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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است 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
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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
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 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 صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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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 عمان است .ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی
جمهوری اس ــامی ایران و عمان ،اهمیت عمـــان در منطقه و قرابت دینی و مذهبی بین
آن کش ــور با کش ــور ما ،از جمله دالئل انتخاب عمان بهعنوان یکی از کشـــورهای هدف
مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور عم ــان میباش ــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور عم ــان ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش

راتفگشیپ 15 /

وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور عمان 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 عم ــان ،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 عمان مقاالت و گزارشاتی بررسی شدند.
ای ــن گزارش ــات ش ــامل  2گ ــزارش خارجی مربوط بـــه ســـالهای  2014تـــا  2016بودند ولی
اطالعاتی را در ارتباط با کشور عمان در اختیار قرار ندادند.
س ــپس برای بررس ــی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز
یک این پروژه مراجعه شد و مطالعاتی در این خصوص برای کشور عمان یافت شد .این
مطالعات مربوط به مقاله « تاریخ و تحوالت وقف در کشـــور عمان» بود که توسط صادق
عبادی نوشته شده بود.
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پ ــس از این مرحله ب ــرای یافتن مقاالت ،گزارشـــات و یا دیگر فایلهای مرتبط فارســـی
موج ــود در س ــایتهای ایرانی و کتابخانههای اینترنتی جســـتجویی بـــه عمل آمد که جز
مقاله مذکور مورد دیگری یافت نشد.
برای مطالعه در خصوص نگاشت نهادی کشور عمان در ابتدا نهاد اصلی این کشور،
یعن ــی وزارت اوق ــاف و امور دینی عمان مورد بررســـی قرار گرفت .ســـایت وزارت اوقاف و
ام ــور دینی اطالعات کافی و مناس ــبی را در ارتباط بـــا فعالیتهای بخشهای مختلف
خ ــود در اختی ــار ق ــرار داد .در این س ــایت بخشهای مختلـــف وزارت خانـــه و اهداف و
وظایف آنها مشخص شده بودند و با مطالعه هر یک از این بخشها ،وضعیت حاکمیتی
کلی وقف در کشور عمان به دست آمد.

همچنین س ــایت وزارت توس ــعه اجتماعی عمان نیز که نظارت بر مؤسســـات خیریه و
صدور مجوز بر آنها را به عهده دارد نیز بررسی شد و اطالعات جامعی از آن بهدست آمد.
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سپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبتشده در عمان موردمطالعه قرار گرفتند .این
مؤسسات اطالعات و فعالیتهای خود را در عمان و خارج از کشور عمان بهصورت کاملی
ً
در سایتهای 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.
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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.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات 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 عمان

1-1اطالعات کلی کشور عمان
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــای مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت 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.
به همین جهت در این فصل به بررســـی ویژگیهای بارز کشور عمان پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی

سلطاننشین ُعمان (به عربی :سلطنة عمان) کشوری پادشاهی است در خاور شبه
جزیره عربس ــتان .پایتخت این کش ــور شهر مسقط است .عمان از خاور به دریای عرب و
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از ش ــمال ب ــه دریای عمان کرانمند میشـــود .این کشـــور از جنـــوب با یمـــن و از باختر با
عربس ــتان س ــعودی و امارت متحده عربی همســـایه اســـت .عمان همچنیـــن دارای مرز
دریایی با ایران است( .)1واحد پول عمان ،ریال است که معادل  8200تومان میباشد.
این کش ــور دارای دو برونبوم اس ــت .بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه
هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد .این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده است .برون بوم
دیگر مدحاء نام دارد که توسط امارات متحده عربی احاطه شدهاست.

شکل :1-1نقشه جغرافیایی عمان در جهان

س ــرزمین فعل ــی عم ــان در طول تاریـــخ به نامهـــای مختلفـــی نامیده شدهاســـت .اما
بارزتر ی ــن نامها م ــگان و تغییریافته آن مجان بودهاســـت .مجان در زمانهـــای قدیمتر نام
ایالتی در جنوب ایران بوده است که بعدها به آن مکران نیز گفتهاند همین نام را به منطقه
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عمان فعلی نیز این نام ارتباط زیادی با صنعت کشتیســـازی و معادن مس «نحاس» در
زبان س ــومریان داشتهاس ــت .همچنین مدتی نام عمان «مزون» بودهاست به خاطر وجود
تعداد زیادی از چش ــمههای آب ش ــیرین در ایـــن مناطق .همچنین «عمـــان» نام مکانی
بس ــیار قدیمی بودهاس ــت در یمن و ازآنجا قبائل عربی بعد از ویران شـــدن ســـد مأرب به
عم ــان مهاجرت نمودهاند .اما بعضی از مورخان نوشـــتهاند کـــه علت نامگذاری عمان به
(عمان بن سبأ بن یغثان بن ابراهیم) مرتبط است (.)1
تاریخ عمان به دوران بس ــیار دور برمیگردد .به گفته باستانشناســـان تاریخ عمان به
هزاره دوازدهم قبل از میالد برمیگردد .در آن دوران عمان تازه از عصر یخبندان خارجشده
بود .در آن دوران عمان سرزمینی سرسبز و حاصلخیز و پربار بوده است .درنتیجه حفریات
و کنجکاوی در مناطق مختلف باس ــتانی و قبرستانهای والیت بریمی در منطقه ظاهره
و والیت ابراء در منطقه شرقیه و محوت در منطقه وسطی و نزوی در منطقه داخلیه و دیگر
مناطق س ــلطنت عمان و به ویژه مناطق ساحلی .از این حفریات پیدا میشود که عمان
در آن دوران روابط تجارتی گس ــتردهای در مابین ایران و هند و میانرودان داشتهاســـت و
این روابط تجارتی متین بودهاست(.)1
کش ــور عمان دارای شهرس ــتانی برونبومی اســـت بنام شهرســـتان مدحاء که در خاک
امارات متحده عربی واقع شدهاست بطوریکه خاک امارات از چهار جهت این شهرستان
را احاط ــه نمودهاس ــت .جمعیت آن پیرامون  ۲٬۶۰۰نفر میباشـــد .همچنین دو روســـتا به
نامهای ش ــیص و نح ــوه که از توابع امارة شـــارجه از توابع امارات متحده عربی در وســـط
خا کهای این شهرستان واقع میباشد.
کش ــور پادش ــاهی عمان دومین کشور بزرگی اســـت در شبه جزیره عربســـتان از ناحیه
مس ــاحت ،و در ح ــدود  ۳۰۰ه ــزار کیلومترمربع مســـاحت خاک عمان میباشـــد .بیشـــتر
خا کهای عمان کوهس ــتانی اس ــت و در اقصی جنوب جزیره عربستان واقع شدهاست.
در بیش ــتر بخشهای کشور عمان رشتهکوههای بزرگ و سخت گذر حجر که از دشتها
و جلگههای از رأس مس ــندم ش ــروع میشـــود و در امتداد امـــارت رأسالخیمه و فجیره و
س ــلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامونهای «الجو» امتداد یافتهاست ،میپوشاند.
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در مناطق داخلیه عمان نیز کوههای متعددی وجود دارد .بلندترین قلهٔ این رشتهکوههای
بزرگ که از این مناطق عبور میکند کوه حجر نامی میشود .در وسط این کوه جبل اخضر
قرار دارد که ارتفاعش به  ۳۰۷۵متر میرســـد .ارتفاعات این کوه رنگهای مختلفی دارد و
به شکل مدرج است .این کوه در بین سهل و دشت و تپهماهورهای بزرگ واقع شدهاست.
در تبای ــن خاک مناطق کش ــور عم ــان اختالف گوناگونی وجود دارد ،زمینهای ســـبخ در
کران ــه دریا ،تا س ــهل حاصلخیز باطنه در جنوب شـــرقی و مســـقط ،و از صحـــرای پهناور
ربعالخالی تا حدود کوههای سرس ــبز صالله که شـــبیه مناطق اســـتوائی است .محدوده
کشور عمان از مغرب امارات متحده عربی و عربستان سعودی ،از جنوب کشور یمن ،از
ش ــمال تنگه هرمز ،و از س ــمت مش ــرق به دریای عرب محدود میشـــود ،درازی ســـاحل
عمان  ۱٬۷۰۰کیلومتر میباشد.
عمان از مناطق مناس ــب برای صخرهنوردی اســـت .بســـیاری از صخرههای سرزمین
عمان در کف اقیانوس باستانی تتیس که میان ایران و عمان قرار داشت شکل گرفتند(.)1
1-11111تقسیمات کشوری
کشور عمان به نه واحد اداری بخش میگردد
1.1استان داخلیه
2.2استان ظاهره
3.3استان باطنه
4.4استان بریمی
5.5استان وسطی
6.6استان شرقیه
7.7استان ظفار
8.8استان مسندم
9.9استان مسقط
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شکل :2-1مناطق مختلف عمان

1-111اطالعات اقتصادی
اقتص ــاد عمان ت ــا حد زیادی متک ــی به درآمدهای نفتی اســـت .در حـــال حاضر برابر
آماره ــای موج ــود  68درصد تولید ناخالص داخلی این کشـــور را عایدات نفتی تشـــکیل
میدهد .ش ــهروندان عمانی از استانداردهای مناسب معیشتی برخوردارند ،بااینحال به
دلیل ذخایر محدود نفتی ،آینده نامطمئنی را در پیش رو دارند.
1-11111سایر منابع درآمدی
مناب ــع کش ــاورزی و صنعتی تنه ــا یک درصـــد از درآمدهـــای صادراتی عمـــان را دربر
میگیرد ،اما تنوع درآمدی یکی از اولویتهای دولت عمان است.
بیشتر ی ــن محصوالت کش ــاورزی عمـــان ،خرمـــا ،لیموترش ،حبوبات و ســـبزیجات
اس ــت ولی با توجه به مس ــاحت یک درصدی زیرکشت اراضی ،عمان همچنان یک وارد
کننده تمام عیار محصوالت غذایی است.
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عمان دارای ذخائر نفتی اثبات ش ــده نفت به میزان  5/5میلیارد بشـــکه میباشد که
این کشور را در رتبه بیست و چهارم در بین کشورهای نفتخیز قرار میدهد.
وزارت دارایی عمان رشد اقتصادی این کشور را برای سال  5 ،2015درصد پیشبینی
کرد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی عمان در سال  4.4 ،2014پیشبینیشده بود.
وزارت دارای ــی همچنین اضافه کرده اســـت :انتظـــار میرود با توجه به طرحهای کشـــور،
شاهد رشد فعالیتهای غیرنفتی باشیم .همچنین برای سال  2015بخشهای تولیدی،
صنایع مختلف ،بخش انرژی آب و برق نیز رشد قابلمالحظهای خواهند داشت(.)5
دولت عمان همچنین طرح جدیدی ارائه نموده اســـت که به موجب آن تا سال 2020
ً
می ــادی اقتصاد عمان به اقتصادی کامال غیرنفتی بدل میشـــود و نفت و درآمد صنایع
نفتی جای خود را به دیگر صنایع خواهد داد.
دولت برای اجرای این طرح اقدام به فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایههای
خارجی در بخشهای غیرنفتی اقتصاد کرده است.
دولت عمان به منظور افزایش س ــطح ســـرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای
غیرنفتی کش ــور ،ش ــرایطی فراهم کرده که انگیزه ســـرمایهگذاران برای حضور در این بســـتر
اقتصادی بیشتر شود که عبارتاند از:
_مالکیت صددرصد سرمایهگذاران خارجی
_ارائه وامهای کالن با بهره کم و شرایط تسهیلشده برای سرمایهگذاران
_معافیت گمرکی برای سرمایهگذارانی که قصد واردکردن تجهیزات صنعتی و کارخانهای
دارند و یا شرکتهای واردکننده این تجهیزات به نمایندگی از سرمایهگذاران خارجی
_معافیت گمرکی برای واردکردن مواد اولیه کارخانههای خارجی فعال در این کشور تا ده
سال اول فعالیت
_معافیت سرمایهگذاران از پرداخت مالیات بر درآمد شخصی
_معافیــت ســرمایهگذاران از پرداخــت مالیات شــرکتها و کارخانههای راهانداز یشــده
توسط آنها تا ده سال اول فعالیت
_جبــران کامــل خســارت واردشــده بــه ســرمایه یــا ســود ســرمایههای خارجــی در اثــر
سیاستگذار یهای دولت عمان
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_ارائه بیمه اعتبارات صادراتی از طریق ضمانتنامههای صادراتی و آژانسهای مالی(.)5

شکل :3-1تولید ناخالص داخلی عمان

تولید ناخالص داخلی عمان در سال  70.2 ،2015میلیارد دالر بوده است(.)3

شکل :4-1مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران و عمان
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همانطور که در ش ــکل  4-1مش ــخص اســـت میزان تولید ناخالـــص داخلی ایران
رشد بیشتری از عمان داشته است و در طی سالهای اخیر نیز  8تا  10برابر عمان بوده
است(.)6

شکل :5-1مقایسه تولید ملی سرانه ایران ،جهان و عمان

بااینکه تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر از عمان است اما با توجه به جمعیت کمتر
عمان ،تولید ناخالص داخلی س ــرانه آن بســـیار بیشـــتر از ایران میباشـــد .در سال ،2014
تولید ناخالص داخلی عمان 17000 ،دالر و این شـــاخص برای ایران  5000دالر بوده است و
این نشان از وضعیت بهتر عمانیها در این شاخص است.
در ش ــکل  6-1نی ــز رش ــد تولی ــد ناخالص داخلـــی را برای ایـــران ،عمـــان و جهاندیده
میشود .این شاخص بسیار نامنظم بوده و دچار تغییرات بسیار شدیدی بوده است.
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شکل :6-1رشد تولید ناخالص داخلی ایران ،عمان و جهان

