بر اموالشان کردهاند(.)44
4-444-4444فعالیتهای خیریهای سازمان
مس ــئولیت س ــازمان محدود به فعالیتهای اقتصـــادی و اجتماعی بـــرای مراقبت از
یش ــود بلکه با مؤسس ــات و ســـازمانهای دیگر نیز در ارتباط است .برای
اموال و افراد نم 
مثال به مواردی در زیر اشاره میشود:
1.1هم ــکاری با بی ــت الزکات و ارائ ــۀ کمکها بـــه خانوادههای نیازمند و مســـتحق در
داخل کویت
2.2اهدای کمکهایی به بیماران مستحق برای هزینههای درمان و بیمارستان
3.3کمک به بیماران بیمارستانها برای مراقبتهای درمانی از محل حساب خیریهای ثلث
4.4حمایت مادی از وزارت اوقاف و امور اسالمی برای ساخت مساجد
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5.5کمک به پروژههای حمایت از یتیمان
6.6حمایت از بیماران سرطانی و کلیوی
7.7حمایت از مدارس خاص نابینایان و ناشنوایان
8.8حمایت از پروژههای خیریه در مناطق مختلف کویت
9.9حمایت از دانشجویان دکترا و فوق برای انجام پروژههای تحقیقاتی
1010کمک به تصویب قوانین واحد و یکپارچه برای مراقبت از کودکان زیر سن قانونی()44
4-444-4444آمارهای سازمان
با توجه به اینکه حس ــابهای فعال مربوط به افرادی اســـت که هماکنون در ســـازمان
حض ــور دارن ــد و حس ــابهای غیرفعال مربوط به اشـــخاصی اســـت که نظـــارت آنها از
سازمان خارج شده است ،آمارهای زیر در سال  2015منتشر شدهاند(.)45
•تعداد کودکان تحت پوشش سازمان تا سال 2015
جدول :5 _4تعداد کودکان تحت پوشش سازمان امور کودکان

سن

تعداد

 0تا  6سال

397

 6تا  10سال

983

 10تا  15سال

2449

 15تا  21سال

6208

کل

10037
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•تعداد کل افراد تحت پوشش سازمان در سالهای مختلف

شکل :16_4تعداد افراد تحت پوشش سازمان امور کودکان در سالهای مختلف

4-4-4444مؤسسه خیریه شیخ عبداهلل نوری
ای ــن مؤسس ــه خیر ی ــه ی ــک جمعیت خیریـــه بزرگ در کشـــور کویت اســـت کـــه خیر و
نیکوکاری را در تمامی عالم گس ــترش داده اســـت .برای مثال این مؤسســـه فعالیتهای
بس ــیاری در زمین هه ــای مراقبت از ایتام ،ســـاخت مســـاجد و مدارس ،حفـــر چاه و تأمین
مالی و معنوی نیازمندان و فقرا را انجام میدهد و به این سبب حامی بسیاری از مسلمین
جهان میباشد.
که ــای مردمی و وقفیات و همچنین ســـرمایهگذار یهای
درآمدهای مؤسس ــه از کم 
خود مؤسسه به دست میآید(.)59
•چشمانداز
تالش در زمینه آموزشوپرورش و حمایت از توســـعه و پیشـــرفت مســـلمین در سراسر
جهان در چهارچوب مشارکت و تکامل
•مأموریت
جمعیت خیریه اسالمی شیخ عبداهلل نوری به دنبال جویا شدن احوال مسلمانان در
سرتاس ــر جهان و س ــاخت ی ــک بنیان مرکزی مســـلمانان و رفـــع نیازهای اساســـی آنها و
توس ــعه تواناییهای آموزش ــی و حرفهای آنها و همچنین تقویت روابط با حامیان و شرکا
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برای توسعه منابع مالی و استفاده از آنها برای انفاق و کمک میباشد.

شکل :17_4سایت جمیعت خیریه شیخ عبداهلل نوری

•ارزشها
کار گروهی ،ش ــفافیت ،اعتماد ،تعالی ،ســـادگی ،همکاری ،خالقیـــت ،ارتباطات و
شفقت()57
4-444-4444دستاوردهای مؤسسه
1.1حمایت از  307دانشآموز در  16کشور
2.2حمایت از گروههای معلمین قرآنی
3.3حمایت از  115معلم در  26کشور
4.4برگزاری مراسم افطار در  37کشور و برای  30000نفر به ارزش 269000دالر
5.5توزیع گوشت قربانی در  50کشور برای  189600نفر به ارزش 290000دالر
6.6ساخت  160مسجد
7.7ساخت  14مدرسه به ارزش  327000دالر
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8.8ساخت  5درمانگاه به ارزش  226000دالر
9.9ساخت  424چاه سطحی به ارزش  227000دالر
1010ساخت  58چاه عمیق به ارزش 200000دالر
1111ساخت  12مرکز اسالمی به ارزش 812000دالر
1212ساخت تعداد زیادی مسکن برای فقرا ،یتیمخانه ،مدرسه برای کودکان فقیر و...
 430001313دالر از محل وقفیات ساخت مساجد و تعمیرات آنها خرج شده است.
 450001414دالر از محل وقفیات گوشتهای قربانی خرج شده است.
 190001515دالر از محل وقفیات افطار روزهداران خرج شده است.
 1620001616دالر از محل وقفیات مراقبت از ایتام خرج شده است.
 25001717دالر از محل وقفیات چاپ قرآن خرج شده است.
 160001818دالر از محل وقفیات آموزش و تحصیل خرج شده است.
 20001919دالر از محل وقفیات تأمین نیاز نیازمندان خرج شده است.
 1920002020دالر از محل وقفیات مراقبت از خانوادههای نیازمند خرج شده است.
 700002121دالر از محل وقفیات حفر چاه خرج شده است.
 190002222دالر از محل وقفیات ساخت درمانگاه خرج شده است.
 490002323دالر از محل وقفیات عمومی خرج شده است(.)58
4-4-4444مؤسسه خیریه نجات
این مؤسس ــه ،یک نهاد غیردولتی و پیشـــگام در فعالیتهای بشردوســـتانه در کویت
اس ــت که به دنبال برنامههای خیرخواهانه انســـانی و بهبود وضعیت فقرا در سراســـر دنیا
میباش ــد( .)54این مؤسس ــه خیریه در وزارت امور اجتماعی کویت و طبق شماره ثبت
 75به ثبت رسیده است(.)55
•چشمانداز
فعالیتهای بشردوس ــتانه با توجه به ارزشها و با باالترین اســـتانداردهای بینالمللی
برای خدمت به بشریت و توسعه انسانی
•مأموریت
انج ــام اعم ــال نیکوکارانه و بشردوســـتانه در کویـــت و انجام فعالیتهـــا و پروژههای
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مختلف برای توسعه جوامع

شکل :18 _4جمعآوری کمکهای مردمی برای ساخت چاه در کشورهای هند و بنگالدش

شکل :19 _4سایت مؤسسه خیریه نجات
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•ارزشها
مشارکت ،نیکوکاری ،کیفیت ،برتری ،همکاری ،صداقت ،شفافیت و خالقیت
4-444-4444اهداف مؤسسه خیریه نجات
1.1ش ــریک ش ــدن در توس ــعۀ جوامع اســـامی در زمینههای علمی ،آموزشـــی ،فرهنگی و
اجتماعی
2.2کسب اعتماد خیرین و سازمانهای حامی و توسعه منابع مالی و وقفی
3.3استفاده از استانداردهای بینالمللی در فعالیتهای انجمن
4.4تقویت روحیه کار داوطلبانه و کار و فعالیت اجتماعی
5.5مشارکت و هماهنگی با جمعیتها و مؤسسات خیریه با اهداف مشترک
6.6ساخت مدارس و دانشگاهها و مؤسسات علمی و آموزشی و نظارت بر آنها
7.7ارائه کمکهای مالی و مادی متنوع برای دانشجویان برای توسعه جامعه
8.8تشویق تحقیقات آموزشی و اجتماعی اسالمی
9.9ایجاد کمیتههای زکات و صدقات برای کمک به ایتام و زنان بیوه و نیازمندان
1010ایج ــاد مراکز حمای ــت از ایت ــام و نیازمندان و پشـــتیبانی دینی ،اجتماعـــی و فرهنگی
از آنها()55
4-444-4444پروژههای مؤسسه
 .1پروژههای امداد
ای ــن پ ــروژه در ارتباط با کمک به م ــردم محتاج کمک بهخصوص پناهجویان ســـوری
اس ــت .از جمله توزیع لباس و پوش ــاک ،نان و غذا ،چادر و پناهگاه ،افطار و کمکهای
پزشکی و درمانی به آنها
 .2پروژههای ارشاد
کمک به دانش آموزان و طالب دیگر کشو رها برای تعلیم و تربیت آنها .مانند کمک
به دانش آموزان آلبانیایی و
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 .3پروژههای حفر چاه
حف ــر چاه در مناطق مح ــروم و کم آب که مردمان آن بهشـــدت از کمآبی رنج میبرند.
ساخت چاههایی در بنگالدش ،هند ،چاد ،سریالنکا و ...
 .4پروژههای سرپرستی ایتام
 .5پروژههای تعلیم و تربیت
 .6پروژههای توسعهای
 .7پروژههای بهداشت و درمان
 .8پروژههای فصلی()56
4-4-4444مؤسسه خیریه مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی
جمعیت کویتی مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی از سال  1999با توجه به سختیهایی
ک ــه در آموزش و یادگیری کودکان ناتوان ذهنی وجود داشـــت ،به وجود آمد و تمام هموغم
خود را در جهت بهبود ش ــرایط و همچنین درمان اینگونه کودکان به کار گرفت .در ســـال
 2005این جمعیت بهصورت رس ــمی به راهاندازی شـــد و بهصورت ویـــژه به امور کودکان
ناتوان ذهنی پرداخت(.)61