1-111اطالعات سیاسی _ اجتماعی
در شکل  7-1ساختار سیاسی کشور عمان مشاهده میشود.
قاب ــوس بن س ــعد س ــلطان عم ــان در  18نوامبـــر ســـال  1940میالدی متولد شـــد ،وی
هش ــتمین س ــلطان عمان از خان ــدان آل بوســـعید از نوادگان احمد بن ســـعد البوســـعید
بنیانگ ــذار سلس ــله ابوس ــعید ( 1744میالدی) اســـت که معتقد بـــود عمـــان را در انزوا و
عقبماندگی نگاه داشته ،برکنار و زمام امور را به دست گرفت .عمان در دوران حکومت
 39س ــاله سلطان قابوس شاهد پیش ــرفتهای متوازن و چشمگیری در ابعاد مختلف به
ویژه در زمینههای توسعهای ،عمرانی و اقتصادی بوده است(.)2
ماهیت حکومت عمان ،س ــلطنت اســـت و همه امور در شـــخص ســـلطان خالصه
یش ــود .امور جاری کش ــور طبق فرامین صادره از سوی سلطان اداره و هدایت میشود،
م 
تمام قوانین و تصمیمگیریهای مهم با فرمان ســـلطان صادر میشـــود و تمامی آنها الزم
االجراس ــت .قوانین ،احکام و فرمانها از جانب شـــخص ســـلطان به تصویب میرسند،
پیمانها ،قراردادها و منشورهای بینالمللی پس از تائید و امضای سلطان به طور رسمی
اعالم میشوند ،سلطان در تصمیمگیریهای خود از مشورت با وزراء (شورای وزیران) و
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نمایندگان مجلس (مجلس شورا و مجلس الدوله) بهره میگیرد.
س ــلطنت عمان تا نوامبر س ــال  1996میالدی فاقد قانون اساســـی بود و تنها براســـاس
فرامین سلطانی که در آن چگونگی تشکیل وزارتخانهها و نهادهای دولتی مشخص شده
بود ،اداره میشد .به دنبال صدور فرمان قانون اساسی متشکل از هفت فصل و  81ماده
نظام س ــلطنت عمان موروثی تعیین شـــد ،بر اســـاس ماده  41این قانون شـــخص سلطان
رئی ــس کش ــور و فرمانده کل نیروهای مســـلح بـــوده ،دارای مصونیت اســـت ،احترام به او
واجب و اوامر وی مطاع اس ــت .وظایف ســـلطان بر اســـاس همین قانون بســـیار گســـترده
میباش ــد .به طور خالصه سلطان مسئول حفظ اســـتقالل و تمامیت ارضی ،حراست از
امنیت داخلی و خارجی ،تضمین حقوق و آزادیهای شـــهروندان ،حمایت از حکومت
قانون ،هدایت سیاست کلی کشور ،اتخاذ اقدامات الزم برای مقابله با تهدیدات امنیتی
نسبت به یکپارچگی ملی و شهروندان عمانی ،اعالم حالت فوقالعاده یا بسیج عمومی
و جن ــگ و صلح ،معرف ــی قوانین ،تصویـــب معاهـــدان و موافقتنامههـــای بینالمللی،
اعالم رس ــمی بودجه عموم ــی دولت و عفو یا تخفیف مجازات میباشـــد .همچنین وی
رئیس ش ــورای وزیران است و اختیار نصب و عزل معاونین نخستوزیر ،وزراء معاونین،
وزراء مدیران کل وزارتخانهها ،قضات عالیرتبه و سفرا را بر عهده دارد(.)2
تش ــکلهای اداری و سیاس ــی حکومت که زیر نظر مســـتقیم ســـلطان قرار دارد شامل
بخشهای ذیل میباشد.

شکل :7-1ساختار سیاسی کشور عمان
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•قوه مجریه

ش ــورای وزیران س ــلطنت عمان متشـــکل از  22وزیر ،باالترین مقام اجرایی اســـت که
ً
تمامی قدرت و اختیارات آن از سوی سلطان شخصا انتخاب میشوند و در برابر وی نیز
مس ــئولیت دارند .سلطان قابوس در حال حاضر عالوه بر ریاست کشور ،فرماندهی عالی
نیروهای مس ــلح و پلیس س ــلطنتی ،پســـتهای نســـخت وزیری ،وزارت دفـــاع ،وزارت
خارجه ،ریاست شورای توسعه ،شورای عالی قضایی و شورای عالی ذخایر انرژی و امور
مالی را نیز در اختیار دارد البته افرادی همانند فهد بن محمود آل ســـعید به عنوان معاون
نخستوزیر در شورای وزیران ،یوسف بن علوی بن عبداهلل به عنوان وزیر مسئول در امور
خارجی و س ــید بدر بن سعود البوسعیدی به عنوان وزیر مسئول در امور دفاعی به نیابت
از سلطان انجاموظیفه میکند.
بر اساس تقسیمات کشوری و اداری ،عمان دارای  61والیت در چهار استان مسقط،
ظفار ،مسندم و البریمی و پنج منطقه باطنه ،ظاهره ،شرقیه ،داخله و الوسطی میباشد.
اداره هر کدام از این والیتها بر عهده والیان اســـت که از سوی سلطان انتخاب و در برابر
س ــعود بن ابراهیم البوس ــعیدی وزیر کشور مسئول و پاسخگو هســـتند .استانداران که در
رأس اس ــتانهای چهارگانه قرار دارند خارج از سیســـتم وزارت کشـــور و زیر نظر مســـتقیم
سلطان انجاموظیفه میکنند(.)2
1.1وزارتخانههای عمان
2.2وزارت کشاورزی و ماهیگیری
3.3وزارت اوقاف و امور دینی
4.4وزارت خدمات شهری
5.5وزارت صنعت و تجارت
6.6وزارت توسعه اجتماعی
7.7وزارت آموزشوپرورش
8.8وزارت مالیه
9.9وزارت صندوق ذخیره عمومی
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1010وزارت بهداشت
1111وزارت آموزش عالی
1212وزارت اطالعات
1313وزارت دادگستری
1414وزارت نیروی انسانی
1515وزارت اقتصاد ملی
1616وزارت فناوری اطالعات
1717وزارت آمار
1818وزارت فرهنگ و میراث
1919وزارت مسکن ،برق و آب
2020وزارت نفت و گاز
2121وزارت منابع آبی و محیطزیست
2222وزارت ارتباطات
2323وزارت گردشگری()14
•قوه مقننه

سیس ــتم پارلمانی عمان در مجلس و متشکل از مجلس شورای نمایندگان و مجلس
الدوله سنا میباشد .بر اساس ماده  58قانون اساسی این دو مجلس با هم مجلس عمان
را تش ــکیل میدهن ــد ک ــه از جایگاه و هویت حقوقی مســـتقل برخوردار اســـت و هرگاه که
سلطان مصلحت بداند به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مشخص تشکیل جلسه
میدهن ــد .مجلس عمان نتایج خ ــود را در قالب توصیه به ســـلطان ارائه میکند ،افتتاح
نشس ــت مجلس توسط ش ــخص س ــلطان و با حضور کلیه اعضای مجلســـین ،خاندان
س ــلطنتی ،فرماندهان نیروهای مسلح و شورای وزیران صورت میگیرد .مجلس شورای
عمان دارای  86نماینده میباشد که انتخاب آن هر چهار سال یکبار به صورت مستقیم
والکترال برگزار میشود ،ششمین دوره انتخابات مجلس شورای سلطنت عمان آبان ماه
سال  1386در  102حوزه انتخاباتی برگزار شد(.)2
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از جمعیت بومی  1/700میلیون نفری عمان تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات
 388683نفر میباش ــند که برای انتخاب  86نماینده مجلس شورای اسالمی به پای
صندوقهای رأی رفتند ،بر طبق قانون وظایف مجلس شورا بررسی پیشنویس قوانین،
اصالح قوانین ،طرحهای توسعه پنجساله ،تعیین نیازمندیهای والیتها ،حفاظت از
محیطزیس ــت و آلودگی ،توس ــعه و افزایش خدمات و وســـایل رفاهی برای شـــهروندان و
ارائ ــه پیش ــنهاد و ارتباط با توس ــعه اقتصادی کشـــور بـــدون دخالت در مســـائل دفاعی،
سیاس ــت خارجی و موضوعات حساس میباشد .مجلس برای رسیدن به این اهداف
و وظای ــف ،دارای ابزارهای ــی همچون اســـتماع گزارش ســـاالنه وزراء ،جلســـات بحث و
بررس ــی با حضور وزراء و مس ــئوالن مکتوب میباشـــد .ریاســـت مجلس شـــورا از سوی
سلطان انتخاب میشود(.)2
مجلس الدوله دارای  59نماینده شـــامل  14نماینده زن میباشـــد که دوره آن همانند
ً
مجلس ش ــورا چهار س ــال اس ــت .اعضای این مجلس کـــه عموما از بین بازنشســـتگان،
وزرای سابق و کسانی که از حسن شهرت و تجربیات مدیریتی مطلوبی برخوردار هستند
یش ــوند و در برابر وی نیز ســـوگند یاد میکنند ،این مجلس به
از س ــوی س ــلطان تعیین م 
منظور توس ــعه و غنای روند ش ــور و مشـــورت در سیســـتم پارلمانی عمان ایجادشده و به
همکاری نزدیک با مجلس ش ــورا میپردازد ،مجلس الدوله برخی پیشنهادها و توصیهها
را به سلطان عرضه میکند.
•قوه قضائیه

نظام قضایی عمان بر اس ــاس ش ــریعت (قوانیـــن قرآن و تعلیمات اســـامی) بنانهاده
ش ــده است .دادگاههای عمان زیر نظر وزارت دادگستری به سرپرستی محمد بن عبداهلل
الهنای فعالیت میکنند ،این دادگاهها مشتمل بر دادگاه عالی ،دادگاه استیناف ،دادگاه
ابتدایی میباش ــند که روس ــا و قضات آنان از ســـوی ســـلطان انتخاب میشـــوند .دادگاه
امنیت کشور به منظور رسیدگی به جرائم نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح سلطنتی در
فوریه  2003میالدی تشکیل شد ،ریاست این دادگاه بر عهده هالل بن حمد البوسعیدی
مشاور دولت و از اعضای خاندان سلطنتی میباشد(.)2
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1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بر طبق آمار س ــال  2015میالدی جمعیت این کشـــور بالغبر  4/5میلیون نفر است که
دین اکثریت آنان اس ــام است.جمعیت عمان را  %88اعراب %4 ،بلوچها %3 ،ایرانی و
ً
 %2زنگباری تشکیل میدهند .از لحاظ توزیع مذهبی ،حدودا  %66پیرو مذهب اباضیه،
 %22پیرو مذهب حنبلی و  %12را شیعیان تشکیل میدهند(.)4

شکل :8-1نمودار رشد جمعیت عمان

جمعیت کش ــور عمان در س ــال  4.5 ،2015میلیـــون نفر بوده اســـت .همانطور که از
روی نمودار نیز مشخص است ،روند رشد جمعیت در عمان بسیار سریع بوده بهطور یکه
از سال  2000تاکنون جمعیت این کشور  2برابر شده است(.)3
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شکل :9-1نمودار امید به زندگی در عمان

همچنین روند امید به زندگی نیز در عمان بهشـــدت رو به رشـــد بوده و از  68ســـال در
سال  1990به  78سال در سال  2014رسیده است(.)3

1-111اطالعات فرهنگی – مذهبی
1-11111مراکز و نهادهای فرهنگی دولتی
کتابخانه اس ــامی مس ــقط ،کتابخانه انجمن انگلیس در مســـقط ،کتابخانه شورای
توسعه در مسقط ،کتابخانه مرکز تفریح "راس الحمرا" در مسقط ،در عمان کتابخانههای
تخصصی وابسته به سازمانهای دولتی و مؤسسات پژوهشی وجود دارد.
1-11111جریانهای فرهنگی و اجتماعی
ً
اص ــوال در عم ــان هیچگونه حزب و تشـــکلی وجود نـــدارد که متأثـــر از فرهنگ خاصی
ً
باش ــد تا براس ــاس آن جریان فرهنگی اجتماعی به وجود آید.اساسا در این کشور تشکیل
هرگونه حزب و انجمن سیاسی و فرهنگی ممنوع است .رادیو و تلویزیون و مطبوعات به
عنوان س ــردمداران ترویج آراء و عقاید تحت کنترل شـــدید دولت میباشـــد.این نکته نیز
حائ ــز توجه اس ــت ک ــه همانند بس ــیاری از جوامـــع جهان ســـوم گرایش بـــه فرهنگ غربی
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بهخصوص در میان جوانان وجود دارد.
 1-11111جایگاه و کارکرد رسانههای گروهی در جامعه
رس ــانهها در عمان توس ــط دولت کنترل میشـــوند.تعداد چهار فرستنده رادیویی و دو
فرس ــتنده تلویزیون ــی فعال میباش ــد .تعداد  25نشـــریه در دســـترس مردم این کشـــور قرار
داردکه  5نشریه آن به صورت روزانه ( 3روزنامه به زبان عربی و 2روزنامه به زبان انگلیسی)
منتش ــر میش ــود .س ــرویس اینترن ــت در ســـال1996به عمان واردشـــده و در حـــال حاضر
14175مشترک به اینترنت وصل هستند .طبق آمار یونسکو در سال  1993تعداد 1155000
گیرنده رادیویی و  1300000گیرنده تلویزیونی در عمان وجود داشـــته اســـت .هشتاد درصد
ازآنچه در رادیوی عمان پخش میشود در داخل عمان تهیه میشود .مرکز پخش تلویزیون
در مسقط میباشد.
عم ــان یک ــی اولین کش ــورهای عربی بود که جهـــت پخش برنامههـــای داخلی از یک
ماهواره استفاده کرد.
از نوامبر  1998برنامههای تلویزیون عمان به صورت شبانهروزی درآمده است.
 1-11111هنرهای سنتی و مدرن رایج
کش ــور عم ــان از لحاظ هنر وضعیت قابلتوجهی ندارد .ولی صنایعدســـتی ســـنتی به
صورت متنوع دیده میش ــود از جمله :صنعت جواهرات و نقره ،کشتیسازی ،قلمزنی و
حکاکی روی چوب ،سفال
 1-11111وضعیت انتشار کتاب
در کشور عمان انتشارات بسیار کم هستند و اکثر نویسندگان عمانی ترجیح میدهند
کتب آنها در بیروت یا قم چاپ ش ــود .در عمان هیچ ناشـــری «شابک» ندارد .در مسقط
س ــاالنه نمایشگاه کتاب برگزار میشود اما کتابفروشی بزرگ و شاخصی پیدا نمیشود و
اکثر کتب را از فروش ــگاههای بزرگ (هایپرمارکت ها) تهیه میکنند .کتابخانه ملی نیز در
عمان و جود ندارد و اکثر کتابخانهها یا عمومی و یا متعلق به بخش دولتی هستند.
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 1-11111نظام آموزشی
آموزشوپرورش دولتی در عمان در سه مقطع تحصیلی ابتدایی،مقدماتی و متوسطه
فعالیت دارد.
مراکز و نهادهای آموزشی دولتی :وزارت آموزشوپرورش،وزارت آموزش عالی
1-11111وضعیت آموزش عالی و مراکز مهم دانشگاهی
در م ــاه ژانو ی ــه س ــال1994وزارت آموزش عالی در این کشورتاســـیس شـــد .دانشـــگاه
قاب ــوس که ش ــامل پنج دانشکده:کش ــاورزی ،مهندســـی و طـــب ،علوم اســـامی ،علوم
طبیعی و تجارت و اقتصاد میباش ــد.در حال حاضر بیش از  6000نفر در این دانشـــگاهها
مشغول به تحصیل میباشند.
 1-11111ساختار دینی و مذهبی
دین اسالم و مذهب رس ــمی اباضی که شاخهای از خوارج میباشند .آباضیه تنها فرقه
بازمان ــده از خ ــوارج اس ــت که در کش ــورهای مختلف اســـامی پیروانی دارد .بـــه طورکلی از
اواس ــط ق ــرن دوم هجری اباضی ــه ،مذهب اکثریت مـــردم عمان بود .این ســـرزمین در طول
تار ی ــخ ش ــاهد برخ ــورد س ــاطین و امامان بوده اســـت کـــه هر کدام بـــه نوبه خـــود دورههای
موفقیتآمیزی داش ــتهاند .لکن با به قدرت رســـیدن ســـطان قابوس ایـــن برخوردها خاتمه
یافته و مسئله امامت اباضیه به فراموشی سپردهشده است .هرچند امروزه از امامت اباضیه
صحبتی در میان نیست ولی پیروان این مذهب در عمان همچنان در اکثریت هستند.
 1-11111نظام آموزش امور دینی
در عمان امور دینی به صورت مس ــتقل آموزش داده نمیشـــود و باید با مجوز دولت و
نظ ــارت آن انج ــام گیرد .عمده آموزههای دینی از طریق دانشـــکده علوم شـــرعیه صورت
میگیرد .این دانش ــکده زیر نظر وزارت اوقاف است .سطح دانشکده تا کارشناسی است
و باالتر از آن را باید با حضور در دانش ــگاه ســـلطان قابوس تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه
داد .ائمه جماعات مساجد از طرف وزارت اوقاف تعیین و در کنار آنها نیز مبلغین دین
تعریفشدهاند که باید خروجی دانشکده علوم شرعیه باشند.
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در برخی مس ــاجد آموزش قرآن و احکام توســـط همین مبلغین دینـــی انجام میگیرد.
البته ش ــیعیان نیز به صورت جداگانه برنامههایی با نظارت دولت در مساجد خوددارند.
تم ــام فعالیته ــای مذاهب (اباضی ،حنبلی و شـــیعه ) زیر نظر دولت اســـت و تشـــکل
مستقلی نیز وجود ندارد.