شکل :20 _4سایت مؤسسه خیریه مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی
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•چشمانداز
1.1تعالی و رهبری در تالش برای تشخیص و درمان بیمار یهای مربوط به ناتوانیهای
ذهنی
2.2پیشگامی در نوآوری حل مشکالت آموزشی کودکان ناتوان ذهنی
3.3تحقی ــق و پژوه ــش در زمینۀ مش ــکالت یادگیری کودکان و درمـــان ناتوانیهای این
کودکان در عرصههای منطقهای و جهانی
4.4همکاری منطقهای و بینالمللی در زمینۀ حل مشکالت یادگیری()60
•مأموریت
1.1آموزش ،پرورش و مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی
   2.2ارائه مش ــاوره و پش ــتیبانی به افراد مبتال به مشـــکالت یادگیری و ارائه راهحلهای
نوآورانه برای کاهش پدیده ناتوانی ذهنی
 3.3تالش برای رس ــیدن به یک س ــازمان جهانی بـــرای حمایت از دانش آمـــوزان درگیر
مش ــکالت یادگیری و بس ــیج ان ــرژی ،کادرها و با اســـتفاده از آخریـــن تکنیکها به
منظور رسیدن به این هدف.
4.4استفاده از پیشرفتهترین روشهای تشخیص و درمان برای درمان ناتوانیهای ذهنی و
آموزش کادر حرفهای و مناسب و همچنین استفاده از مشارکت عمومی در این مسیر
5.5توجه ویژه به پیشرفتهای بشری و استفاده از ابتکار و نوآوری برای حل مشکالت
یادگیری دانش آموزان و ورود آنها به باالترین درجات
6.6اس ــتفاده بهین ــه از مناب ــع مال ــی ،تجهیـــزات و کارکنان در راه رســـیدن بـــه باالترین
خدمات برای کودکان
7.7انتشار و تبادل آخرین شیوههای درمانی و تخصصی برای حل مشکالت یادگیری
در سطح منطقهای و بینالمللی
8.8ارائه راهحلهای مناس ــب تش ــخیص و درمـــان به مردم و ایجـــاد آ گاهی عمومی در
داخل و خارج کشور
9.9ایجاد مؤسسه آموزشی و مشاورهای و استفاده از فعالیتهای داوطلبانه و همکاری
اجتماعی در این مؤسسه()62
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4-444-4444دستاوردهای مؤسسه
1.1معرفی بیماری ناتوانی ذهنی و حاالت و خصوصیات آن
2.2تشخیص زودهنگام موارد بیمار و توسعۀ ابزارهای تشخیص بیماری
3.3ارائه برنامههای توانبخشی و آموزشی به معلمان و والدین و سرپرستان کودکان مبتال
 4.4ارائه خدمات مشاورهای با توجه به روشهای درمانی در مدارس دولتی
 5.5حمایت از مطالعات تخصصی در زمینه بیماری ناتوانی ذهنی
6.6توسعه خدمات موردنیاز افراد ناتوان ذهنی
7.7برگزاری سمینارها ،دورههای آموزشی و کنفرانسها به خصوص در این زمینه
8.8آمادهسازی مجالت و پژوهشها در این زمینه
 9.9پشتیبانی از مراکز و انجمنها داخلی و خارجی مربوط به ناتوانی ذهنی
1010جذب متخصصان و پژوهش ــگران عالقهمند در زمینه ناتوانی ذهنی و تشویق آنها به
تحقیقات علمی در این زمینه
1111آ گاه ــی جامعه در زمین ــه نیازهای خاص کودکان ناتوان ذهنی و هدایت سرپرســـتان
ناتوانان ذهنی در چگونگی مقابله با این افراد
 1212هماهنگی با مطبوعات و رسانهها برای اطالعرسانی عمومی در این زمینه
 1313ارائ ــه ی ــک کتابخانه و آرش ــیو منابـــع گوناگون به والدیـــن ،معلمان ،محققـــان و افراد
عالقهمند و کسانی که مسئول مراقبت از کودکان هستند
  1414ایجاد ارتباط بین جامعه و کس ــانی که مبتالبه خوانش پریشی و مشکالت مرتبط با
آن هستند()63
4-444-4444حامیان مؤسسه
1.1پزشکان دانش آموزان
2.2معلمان
3.3وزارت آموزشوپرورش
4.4مرکز عمومی ناتوانان ذهنی
5.5والدین کودکان
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6.6خیرین و نیکوکاران
7.7محققین
8.8انجمنهای مشابه در سراسر جهان
9.9یونسکو()64