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور عمان

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عمان
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور عمان بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وق ــف و امور خیر ی ــه در عمان ،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.

2-222مفهوم وقف
وقف در لغت به معنی حبس و نگهداری در راه خدا میباشد.
در اصط ــاح فقها وقف همان نگهداری عین دارایی واقف و هزینه کردن منافع آن در
جهت خیریه است(.)15

2-222انواع وقف در کشور عمان
موقوف ــات بر اس ــاس صیغهای ک ــه برای آنهـــا میخوانند به امـــور خاصی اختصاص
مییابند .از نیات وقفی در کشور عمان میتوان به امور زیر اشاره کرد.
1.1وقف مس ــاجد :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای تعمیر و نگهداری از مساجد
استفاده شود و همچنین ممکن است واقف مسجدی را دوباره از نو بسازد.
2.2وق ــف معلمان :آن وقفی اس ــت که اجاره یـــا درآمدش برای حقـــوق معلمین و یا خرید
کتاب و ...استفاده میشود.
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3.3وقف مدارس قرآن کریم :آن وقفی اســـت که اجاره یا درآمدش برای تعمیر و نگهداری
مدارس قرآنی استفاده میشود.
4.4وقف قرائت قرآن :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای قاریان و افرادی اســـت که
در مساجد برای روح اموات قرآن میخوانند.
5.5وقف تابوت :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای خرید تابوت مردگان اســـتفاده
میشود.
6.6وقف مقبرهها :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای قبر و تجهیزات آن اســـتفاده
میشود.
7.7وق ــف غس ــل میت :آن وقفی اس ــت که اجـــاره یا درآمدش بـــرای امور مربوط به غســـل
میت از جمله نگهداری و تعمیرات غسالخانه و حقوق کارکنان آن استفاده میشود.
8.8وق ــف جذامیها :آن وقفی اس ــت که اجاره یـــا درآمدش برای گروهـــی از افراد که درگیر
این بیماری هس ــتند اس ــتفاده میشـــود .از جمله این هزینهها میتوان به ساخت مراکز
درمانی برای آنها و دارو و درمانشان اشاره کرد .در این راستا وزارت اوقاف و امور دینی
عم ــان برای این گروه موقوفات بس ــیاری از جمله زمینهای مســـکونی و اماکن تجاری
تخصیص داده است.
9.9وق ــف طع ــام روزهدار :آن وقفی اس ــت کـــه اجاره یا درآمـــدش برای اطعـــام روزهداران در
مساجد و اماکن دیگر استفاده میشود.
1010وق ــف روز عرفه :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمـــدش در روز یازدهم ذیالحجه برای
تأمین پوشاک و مواد غذایی نیازمندان استفاده میشود.
1111وقف معلوالن :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای معلوالن و ناتوانان جســـمی و
ذهنی استفاده میشود.
1212وق ــف تنور :آن وقفی اس ــت که اجاره یا درآمدش برای توزیع گوشـــت کباب شـــده در
آتش در اعیاد و جشنها و مناسبتها استفاده میشود.
1313وقف نفت :آن وقفی است که اجاره یا درآمدش برای روشن کردن چراغ و روشناییها
در مساجد و اماکن عمومی استفاده میشود(.)15
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2-222انواع موقوفات در عمان
اوقاف در عمان به سه بخش اصلی تقسیم میشود :وقف مساجد و رقبات آن ،اوقاف
خیریه و وقف بر اوالد .این موقوفات در عمان ،بر اساس شرایط فرهنگی ،دینی ،اجتماعی
و اقتصادی تنوع فراوانی دارد:
2-22222مساجد و رقبات وقفی آن
وس ــیعترین زمینهای زراعی و غیر زراعی (به تعبیر محلی زمینهای ســـبز و ســـفید)
برای تعمیر و مخارج مس ــاجد وقفش ــدهاند .امروزه طبق آییننامه دولتی ،هر مســـجدی
باید جهت تأمین مخارج رقبه وقفی داشته باشد؛ و قانون اجازه نمیدهد مسجد جدیدی
بدون عواید وقف ش ــود .متولی هر مس ــجد (که به نام وکیل مشهور است) توسط واقف یا
اهالی محله انتخاب میش ــود و موظف اســـت بیالن درآمد و مخارج را به وزارت اوقاف
گزارش دهد(.)9
2-22222مساجد وقفی دولتی
مجموعـ ـهای از مس ــاجد وقف ــی و رقبـــات آنها وجـــود دارد کـــه زیر نظر مســـتقیم دربار
سلطنتی عمان اس ــت .جدیدترین آنها «جامع الســـلطان قابوس» که بزرگترین مسجد
عمان میباش ــد .مسجد وکیل ،مس ــجد خور ،مسجد سداب و مسجد اغبری از مساجد
دیگر عمان هس ــتند که مس ــجد اخیر  24رقبه مزروعی در والیت بوشر دارد .سلطان عمان
چه ــار س ــاختمان تجاری در بهتر ی ــن منطقه مســـقط بهعنوان رقبات وقفی این مســـاجد
اختص ــاص داده اس ــت .در اکث ــر ش ــهرهای عمـــان مســـاجد جدیـــدی زیـــر نظـــر دولـــت
ساختهشده و دارای رقبات وقفی با عواید میباشند(.)9
2-22222وقف خیری
عالوه بر مساجد ،موقوفات عمان تنوع فراوانی ازنظر مصارف در زمینه امور خیریه دارد
که این م ــوارد را میتوان نام برد :موقوفات برای مدارس تعلیم قرآن ،آرامگاهها و کفنودفن
تش ــدگان ،حمامهای وقفی ،موقوفات برای فقرای روز عرفه ،موقوفات برای قلعهها و
فو 
برجها و حصارهای دور ش ــهر ،موقوفات برای حوادث و دیه قتل غیر عمده ،آسیابهای
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وقفی ،س ــالنهای مخصوص مراس ــم جشن یا فاتحه (مشهور به ســـبله) ،موقوفات برای
اص ــاح و تعمیر ج ــاده و راه ،موقوفات روشـــنایی کوچهها و اماکـــن عمومی و اجاقهای
وقفی (مش ــهور به مرجل) جهت آش ــپزی در مراسم عمومی .همچنین وقف برای کتاب،
ایتام ،نابینایان ،روش ــنایی مس ــاجد ،اطعام ،وقـــف قبیله ،تنور و اجـــاق و بازارها از دیگر
موقوف ــات کش ــور عم ــان اس ــت .اکث ــر رقبـــات وقفی بـــا عواید بـــرای ایـــن نـــوع موقوفات،
نخلستانهای خرما میباشد(.)9
2-22222وقف قناتها (افالج) و نخلستانها
در اکثر ش ــهرها و روس ــتاهای عمان ،قناتهایی وجود دارد که بســـیاری از آنها وقفی
میباش ــند و برای الیرو ب ــی و اصالح آنها زمینهـــای مزروعی و نخلســـتان بهعنوان رقبه،
فش ــده اس ــت .هر قنات آب دارای وکیلی است که نقش «میراب» را دارد .وکیل قنات
وق 
کلیه عواید و مصارف را در دفتری ثبت میکند و اسناد موقوفه را نسل به نسل نگه میدارند.
یکی دیگر از انواع موقوفات ،وقف باغهای نخل خرماست که در عمان گسترش دارد.
نی ــز زمینه ــای زراعی موقوفه (مش ــهور بـــه اموال ســـبز) در عمان جهت مســـاجد یا وقف
خیری ،بسیار فراوان است.
وق ــف برای قرآن و مدارس تعلیم آنیکی از بخشهـــای مهم اوقاف عمان ،وقف برای
تعلیم و خواندن قرآن و مدارس وقفی تعلیم آن میباشد(.)9

2-222نیات عواید وقفی در عمان
عالوه بر مصرف عواید موقوفات بر مصارف تعیینشـــده مانند مساجد یا امور خیریه،
وزارت اوقاف عمان سه نوع هزینه و مصرف را تعیین میکند:
اختص ــاص بخش ــی از عواید وقفی مســـاجد جهت ائمه مســـاجد ،مؤذنان ،معلمان
قرآن و کارکنان مس ــاجد .این هزینهها زیر ردیف «کمکهای مقطوع» ماهیانه یا سالیانه
هزینه میشود.
اختص ــاص بخش ــی از عوای ــد موقوفـــات جهـــت فقـــرا و آســـیبدیدگان اجتماعی که
چگونگی آن زیر نظر وزیر اوقاف تعیین میگردد.
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اختص ــاص درص ــدی از عای ــدات جهـــت تعمیـــر و بازســـازی موقوفات ،مســـجدها،
مدرسهها و قناتها.

2-222شرایط ساخت مسجد
شرایط و ضوابط ساخت مسجد در کشور عمان عبارتاند از:
_زمینــی کــه در آن مســجد ســاخته میشــود باید عــاری از هرگونــه اختالف و شــبه میان
مردم باشد.
_زمیــن مســجد در حــدی پیشبینی شــود کــه در درازمدت برای توســعه مســجد ،مکان
کافی وجود داشته باشد.
_در رابطه با درخواست بازسازی و تعمیر مسجد ،با توجه به نظر مقامات مذهبی و تأیید
شهرداری و وزارت مسکن این امر صورت میگیرد.
_نقشــه مســجد به منظور تأیید ،در چهار نســخه تهیه شــده به انضمام یک پیوســت در
رابطه با محل اقامه نماز بانوان
_لزوم وقف مســاجد تازه تأســیس( .وقف مســاجدی که موردبازســازی قرار میگیرند و یا
مساجدی که به منظور تأمین هزینهها اقدام به احداث رقبات میکنند الزامی نیست)
_در صــورت امــکان بــه منظــور پوشــش دیــواره گنبــد و منارههــا از کاشــی ســرامیکی
استفاده شود.
_خیرین و مجریان ساخت مساجد موظف به تأمین آب ،برق موردنیاز مساجد هستند.
(هزینه مصرف آب و برق مساجد بر عهده وزارت امور مالی است)
_پروژه ساخت مسجد توسط خیرین و یا مجریان مربوطه و تحت نظارت سازمان اوقاف
و امــور دینــی صــورت میگیرد .هزینههایــی مانند نظافت و ...بر عهده مجری ســاخت
مسجد میباشد.

2-222قانون وقف عمان
این قانون در س ــال  2000میالدی و توســـط ســـلطان قابوس بن ســـعید ،پادشـــاه عمان
صادر ش ــده اس ــت .در ای ــن قانون ک ــه شـــماره آن  65/2000میباشـــد به بیـــان تعاریف و
مفاهیمی در خصوص وقف و ساختار وقف در کشور عمان پرداخته شده است.
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ای ــن قانون ش ــامل  8فصل میباش ــد .در قســـمت ابتدایی این قانون بـــه بیان تعاریف
واژگان استفاده شده در قانون از جمله ،معنی وزارت ،وزیر ،نماینده و همچنینی مفاهیم
وقفی از جمله تعاریف وقف ،ش ــرایط وقف ،انواع وقف ،شروط واقف ،صیغه وقف و ...
پرداخته شده است.
در فص ــل س ــوم در خصوص وقف شـــخص مریض توضیحاتی داده شـــده اســـت .در
فصل چهارم در خصوص وکیل یا نماینده وقف قوانینی بیان شـــده اســـت .در فصل  5در
خص ــوص تعمی ــرات وق ــف و تبدیالت آن بیان شـــده و در فصـــل  6به اوقاف مســـاجد و
مدارس اشار هش ــده اس ــت .در فصل  7و  8نیز به ترتیب به بیان وقف اهلی یا خانوادگی و
سرمایهگذاری وقف پرداخته شده است.

| فصل سوم |

تاریخچه و نگاهی بر وضعیت موجود وقف
و امور خیریه کشور عمان

3-3تاریخچه و نگاهی بر وضعیت موجود وقف و امور خیریه کشور عمان
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور عمان و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور عمان
پرداخت ــه میش ــود و پـ ـسازآن به بررس ــی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش روند تاریخی توسعه ،مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور
اوق ــاف ،قانونها و دس ــتورالعملهای تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور
مربوط به مساجد بیان شده است.

3-333روند توسعه وقف در عمان
پیدایش س ــنت وقف در عمان به ســـال ســـوم هجـــری قمری برمیگـــردد؛ هنگامیکه
«م ــازن بن غضو ب ــه» که از اولین مس ــلمانان اهـــل عمان بود ،پـــس از گرویدن به اســـام و
بازگش ــت به کش ــورش ،به خرج خود اولین مســـجد را در والیت ســـمائل بنا کرد که به نام
«مس ــجد مضمار» مش ــهور اس ــت .وی رقباتی از زمین و نخلســـتان برای آن مسجد وقف
کرد .با پذیرش اسالم توسط آل جلندی دین اسالم در عمان گسترش یافت.
پسازآن از نخس ــتین موقوفههای این ســـرزمین ،موقوفه امـــام اباضیان وارث بن کعب
خروص ــی (د 192 .ق) اس ــت .وی زمی ــن و نخلســـتانی را در وادی بنیخروص برای چهل
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خانواده از مجاهدین شهر نزوی و مابقی را برای اهالی روستای هجار و ستال وقف نمود.
این موقوفه پس از دوازده قرن هنوز پابرجاست.
در ط ــول حکوم ــت «اباضیه» از قرن ســـوم تا قـــرن چهاردهم در عمان ،ســـنت وقف بر
مس ــاجد ،وقف قناتها و وقف اوالدی ادامه داشـــت .در دوره زعامت غسان بن عبداهلل
یحمدی (حکومت  192 - 207ق) که اوضاع کشـــاورزی بســـیار خوب بود و قناتهای
آب کش ــاورزی ف ــراوان ب ــود ،ش ــاهد وقف مســـاجد ،زمینهـــای کشـــاورزی و قناتهای
بسیاری هستیم.
س ــالمی نیز در تحفة االعیان از نخلستانها و قناتهای وقفی در والیت بدبد در دوره
زعامت صلت بن مالک خروصی (حکومت  237 - 276ق) اشاره میکند(.)9
وقف در دوره حکومت بنینبهان (حکومت  549 - 1034ق) ادامه داشت .در منابع
تاریخ ــی آم ــده ک ــه یزید بن عز ی ــز عمانـــی در قرن هفتـــم هجری قمـــری دو نخلســـتان در
شهرس ــتان به ــا برای عم ــارت مس ــجدالحرام وقف کرده کـــه وقفنامـــه آن در تاریخ 15
ذیحجه  648ق تحریر شده است.
عمانیان همچنین در جزیره زنگبار در شـــرق آفریقا ،مساجد و مدارس زیادی را وقف
نمودهاند .تحفة االعیان اش ــاره میکند که امام ســـلطان بن سیف یعربی (حکومت 1131
  1123ق) جهت س ــاختن مس ــاجد ،ســـوره و قلعه شهر رســـتاق ،مبالغ زیادی از اموالوقف ،استقراض کرد(.)9

3-333روند توسعه تحوالت اداری اوقاف در عمان
اولین تش ــکیالت اداری اوقاف عمان در دوره ســـلطان ســـعید بن تیمـــور به نام «اداره
اوقاف» با مدیریت هالل بن محمد البوســـعیدی ،در ســـال  1950م  1328 /ش تأسیس
گردید ،ولی گس ــترش چندانی نداش ــت .با روی کار آمدن ســـلطان قابوس بن ســـعید در
س ــال  1970م  1348 /ش تحوالت اداری شـــروع و اولین فرمان ســـلطنتی با شماره / 26
 75در سال  1975م صادر شد؛ که بهموجب آن «وزارت اوقاف» برای اولین بار در عمان
تأسیس شد.
در س ــال  1982م  1361 /ش وزارت دادگستری با وزارت اوقاف ادغامشده و «ادارات
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اوقاف» در کلیه والیات عمان تأس ــیس شد .در سال  1997م طی فرمان سلطنتی شماره
ً
 ،97 / 84مجددا وزارت اوقاف از دادگستری مستقل و با نام «وزارت اوقاف و امور دینی»
ب ــه کار خود ادامه داد .در س ــال  2000م فرمان ســـلطنتی با شـــماره  65به نـــام قانون اوقاف
صادر ش ــد که طب ــق آن وزیر اوق ــاف نایب التولیه تمـــام موقوفات بوده ،مگـــر آنکه واقف
متولی خاصی تعیین نماید(.)9

3-333روند توسعه و تحوالت قانونی وقف در عمان
تا قبل از تحوالت اداری ،اوقاف در عمان طبق فقه اباضی و زیر نظر امام اباضیان و یا
یش ــد و بااینکه پنج دهه ( 1952 - 2000م) بخش بزرگی از
متولیان و وکیالن وقف اداره م 
موقوف ــات عم ــان زیر نظر دولت بوده ،ولی قانون مســـتقلی نداشـــت و وزارت اوقاف طبق
احکام شرعی عملی میکرد.
اولین قانون مس ــتقل اوقاف در عمان توســـط فرمانی ســـلطنتی با شماره  2000 / 65در
س ــال  2000م توسط سلطان قابوس بن سعید صادر شد .این قانون شامل  37ماده است
و یکی از جدیدترین قوانینی است که در کشورهای اسالمی صادرشده است(.)9
بعض ــی از کش ــورهای ح ــوزه خلیجفـــارس احـــکام وقـــف را ســـازگار با شـــیوه امروزی
قانونگذاری وضع نکرده و فقط قضات و حقوقدانان را به پیروی از مکتب فقهی معینی
الزام کردهاند؛ عربس ــتان ،امارات و بحرین از آن جملهاند؛ اما دیگر کشـــورها مانند عمان،
کویت ،یمن و قطر ،احکام وقف را بر اســـاس قانونگذاری جدید ســـامان دادهاند .کشـــور
عمان بر اساس فرمان سلطنتی سال  2000م قانون اوقاف خود را تصویب کرد.
در قان ــون اوق ــاف عم ــان به نهاد وقف شـــخصیتی حقوقی دادهشـــده اســـت (ماده ،)2
موقوف ــات از مالی ــات مع ــاف هس ــتند (ماده  )7و بخشـــی از درآمـــد برای تعمیـــر و اصالح
موقوفات اختصاص مییابد (ماده  )23و در صورت از بین رفتن مصرف نخست و بهشرط
عدم تعارض با شروط واقف (ماده  )24وزارت اوقاف حق تغییر مصارف وقف را دارد(.)9
در قان ــون اوقاف عمان مس ــئله س ــرمایهگذاری امـــوال وقف با روشهـــای نوین مالی و
قه ــای وقفی ،تصریحشـــده اســـت (مـــواد  34و  .)35همچنین الیحه و
تأس ــیس صندو 
آییننام ــه اجرای ــی قانون اوق ــاف در  27ماده تنظیمشـــده کـــه در این آییننامه ،شـــرایط و
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چگونگی سرمایهگذاری اموال وقفی و تأسیس صندوقها شرح دادهشده است(.)9
3-33333شخصیت حقوقی وقف در قانون عمان
در نظامهای حقوقی حاکم بر وقف در کشورهای حوزه خلیجفارس و بیشتر کشورهای
اس ــامی ب ــه دلیل نب ــود م ــواد قانونی صریـــح ،مســـئله «شـــخصیت حقوقی» نهـــاد وقف
ناش ــناخته اس ــت؛ بهجز قانون اوقاف عمان (ماده  2صادره در سال  2000م) که به وقف،
شخصیت حقوقی میبخشد(.)9
3-33333مسئولیت متولی
با عنایت به قوانین وقف در کش ــورهای اسالمی درمییابیم که این قوانین ،مسئولیت
متول ــی در اداره اموال موقوفه را در اغلب کشـــورها بیان نمیکند؛ مگر در بعضی کشـــورها
مانند یمن (مواد  83و  84قانون اوقاف)؛ درحالیکه قانونگذار عمانی بر اســـاس ماده 20
ً
قان ــون اوقاف مس ــئولیت متولی را در صورت اهمـــال یا تقصیر صرفا «مســـئولیت مدنی»
تعریف کرده ،ولی هیچگونه توضیحی در میزان اهمال و نوع آن بیان نکرده است(.)9
گرچ ــه حمایت مدنی و جزایی از نهاد وقف در کشـــورهای حوزه خلیجفارس کمرنگ
اس ــت و در کش ــورهایی مثل عربس ــتان و قطر افزایش نظارت اداری بر عملکرد متولیان و
نظ ــارت دولت ب ــر فعالیتهای آن ــان بهعنوان ابزار حفظ و پاســـداری وقف بـــه کار گرفته
میش ــود ،اما قانون عمان به وزیر ،وکالت تام اعطا میکند که بر تمام اوقاف نظارت کند.
وی میتوان ــد به عملک ــرد متولی اعتراض کند و اگر واقف ،حق تعیین متولی را برای خود
محفوظ نکرده باشد ،بدون حکم قضایی متولی را برکنار سازد؛ وگرنه برای دخالت او باید
حکم قضایی صادر شود( .ماده .)9( )19

3-333تحوالت اقتصادی در وقف
تح ــوالت اداری و قانونی اوقاف در عمان اقدامی اساســـی بـــود و نقش مهمی در ابعاد
اقتص ــادی اوقاف ایج ــاد کرد .این تحوالت نهتنها در حوزه تقســـیم عواید ،بلکه در بخش
افزای ــش عوای ــد و بهکارگی ــری روشهای نویـــن ســـرمایهگذاری تأثیرگذار بوده اســـت .برای
شناخت این بخش الزم اس ــت کمی به تحوالت اقتصادی کشورهای حوزه خلیجفارس
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در دورههای قبل و بعد از کشف نفت بنگریم(.)9
3-33333اوقاف در دوره قبل از کشف نفت
مطالعات بهعملآمده نشان میدهد که مسجدها ،گورستانها و مدرسههای دینی،
در کشورهای حوزه خلیجفارس ازجمله عمان در دوره قبل از نفت  %80اوقاف را به خود
اختصاص میداده اس ــت .نیز بخش اعظم اعیـــان موقوفه با توجه به طبیعت صحرایی و
یا کشاورزی منطقه شکلگرفته است؛ مانند موقوفات برای در راه ماندگان (ابن السبیل)،
ً
نخلس ــتانها ،آبرس ــانیها و قناتها؛ مثال در عمان وقف افالج (قناتها) که نشانگر
توجه واقفان به نیازهای مردم اس ــت فراوان میباشـــد .نیز با توجه به فقر ،وقف اطعام زیاد
بوده اس ــت .مدیریت موقوف ــات ،مردمی بوده و درآمدها و توزیع آن با روش ســـنتی انجام
میگرفته است(.)9
3-33333اوقاف در دوره بعد از کشف نفت
ب ــا کش ــف نفت و تحول اقتصادی در خلیج و عمان و افزایـــش درآمدها و به دنبال آن
تحوالت اجتماعی و اقتصادی ،اوقاف نیز تحول پیدا نمود .بدین گونه که نخست نقش
دولت در ارائه خدمات افزایش و نقش شهروندان و نهادها کاهش یافت .بعدها این نقش
ً
یک ــه عالوه بر گســـترش وقف امالک ســـرمایهای و اعیانی،
مج ــددا افزای ــش یافت بهطور 
برخی افراد نس ــبت به وقف نقود و وقف ســـهام اقدام کرده و عواید حاصله را در راســـتای
امور خیریه تعیین کردند .در مقابل ،موقوفات زراعی و موقوفات مرتبط با نیازهای قدیمی
چون آبرسانی ،قناتها ،در راه ماندگان و اطعام فقرا کاهشیافته و از جهت سازمانی و
اداری نقش دولت در اوقاف افزایش یافت.
ش ــرایط اقتصادی ازیکطرف و عالقه جامعه و دولت به ارجاع و ایفای نقش وقف از
طرفی دیگر ،باعث ش ــد که در حمایت از اوقاف تجدیدنظری جدی به عمل آید ،قوانین
و چارچوبهایی برای حمایت و گس ــترش آن تصویب شود و اوقاف نقش حیاتی خود را
در زندگ ــی عمومی جامعه پیدا کند .امروزه اوقاف عمان در چند بعد تعمیر ،اســـتبدال و
فروش موقوفات دچار تحول شده است(.)9

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

3-33333تعمیر ،استبدال و فروش موقوفات
همانگونه که اش ــاره شد ،بسیاری از زمینهای مزروعی و باغات نخل خرما در عمان
فشـــده اســـت؛ اما امروزه نیـــاز به ســـرمایهگذاری نوین
جه ــت مس ــاجد یا امور خیریه وق 
بعضی از آنها ،یا تبدیل به کارهای با عایدی بهتر هســـت که با اجازه شـــرعی مفتی کل
عمان تبدیل مصارف قدیم موقوفات امکانپذیر بوده و تعمیر و بازســـازی موقوفات باید از
عواید آن باش ــد .قانون اوقاف عمان ،در صورت عدم داشـــتن درآمد کافی در مساجد ،به
ً
متولی اجازه میدهد که برای کارهای بازســـازی «قـــرض» بگیرد و بعدا از عایدات آینده،
بدهیاش را پرداخت کند( .ماده )23
قانون اوقاف (ماده  )25همچنین اجازه میدهد که موقوفات تبدیل به احســـن شود و
در ص ــورت عدم ام ــکان بهرهبرداری ،یا بازســـازی ،یا نامناســـب بودن درآمـــد آن ،زیر نظر
وزارت به فروش رسد و تبدیل به احسن شود(.)9
3-33333سرمایهگذاری اموال موقوفه
عالوه بر احکام شرعی صادره از مفتی کل عمان ،قانون اوقاف صادره در سال  2000م
در ماده  34تصریح میکند وزارت اوقاف با رعایت شرطهای واقف ،متولی سرمایهگذاری
اموال موقوفه میباش ــد ،بهش ــرط اینکه منافع و مصلحت موقوفه تأمین گردد .نیز در ماده
 36تصریح میکند :وزارت حق دارد که زمینهای وقفی را جهت بهرهوری و سرمایهگذاری
به غیر واگذار نماید ،بهشرط آنکه بیش از پانزده سال در اختیار او نباشد و سپس زمین و
اعیان روی آن طبق قانون به موقوفه برگردد(.)9
3-33333سرمایهگذاری زمینهای وقفی
برنام ــه س ــرمایهگذاری ام ــوال وقفی از اواخر دهـــه هفتاد میالدی توســـط وزارت اوقاف
عمان ش ــروع شد .در آن س ــال اداره اوقاف با اختصاص درصدی از موقوفات ،زمینهای
مناسبی جهت احداث ساختمانهای مسکونی و تجاری برای اوقاف خریداری نموده و
پ ــس از بهرهوری عواید س ــهم اوقافی آن ،با همان نســـبت به مصرف وقـــف هزینه کرد .با
نس ــازی تا ســـال  1993م  1372 /ش اداره سرمایهگذاری
موفقیت اولین تجربه ساختما 
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اوقاف مبلغ هفت میلیون دالر از اموال وقفی را در ساختمانسازی سرمایهگذاری نمود که
حاصل آن ده س ــاختمان نوس ــاز در مراکز تجاری و مســـکونی میباشـــد .وزارت اوقاف در
مقاب ــل  %2از درآم ــد آن بهعن ــوان ح ــق خدمـــات ،مدیریت مالـــی این ســـاختمانها را به
ش ــرکتهای خدمات ــی متخصص واگذار کرده اســـت .این شـــرکتها مســـئول پیگیری
کاره ــای اداری ،جمـ ـعآوری اجاره ،محافظت از ســـاختمانها ،پیگیـــری دعاوی و غیره
میباشند .عواید حاصل ،بر اساس سهام هر موقوفه در آخر سال تقسیم میشود و هرکدام
به مصرف خاص خود میرسد(.)9