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
و امور خیریه در کشور کویت

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور کویت
5-555برنامههای استراتژیک  5ساله وزارت اوقاف و امور اسالمی ()2011-2007
5-55555اهداف استراتژیک در ارتباط با قرآن ،سیره پیامبر و فرهنگ:
•هدف اول :ارتقاء سطح شهروندان عالقهمند به حفظ قرآن و مسئوالن این حوزه
 1.1تشویق جامعه به حفظ قرآن
2.2ایجاد فضای مناسب برای حفظ قرآن
3.3ایجاد یک گروه برای حافظان قرآن
4.4تهیه ابزار فنی و ایجاد ظرفیتهای مناســـب برای کســـانی که مســـئول اجرای امور
قرآنی هستند
•هدف دوم :آموزش حافظان حرفهای قرآن
 1.1ایجاد فضای مناسب آموزشی قرآن و تشویق مردم به یادگیری آن
2.2بهبود شرایط برای کارهای قرآنی و افزایش جوامع مرتبط با قرآن
•هدف سوم :ارتقاء سطح دانش اسالمی و پیروی از سیرۀ پیامبر اسالم
 1.1برگزاری برنامههای آموزشی برای دورههای مختلف سنی برای شناخت پیامبر
2.2برگزاری برنامههای آموزشی کاربردی مرتبط با تعالیم پیامبر
 3.3انجام مطالعات و تحقیقاتی که باعث پیشرفت حس تعهد نسبت به پیامبر شود
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•هدف چهارم :تثبیــت ارزشهــا و اخــاق اســامی در جامعــه بــرای شــهروندان در ردههــای
سنی مختلف
 1.1توسعه فعالیتهای و برنامههای خانگی و همچنین فعالیتهای مراکز
 2.2توسعۀ سیالبس درسی و برنامهها در مراکز کاری و خانهها
 3.3هم ــکاری با مراکز و س ــازمانهایی که جوانان را در فعالیتهـــای مذهبی هدایت
میکنند()26
•هدف پنجم:انتشــار آ گاهــی و ارزشهــای اســامی ،بهخصــوص موضوعاتــی کــه بــا
جامعه مرتبطتر هستند.
1.1کمک به مشکالت رفتاری در زمینههای مختلف در جامعه
2.2افزایش روحیه بخشندگی و اتحاد در جامعه
3.3توجه به قشری از جامعه که نیاز بیشتری به حمایت و رسیدگی دارند
•هدف ششم:ترو یــج تعامــات مثبــت بــا توجــه بــه فرهنــگ معاصــر بــه همــراه صیانــت از
جایگاه اسالم
1.1تقو ی ــت ارتباطات ب ــا مس ــلمانان و دیگر مردمان و برجستهســـازی نقـــش میانهروی
اسالمی در این ارتباطات
2.2تشویق افراد و مؤسسات به کمک با تمرکز بر نقش اسالم در تمدن معاصر
3.3دعوت مسلمین به متخصص شدن در علوم معاصر و همچنین درک و فهم کامل آن
•هدف هفتم :توسعه برنامههای اجتماعی با تمرکز بر حضور زنان در این برنامهها
1.1ارزیابی جامع از حضور زنان در وزارت
2.2بررسی قوانین و مقررات قرن معاصر در ارتباط با زنان
3.3فعالسازی طرحها و پروژههای خانواده
•هدف هشتم:همــکاری و کمــک وزارت بــا مؤسســات خیریــه بــرای توســعه تدریــس
مذهب اسالم
1.1همکاری با مؤسسات خیریه داخلی و خارجی
2.2تهیه برنامههای آ گاهی مذهبی برای تمامی جوامع
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•هدف نهم :تقویت وحدت ملی ،از بین بردن تفرقه ،نفاق ،تعصب و افراطگرایی
1.1انتشار روحیۀ وفاداری و تعلق با توجه به آمیزههای اسالمی
2.2مبارزه فکری با ادعاهایی که اتحاد جامعه را به خطر میاندازد.
•هدف دهم:ترو یــج و گســترش ز یــارت و امــور حــج همچنیــن افزایــش اســتانداردهای
خدمات آنها
1.1توسعه ارتباطات رسمی و خصوصی با نهادهای مرتبط با حج و زیارت در عربستان
صعودی
2.2توسعه مکانیزمهای نظارت بر حج و زیارت
3.3اجرای برنامههای حج و زیارت در وزارت()70
5-55555اهداف استراتژیک در ارتباط با مساجد:
•هدف اول :پررنگ کردن نقش مسجد بهعنوان یک مرکز آ گاهی در جامعه
1.1تقویت جایگاه مسجد در جامعه با تمرکز بر جنبههای عقیدتی و اسالمی مساجد بر
جامعه
2.2تقویت ارتباطات بین مساجد و برگزاری برنامههای اجرایی توسط امامان در مساجد
3.3ایج ــاد ارتب ــاط و هماهنگی بین مســـاجد و خانههـــا و مدارس بـــرای ایجاد فضایی
مناسب برای کودکان و جوانان
طرحهای اجراش ــده -1 :توسعۀ طرحهایی برای برگزاری نماز جمعه  -2آمادهسازی و
اجرای  6طرح با وزارت آموزشوپرورش
•هدف دوم :تقویت فعالیتها و کمک به ایجاد فضایی مناسب درون مساجد
1.1کمک به برگزاری فعالیتهای مذهبی در مساجد برای ارتقاء رشد جامعه
2.2اعالن کمک از مردم در نگهداری از مساجد و مشارکت در تأمین مالی مساجد
طرحهای اجراش ــده -1 :برگزاری کنفرانسهای ســـاالنه سخنرانی امامان و واعظان در
مساجد  -2ایجاد کمپینهای آ گاهی ساالنه در مساجد)
•هدف سوم :پرورش کارکنانی مسئول در برنامهها و فعالیتهای مساجد
1.1ارتقاء روشهای انتخاب و انتصاب امامان مساجد ،واعظان و مؤذنان
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2.2ارتقاء برنامههایی برای آموزش و ایجاد انگیزه در خدمه مساجد
3.3برگزاری برنامههای احیای جدید برای خدمه مساجد
•هدف چهارم :محافظت از جنبههای تکنولوژیکی ،ساختاری و معماری مساجد
1.1تهیۀ برنامۀ نگهداری مناسب از مساجد
2.2محافظت از ساختمان و چشمانداز مساجد
3.3اجرای برنامههای  5ساله برای ساخت مساجد جدید
•هدف پنجم :معرفــی مســجد جامــع الکبیــر بهعنــوان یــک مرکــز مذهبــی ،فرهنگــی
و اجتماعی
1.1برجستهسازی تاریخ اسالمی کشور ،زبان عربی ،هنرهای معماری و تزئینی کشور
2.2برجستهسازی هنر معماری بهکاررفته در مسجد جامع و تبلیغ رسانهای آن
3.3توسعۀ فعالیتهای اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی در مسجد جامع
•هدف ششم :تبدیل مسجد جامع الکبیر به یک مرکز اسالمی
1.1آ گاهی بازدیدکنندگان مسجد جامع الکبیر از برنامهها و وضعیت مسجد جامع
2.2توسعه خدمات عمومی مسجد جامع الکبیر
3.3نگهداری  .توسعۀ تجهیزات مسجد جامع الکبیر
4.4برگزاری تورهای آش ــنایی با مس ــجد جامع در هتلهای کویت ( 50تور در هر سال)
 -2ساخت یک ساختمان اطالعاتی برای مسجد جامع) ()70
5-55555اهداف استراتژیک در ارتباط با مذهب:
•هدف اول :آمادهسازی یک دایرةالمعارف اسالمی متناسب با تکنیکهای امروزی
1.1تکمیل و انتشار دایرةالمعارف اسالمی
2.2آمادهسازی فهرست راهنما و لغتنامههای مختلف اسالمی
3.3ترجمه دایرةالمعارف و لغتنامههای اسالمی به دیگر زبانها
•هدف دوم :فعالسازی مطالعات و تحقیقات برای بررسی نیازهای جامعه
1.1آمادهسازی مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوعات اجتماعی
2.2آمادهسازی مطالعات و تحقیقاتی در زمینههای اعتدال و میانهروی
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3.3آمادهسازی مطالعات و تحقیقاتی در زمینههای خانواده ،جوانان و دختران
•هدف سوم :ارتقاء روشهای آشنایی با موضوعات عمومی و خصوصی
1.1گسترش خدمات مشاورهای مذهبی تلفنی
2.2افزایش و توسعه منابع خدماتی متخصص فتوا
•هدف چهارم:نگهــداری از نســخ خطــی اســامی و تســهیل بهرهبــرداری از آنهــا بــه
روشهای مدرن
1.1جمعآوری نسخ اسالمی اصل و کپیهای آنها از منابع مختلف
2.2جمعآوری و مرتبسازی نسخ موجود با روشهای مدرن
3.3ترمیم و احیای نسخ با استفاده از روشهای مدرن و پیچیده
•هدف پنجم:تقو یــت نقــش کتابخانههــای اســامی در فرهنــگ اســامی و ایجــاد ارتبــاط
آن با دیگر بخشهای تحقیقاتی
1.1جمعآوری کتب مهم اسالمی
2.2تسهیل در استفاده از کتابخانههای اسالمی
3.3بهروزرسانی اطالعات پایهای در زمینههای فتواها و تحقیقات مذهبی
4.4تحکیم مذهب با کمک مؤسسات امور فتوا()70
5-55555اهداف استراتژیک در ارتباط با اطالعات رسانی:
• هدف اول :برجستهسازی وضعیت کویت بهعنوان یک فرهنگ میانهرو در اسالم
1.1ایجاد و توسعه روشهای جدید در ارتباطات مؤثر با خارجیان
2.2ایج ــاد یک موجودیت مؤثر و ثابت در فرهنگ اســـامی (در کویت ،منطقۀ خلیج و
جهان)
3.3طراحی یک سیستم اطالعاتی برای انتقال پیامهای وزارتخانه
•هدف دوم :توسعۀ اطالعات ارزشمند و هدفمند
1.1آمادهسازی منابع اطالعاتی ارزشمند
2.2اس ــتفاده از تجهیزات انتش ــار اطالعات -1 :بهروزرسانی وبسایتهای مربوط به
وزارت  -2همکاری و انتقال اطالعات با  10وبسایت خاص و مرتبط با وزارت
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•هدف سوم :تبلیغ فعالیتها ،اهداف و برنامههای وزارت خانه
1.1تبلیغ برنامهها و فعالیتهای وزارت در رسانههای مختلف
2.2هم ــکاری ب ــا ش ــبکههای مختل ــف در جهـــت ارائـــه خدمـــات در جهـــت اهـــداف
وزارتخانه()70
5-55555اهداف استراتژیک در ارتباطات داخلی و خارجی:
•هدف اول:تعامــل بــا تمامــی بخشهــا و ســازمانهای جامعــه کــه بــا امــور اســامی در
کویت و یا در خارج در ارتباط هستند.
1.1گسترش وسایل ارتباطی با تمامی افراد ذینفع از خدمات وزارت خانه
2.2توسعه مکانیزمهای بهرهوری از مهمانان وزارت خانه
•هدف دوم :همکاری با مؤسسات مختلف در زمینههای توسعه جامعه
1.1همکاری با مؤسسات مختلف که در زمینههای توسعه اجتماعی فعالیت میکنند.
2.2اجرای پروژههای مشترک با مؤسسات مدنی اجتماعی در جهت توسعه جامعه
3.3افزایش نقش وزارت در مؤسسات مدنی اجتماعی در جهت توسعه جامعه
•هدف سوم:افزایــش آ گاهــی عمومــی در ارتبــاط بــا کمکهــای اجتماعــی و ایجــاد تحــرک
در تعامالت اجتماعی در امور اسالمی
1.1تمرکز بر موضوعات اجتماعی و تقویت تعامالت اجتماعی در موضوعات اسالمی
2.2همکاری و اجرای پروژههای مشترک با سازمانهای اسالمی داخلی و خارجی
3.3توسعه روابط خارجی زیر نظر وزارت خانه
•هدف چهارم :همکاری با مؤسسات و شخصیتهای فعال در حوزۀ زنان
1.1برگزاری برنامههای ترکیبی مرتبط با امور زنان
2.2همکاری با مؤسسات فعال در حوزۀ زنان()70
5-55555اهداف استراتژیک در فعالیتهای سازمانی:
•هدف اول :توسعه مکانیزمها برای آمادهسازی برنامه استراتژیک
1.1ایجاد یک برنامه استراتژیک پایهای برای امور اسالمی و دولتی
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2.2ارزیاب ــی دپارتمانه ــای وزارتخانه برای تأییـــد هماهنگی آنها با برنامه اســـتراتژیک
وزارت در طول سال اول برنامه
3.3اجرایی کردن برنامهها با چهارچوبهای زمانبندیشده و کاربردی
4.4معرفی برنامههایی که از ارزشهای فرهنگی جامعه حمایت میکنند
•هدف دوم :توسعه ساختارهای سازمانی و سیستمهای کاری سازمانها
1.1توسعه ساختار سازمانی وزارت
2.2به روز کردن فعالیتهای کاری شغلها و بهبود عملکرد آنها
3.3توسعه روشها سیاستهای وزارت
•هدف سوم :توسعه نیروی انسانی در وزارت
1.1تأسیس پروژههای وقفی در ارتباط با توسعه نیروی انسانی
2.2ایجاد یک فضای کاری تیمی و ارتقاء روح و انگیزه کار تیمی در کارمندان
3.3استخدام نیروی کاری زبده و حرفهای در وزارت
4.4آمادهسازی و اجرای برنامههای پیشرفت و تأیید صالحیت برای کارمندان
5.5برگزاری دورههای آموزشی برای کارمندان مرتبط با برنامۀ استراتژیک وزارت
•هدف چهارم :توسعه برنامههای گسترش رهبری
1.1افزایش مجوزها قدرت دادن به برخی از بخشهای وزارت
2.2اجرای برنامههای آموزشی گسترش رهبری در وزارت
3.3اجرای برنامههای آموزشی رهبری در وزارت برای کارمندان زن
4.4حمایت از خالقیت و برتری در میان کارمندان وزارت
•هدف پنجم :حمایت و توسعه سیستم کاری و بهبود روشها در وزارت
1.1توسعه مدیریت و سیستمهای کاری مالی
2.2توسعه تکنیکهای کاری در واحدهای سازمانی
3.3استفاده از سیستمهای اطالعاتی و تکنولوژیکی جدید در وزارت
4.4استفاده از حمایتهای خودکار از دپارتمانهای وزارت
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•هدف ششم :ایجاد حمایتهای اطالعاتی از ذینفعان مرکز خدمات اطالعات
1.1توسعه سیستمهای حمایتی تکنولوژیکی مرکز اطالعات
ته ــای اطالعات ــی وزارت و ارتقـــاء منابـــع آنها بـــرای خدمتدهی
2.2افزای ــش حمای 
بهتر()70
همچنین وزارت اوقاف و امور اسالمی کویت به دنبال تشکیل یک تیم قوی برای تدوین
یک برنامۀ  5ساله قوی برای سالهای  2017تا  2021میباشد.