3-333وضعیت موجود موقوفات و فعالیتهای وزارت اوقاف و امور دینی عمان
در عم ــان در ح ــال حاض ــر  127548موقوفه وجـــود دارد که از ســـرمایهگذاری آنها در
س ــالهای اخیر 350میلی ــون ریال عمانـــی ( 2870میلیـــارد تومان) درآمد بهدســـتآمده
است.
در کش ــور عمان بیش از  15000مس ــجد وجود دارند که برخـــی از آنها با کمک وزارت
اوقاف و امور دینی و برخی دیگر توسط خیرین ساختهشده است.
تع ــداد م ــدارس ق ــرآن کریم در عم ــان  420مدرســـه و  1100معلـــم قرآنی اســـت و تعداد
قرآنهای چاپشده در دوره اخیر  800هزار جلد میباشد.
تع ــداد نمایش ــگاههایی که وزارت اوقـــاف و امور دینی عمان در ســـالهای اخیر برگزار
نموده است ،بیش از  80نمایشگاه در بیش از  20کشور جهان میباشد.
وزارت اوق ــاف و امور دینی عمان در ســـالهای اخیر بیـــش از  2000نفر کارمند در حوزه
ارشاد و وعظ تحویل جامعه داده است(.)51

3-333وضعیت موجود اوقاف شیعیان عمان
شیعیان عمان که سابقه طوالنی در آن کشور دارند از سه گروه اصلی تشکیل میشوند:
قبیله لواتیه ،بحارنه ،قبیله عجم .گروه اول ســـاکنان اصلی و مشـــهور به «قبیله لواتیه» یا
«لوات ــی» هس ــتند که ام ــروزه در ح ــدود  30000نفر میباشـــند .اکثر آنـــان در پایتخت یعنی
مس ــقط و حومه زندگی میکنند و فعالیتهای اقتصادی ســـطح باالیی دارند .نیز کابینه
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دولت ش ــامل چند وزیر از ش ــیعیان لواتیه اســـت .این قبیله یک شـــیخ و رییس دارد که
توس ــط س ــلطان عمان انتخاب میشود( .امروزه آقای عبدالحســـین باقر سلیمان اللواتی
ش ــیخ قبیله اس ــت) .ش ــیخ قبیله ش ــورای نه نفرهای تشـــکیل میدهد که به مشـــورت و
رسیدگی به کلیه امور شیعیان ازجمله اوقاف ،میپردازد.
شیعیان عمان عالوه بر «مسجد رسول اعظم» واقع در شهر مسقط کنار ساحل مطرح،
بیش از س ــی مسجد و شصت حسینیه در اطراف شهر وقف کردهاند .هرروزه مراسم نماز
جماعت در مس ــجدها و در مناسبتهای مختلف در حســـینیهها مراسم عزاداری و نیز
جشن مولودی برگزار میشود.
اوقاف ش ــیعیان امروزه ش ــامل این کمیتهها اســـت :کمیتـــه اداری ،کمیته کمک به
فقرا ،کمیته خدمات به مس ــاجد ،کمیته خدمات خیریـــه ،کمیته بهبودی و بهرهوری،
کمیته مراس ــم عزاداری ،صندوق قرضالحســـنه و جمعیـــت مناهل جهت کمک مالی
به دانشجویان.
کلیه امور مالی از درآمدها و هزینهها زیر نظر حســـابداری رســـمی ،نخســـت به شـــیخ
قبیله و شورای قبیله و سپس به وزارت اوقاف عمان گزارش میشود(.)9

3-333مساجد شاخص کشور عمان
در عمان ش ــیعیان به تعداد زیادی در شـــهرهای مختلف و بیش از  20روستا پراکنده
ش ــده اند .عمان کش ــوری اس ــت که آزادی دینی را به رســـمیت شـــناخته بر این اســـاس
ش ــیعیان دارای آزادی برگزاری آموزههای دینی و مذهبی هســـتند .گذشـــته از آن که خود
دارای علمای دینی هستند ،علمای زیادی از نقاط مختلف کشور برای آموزش آموزهها
و برگزاری مراسم حسینی به این کشور وارد میشوند.
کش ــور عمان ح ــدود  4.5میلیون نفر جمعیـــت دارد که از این تعـــداد بنا به اطالعات
موجود  100هزار نفر شیعه هستند ،نزدیک به  50مسجد و  70حسینیه برای خود دارند و با
1
وجود جمعیت کم ،دارای نفوذ سیاسی و به خصوص اقتصادی زیادی هستند.
 .1در زمینهی وضعیت مس ــاجد و اماکن مذهبی کشور عمان ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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ش ــیعیان در عم ــان ب ــه س ــه گ ــروه تقســـیم میشـــوند .گروهـــی «اللواتیه» هســـتند که
ثروتمندترین طبقههای جامعه عمان به شـــمار میروند و بســـیاری از پستهای دولتی را
در اختی ــار دارند .گروهی بر این عقیده اند که این گروه از عمانیها حدود  50ســـال قبل از
ش ــبه جزیره هند برای تجارت به عمان وارد شده بودند اما بعد از آن در این کشور ماندگار
ش ــدند .این گروه از ش ــیعیان برای خ ــود جامعهای جداگانه ایجاد کرده انـــد و بر بازارهای
عمان مسلط شدهاند و گروهی از آنها به کارهایی اداری روی آوردهاند.
شیعیان از قدرتهای موثر و فعال جامعه عمان در زمینههای بازار ،اقتصاد و صنعت
محس ــوب میش ــوند ،عالوه ب ــر آن ،ش ــیعیان از جمله گروههـــای فرهیختـــه جامعه عمان
هس ــتند که دوس ــت دارند در تمام امور فرهنگی جامعه شرکت کنند و بسیاری از آنها برای
تکمیل تحصیالت خود به کشورهای آمریکا ،انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی سفر
کردند ،گذشته از آن با دیگر گروههای دینی در برادری و دوستی کامل زندگی میکنند.
اهل تسنن و شیعیان دارای زندگی مسالمت آمیز هستند و بهترین دلیل آن ،کنار هم
قرار گرفتن مس ــاجد اهل تس ــنن و مساجد شیعیان است که هر کدام از آنها هر روز اذان را
به ش ــیوه خود بیان میکند .صدور فتوای مجوز ازدواج اهل تســـنن با شیعیان نیز بهترین
دلیل برای دوستی و محبت میان این دو گروه و زندگی مسالمت امیز میان آنهاست.
از آنجا که قانون اساس ــی عمان آزادی دینی را برای تمام افراد ســـاکن عمان ضمانت
کرده است ،شیعیان هر ساله مراسم شهادت امام حسین(علیه السالم) و یاران و خانواده
اش را در مس ــاجد و حس ــنیهها بر پا میکنند و دیگر مذاهب همراه با شیعیان در صفوف
عزاداری حسینی قرار میگیرند.
از زیباترین و مهمترین مساجد کشور عمان میتوان به مسجد سلطان قابوس و مسجد
الرسول االعظم (ص) اشاره کرد ،چرا که هم از لحاظ معماری و هم لحاظ هویت فرهنگی
در عمان ش ــاخص هستند .به منظور آشـــنایی بیشتر با این مساجد ،در ادامه این فصل به
توضیح مختصری در رابطه با ویژگیهای مساجد مذکور پرداخته شده است(.)11
3-33333مسجد جامع سلطان قابوس
مسجد جامع سلطان قابوس از مساجد اصلی و مهم کشور عمان است .البته عمان
مساجد بس ــیاری دارد .نخستین مسجد جامع ســـلطان قابوس عمان در دهه هفتاد قرن
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گذشته در شهر مسقط ساخته شد و پس از آن مساجد سلطان قابوس دیگری در شهرهای
مختلف این کشور بنا شدند.
در سال  1992پادشاه عمان دستور داد تا بزرگترین مسجد جامع عمان را بنا کنند به
همین جهت برای س ــاخت مس ــجد مســـابقهای بینالمللی برگزار کرد .شکلگیری طرح
مس ــجد از س ــال  1993آغاز و تا س ــال  1995ادامه یافت و ســـاختش هم از همین ســـال
( )1995شروع و در اوایل سال  2001به پایان رسید.
مس ــجد س ــلطان قابوس 416 ،هزار مترمربع مســـاحت دارد و دارای  3ورودی اســـت.
ورودی اصلی در یک محور افقی به گلدســـتهای میرســـد که  91متـــر ارتفاع دارد .صحن
مس ــجد  24هزار و  400مترمربع مس ــاحت دارد و گنجایش مســـجد  8هزار نمازگزار است.
نمازخانه اصلی مربع ش ــکل بوده و دارای ابعاد  75در  75مترمربع است و بقعه آن نیز 50
متر است(.)12

شکل :1-3مسجد جامع سلطان قابوس
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نمازخان ــه اصلی بیش از  6ه ــزار و  500نفر گنجایش نمازگـــزار دارد و در بخش زنان نیز
ح ــدود ه ــزار نفر گنجایش دارد .نمازخانه دارای درهای چوبـــی با آیات قرآنی به خط ثلث
است ،نمازخانه همچنین تابلوهای شیشهای رنگی دارد .نوارهایی در دیوارهای نمازخانه
به چشم میخورد که آیات قرآنی و اسماءالحسنی بر رویش نقش بسته است.
در محرابهای مسجد نیز آیات قرآن و پنجرههای رنگی شیشهای به چشم میخورند.
مس ــجد ستونهایی هم از سنگ مرمر و تابلوهای چوبی دارد .این مسجد کتابخانهای با
به ــای مرج ــع در زمینههای مختلف علوم اســـامی و انســـانی دارد.
 20ه ــزار جل ــد کتا 
مسجد سالن اجتماعاتی با گنجایش  300نفر دارد.
فرش مس ــجد به س ــفارش س ــلطان قابوس توســـط هنرمندان ایرانی (از نیشابور) بافته
ش ــده اس ــت .مس ــاحت این فرش  5هزار مترمربع اســـت .این فرش عظیم از پیوستن 48
قطعه مختلف به هم تشکیل یافته و الهام گرفته از طرحهای فرش ایرانی تبریز ،کاشان و
اصفهان (بهخصوص نقش ــه گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان و ترکیب طرح افشان
شاه عباسی) است .این فرش دارای هزار و  700گره با وزن  21تن است .در این فرش 28
رنگ مختلف گیاهی استفاده شده است(.)12
3-33333مسجد الرسول االعظم (ص)
مسجد جامع ش ــیعیان در استراتژیکترین نقطه قلب منطقه مطرح در مرکز پایتخت
عمان و در مکانی مشرف بر اقیانوس هند و لنگرگاه کشتی اختصاصی پادشاه این کشور
قرار دارد(.)13
ستم امویان و عباسیان بر شیعیان سبب شد بسیاری از آنها از سرزمینهای شمالی
از جمل ــه قطیف ،احس ــاء و بحرین ،به مناطقی دوردســـتتر مهاجرت کنند که از جمله
ای ــن مناطق ،عمان ب ــود که از مرکز خالفت فاصله داشـــت .هماینک شـــیعیان عمان در
ش ــهرهای مس ــقط ،باطنه ،مطرح ،س ــویق ،خابوره ،مســـندم و صور زندگی میکنند ولی
بیشتر تمرکز آنان در مسقط و استان ساحلی باطنه است(.)13
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شکل :2-3مسجد رسول االعظم (ص)

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور عمان

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عمان
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 فصل 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 عمان 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 ،پیامده ــا 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 تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
وزارت اوقاف و امور دینی عمان مســـئول و متولی امور مربوط به اوقاف و مســـاجد در
این کشور است .این وزارتخانه تحت نظارت حکومت سلطنتی عمان است و بودجه آن
نیز توس ــط حکومت س ــلطنتی تصویب میشـــود .این وزارتخانه در سال  ،1997از وزارت
دادگس ــتری این کش ــور جدا ش ــد و به عنوان یک وزارتخانه مســـتقل فعالیت خود را از سر
گرف ــت .وزارت اوقاف و امور دینی در ســـال  1997با توجـــه به قانون  97/84امیر به تغییر
وزارت دادگستری و اوقاف و امور اسالمی و تفکیک آن به دو وزارت دادگستری و وزارت
اوقاف و امور دینی تشکیل شد .با صدور قانون جدید اوقاف و گسترش تشکیالت اداری
وزارت ،هم ــه ایالته ــای عم ــان دارای اداره محلی وقف شـــد .امـــروزه وزارتخانه اوقاف
مچ ــون اداره مســـاجد ،اداره وقف خیـــری و اوالدی و اداره
دارای تش ــکیالت متع ــددی ه 
بودج ــه و حس ــابداری میباش ــد .از مســـئولیتهای این ســـازمان میتوان به ســـاخت،
نگهداری و تجهیز مساجد ،اداره و توسعه موقوفات ،سرمایهگذاری وجوه وقفی و مدیریت
صندوقهای وقفی و همچنین اداره امور حج و عمره و چاپ کتب مذهبی اشاره کرد.
در س ــال  1972و با توجه به دس ــتور سلطان قابوس بن ســـعید حاکم وقف عمان به
ایجاد تش ــکیالتی برای رس ــیدگی به امور اجتماعی و تحقق بخشیدن به کرامت انسانی
در جامع ــه عمان ،وزارت ام ــور اجتماعی ایجاد گردید و به رســـیدگی به امور اجتماعی
جامعه پرداخت.
پ ــس از گذش ــت س ــالها از تأس ــیس ایـــن وزارت ،تالشهای بســـیار گســـتردهای در
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خصوص توس ــعه جامعه و پیش ــرفت کشـــور در داخل وزارت انجام شـــد و فعالیتهای
وزارت سمتوس ــوی تازهای گرفت .به همین دلیل در سال  2001به دستور پادشاه عمان
و ب ــر اس ــاس قان ــون  ،2001/108ن ــام وزارت بـــه وزارت توســـعه اجتماعی تغییر پیـــدا کرد.
هماکنون نیز وزارت به انجام امور مختلفی در خصوص افزایش رفاه و آسایش و همچنین
توسعه و پیشرفت کشور انجام میدهد.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .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 بهواسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خــود -تنظیمــی :ایــن رویکــرد میتواند بــه عنوان نوعــی از نســخه خود انجامــی رویکرد
دســتور و کنتــرل تلقــی شــود .در ایــن مــورد ،اغلــب انجمنهای تجــاری یا کســبوکار
تشــکیل شــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
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
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بــاالی تعهــد کس ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشــده میباشــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دســتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
ســویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یــک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به
بررســی دقیــق بیرونــی و در معــرض سوءاســتفاده توســط کســانیکه با اهــداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شهــای منتــج شــده از عالق ههــای بیرونــی کســانیکه 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 قیمت ،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 یک ســو ،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 تنظیمشونده فعالیتهای غیر مطلوب خود
را از طر یــق تحمیــل /وضــع مالیــات و کمکهــای مالی محــدود یا متوقــف کند .برای
بهکارگیــری این رویکرد ،گامهای اصلی شــامل انتخاب واحدهای 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 .بهعالوهPBR ،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
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
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یکــی از معایــب ایــن روش ،میتــوان به ایجاد قوانین بســیار پیچیده و غیــر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشــده اســت ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنیــت اقتصادی اســت که لزومــا در همه مــوارد یافت نمیشــود .همچنین ،گاهی
اوقــات پیشــبینی تأثیر این نوع رویکرد مشــکل اســت .بهعنوانمثال ،رفتــار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
در کش ــور پادش ــاهی عمان ،وزارت اوقاف و امور دینی به منظور ســـهولت در انجام امور
مربوط به مساجد و مدارس قرآنی اقدام به تأسیس اداره کل امور مساجد و مدارس قرآن کریم
کرده است .این اداره از دو معاونت اداره مساجد و مدارس قرآن کریم تشکیل شده است.
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.
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.
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با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرحشـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
عمان در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکـــه ،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.
مؤسس ــات خیر ی ــه عم ــان نی ــز در زمینههـــای مختلفی از جملـــه بهداشـــت و درمان،
آموزش ،قرآن و مدارس اسالمی ،کمک به ایتام ،کمک به بیمار یهای خاص ،کمک به
خانوادههای بیبضاعت و ...فعالیت مینمایند.