5-555قانون مؤسسات خیریه وزارت کار و امور اجتماعی
در ای ــن قانون ب ــه بیان نکاتی در خصوص تعریف مؤسســـات و جمعیـــات خیریه و نحوۀ
ثبت این مؤسسات پرداختهش ــده است.بایدها و نبایدهایی که مؤسسات برای دریافت
مجوز باید داش ــته باشند ،نحوۀ ایجاد تشکیالت ،شـــرایط رؤسای سازمان ،تعداد رؤسا،
نح ــوۀ فعالیته ــا و چگونگ ــی جمـ ـعآوری کمکهـــا و نکاتی از ایـــن قبیل در ایـــن قانون
بیانشده است.

5-555قانون وقف کویت
در این قانون به بیان موضوعات کلی در خصوص وقف و همچنین جزئیاتی در خصوص
نحوۀ س ــرمایهگذاری اموال وقفی پرداختهشـــده اســـت .ایـــن قانون یک قانـــون جامع 800
صفحهای میباش ــد که مس ــائل کل ــی از جمله ،تعریـــف وقف و صدقـــه و احکام وقف،
ش ــرایط وقف و واقف ،ش ــرایط موقوفات و موضوعاتی از این قبیل را مورد بحث قرار داده
اس ــت .همچنی ــن در بخشه ــای از این قانون به بیـــان نحوۀ ســـرمایهگذار یهای وقفی و
قوانین مرتبط با آن پرداخته شده است.