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

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور عم ــان فعالیت مینماین ــد؛ در این بخـــش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگ ــر ،تس ــهیلگر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف
وام ــور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرک ــه ،قرآن و فعالیتهـــای مذهبی مـــورد تحلیل قرار
گرفتهاند.

شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عمان
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4-44444وزارت اوقاف و امور دین 
ی
وزارت اوقاف و امور دینی عمان مســـئول و متولی امور مربوط به اوقاف و مســـاجد در
این کشور است .این وزارتخانه تحت نظارت حکومت سلطنتی عمان است و بودجه آن
نیز توس ــط حکومت س ــلطنتی تصویب میشـــود .این وزارتخانه در سال  ،1997از وزارت
دادگس ــتری این کش ــور جدا ش ــد و به عنوان یک وزارتخانه مســـتقل فعالیت خود را از سر
گرفت.

شکل :2-4بخشهای سایت وزارت اوقاف و امور دینی

وزارت اوقاف و امور دینی در سال  1997با توجه به قانون  97/84امیر به تغییر وزارت
دادگس ــتری و اوقاف و امور اسالمی و تفکیک آن به دو وزارت دادگستری و وزارت اوقاف
و ام ــور دینی تش ــکیل ش ــد .با صدور قانـــون جدید اوقاف و گســـترش تشـــکیالت اداری
وزارت ،هم ــه ایالته ــای عم ــان دارای اداره محلی وقف شـــد .امـــروزه وزارتخانه اوقاف
مچ ــون اداره مســـاجد ،اداره وقف خیـــری و اوالدی و اداره
دارای تش ــکیالت متع ــددی ه 
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بودج ــه و حس ــابداری میباش ــد .از مســـئولیتهای این ســـازمان میتوان به ســـاخت،
نگهداری و تجهیز مس ــاجد ،اداره و توسعه موقوفات ،سرمایهگذاری وجوه وقفی و مدیریت
صندوقهای وقفی و همچنین اداره امور حج و عمره و چاپ کتب مذهبی اشاره کرد(.)17
وزارت اوقاف و امور دینی تعدادی از ادارههای خود را در سراســـر کشـــور قرار داده تا به
اس ــام و مس ــلمین خدمترس ــانی بنمایند .همچنین ادارههای عمومی برای مساجد و
م ــدارس قرآن ــی بن ــا نموده اس ــت که به آمـــوزش قـــرآن در شـــهرها و روســـتاهای مختلف
میپردازن ــد .وزارت ب ــه ایج ــاد مدارس حفـــظ قرآن در تعطیالت تابســـتانی دانـــش آموزان
پرداخته اس ــت و همچنین جوانان و نوجوانان را برای شـــرکت در مسابقات حفظ قرآن در
خارج از کشور نیز تشویق مینماید.
از فعالیتهای دیگر وزارت س ــاخت مساجد در کشـــور میباشد که از دستاوردهای
وزارت در این حوزه س ــاخت  10000مســـجد در کشـــور عمان میباشـــد؛ همچنین تعمیر و
نگهداری از این مس ــاجد نیز از مس ــئولیتهای وزارت میباشـــد .در ایـــن راه حامیانی از
جمله ادارههای اوقاف ،بیتالمال و ادارههای آن و همچنین امامان مســـاجد ،موذنین،
معلمان قرآن و سرمایهگذار یهای اموال بیتالمال وجود داشتهاند.
از ادارههای مهم وزارت اوقاف ،اداره توســـعه اوقاف بیتالمال میباشـــد که به دنبال
توس ــعه اوقاف و بیتالمال با استفاده از سرمایهگذاری اموال آنها در پروژههای مختلف
و در ای ــن راه ای ــن اداره ب ــه پروژه س ــهام وقفی پرداخته اســـت که مشـــارکت مســـلمانان در
پروژههای وقفی را آسانتر و گستردهتر میکند.
همچنین اداره دیگر این وزارت ش ــامل اداره ارشـــاد اســـت که بهتمامی امور مربوط به
فرهنگ ارش ــاد از جمله ،خطابهها و سخنرانیها ،امور واعظان ،امور جلسات و مجالس
دین ــی و همچنی ــن از وظایف این اداره میتوان بـــه پرداختن به امور حج و عمره و انتشـــار
کتب دینی و ...اشاره کرد.
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شکل :3-4سایت مرکزی وزارت اوقاف و امور اسالمی

همچنین وزارت به تشکیل مراکزی برای جوانان برای برگزاری جلسات مشاورهای،
دین ــی و همچنی ــن زن ــده داری مناســـبات دینـــی در آنهـــا در مناطق مختلف کشـــور
پرداخته است.
چشـ ـمانداز :چشـ ـمانداز کلی وزارت اوقاف و امور دینی ،ارتقـــای ارزشهای معنوی و
دینی برآمده از قرآن و سنت و بر اساس ایمان و توکل به خداوند است(.)16
4-4444444مأموریت
مأموریتهای وزارت عبارتاند از:
_تعمیر و نگهداری و بازسازی رقبات موقوفات
_ساخت ،نگهداری و تجهیز مساجد کشور و ارائه کارت شناسایی به متولیان این امور
_اختصاص زمین و ساخت مدارس علوم دینی
_برنامهر یــزی و نظــارت جهــت تأمیــن نیروهــای موردنیــاز بــه منظــور تدریــس در مدارس
علوم دینی
_برگزاری مسابقات بینالمللی مذهبی
4-4444444اهداف
اهداف وزارت عبارتاند از:
_توسعه طرحها و پروژههای مربوط به امور اوقاف و مدیریت صحیح امالک موقوفه
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_حفظ و حراست از اموال بیتالمال ،موقوفات خیریه خصوصی ،مدارس قرآنی و مساجد
_توسعه برنامههای الزم به منظور گسترش فرهنگ زکات و ایجاد اداره زکات
_مشاوره و آموزش به کارشناسان و کارکنان این حوزه
_گسترش و توسعه آموزش قرآن در مساجد
_چاپ و توزیع نشریات مربوط به این حوزه
_رسیدگی و سازماندهی امور مربوط به زائران بیتاهلل الحرام
_تبــادل اطالعــات و تجربیــات بــا ســازمانها و وزارت خانههــای کشــورهای عربــی و
اسالمی دیگر
4-4444444ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور دینی
در شکل  4-4ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور دینی مشاهده میشود .در رأس
این سازمان وزیر اوقاف حضور دارد و مفتی اعظم و جانشین وزیر نیز زیر نظر شخص وزیر
فعالی ــت میکند .ادارهه ــای مرتبط با مســـاجد ،بیتالمال و اوقاف نیز زیر نظر مســـتقیم
جانشین وزیر فعالیت میکنند.
با ص ــدور قانون جدید اوقاف و گســـترش تشـــکیالت اداری وزارت ،همه ایالتهای
عمان دارای اداره محلی وقف ش ــد .امروزه وزارتخانه اوقاف دارای تشـــکیالت متعددی
همچون اداره مساجد ،اداره وقف خیری و اوالدی و اداره بودجه و حسابداری میباشد.
وزارت اوق ــاف و ام ــور دین ــی عمان در آخرین تشـــکیالت خود از این ادارهها تشـــکیل
یافته است:
 .1اداره کل اوق ــاف و بیتالم ــال که مســـئول اداره موقوفات و امـــوال بیتالمال بوده و نیز
مدیریت مساجد ،مدارس و موقوفات خیریه زیر نظر این اداره میباشد.
 .2اداره کل س ــرمایهگذاری ام ــوال وق ــف و بیتالمال ،مســـئولیت ایـــن اداره ،طبق قانون
اوقاف ،بهرهوری و افزایش درآمد اوقاف از راه سرمایهگذاری با روشهای نوین میباشد؛
در این اداره بخشهای سرمایهگذاری و مستغالت تجاری و زراعی وجود دارد(.)9

بررسی وضعیت وقف و امور خیریه کشور عمان

عمان
وزارت خیریه
وقف و امور
مدیریت
آشنایی3-با-نظام
کشور دینی
اوقافدرو امور
سازمانی
ساختار
1-3-4 / 74

دینیدینی
امورامور
اوقاف و
وزارت
سازمانی
شکل
اوقاف و
وزارت
ساختارسازمانی
:4-4ساختار
شکل :4-4

شکل  :5-4برند وزارت اوقاف و امور دینی عمان
عنوان پروژه
مطالعات تطبیقی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور خیریه ،بقاع متبرکه ،مساجد ،اماکن و فعالیتهای
مذهبی

فاز

کد گزارش

صفحه

دوم

T.IS.Faz2.C15.Ver01

17

شکل :5-4برند وزارت اوقاف و امور دینی عمان

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

4-4444444اداره کل مساجد و مدارس قرآن کریم
در کشور پادشاهی عمان ،وزارت اوقاف و امور دینی به منظور سهولت در انجام امور
مربوط به مس ــاجد و مدارس قرآنی اقدام به تأســـیس اداره کل امور مساجد و مدارس قرآن
کریم کرده اس ــت .این اداره از دو معاونت اداره مســـاجد و مدارس قرآن کریم تشکیل شده
است وظایف کلی هر یک از این دو معاونت به شرح زیر است.
وظایف اداره مساجد

_دریافــت درخواســت شــهروندان ،مؤسســات و ...برای ســاخت ،بازســازی و یا توســعه
مساجد
_تصمیمگیــری و صــدور مجوزهــای الزم بــرای ســاخت ،بازســازی و توســعه مســاجد بــر
مبنای شرایط و مقررات مربوطه
_رسیدگی به درخواست شهروندان در رابطه با برگزاری نماز جمعه در استانها و مناطق
مختلف کشور
_شناسایی و رسیدگی به نیازهای ائمه جماعت و واعظان
_پیگیــری تشــکیل هیئتامنای مســاجد و دریافت گزارش ســاالنه و نظــارت بر عملکرد
مناسب هیئتامنای مساجد در راستای همکاری با بخش امور مالی وزارتخانه