| فصل ششم |

جمعبندی

6-6جمعبندی
کویت کشوری در منطقه خاورمیانه است .این کشور با مساحت  ۱۷۸۱۸کیلومترمربع
در ش ــمال عربستان و ش ــمال غربی خلیج فارس ،قرار گرفته است .مساحت کشور ایران
 1/648/000کیلومترمربع ــی و در ح ــدود  10برابـــر کویـــت میباشـــد .کویـــت دارای %85
مس ــلمان و  %15دیگ ــر ادی ــان %43 ،کویتـــی %31 ،دیگـــر اعـــراب %11 ،کـــرد %8 ،جنوب
آس ــیایی %4 ،ایرانی و  %3دیگر ملیت ها اســـت .کویت با کشـــورهای عراق و عربســـتان
س ــعودی مرزهای خاکی و با ایران از طریق خلیج فارس مرز آبی دارد .پایتخت آن ،شـــهر
کویت است.
زبان رس ــمی در کویت عربی اس ــت .که با لهجههای عربی فصیح ،عربی خلیجی و
عربی مهری__ منس ــوب به مهر ایران__ تلفظ میشود و از سایر زبانهای غیربومی میتوان
ب ــه زبان انگلیس ــی ،هندو و اردو اش ــاره کرد .خط رســـمی نیز در کویت عربی اســـت(.)1
اکثریت مردم کویت مسلمان هستند و اسالم دین رسمی این کشور است %70 .ساکنان
این کش ــور سنی اند .اکثر سنیهای کویت مالکی هستند %30 .ساکنان کویت شیعه و
تع ــداد ناچیزی پیرو دیگر ادیان هس ــتند( .)4جنگ دوم خلیجفارس و اشـــغال کویت در
س ــال  ۱۹۹۰ضر ب ــه مهلکی را بر اقتص ــاد کویت وارد ســـاخت و بیش از  ۱۰۰میلیـــارد دالر از
ذخای ــر خارجی و س ــرمایهگذار یهای این کشـــور را بـــر باد داد .مجموع خســـارات وارده به
کویت در نتیجه اش ــغال آن از سوی عراق بیش از  ۱۰۹/۴۴میلیارد دالر برآورد شدهاست.
پ ــس از جنگ خلیجفارس نیز س ــاختار اقتصـــاد کویت تغییری نیافـــت .تولید ناخالص
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داخلی کشور پس از یک افول ناشی از اشغال تا سال  ۱۹۹۳روبه افزایش نهاد.
اقدام به وقف اموال و امالک از دیرباز ،از زمان پیدایش کشور کویت با ساختن مساجد
و تخصیص موقوفات به آنها آغازشده است .تاریخنگاران در این رابطه ،نخستین موقوفه
ثبتش ــده را بنای مس ــجد «بن بحر» در حدود ســـال 1695ذکر کردهاند .وقف در آن دوران
بیانگ ــر نوع ــی همیاری اجتماعی بوده اســـت که بـــدون نظارتی مرکـــزی در جامعه آن زمان
کو ی ــت صورت میگرفت لذا هیچ نهادی روال و روند اقداماتی وقفی را هدایت و مدیریت
نمیکرد و وقف در زمینهها و عرصههای مختلف اجتماعی نمیگستراند.
ب ــا آغاز قرن بیس ــتم و در راس ــتای تالشهایی که کشـــور کویت در جهـــت دگرگونی و
بهبود نظام اداری خویش به عمل آورد ،اداره اوقاف این کشور در سال  1921ایجاد گردید
و مدیر ی ــت و نظ ــارت بر اوق ــاف را در حد توان آن زمـــان خویش بر عهده گرفت .در ســـال
 1948مح ــدوده اختی ــارات این اداره گســـترش یافت و آن را قادر ســـاخت کـــه با تحرکی
وسیعتر فعالیتهای مربوط به وقف را در خدمت اماکن دینی و نیازمندان سامان بخشد.
اداره اوقاف با تش ــکیل هیئتامنای اوقاف توانســـت مشـــارکت مردمی در نظارت بر امور
وقف را تحقق ببخشد.
اعض ــای ای ــن هیئ ــت را برخی از شـــهروندان به ریاســـت مرحوم شـــیخ عبـــداهلل الجابر
الصباح رئیس اداره اوقاف آن زمان تشکیل میدادند .در تاریخ  1951/4/5با صدور فرمان
امی ــر کو ی ــت مبنی بر انطب ــاق فعالیتهای اوقاف با احکام شـــرع مبین اســـام ،ســـاختار
اساسی و قانونی اوقاف در کویت شکل نهایی خود را پیدا کرد .این قانون هماکنون در حال
اجراست و تا زمانی که قانون جدیدتری آن را تغییر نداده است معتبر میباشد.
در پی اعالم اس ــتقالل کش ــور ،اداره اوقاف کویت در تاریخ  1962/1/17به وزارتخانه
تبدیل ش ــد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت .در تاریخ  1965/10/25امور اســـامی نیز
بهعنوان یکی از مس ــئولیتهای این وزارتخانه افزوده شـــد و وزارت اوقاف و امور اسالمی
متصدی مسئولیتهای مختلفی ،ازجمله مدیریت اوقاف گردید.
در تار ی ــخ  1993/11/13فرم ــان امیر کویت مبنی بر تأســـیس دبیرخانـــه مرکزی اوقاف
صادر گردید .این نهاد مؤسسهای دولتی و وابسته به وزارت اوقاف بود که صالحیتهای
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تعیین شده برای وزارت اوقاف در حیطه وقف را عهدهدار میشد .بدین ترتیب دبیرخانه
اوق ــاف ج ــای وزارت اوقاف را گرفت و همه امور مربوط به اوقاف شـــامل مدیریت اموال،
سرمایهگذاری آنها و صرف درآمدها در انحصار آن درآمد.
در کویت  3نهاد اصلی در ارتباط با وقف فعالیت میکنند که یکی از آنها شـــورای امور
اوقاف ،دیگری وزارت اوقاف و امور اسالمی و سومین نهاد دبیرخانه مرکزی اوقاف میباشد.
ش ــورای امور اوقاف باالترین مقام نظارت بر امور اوقاف است و سیاستهای عمومی
مر ب ــوط به اوق ــاف را پیش ــنهاد میکن ــد .این شـــورا تصمیمـــات الزم جهـــت اقداماتی که
دبیرخانۀ مرکزی اوقاف برای رسیدن به اهدافش میبایست انجام دهد را اتخاذ میکند.
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وزارت اوقاف در پی اعالم استقالل کشور ،اداره اوقاف کویت در تاریخ 1962/1/17
به وزارتخانه تبدیل ش ــد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت .در تاریخ  1965/10/25امور
اس ــامی نیز بهعنوان یکی از مس ــئولیتهای این وزارتخانه افزوده شـــد و وزارت اوقاف و
امور اس ــامی متصدی مس ــئولیتهای مختلفی ،ازجمله مدیریت اوقاف گردید .پس از
ایج ــاد دبیرخانۀ مرکزی اوقاف توس ــط وزارت اوقاف و امور اســـامی ،نقش فعالیتهای
مربوط به وقف در وزارت کاهش یافت و بیشتر فعالیتهای وزارت خانه در تمرکز بر امور
اسالمی قرار گرفت.
در راستای احیای فرهنگ وقف ،مؤسسهای در کویت ایجاد شد که نهتنها مورد تأیید
و حمای ــت نهاده ــای حکومت ــی کو ی ــت واقع شـــد ،بلکه از ســـوی شـــهروندان و نهادهای
غیرحکومتی با جهتگیریها و تعلقات مختلف نیز مورد اســـتقبال قرار گرفت .مؤسســـه
مذک ــور همچنین با تأیید و تقدیر فراوان نهادهای فعـــال و عالقهمند بینالمللی در عرصه
تالشهای اسالمی ،بهویژه در زمینه وقف مواجه شد .مؤسسه یا نهاد موردبحث ،دبیرخانه
مرکزی اوقاف کویت (االمانة العامة لالوقاف) است که در نوامبر  1993تأسیس گردید.
دبیرخانه مرکزی اوقاف کویت از س ــال  1993تشـــکیل شد و به امور مربوط به وقف در
این کش ــور پرداخت .این دبیرخانه وظیفه دعوت به وقف و انجام همه امور مربوط به آن،
ازجمله مدیریت و نظارت بر اموال و امالک وقفی ،سرمایهگذاری آنها و بهکارگیری درآمد
حاصل ــه در چارچوب اهداف و ش ــرایط تعیینشـــده توســـط واقفـــان را عهـــدهدار گردید،
بهگونهای که اهداف ش ــرعی وقف تحقق پذیرد و در جهت توســـعه فرهنگی ،اجتماعی و
مدنی جامعه و کاهش فشار زندگی بر افراد نیازمند تالش شود.
نهاد فعال دیگری که در بخش امور خیریه فعالیت میکند وزارت کار و امور اجتماعی
است .با توجه به فرمان امیر عبداهلل الصباح در سال  1954به ایجاد وزارت امور اجتماعی
در جهت ایجاد رفاه برای همۀ شهروندان و ارائه خدمات اجتماعی بهخصوص به افراد با
نیازه ــای خاص ،فعالیتهایی در جهت ســـاخت این وزارت خانه انجام شـــد .ازجمله
اه ــداف دیگ ــری که این وزارت خانه برای آنها ایجاد شـــد میتوان به مبـــارزه با بیکاری،
آموزش نیروی انسانی ملی و حلوفصل شکایات مردم در مورد کار اشاره کرد .این وزارت
خانه در سال  1962بهطور رسمی ایجاد گردید.
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نهادهایی که در ارتباط با امور خیریه و فعالیتهای بشردوستانه فعالیت میکنند نیز
شامل موارد بسیاری میشوند که مهمترین آنها در کویت بهصورت زیر است:
بیت الزکات در س ــال  1982و طبق قانون شـــمارۀ  5سال  1982سازمان بیت الزکات
زیر نظر وزیر اوقاف و امور اس ــامی تأسیس شـــد .هدف از تشکیل این مرکز ،جمعآوری و
توزیع مناس ــب زکات به بهترین شکل و اســـتفاده از درآمدهای زکات در جهات قانونی و
توسعه و پیشرفت سریع کشور بود
سازمان دولتی امور کودکان در کشور کویت باهدف بشردوستانه و با دستور احمدجابر
الصباح امیر کویت در سال  1983تأسیس شد .هدف از تشکیل این سازمان سرپرستی
کودکانی اس ــت که زیر سن قانونی هستند و هیچگونه قیم و سرپرستی ندارند و همچنین
حفاظ ــت و نگه ــداری از اموال و داراییهـــای این کودکان .هماکنون این ســـازمان تحت
نظارت وزیر اوقاف و امور اسالمی فعالیت میکند.
جمعیت خیریه نجات یک نهاد غیردولتی و پیشگام در فعالیتهای بشردوستانه در
کویت اس ــت که به دنبال برنامههای خیرخواهانه انسانی و بهبود وضعیت فقرا در سراسر
دنیا میباشد .این مؤسسه خیریه در وزارت امور اجتماعی کویت و طبق شماره ثبت 75
به ثبت رسیده است.
جمعیت کویتی مراقبت از کودکان ناتوان ذهنی از ســـال  1999با توجه به سختیهایی
که در آموزش و یادگیری اینگ.نه کودکان وجود داشت ،به وجود آمد و تمام هموغم خود را
در جهت بهبود ش ــرایط و همچنین درمان آنها به کار گرفت .در ســـال  2005این جمعیت
بهصورت رسمی به راهاندازی شد و بهصورت ویژه به امور کودکان ناتوان ذهنی پرداخت.
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Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 1
Preface
Strategic Planning is: “Envisaging a Desired Future and identifying the means of
achieving this Future. Based on this concept, the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
has formulated the features of its Future for the next Five Years based on a comprehensive Strategy that can reinforce the role of the Ministry as a Leading Religious Guidance in the country on the official government level and to Coordinate the efforts of this
guidance on the voluntary public level and to formulate it in an Organizational Form.
Due to the Local, Regional, and International changes, the Ministry of Awqaf & Islamic Affairs, in its capacity as concerned with guidance, can not disregard these changes.
Rather it has to take active steps by monitoring, diagnosing and neutraling its negative
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consequences and to utilize its positive ones in favour of our straightforward Religion
and our dear country.
The cherished aim of this Plan is to be able to perform the mission entrusted to the
Ministry in accordance with the decree of its establishment and according to its role
within the Government Program, i.e. Islamic affairs. Further, it should be able to perform this mission in comprehensive, organizational, and ambitious way.
Based on the above, the Ministry designed this Strategy via leading initiative: 4 Ministry
of Awqaf and Islamic Affairs
Using the Tool of team participation in the preparation of the Plan Being Motivated by:
Continuous Top Management Support, Intensive Consultative Training and stimulant
Community participation (on the official and public levels) Approaching it: by studying the previous efforts, diagnosing the current status of the Ministry, without focusing
on the same, in order to formulate the best desired future for this institution for the
coming Five Years.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 5
Definitions of the Terms of the Plans, Programs, and Achievements Indicators Before
discussing the elements and components of the Strategic Plan and the associated Operational Plans, hereunder is a set of important relating terms and expressions along
with a brief explanation of their meanings.
1. Strategic Plan:
The Strategic Plan of the Ministry is represented in a set of integrated components, including Values and a Vision and followed by Lines of Business (LOB) and a set of
Objectives and Goals within each LOB, provided that the same must be substantiated
by a number of Indicators that measure the extent of success of the Strategy.
2.Values:
Values are plural, singular of which is “Value” that means the price or ration of any
thing. From the moral point of view, it means the merit which is always the intermediate between two opposite things. From the terminological point of view, it means the
set of principles selected by the individuals, organizations or groups as a motivation
for their conduct and an effective factor impacting their decisions. In other words, it
means the approaches adopted by the institution at the time of the Plan.
6 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
3. Vision:
Vision is a futuristic mental image cherished by an organization after a selected period.
Normally, it is made in simple brief understandable terms. It is characterized by stability throughout the years of the Plan (at least). Therefore, the Vision here represents the
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ambition (that can be achieved) cherished by all Ministry staff during a specific period
of time (2006/2007 – 2010/2011).
4. Lines of Business: (LoB)
A line of business is the scope of business that the Ministry is required to act accordingly. Each line involves a number of objectives, goals, Indicators, and business programs leading to the cherished Vision.
5. Strategic goals:
The goal is a target to be achieved on a long term which mostly exceed one year and it
may extend to five years. The goal is derived from the Line of Business. All goals
within each Line of Business integrate to support that Business .
6. Objectives:
The objective is a target to be achieved on a shorter period than that of the goal. It is
derived from and associated with such goal. Each goal has a set of objectives that complete each other. Most often, the objective is determined by a quantitative Indicator
that is sought to be achieved.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 7
7. Success Indicators:
A Success Indicator is an evidence related to a specific objective and has Quantitive
value to be achieved within a specified period ranging from several months to years.
8. Work Program:
A work program represents the set of activities and projects through which a Success
Indicator is reached.
9. Operational Plan:
An Operational Plan is a set of “Success Indicators” derived from the goals and objectives of each Line of Business and activities derived from these Indicators from which
the cherished success Indicators are accomplished.
10. Stakeholders:
Stake holders are the segment of people who are concerned with the Strategy of the
Ministry, either being those who have influence or being influenced by the Strategy.
They could be from within the Ministry or from the targeted clients. These Stakeholders represent an important factor in the formulation of this Strategy.
Furthermore, they have the greatest burden to follow up and evaluate process. 8 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs The Strategy Governing Consideration Hereunder are
set of considerations and rules upon which the Strategy of the Ministry is grounded:
The Consideration that Development is an Islamic Must:
We mean that we are endeavoring restructuring the role that must be performed by the
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citizen and the expatriate to support “Community Development” on the basis that
“God likes that any one from among you performs an act, he/she must master it”. In
this respect, prayer is a worship and the mastering of the occupational duties is a worship too. Further, practicing true citizenship and good dealings with others (either they
are Muslims or Non-Muslims) are worships, too.
II. The consideration that Religious Guidance is the essential function of the Ministry:
We mean that the Ministry is the official authority of the state, concerned with Islamic
preaching and religious guidance. In this respect, it supervises, coordinates and activates its tools. Further, it makes sure that this task is practiced under restrictions that
do not contradict Islamic Law or sound inclinations and it does not violate the structure, safety and stability of the Kuwaiti community.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 9
III. Reinforcing the moderation of Islam as both a motto and a practice:
It means that we are keen on applying the motto of the Plan “A Moderate People” in our