وظایف اداره مدارس قرآن کریم

_نظارت بر مدارس قرآن کریم و تعیین قوانین و مقررات مربوط به سازماندهی و گسترش
مدارس قرآنی
_توسعه برنامههای درسی به منظور تدریس در این مدارس
_آموزش به معلمان و برگزاری آزمون به منظور تعیین توانمندی معلمان مدارس قرآن کریم
_نظارت بر عملکرد معلمان و پیگیری مطالبات آنها
بخشهای مختلف معاونت اداره مســـاجد که مسئولیت پیگیری وظایف گفتهشده
را بر عهدهدارند به شرح زیر است.
_بخش امور مساجد
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_بخش بازرسی مساجد
_بخش هیئتامنای مساجد
_بخش اسناد و مدارک
زمین موردنیاز برای ساخت مسجد توسط خیرین تأمین میشود .خیرین و یا مجریان
طرح س ــاخت مساجد ،درخواس ــت خود مبنی بر ساخت ،بازسازی و یا توسعه مساجد را
به معاونت امور مس ــاجد ارائه میکنند .درخواستهای مربوطه در بخش اسناد و مدارک
ثبت ش ــده و به منظور تسهیل در انجام امور ،فایلی برای هر مسجد تشکیل میشود .پس
از ثبت درخواست ،کارکنان بخش بازرسی مساجد از مناطق پیشنهادشده برای ساخت
مس ــجد بازدید کرده و اطالع ــات مربوط به تراکم جمعیت منطقه ،فاصله آن از مســـاجد
دیگر و ..را جمعآوری میکنند .بخش امور مساجد موظف است درخواست شهروندان را
دریافت کرده و بر اساس اطالعات بهدستآمده از بخش بازرسی مساجد ،اقدامات الزم
را جهت تصمیمگیری ،صدور رأی و درنهایت اعطای مجوزهای الزم را مبذول دارد.
بخش بازرس ــی مساجد بهوسیله بازدید از مســـاجد در حال ساخت از مطابقت نقشه
معماری و عملیاتی این مساجد با نقشههای تأییدشده توسط وزارتخانه اطمینان حاصل
میکنند .گزارش ــات و صورتجلسات مربوط به بازدید کارکنان بخش بازرسی مساجد،
توسط بخش اسناد و مدارک ثبت و ضبط میشود.
اقدامات مربوط به بهداش ــت و نظافت و نیز تأمین آب و برق مســـاجد توســـط بخش
امور مساجد و با همکاری بخش امور اداری صورت میگیرد .مساجدی که قصد برگزاری
نماز جمعه را دارند درخواست خود را به اداره کل امور مساجد و مدارس قرآن کریم ارسال
میکنن ــد .پس از ثبت درخواسـ ـتها در بخش اســـناد و مدارک و تأیید آن توســـط بخش
بازرس ــی مس ــاجد ،مصو ب ــات و قوانین مربوط بـــه برپایی نمـــاز جمعه توســـط بخش امور
مساجد به بانیان امر ابالغ میشود.
بخ ــش هیئتامن ــای مس ــاجد ع ــاوه بـــر تهیـــه پیشنویـــس اساســـنامه مربـــوط بـــه
هیئتامن ــای مس ــاجد ،فایلی را ب ــه منظور ثبت اســـامی هیئتامنای تمامی مســـاجد و
مدتزمان مدیریت هر هیئتمدیره و نیز ثبت نسخههای مربوط به جلسات هیئتمدیره
و تمام موارد مرتبط با عملکرد و فعالیت هیئتمدیره تشکیل میدهد .این بخش موظف
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اس ــت صورتجلس ــات هیئتامن ــا را دریافت کرده و بـــه منظور تعیین میـــزان پایبندی
هیئتامنا به دستورالعملها و قوانین و مقررات گزارشات دورهای را تهیه و تنظیم کند.
بخش بازرسی مساجد موظف است با بازدید دورهای از مساجد مختلف و اطمینان
حاص ــل کردن از اجرای درس ــت نظافت آنها و جلوگیری از انجـــام اعمال غیرعبادی در
مساجد به انجام هر چهبهتر امور مربوط به مساجد کمک کند .از دیگر وظایف این بخش
میتوان به تهیه فهرس ــتی از مس ــاجدی که نیازمند تجهیزات و لوازم هســـتند و ارائه آن به
بخشهای مربوطه در وزارتخانه و نیز ارائه کتابهای فقهی و قرآن کریم به مساجد اشاره
کرد .بخش امور مس ــاجد قصد دارد با همکاری تمام مساجد کشور و سازمانهای اوقاف
و امور دینی مناطق مختلف ،مطالعاتی را در زمینه ســـاخت ،بازســـازی و توسعه مساجد
بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور انجام دهد.
وس ــیعترین زمینهای زراعی و غیر زراعی (به تعبیر محلی زمینهای ســـبز و ســـفید)
برای تعمیر و مخارج مساجد وقفشدهاند.
امروزه طبق آییننامه دولتی ،هر مسجدی باید جهت تأمین مخارج رقبه وقفی داشته
باش ــد؛ و قانون اجازه نمیدهد مسجد جدیدی بدون عواید وقف شود .متولی هر مسجد
(که به نام وکیل مش ــهور اس ــت) توس ــط واقف یا اهالی محله انتخاب میشود و موظف
است بیالن درآمد و مخارج را به وزارت اوقاف گزارش دهد.
مجموعـ ـهای از مس ــاجد وقف ــی و رقبـــات آنها وجـــود دارد کـــه زیرنظر مســـتقیم دربار
سلطنتی عمان اس ــت .جدیدترین آنها «جامع الســـلطان قابوس» که بزرگترین مسجد
عمان میباش ــد .مسجد وکیل ،مس ــجد خور ،مسجد سداب و مسجد اغبری از مساجد
دیگر عمان هس ــتند که مس ــجد اخیر  24رقبه مزروعی در والیت بوشر دارد .سلطان عمان
چهار س ــاختمان تج ــاری در بهترین منطقه مســـقط به عنوان رقبات وقفی این مســـاجد
اختصاص داده اس ــت .در اکثر ش ــهرهای عمان مســـاجد جدیدی زیرنظر دلت ســـاخته
شده و دارای رقبات وقفی با عواید میباشند.
4-4444444اداره کل اوقاف و بیتالمال
وظایف اداره کل اوقاف و بیتالمال عبارتاند از:
1.1نظارت و نگهداری امالک اوقاف
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2.2نظارت و نگهداری اموال بیتالمال
3.3حفاظت از اموال اوقاف و بیتالمال و ثبت آنها و منع تعدی در آنها
4.4نظارت بر وکالی اوقاف و حسابرسی کارهای آنان
5.5نظارت بر امور زکات و پی گیری توزیع صحیح آن
6.6گزینش صحیح کارکنان وقفی و سازماندهی فعالیتهای آنان و حسابرسی آنان()20

شکل :6-4ساختار اداره کل اوقاف و بیتالمال

•بخشهای اداره کل اوقاف و بیتالمال
الف) دایره هماهنگی و پیگیری

1.1ثبت و نگهداری بخش ــنامهها ،تصمیمات ،اســـناد و مـــدارک از بخش مکاتبات و
توزیع آنها بین ادارهها
2.2هماهنگی ارتباطات مدیرکل
3.3برنامهریزی جلسات مدیرکل و پیگیری آنها
4.4نگهداری صحیح اسناد و مدارک مربوط به اداره
5.5چاپ یادداشتهای داخلی و معامالت مرتبط با مدیر
6.6پی گیری دستاوردهای موضوعات مطرحشده مدیرکل با ادارات
7.7تهیه گزارش ماهانه از دستاوردهای اداره و تقدیم آن به مدیر()20
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ب) دایره اوقاف

وظایف این دایره عبارتاند از:
1.1نظارت بر امالک موقوفه
2.2نگهداری از امالک وقفی
3.3نظارت بر وکال وقفی و حسابرسی آنان
4.4ثبت امالک وقفی و حفاظت از آنها در مقابل تعدی دیگران()20
این دایره از بخشهای زیر تشکیل شده است:
_بخش اوقاف مساجد
وظایف این بخش عبارتاند از:
_نظارت بر امالک موقوفه برای مساجد در بخشهای مختلف کشور
_ثبت این موقوفات و حفاظت از آنها در مقابل تجاوز دیگران
_نگهداری از این امالک
_نظارت بر اعمال وکالی اوقاف مساجد و حسابرسی آنان
_بخش اوقاف مدارس()20
وظایف این بخش عبارتاند از:
_نظارت بر امالک وقفشده برای مدارس
_ثبت این موقوفات و حفاظت از آنها در مقابل تجاوز دیگران
_نگهداری از این امالک
_نظارت بر اعمال وکالی اوقاف مساجد و حسابرسی آنان
_سازماندهی پروندههای مربوط به امالک وقفی برای مدارس
_بخش اوقاف خیریه
وظایف این بخش عبارتاند از:
_نظارت بر امالک وقفشده برای امور خیریه
_ثبت این موقوفات و حفاظت از آنها در مقابل تجاوز دیگران
_نگهداری از این امالک
_نظارت بر اعمال وکالی اوقاف مساجد و حسابرسی آنان
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_هزینه کردن درآمدهای اوقاف در هماهنگی با نیات وقفی آنان
_سازماندهی پروندههای مربوط به امالک وقفی برای امور خیریه با هماهنگی ادارات
اوقاف و امور دینی مناطق مختلف()20
ج) دایره بیتالمال

وظایف این دایره عبارتاند از:
1.1مدیریت و نظارت و نگهداری از امالک بیتالمال
2.2ثبت اموال بیتالمال و حفاظت از آنها در مقابل تجاوز دیگران
3.3ارائه پیشنهادها و برنامههای الزم برای حفاظت از اموال بیتالمال
4.4حفظ و نگهداری از اسناد و مدارک موقوفات خیریه()20
بخشهای اداره عبارتاند از:
_بخش بیتالمال
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1اداره امور اعمال بیتالمال بعد تصرف آنان و ثبت پرونده برای آنان
2.2نگهداری از اموال بیتالمال
3.3نظارت بر امالکی که صاحبی برای آنان وجود ندارند و یا متروکه و قدیمی و نظارتی
بر آنها دیده نمیشود.
4.4ارائه پیشنهادها الزم باری مدیریت امالک بیسرپرست
_بخش قراردادها و امالک
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1مشارکت با بخش بیتالمال برای تصرف و ثبت اموال بیتالمال
2.2پروندهسازی برای تمامی امالک بیتالمال
3.3ذخیرهس ــازی پوله ــا و س ــهام مربـــوط بـــه امـــوال بیتالمـــال و مرتبســـازی و
طبقهبندی آنها
4.4پیگیری امور قانونی مرتبط با امالک بیتالمال از جمله اجاره ،بهرهبرداری و)20( ...
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د) دایره زکات

وظایف این دایره عبارتاند از:
1.1مدیریت امور زکات با توجه به احکام آن
2.2انجام فعالیتهای الزم در جهت توسعه زکات
3.3پیگیری فعالیتهای مرتبط با زکات با هماهنگی بخشهای مختلف
4.4حسابرسی مسئوالن جمعآوری اموال زکات و محاسبه مخارج و هزینههای زکات
5.5توزیع مناسب زکات بین مستحقان
6.6تهیه پروندههای مرتبط با اموال زکات
7.7هماهنگی با وزارت توسعه اجتماعی برای شناسایی گروههای مستحق()20
دایره از بخشهای زیر تشکیل شده است:
_بخش نظارت
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1برگزاری سمینارها و درخواست از مردم به انجام زکات
2.2انجام فعالیتهای مرتبط با امور زکات
3.3استخدام کارکنان و پیشنهاد فعالیتهای مناسب برای آنان
4.4پیگیری فعالیتهای مسئوالن جمعآوری اموال زکات با ادارات اوقاف و امور دینی
مناطق
5.5بررسی روشهای مختلف جمعآوری زکات از مسلمانان()20
_بخش امور مالی
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1حسابرسی مسئوالن جمعآوری اموال زکات
2.2بررسی درآمدهای نهایی زکات و هزینهها و مخارج آن در کشور
3.3تهیه پروندههایی برای دستاوردهای زکات و ثبت آنها
4.4اج ــرای دس ــتورالعملها و قراردادهای صادرشـــده توســـط متخصصیـــن وزارت در
خصوص امور مرتبط با زکات()20
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4-4444444اداره کل توسعه اموال وقفی و بیتالمال
وظایف اداره کل توسعه اموال وقفی و بیتالمال عبارتاند از:
1.1تهی ــه برنام هه ــا و پروژ هه ــای کاف ــی بـــرای توســـعه و ســـرمایهگذاری امـــاک وقفـــی و
بیتالمال متناسب با شریعت اسالم

شکل :7-4ساختار سازمانی اداره کل توسعه اموال وقفی و بیتالمال

2.2انج ــام تحقی ــق و مطالعات ب ــرای اجرای پروژههای ســـرمایهگذاری امـــاک وقفی و
بیتالمال
3.3پیگیری اجرای صحیح پروژهها و حل مشکالت پیش روی آنها
4.4به دست آوردن آمار و اطالعات مربوط به هزینههای مرتبط با اموال وقفی و بیتالمال
5.5ارائه حسابرسیهای ساالنه اموال و درامدهای اوقاف وبیت المال
•بخش هماهنگی و پیگیری
وظایف بخش هماهنگی و پیگیری عبارتاند از:
1.1ثبت و پروند هس ــازی برای تصمیمات و برنامههای اداره و توزیع آن بین بخشهای
مرتبط
2.2هماهنگی ارتباطات مرتبط با مدیرکل
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3.3برگزاری جلسات مرتبط با مدیر و پیگیری آنها
4.4نگهداری قراردادها و اوراق و اسناد مرتبط با اداره
5.5چاپ یادداشتها ،قراردادها و معامالت انجام شده در اداره
6.6پیگیری دستاوردهای بهدستآمده در اداره
7.7تهیه گزارش ماهانه از دستاوردهای اداره و عرضه آنها به مدیرکل
•بخش توسعه اموال وقفی
1.1وظایف بخش توسعه اموال وقفی عبارتاند از:
2.2مطالعه روشها و برنامههای سرمایهگذاری امالک اوقاف
3.3مطالعه پروژههای توسعه و سرمایهگذاری اموال و درآمدهای اوقاف
4.4تعیین بهترین س ــرمایهگذار یهای موجود و چگونگی انجام این سرمایهگذار یها با
توجه با امالک و اموال وقفی
5.5پیگیری اجرای برنامهها و پروژههای موجود
6.6تعهد به آنچه در برنامهها و قوانین وزارت در خصوص توسعه امالک وقفی وجود دارد
•بخش توسعه اموال بیتالمال
وظایف بخش توسعه اموال بیتالمال عبارتاند از:
1.1مطالعه روشها و برنامههای سرمایهگذاری امالک بیتالمال
2.2مطالعه پروژههای توسعه و سرمایهگذاری اموال و درآمدهای بیتالمال
3.3تعیین بهترین س ــرمایهگذار یهای موجود و چگونگی انجام این سرمایهگذار یها با
توجه با امالک و اموال بیتالمال
4.4پیگیری اجرای برنامهها و پروژههای موجود
5.5تعه ــد به آنچه در برنام هه ــا و قوانین وزارت در خصوص توســـعه امالک بیتالمال
وجود دارد
•بخش حسابرسی
وظایف بخش حسابرسی عبارتاند از:
1.1جمعآوری درآمدهای اوقاف و بیتالمال
2.2بررسی هزینهها و حسابرسی امور مالی اوقاف و بیتالمال
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3.3گشایش دفاتر حسابرسی و مالی برای درآمدهای اوقاف و بیتالمال
4.4پیشنهاد بودجه ساالنه برای اموال و درآمدهای اوقاف و بیتالمال
4-44444کمیتههای محلی مردمی
وزارت اوق ــاف طب ــق دس ــتورالعمل وزیر اوقاف بـــا شـــماره  1999 / 91در هر ایالت و
ش ــهری جهت پیگیری متولیان ،افزایش نظارت بر موقوفات و کمک به آن «کمیتههای
محلی مردمی اوقاف» تأس ــیس کرده اســـت .وظیفـــه این کمیتهها کمک بـــه موقوفهها،
ترویج وقف ،نگهداری از اموال وقفی و زکات ،تحقیق و بررســـی درباره موقوفات و ثبت
نه ــا در وزارتخان ــه ،معرفی متولیان وقفی ،شناســـایی مصارف ضـــروری عواید وقف و
آ
کارهای دیگر میباشد(.)9
4-44444مدیریت مردمی (وکالی وقفی)
یک ــی از س ــنتهای مدیر ی ــت وقف کـــه وزارت اوقاف بـــه آن مشـــروعیت داده و آن را
پشتیبانی میکند ،داشتن متولی یا «وکیل وقف» است .از روزگار قدیم تاکنون زمینهای
وقفی مزروعی (مشهور به اموال سبز) یا زمینهای وقفی غیر مزروعی (مشهور به زمینهای
س ــفید) توسط اشخاصی اداره میشود که توسط واقف تعیینشده و به نام وکیل خوانده
میش ــوند .وزارت اوقاف پس از احراز تولیت وکالت آنان را تأیید و به آنها وکالت رســـمی
برای اداره موقوفه میدهد؛ به ش ــرطی که هرســـال بیالن درآمد و هزینه موقوفه را به وزارت
ارائ ــه دهند .ماده  19قانون اوقاف تصریح میکند :با اخالل در شـــروط واقف ،وزیر اوقاف
والی ــت عام بر تمام اوقاف دارد و حق اعتـــراض و یا عزل وکیل (متولی) ،در صورت انجام
اعمالی برخالف مصلحت موقوفه را دارد ،مگر اینکه واقف این حق را به خود اختصاص
داده باشد که تغییر آن نیاز به رأی دادگاه دارد(.)9
4-44444صندوقهای وقفی
طب ــق ماده  35قانون اوقاف ،وزیر موظف اســـت جهت افزایش عایدات اموال وقفی،
قه ــای وقفی» تأس ــیس کن ــد .هدف این صندوقها احیای ســـنت وقـــف از راه
«صندو 
س ــرمایهگذاری جدی ــد ،افزایش نقش توســـعه وقف ،عرضه و اصالح ســـاختارهای اداری