dealings and as the governor of our decisions that overwhelms the order of relations in
our Kuwaiti society with other societies. Moderation has always been the overwhelming character of the Kuwaiti society in its rites, intellectual thinking, moral practices,
social relations and even in political approaches. While affirming its keen that this
moderation approach must be the overwhelming approach over its objectives and the
guidance of its programs and activities, the Ministry highlights the importance of determining scientific approach of the meaning of moderation which we mean and which
we adopt as well as the features of moderation which we target.
IV. Dealing with the role of Women in the Kuwaiti Society from the developmental aspect: We mean that upon dealing with the issue of woman under this Strategy, we must
separate between the teachings of our straightforward religion and the inheritance of
our customs and traditions regarding women in the Kuwaiti society and her developmental role(s). It is essential that all this must be accompanied with pre-qualifying female leaders to be able to effectively participate and perform their evelopmental role
in the society on all levels and for different segments.
10 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
V. Tackling the phenomenon of various centers of Ifta (religious advice) and jurisprudence guidance: We mean that this phenomenon must be tackled in accordance with a
set of considerations, the first of which are: The techniques of religious advice must
have the initiative with respect to public issues. The persons giving religious advice
must be acceptable on the official and popular levels. There must be integration between the unity of reference with respect to religious advice in the Ministry and to give
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opportunity (to those who have the religious conditions) to practice more freedom of
research and thinking.
VI. The consideration that consultation (Shura) and the respect of the constitution are the
essential pillars of the Kuwaiti regime adopted by our religion: We mean that consultation (Shura) has always been the governing feature between the ruler and the subjects
in the State of Kuwait. Further, the respect of the constitution is a conduct before being
a system and a practice before being a motto. In this respect, this constitutional consultation (Shura) has its Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 roots
stemmed in the education at home and in the school. Furthermore, it goes beyond daily
practice of the state and parliament affairs.
VII. Reinforcing Organizational Practice: It means that to guarantee the success of all
previous considerations, the most important consideration cherished by the Ministry in
its Strategy is to complete and develop its different Organizational structures, i.e. legal
or procedural, financial or administrative, internal or related to the public, technical or
related to human resources. Moreover, this consideration also means that the Plan
should concentrate on transparency of diagnosis, participation in the decision making
and taking care of personnel based on the fact that all these elements are integral part
of the Organizational Culture of the Ministry.
12 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Main Components of the Strategic Plan
I. Business Values of the Ministry
II. Future Vision
III. Lines of Business (LoB)
IV. Strategic Goals, Relating Objectives and Success Indicators Five-Year Strategic Plan
- Document 2006/2007-2010/2011 The main Components of the Strategic Plan I.
Business Values of the Ministry Based on interviews and meetings that are one of the
main tools for probing the opinions of the Stakeholders, the main Planning team entrusted preparation of the Strategic Plan of the Ministry could conclude a set of Values
as hereunder: Moderation: It means that the Ministry is keen on adopting the motto of
a “moderate people”, as moderation is the character of any Islamic religion. It means
the moderate thinking and belief, moderate worshipping performance, moderate cultural origin and moderate moral behavior. In all these efforts, we confirm that so long
as moderation prevails, the two abnormal trends (i.e. deviation and extremism) will
disappear as moderation means straightforwardness.
Leadership: It means taking the initiative with regard to the religious advice and being
leaders in the field of accomplishment in accordance with high performance criteria by
the staff so that the Ministry will become an example in this respect.
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14 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Partnership: This means that the Ministry
should adopt mutual programs, projects and agreements with related direct (and indirect) parties, including government authorities, private societies, and private sector institutions. Further, the Ministry is keen on constructing solid relationships with decision makers in these government authorities or private institutions.
Staff Development:
It means that selection of highly qualified staff that is well aware of the roles entrusted
to them by the Ministry. In this respect comprehensive pre-qualification and training
programs should be provided. Moreover, they must be provided with attractive job opportunities and privileges awarded to distinguish elements among them and finding the
programs that provide the best tools for utilizing their knowledge, skills, and abilities.
Creativity: It means that business must be conducted on all levels and within different
fields usingcreative distinguished ways and methods. In this respect, efforts must be
exerted to adopt a new sophisticated ideas that result in high quality performance and
effective accomplishment of the Organizational goals and objectives.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011
Organizational Development:
It means pursuit to integrate the components of the Organizational work within the
Ministry, through clear Vision Strategic Plan, accurate time programming, clear rules
and regulations that are flexible and applicable, mechanism of decision making based
on information and popular acceptance, in addition to Organizational Culture must be
added to guarantee positive interaction of the Ministry’s staff with the previous business Values, both in the theoretical and practical fields.
II. Future Vision of the Ministry Strategic Planning team has exerted an intensive effort
during the negotiation, discussion and reviewing the ideas and proposals offered by the
concerned parties inside and outside the Ministry. The team discussed the set of mutual ideas that have been compiled in several designs that have been summarized as follows, epresenting the opinions of the Stakeholders:
Future Vision of the Ministry : The Ministry is a Government Institution that Contributes
to the Community Development in accordance with Islamic Concept That understands
the Present Situation and looks forward to the Future 16 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
III. Main Lines of Business (LoB) Based on the Vision and the governing Values, the
programs, activities, and projects of the Ministry are accomplished in accordance with
a set of scope of work field that  onstitute an integrated approach towards this Vision.
First Line of Business : Sciences of Quran, Sunna and Intellectual and Cultural affairs:
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This Line of Business is concerned with the intellectual issues and eligious Education
related to the society, how to deal with the same in accordance with various and integrated programs derived from the Holy Quran (theoretically and practically), the Traditions of the Prophet (being aware of the same and implementing it).
This will be implemented by specialized efficient staff having the ability to deal with
the surrounding variables. Further more, it is concerned with cementing the Islamic
Values within different categories of the community (men, women, youth, etc.,). However, the most important element of these approaches is to reinforce the “moderate
thinking and approach” derived from the teachings of the Holy Quran and the Sayings
of the Prophet. This is the link between the sciences of Quran and Traditions of the
Prophet on one hand and thinking and Culture Five-Year Strategic Plan - Document
2006/2007-2010/2011 affairs on the other .
Second Line of Business: Mosques Affairs:
This field is concerned with the programs and activities that can enable the Ministry to
render the mosque a cultural center and minerate of guidance. In this field specialized
parties must participate in the guidance process. Further, programs must be implemented with the participation of the parties concerned with community development.
Moreover, current efforts of the Ministry must be reinforced to care for the infrastructure of the mosque, including building, services, maintenance, etc.
Third Line of Business: Ifta (legal advice) and Religious Researches:
This line is concerned with cementing the concept of jurisprudence references on the
government and popular levels. In this respect, interaction among the public and the
juries prudential opinions issued by the Ministry must be activated. Further more, juries prudential of moderation adopted by the Ministry must be highlighted with regard
to tackling the issues of the society. Furthermore, this approach concentrates on giving
a due care to the role of jurisprudence ncyclopedia, Islamic manuscripts and religious
researches to explore the opinion of the religion with regard to public and private issues.
18 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Fourth Line of Business: Media Affairs:
This Line is concerned with conveying the message of the Ministry to all members and
institutions of the society in order to achieve the highest standards of identification of
this message on one hand, and to confirm the principle of partnership to shoulder its
instructional burdens on the other hand. Furthermore, this approach concentrates on
expanding the scope of valuable purposeful media, the investment of the available media tools to diffuse the Values of moderation as well as reinforcing the educational
concepts related to the teachings of the straightforward religion and peaceful Sharia.
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Fifth Line of Business : Local and international interaction: This Business is concerned
with interaction with all parties concerned with developmental issues, including individuals, government and private institutions and entities (inside the country and
abroad) and confirms refusal of extremism and fanaticism. Furthermore, it must deepen positive interaction with contemporary Culture while maintaining the main features
of the Islamic entity. Moreover, this approach concentrates on reinforcing the mission
of the Ministry as the front of the active role of the State of Kuwait in supporting moderate Islamic Culture via its active effective existence in different international fields.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011
Sixth approach: Organizational Work:
This field is concerned with developing the elements and components of the Organizational Work within the Ministry in accordance with approved international criteria and
principles. This approach covers programs planning, followup and implementation,
provision of continuous development programs for the staff in order to achieve high
standard accomplishment. Furthermore, this field is concerned with work structures,
rules and procedures as well as follow-up of reinforcing continuous organizational culture leading to distinguished performance in all the above-mentioned fields.
Supporting Lines of Business :
Here we must affirm that the previous field of work represents only the main approaches of the Ministry upon which the Strategy must concentrate. This means, however,
that there is a number of supporting fields, the most important of which (for example)
is the following: (this does not belittle the Value of these supporting fields as supportive approaches for implementing the Strategy and its success or failure).
First : Administrative and legal assisting support:
It means all relevant administrative follow- up, legal restrictions, organizational procedures and executive decisions that may facilitate the work performance 20 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs in the previous six approaches, on one hand, making sure
that the same is conducted in accordance with the applicable civil service commission
systems as the Ministry is a government authority.
Second : Assisting financial support:
It means all elements that may provide appropriate financial support to execute the
Strategy satisfactorily and to make sure that the allocated budgets, items of expenditure and the implemented procedures are conducted in accordance with the instructions
and circulars of the assigned controlling authorities of the state, in both the legislative
and executive part.
Third : Assisting information support:
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It means the provision of all data, statistics, software and hardware required by the
Strategy to support the implementation of the programs and activities of this Strategy
in a manner that guarantees quick performance, good execution,accurate follow- up
and obtaining information easily.
IV. Strategic Goals, Objectives and Indicators of each Line of Business.:
First: Strategic goals and the objectives relating to the Holy Quran, Tradition of the
Prophet, Thinking and Culture.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 First goal : Raising the level
of citizens’ approach to the Holy Quran and promoting the persons who are undertaking memorization of Quran:
Objective 1: Promoting approach to memorizing the Holy Quran:
Objective 2: Providing appropriate atmosphere for promoting those who memorize the
Holy Quran.
Objective 3: Reinforcing the technical abilities of the human cadres who undertake the
mission of memoring the Holy Quran to others and promoting their performance. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Preparing media program on the privileges of memorizing the Quran.
Success Indicator 2: Holding four specialized training courses to promote the efficiency
of teachers in the Holy Quran houses annually.
Second Goal: Graduating persons who memorize the Quran perfectly and promoting the
skills and sciences of memorizing:
Objective 1: Creating distinguished educational environment with regard to memorizing
Quran and encouraging memorization of the same.
Objective 2: Diversifying the sessions of memorizing the Quran and in- 22 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs creasing the number of the participants. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Preparing unified system for the levels and conditions of memorization and passing for each stage within six months from starting implementation of the
Plan.
Success Indicator 2: Holding four awareness sessions for the parents of the students in
each governorate annually.
Third Goal: Rising the level of awareness and follow-up of the line of conduct and biography of the Prophet (peace and blessing be upon Him).
Objective 1: Preparing media programs to educate different age ategories of people and
to make them aware of the line of conduct of the Prophet, (peace and blessing be upon
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him).
Objective 2: Executing the scientific programs for guidance and the follow up of the Traditions and Customs of the Prophet (peace and blessing be upon Him).
Objective 3: Executing studies and researches to identify the best means for developing
the mechanisms of observing the line of conduct of the Prophet. Examples of Success
Indicators :
Success Indicator 1: Preparing a field study on making the society aware of the biography of the Prophet ( peace and blessings be upon Him), within 6 Five-Year Strategic
Plan - Document 2006/2007-2010/2011 months.
Success Indicator 2: Preparing ethical media program to guide the youth and to direct
them to follow the Traditions and Customs of the Prophet, (peace and blessings be
upon) him within 6 months.
Fourth Goal: Reinforcing Islamic and ethical Values in the society with all age groups:
Objective 1: Expanding the activities and programs of the Holy Quran centers and houses.
Objective 2: Promoting work approaches, programs and mechanism in these centers and
houses.
Objective 3: Coordination and cooperation with civil society institutions with regard to
upbringing the youth on religious values and ethics. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Increasing the number of voluntary messages of the students at 30%
annually.
Success Indicator 2: Adding the subject of “National Initiatives” as a new syllabus to the
curricula of Al-Siraj Al-Muneer within 6 months.
Fifth Goal: Propagating awareness of the Islamic concepts and Values, particularly those
related to tackling the 24 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs problems of the society.
Objective 1: Contribution in the intellectual treatment of the problems that face the society in different fields of life.
Objective 2: Directing potentialities towards promoting the spirit of mercy and integration among members of the society.
Objective 3: Giving due care to the classes of the society that require special directive
care. Examples of Success Indicators:
Success Indicator 1: Preparing a study on the legal aspects pertaining to social problems
within 6 months from the starting date of the Plan.
Success Indicator 2: Arranging six directive advertising campaigns that promote the spirit of mercy and integration in the society annually.
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Sixth Goal: Calling for positive interaction with the contemporary civilization while
maintaining the characteristic of the Islamic identity.
Objective 1: Reinforcing communication with Muslims and other peoples as well as
highlighting the moderate cultural role of the State of Kuwait which supports development Plans all over the world.
Objective 2: Encouraging the contributions and initiatives of the individuals and institutions based on the role of Islam to enrich the contemporary civi- Five-Year Strategic
Plan - Document 2006/2007-2010/2011 lization.
Objective 3: Inviting Muslims to specialize in the contemporary sciences and to effectively participate in the understanding and promotion of the same. Examples of Success Indicators:
Success Indicator 1: Preparing a study on the real situation of the contemporary Islamic
world, particularly relating to the objectives of the Ministry within 6 months .
Success Indicator 2: Holding two meetings with Kuwaiti charitable societies on the priorities of work in favour of Muslim minorities.
Seventh Goal: Expansion of the programs of social development relating to Women activities
Objective 1: Comprehensive assessment of the women employment in the Ministry.
Objective 2: Legal religious grounding of contemporary issues related to women.
Objective 3: Activating the programs and activities directed to the family. Examples of
Success Indicators:
Success Indicator 1: Conducting assessment study of the experience of the women employment within 6 months from the starting date of the Plan
Success Indicator 2: Preparing three studies relating to the issues of the 26 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs women and the family from the religious point of view
within 6 months from the starting date of the Plan.
Eighth Goal: Activating the contribution of the Ministry with the charitable committees
to disseminate the teachings of the Islamic religion:
Objective 1: Coordination with the charitable societies and committees working inside
the State of Kuwait and abroad.
Objective 2: Providing religious and awareness programs for all communities. Examples
of Success Indicators:
Success Indicator 1: Preparing a study on the fields of coordination between the Ministry
and charitable societies within 6 months from the starting date of the Plan.
Success Indicator 2: Holding an annual Islamic seminar for international Islamic societies.
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Nineth Goal: Reinforcing national unity, and abandoning disunity, dissension, fanaticism and extremism:
Objective 1: Propagating the spirit of loyalty and belonging as well as identifying the
principles of Islam that promote observance of the public order and laws.
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Objective 2: To intellectually fight the claims which contradict national unity within the
society or which waste efforts and potentialities.
Examples of Success Indicators:
Success Indicator 1: Holding annual intellectual seminars annually to exchange different
opinions on the national unity.
Success Indicator 2: Holding four dialogue sessions for youth and discussing them so as
to find out rich environment of constructive dialogue.
Tenth Goal: Proceeding with promoting pilgrimage and Umrah affairs so as to raise the
standard of service:
Objective 1: Developing relationship with the official and private authorities concerned
with pilgrimage affairs in the Kingdom of Saudi Arabia.
Objective 2: Developing the mechanism of supervising pilgrimage and Umrah affairs.
Objective 3: Implementing pilgrimage and Umrah programs of the Ministry. Examples
of Success Indicators:
Success Indicator 1: Conducting a study on the priorities of promoting the technical administrative and financial performance of the pilgrimage caravans within 6 months
from the starting date of the Plan.
Success Indicator 2: Activating work mechanism of the Ministry’s agent 28 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs in Saudi Arabia and evaluating this mechanism every six
months. Second: Strategic goals and objectives relating to Mosques.
First Goal: Activating the role of the mosque as awareness center within the society:
Objective 1: Reinforcing the message of the mosque within the society with regard to the
aspects of belief and worship as well as general Islamic guidance on societal issues.
Objective 2: Reinforcing the links between the mosque and the surrounding environment
via guided programs implemented by the Imams of the mosques.
Objective 3: Cooperation between the mosque, house and school to provide appropriate
atmosphere for the youth to practise worships. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Developing the criteria of assessment of Friday sermons in conformity to the requirements of the stage within four months from starting the implementation of the Plan.
Success Indicator 2: Preparing and implementing six mutual programs with the Ministry
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of Education.
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Second Goal: Reinforcing developmental activities via contribution in the creation of
suitable atmosphere within the mosque:
Objective 1: To contribute in enriching development Culture and to use the religious and
jurisprudental activities in the mosque in order to promote the growth within the society.
Objective 2: Propagating a call to maintain and preserve public funds, preserving utilities
and avoiding extravagance. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Holding annual conference for imams and preachers to enrich the
issues of the society annually.
Success Indicator 2: Annual participation in three awareness campaigns relating to urgent society issues to be determined in due course.
Third Goal: Promoting personnel responsible for mosque activities and programs:
Objective 1 : Promoting the techniques and systems of selection and appointment of
imams, preachers and prayer callers.
Objective 2: Promoting programs of assessment, privilege ad motivation for mosque servants.
Objective 3: Promoting re-habilitation programs for mosque servants. 30 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Reviewing and updating the procedures of selecting and appointing
imams and preachers annually from the start of the Plan.
Success Indicator 2: Establishing an integrated training center in the new building of the
Ministry within one year from starting implementation of the Plan.
Fourth goal: Caring for the technical, constructional and architectural aspects of Mosques
Objective 1: Providing necessary maintenance works for mosques
Objective 2: Caring for the constructional and architectural works for mosques.
Objective 3: Implementing the five-year Plan relating to the construction of new
mosques. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Preparing an integrated study for the requirements of the governorates for mosques and additional prayer rooms within four months from the start of the
Plan.
Success Indicator 2: Concluding agreements with the society institutions concerned with
technical, engineering, architectural and constructional affairs to develop mosques in
these aspects.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011
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Fifth goal: Rendering the Grand Mosque as a center for religious, cultural, educational
and social radiance:
Objective 1: To highlight the civilized aspects of the Islamic history, arts of architecture,
painting and Arabic handwriting.
Objective 2: To highlight the architectural aspects of the Grand Mosque and its different
activities via mass media.
Objective 3: Proceeding to perform religious, social and cultural activities and programs
in the Grand Mosque. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Holding 3 scientific religious meetings annually, each comprising
50 participants
Success Indicator 2: Arranging a seminar on architecture and Arabic handwriting every 2
years.
Sixth goal: Adapting the Grand Mosque as an Islamic point of attraction:
Objective 1: Receiving the visitors of the Grand Mosque within interesting and identification programs.
Objective 2: Developing public services of the Grand Mosque.
Objective 3: Maintaining and developing the buildings and utilities of the Grand Mosque.
Examples of Success Indicators : 32 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Success
Indicator 1:
Operating 50 tours for foreign visitors from the hotels of Kuwait to the Grand Mosque
annually.
Success Indicator 2: Constructing the cultural and informative building within one year
from starting the Plan.
Third : Strategic goals and objectives relating to Ifta (religious advice) and religious researches.
First Goal : Preparing and publishing the Islamic encyclopedias with modern techniques
that assist in understanding religion:
Objective 1: Completing, publishing and printing the jurisprudence encyclopedia.
Objective 2: Preparing a set of jurisprudence encyclopedias and directories.
Objective 3: Translating the jurisprudence encyclopedia to the wide spread and commonly used languages Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Printing the jurisprudence encyclopedia in full on CD, provided that
this task must be completed within the years of the Plan.
Success Indicator 2: Starting to translate the jurisprudence encyclopedia into English
during the years of the Plan.
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011
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Second goal: Activating the role of the legal studies and researches to meet the requirements of the society.
Objective 1 : Preparing the studies and researches related to the social issues.
Objective 2: Preparing juristical studies and researches in the field of moderation.
Objective 3: Preparing juristical moderation studies and researches relating to family,
youth and girls issues. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Publishing 8 studies/researches on the new issues required by the
society i.e. two studies every year.
Success Indicator 2: Verifying 10 Islamic tradition books, i.e. two books every year.
Third goal: promoting the mechanism of identifying the legal provision on public and
private issues:
Objective 1: Expanding telephone Ifta services
Objective 2: Increasing and developing human cadres dedicated for Ifta services. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Completing the printing of all volumes of legal Ifta group and indexes by 2010.
34 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Success Indicator 2:
Creating a media to introduce telephone Ifta service within the Ministry during six
months from the start of the Plan. Fourth goal: Possessing Islamic manuscripts and
keeping them in a modern manner that facilitates exploiting them:
Objective 1: Possessing original and copied manuscripts from different sources.
Objective 2: Indexing and arranging manuscripts using sophisticated techniques.
Objective 3: Sterilizing and restoring manuscripts in accordance with sophisticated techniques. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Publishing two indexes and manuscripts and proceeding to publish
indexes and directories at one index every two years.
Success Indicator 2: Indexing and classifying the original and copied manuscripts and
saving them on the computer within one year.
Success Indicator 3: Restoring and maintaining the original manuscripts (140 original
ones) and continuing to restore at 30 manuscripts yearly.
Fifth goal: Reinforcing the active role of the Islamic li- Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 braries in the spread of Islamic Culture and cementing
links with research authorities.
Objective 1: Possessing important Islamic volumes.
Objective 2: Facilitating the means of benefit from Islamic libraries services.
Objective 3: Updating a data base on Ifta and research authorities.
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Objective 4: Strengthening relations with Ifta institutions and authorities. Examples of
Success Indicators :
Success Indicator 1: Publishing 3 objective bibliographies annually.
Success Indicator 2: Participation in five local/international conferences in the field of
Islamic libraries within the years of the Plan. Fourth: Strategic goals and objectives
relating to information field:
First goal: Highlighting the position of Kuwait as sponsor of moderate Islamic Culture
among local public and abroad:
Objective 1: Creating and developing new and effective means of communication with
the external public.
Objective 2: Permanent and effective existence in the Islamic cultural 36 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs events (Gulf, Arab, international).
Objective 3: Designing an information system conveying the moderate intellectual message of the Ministry. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Launching and inaugurating the Ministry’s web site within 3 months
from starting implementation of the Plan.
Success Indicator 2: Producing TV program affirming the moderate culture every 4
months.
Second goal: Expanding the scope of valuable, developmental and purposeful information:
Objective 1: Preparing valuable informative materials.
Objective 2: Investing the informative tools to spread objective quantitative values. Success Indicators:
Success Indicator 1: Upgrading and updating the electronic web site of Nafais project to
reinforce worships.
Success Indicator 2: Cooperating with 10 specialized web sites to transmit valuable information materials annually.
Third goal: Advertising the efforts, policies, objectives, Plans and programs of the Ministry:
Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011
Objective 1: Advertising the programs and activities of the Ministry in different mass
media.
Objective 2: To cooperate and coordinate with all mass media in a manner that serves the
objectives of the Ministry. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Preparing software for archiving all materials that are published
about the Ministry within 3 months from starting implementation of the Plan.
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Success Indicator 2: Preparing integrated publication on the programs and activities of
the departments and sectors of the Ministry within 2 months from the start of the Plan.
Fifth: Strategic goals for local and external communications. First goal: Interacting
with all segments and institutions of the society concerned with Islamic affairs in Kuwait and abroad:
Objective 1: Extending means of communication with all persons benefiting from the
services of the Ministry.
Objective 2: Developing mechanism and techniques to benefit from the 38 Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs periodical guests of the Ministry. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Recording and producing 5 TV and radio programs for the guests of
the Ministry annually.
Success Indicator 2: Implementing communication program with local institutions and
persons.
Second goal: Coordination and cooperation with civil society institutions acting in the
field of society development:
Objective 1: Making cooperation protocols with civil community institutions acting in
the field of society development.
Objective 2: Implementing combined programs with civil society institutions active in
the field of society development.
Objective 3: Developing the integrated role of the Ministry with the civil society institutions related to society development. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Holding 5 symposiums with civil society institutions annually.
Success Indicator 2: Concluding cooperation agreements with 5 civil society institutions
during the years of the Plan.
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Third goal: Deepening society awareness of the importance of social donations and active interaction with the public Islamic affairs:
Objective 1: Concentrating on the issues of society development and reinforcing active
interaction with the issues of the Islamic World.
Objective 2: Cooperation and mutual work with the authorities concerned with Islamic
Affairs in the State of Kuwait and abroad.
Objective 3: Developing and coordinating the efforts relating to foreign aid supervised
by the Ministry. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Developing the criteria and principles of providing support to the
Islamic institutions and societies within 3 months .
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Success Indicator 2: Concluding 10 memoranda of understanding between the Ministry
and the concerned institutions during the years of the Plan Fourth Goal: Communicating with effective institutions and personalities in the field of Women affairs:
Objective 1: Holding combined programs and activities with the parties concerned with
women affairs.
Objective 2: Concluding cooperation agreements with the institutions concerned with
women affairs. 40 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Holding two dialogues with the institutions concerned with local
women affairs.
Success Indicator 2: Holding four symposiums and dialogues with the leaders of the Islamic activities in the charitable societies.
Sixth: Strategic goals and objectives in the field of organizational work: First goal: Developing mechanism for preparing and executing the Strategic Plan:
Objective 1: Formulating the Strategic Plan based on the actual program of the government and Islamic affairs.
Objective 2: To assert that the departments of the Ministry have understood the document of the Plan and concepts of Planning during the first year.
Objective 3: To execute the working plans within the framework of the schedule and
performance Indicators.
Objective 4: Introducing programs that support the values and a desired organizational
culture. Examples of Success Indicators:
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Success Indicator 1: Formulating the Strategic Plan, its working programs and determining the techniques of evaluation and assessment.
Success Indicator 2: Determining a schedule for execution over the years of the Plan.
Second goal: Developing the organizational structures and institutional work systems:
Objective 1: Developing the organizational structure of the Ministry.
Objective 2: Updating job description cards and following up using them.
Objective 3: Developing work procedures and policies guide in the Ministry. Examples
of Success Indicators :
Success Indicator 1: Updating the guides of the organizational structures and its periodical review.
Success Indicator 2: Obtaining the consent of the responsible state authorities on the organizational structure before its final approval, if necessary. Third goal: Developing
manpower in the Ministry.
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Objective 1: Establishing the endowment (Waqf) Project of Manpower Development.
Objective 2: Creating a team work environment and promoting team spirit among the
staff. 42 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
Objective 3: Recruiting qualified manpower for work in the Ministry.
Objective 4: Preparing and executing pre-qualification and development programs for
the staff of the Ministry.
Objective 5: Planning the training programs and preparing their Plans over the years of
the Plan. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Completing the study related to Waqf Project of Manpower Development.
Success Indicator 2: Granting material and moral incentives (annually). Fourth goal:
Formulating and implementing leadership development programs:
Objective 1: Activating authorization of some powers to work sectors and units.
Objective 2: Implementing leadership pre-qualification and training programs in the
Ministry.
Objective 3: Implementing leadership-training programs for female employees.
Objective 4: Caring for pioneering innovation and distinction among the staff of the
Ministry. Five-Year Strategic Plan - Document 2006/2007-2010/2011 Examples of
Success Indicators :
Success Indicator 1: Holding specialized programs for Top and Middle Class Management (annually).
Success Indicator 2: Pre-qualifying one group of the second line management ( controllers to undertake future responsibility). Fifth goal: supporting and developing work
system and follow-up techniques in the Ministry:
Objective 1: Developing the administrative and financial work systems.
Objective 2: Developing the follow-up techniques within the work of the organizational
units.
Objective 3: Developing the automatic information systems and technology that are annually employed.
Objective 4: Automatic support for the departments of the Ministry. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Publishing an internal work system directories of the Ministry and
distributing them to beneficiaries.
Success Indicator 2: Developing linkage system between the Plan and the budget
2005/2006. 44 Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Sixth goal: Providing informa-
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tion support to the beneficiaries of information center services:
Objective 1: Developing the technical and technological support systems of the Information Center.
Objective 2: Increasing information support to the Ministry and promoting its resources
to serve beneficiaries. Examples of Success Indicators :
Success Indicator 1: Establishing one page for Information Center on the web site of the
Ministry within 6 months from the first year of the Plan.
Success Indicator 2: Upgrading the automatic program of the information center library
within 6 months from the first year of the Plan.
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Success Guarantees (or) General Policies for Strategy Execution 46 Ministry of Awqaf
and Islamic Affairs Success Guarantees Upon allowing the start of this Strategy, a set
of general precautions and restrictions (policies) that control work progress within the
Plan in general must be taken into account, even though these precautions and restrictions are not directly related to any of the six fields concluded by this Strategy. This
will be made in accordance with the adopted form, the success of every Planning effort depends on what is called success guarantees of execution that must be provided
before proceeding to the components of this Strategy into practical field of application.
Hereunder is a set of these guarantees (policies)
1. Swift pursuit to dissemination of all (or some) components of this Strategy among the
Ministry’s staff according to their different occupational levels to make sure that they
understand and adopt its items.
2. To accelarate the preparation of the annual working plans derived from quantit requirements of each (goal, objective and Indicator) from manpower, administrative and
financial potentialities must be determined in addition to required time programming.
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3. It must be ascertained that the referred to working plans are based on the general
framework determined by this Strategy and that they include interim assessment of
performance in accordance with what has already been explained in the herein referred
to guide of executing the Plan.
4. Authorization and distribution of powers responsibilities must be ascertained, from the
theoretical and practical point of view, to avoid placing much burden upon certain occupational levels . Moreover, decision making in the Ministry must be made within the
consultative frameworks of discussions, as much as possible.
5. Quick statistical process must be undertaken, similar to office stock taking in order to
accurately determine the type and level of personal relations that the leaders of the

179 / تسویپ
Ministry have with different parties, including individuals and institutions. In this way
the means and programs of investing these relations with regard to implementation of
this Strategy can be identified.
6. The use of scientific principles and criteria with regard to employment and voluntary
work in the Ministry must be circulated so as to attract efficient and specialized employees in the related fields.
7. This five-year Plan should be divided into specific stages so that: - The priorities of the
first stage (first and second year) must be concentrated on 48 Ministry of Awqaf and
Islamic Affairs affirming moderation and highlighting distinctive institutional work,
topped  with training. - The priorities of the second stage (third and fourth year) must
concentrate on intensive informational existence and it must highlight the reference
role of Ifta on the official and popular levels. - The last stage (the fifth and last year)
should concentrate totally on success assessment with regard to the accomplishments
of the previous four years via the (local and international) channels of communications
with Stakeholders who contributed to the formulation of this Strategy from inside and
outside the Ministry.
8. It is provided that each of the above-mentioned stage must be dealt with under a set of
annual and bi-annual working plans that are subjected to continuous periodical assessment. The spirit of the age and modern technology must be observed with regard to the
techniques practised and executed by the Ministry to implement the items of this Strategy.
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