نامع روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 85 /

جدید برای اموال وقف ،مش ــارکت هرچه بیشتر مردم از راه سهام وقفی و توسعه امکانات
اداری ـ مالی وقف است .هر صندوق وقفی «هیئتامنایی» متشکل از هفت الی نه عضو
دارد که توسط وزیر اوقاف انتخاب میشوند .عواید صندوقها در زمینه خدمت به قرآن،
مساجد ،مدارس ،ترویج اسالم و امور خیریه مصرف میشود(.)9
4-44444وزارت توسعه اجتماعی
در س ــال  1972و با توجه به دس ــتور سلطان قابوس بن ســـعید حاکم وقت عمان به
ایجاد تش ــکیالتی برای رس ــیدگی به امور اجتماعی و تحقق بخشیدن به کرامت انسانی
در جامع ــه عمان ،وزارت ام ــور اجتماعی ایجاد گردید و به رســـیدگی به امور اجتماعی
جامعه پرداخت.
پ ــس از گذش ــت س ــالها از تأس ــیس ایـــن وزارت ،تالشهای بســـیار گســـتردهای در
خصوص توس ــعه جامعه و پیش ــرفت کشـــور در داخل وزارت انجام شـــد و فعالیتهای
وزارت سمتوس ــوی تازهای گرفت .به همین دلیل در سال  2001به دستور پادشاه عمان
و ب ــر اس ــاس قان ــون  ،2001/108ن ــام وزارت بـــه وزارت توســـعه اجتماعی تغییر پیـــدا کرد.
هماکنون نیز وزارت به انجام امور مختلفی در خصوص افزایش رفاه و آسایش و همچنین
توسعه و پیشرفت کشور انجام میدهد(.)21

شکل :8-4برند وزارت توسعه اجتماعی عمان

•چشمانداز

چشمانداز وزارت این است که تمامی مردان و زنان در کشور عمان بتوانند به درجهای
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کامل از رفته و آسایش برسند و بتوانند بهتمامی نیازها و آرزوهای خود دست یابند(.)22

شکل :9-4ساختمان وزارت توسعه اجتماعی

4-4444444ساختار سازمانی وزارت توسعه اجتماعی
ساختار سازمانی وزارت توسعۀ اجتماعی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل :10-4ساختار سازمانی وزارت توسعه اجتماعی

4-4444444خدمات وزارت توسعه اجتماعی
وزارت توس ــعه اجتماعی در خصوص افزایش رفاه اجتماعی کشور عمان و همچنین
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برطرف کردن مشکالت موجود در جامعه خدمات گستردهای را انجام میدهد .از جمله
ای ــن خدم ــات میتوان به فعالیتهایـــی در خصوص رفاه حال ســـالمندان ،خانوادهها،
کودکان جامعه ،مؤسسات و نهادها و بیمههای اجتماعی و ...اشاره کرد.
این وزارت در خصوص جمعیتها و مؤسســـات خیریه نیز فعالیتهای بســـیاری را
انجام میدهد .وزارت برای این مؤسسات مجوز فعالیت صادر میکند و بر فعالیتهای
آن ــان نیز نظارت میکن ــد .عالوه بر نقش نظارتی ،وزارت ،خدماتـــی را از جمله تبلیغات و
معرف ــی این جمعیتها و مؤسس ــات به مـــردم و همچنین صدور مجـــوز برای جمعآوری
کمکها در موقعیتها و زمانهای خاص ارائه میدهد(.)23

شکل :11-4سایت وزارت توسعه اجتماعی

4-4444444دایره جمعیتها و مؤسسات
ته ــای خیریه با تالش ــی مضاعـــف در حال انجـــام فعالیتهای بســـیاری با
جمعی 
مالحظ ــات مذهبی ،اجتماعی و انس ــانی بـــرای کمک به افراد نیازمند هســـتند تا به یک
عدالت اجتماعی کامل در سراسر کشور دست یابند.
حوزههای کاری اکثر این جمعیتها شامل مراقبت از افراد معلول و خدمات آموزشی
اس ــت .همچنی ــن فعالیته ــای بس ــیاری در زمینـــه مراقبـــت از ســـالمندان و کمک به
مستحقین در حال انجام است(.)25
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دایره جمعیتها و مؤسس ــات خیریـــه زیر نظر دفتر وزارت توســـعه اجتماعی به انجام
امور مرتبط با مؤسسات و جمعیتهای مختلف از جمله مؤسسات خیریهای میپردازد.
فرآیندهای ثبت و صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیتهای مؤسسات بر عهدهی
این دایره است.
4-44444سازمان خیریه عمان
این س ــازمان خیریه در س ــال  1996و بنا بهفرمان شـــماره  6/96پادشاه عمان تأسیس
گردید.
4-4444444اهداف سازمان
با توجه به عنایت خداوند ،سازمان توانسته است از زمان تأسیس خود به فعالیتهای
خیریهای بپردازد و در این راستا اهداف زیر را دنبال نموده است:
1.1جمعآوری و دریافت هدایا و کمکها و ارسال آنها به مستحقان
2.2پشتیبانی از پروژههای مرتبط با امور کودکان و ایتام و ناتوانان
3.3پشتیبانی از پروژههای مرتبط با رفاه حال شهروندان
4.4ارائه کمکهای اضطراری برای متضررین داخل و یا خارج کشور در حوادث و رویدادها
5.5ارائه خدمات برای مؤسسات اجتماعی ،خیریهای ،فقرا و نیازمندان ()27

شکل :12-4سایت سازمان خیریه عمان

نامع روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 89 /

4-4444444خدمات سازمان
•خدمات نوع اول :کفالت ایتام

سازمان در طرح حمایت از ایتام به ارائه خدمات و کمکها به ایتام تا سن  18سالگی
نه ــا میپ ــردازد .این طرح در داخل و خارج کشـــور عمان برقرار اســـت .ایـــن کمکها به
آ
ص ــورت ماهان ــه و  35ریال عمانی ( 290هـــزار تومان) در ماه و یـــا  420ریال عمانی (3.5
میلیون تومان) در سال میباشد.
_کمکهای ماهانه  30ریال عمانی
_کمکهــای  60ریالــی در جش ـنها و اعیــاد و یــا در هنــگام گشــایش مدارس بــرای ایتام
محصل
•خدمات نوع دوم :مراقبت از خانوادههای محتاج

در ای ــن طرح س ــازمان به ارائه خدم ــات به خانوادههایی میپردازد کـــه بیش از  3فرزند
دارن ــد و توانایی نگهداری و رس ــیدگی بـــه آنها را ندارند .این کمکهـــا به صورت کمک
خر ی ــد م ــواد غذایی و پوش ــاک میباش ــد و تا  100ریـــال عمانـــی ( 820هزار تومـــان) در ماه
میرسد(.)28
4-44444مؤسسه خیریه محمد بروانی
این مؤسس ــه در س ــال  2011و در شهر مســـقط و بنا به تصمیم هیئتوزیران به شماره
 282/2011ایجاد شد و یک مؤسسه خیریه ،داوطلبانه و غیرانتفاعی است.
4-4444444اهداف مؤسسه
اهداف مؤسسه عبارتاند از:
1.1توزیع زکات و صدقات بین مستحقین
2.2کمک به خانوادههای نیازمند
3.3کمک به دانشجویان نیازمند برای تکمیل دوره درسی خود
4.4کمک به بیماران برای درمان خود چه در داخل و چه در خارج کشور
5.5حمایت از جمعیتهای حقوق زنان در کشور
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6.6کمکهای بشردوستانه در اضطراری به افراد در موقعیتهای بحرانی()29

شکل :13-4معرفی مؤسسه خیریه محمد بروانی در سایت وزارت توسعه اجتماعی

4-44444جمعیت خیریه درمان سرطان
این جمعیت در جهت کمک به افراد ســـرطانی و بنا بر تصمیم هیئتوزیران در سال
 2004ایج ــاد ش ــد .مح ــل این مؤسس ــه در مســـقط و یـــک جمعیـــت خیریـــه ،داوطلبانه و
غیرانتفاعی است.
4-4444444اهداف
تمرکز فعالیتهای این جمعیت در حوزههای بیمار یهای سرطانی میباشد:
1.1حمایت از مادران و کودکان سرطانی
2.2خدمات بشردوستانه
3.3حمایت از مطالعات تحقیقاتی در درمان سرطان
4.4حمایت از بیماران سرطانی جوامع()30
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شکل :14-4معرفی جمعیت خیریه درمان سرطان در سایت وزارت توسعه اجتماعی

| فصل پنجم|

جمعبندی

5-5جمعبندی
سلطاننش ــین ُعم ــان (به عربی :ســـلطنة عمان) کشـــوری پادشـــاهی اســـت در خاور
شبهجزیره عربستان .پایتخت این کشور شهر مسقط است .عمان از خاور به دریای عرب
و از ش ــمال ب ــه دریای عم ــان کرانمند میشـــود .این کشـــور از جنوب با یمـــن و از باختر با
عربس ــتان س ــعودی و امارت متحده عربی همســـایه اســـت .عمـــان همچنیـــن دارای مرز
دریای ــی با ایران اس ــت .ای ــن کش ــور دارای دو برونبوم اســـت .بخش کوچکـــی از عمان در
قس ــمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد که مســـندم نام دارد .این بخش از سرزمین اصلی جدا
افت ــاده اس ــت .ب ــرون بوم دیگ ــر مدحاء نـــام دارد که توســـط امـــارات متحده عربـــی احاطه
شدهاست.
کش ــور پادش ــاهی عمان دومین کشور بزرگی اســـت در شبه جزیره عربســـتان از ناحیه
مس ــاحت ،و در ح ــدود  ۳۰۰ه ــزار کیلومترمربع مســـاحت خاک عمان میباشـــد .بیشـــتر
خا کهای عمان کوهس ــتانی اس ــت و در اقصی جنوب جزیره عربستان واقع شدهاست.
در بیش ــتر بخشهای کشور عمان رشتهکوههای بزرگ و سخت گذر حجر که از دشتها
و جلگههای از رأس مس ــندم ش ــروع میشـــود و در امتداد امـــارت رأسالخیمه و فجیره و
س ــلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامونهای «الجو» امتداد یافتهاست ،میپوشاند.
در مناطق داخلیه عمان نیز کوههای متعددی وجود دارد .بلندترین قلهٔ این رشتهکوههای
بزرگ که از این مناطق عبور میکند کوه حجر نامی میشود .در وسط این کوه جبل اخضر
قرار دارد که ارتفاعش به  ۳۰۷۵متر میرســـد .ارتفاعات این کوه رنگهای مختلفی دارد و

 / 96آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عمان

به شکل مدرج است .این کوه در بین سهل و دشت و تپهماهورهای بزرگ واقع شدهاست.
اقتص ــاد عمان ت ــا حد زیادی متک ــی به درآمدهای نفتی اســـت .در حـــال حاضر برابر
آماره ــای موج ــود  68درصد تولید ناخالص داخلی این کشـــور را عایدات نفتی تشـــکیل
میدهد .ش ــهروندان عمانی از استانداردهای مناسب معیشتی برخوردارند ،بااینحال به
دلیل ذخایر محدود نفتی ،آینده نامطمئنی را در پیش رو دارند.
قاب ــوس بن س ــعد س ــلطان عم ــان در  18نوامبـــر ســـال  1940میالدی متولد شـــد ،وی
هش ــتمین س ــلطان عمان از خان ــدان آل بوســـعید از نوادگان احمد بن ســـعد البوســـعید
بنیانگ ــذار سلس ــله ابوس ــعید ( 1744میالدی) اســـت که معتقد بـــود عمـــان را در انزوا و
عقبماندگی نگاه داشته ،برکنار و زمام امور را به دست گرفت .عمان در دوران حکومت
 39س ــاله س ــلطان قابوس شاهد پیش ــرفتهای متوازن و چشـــمگیری در ابعاد مختلف
بهویژه در زمینههای توسعهای ،عمرانی و اقتصادی بوده است.
ماهیت حکومت عمان ،س ــلطنت اســـت و همه امور در شـــخص ســـلطان خالصه
یش ــود .امور جاری کش ــور طبق فرامین صادره از سوی سلطان اداره و هدایت میشود،
م 
تمام قوانین و تصمیمگیریهای مهم با فرمان ســـلطان صادر میشـــود و تمامی آنها الزم
االجراس ــت .قوانین ،احکام و فرمانها از جانب شـــخص ســـلطان به تصویب میرسند،
پیمانها ،قراردادها و منشورهای بینالمللی پس از تائید و امضای سلطان به طور رسمی
اعالم میشوند ،سلطان در تصمیمگیریهای خود از مشورت با وزراء (شورای وزیران) و
نمایندگان مجلس (مجلس شورا و مجلس الدوله) بهره میگیرد.
س ــلطنت عمان تا نوامبر س ــال  1996میالدی فاقد قانون اساســـی بود و تنها براســـاس
فرامین سلطانی که در آن چگونگی تشکیل وزارتخانهها و نهادهای دولتی مشخص شده
بود ،اداره میشد .به دنبال صدور فرمان قانون اساسی متشکل از هفت فصل و  81ماده
نظام س ــلطنت عمان موروثی تعیین شـــد ،بر اســـاس ماده  41این قانون شـــخص سلطان
رئی ــس کش ــور و فرمانده کل نیروهای مســـلح بـــوده ،دارای مصونیت اســـت ،احترام به او
واجب و اوامر وی مطاع اس ــت .وظایف ســـلطان بر اســـاس همین قانون بســـیار گســـترده
میباش ــد .به طور خالصه سلطان مسئول حفظ اســـتقالل و تمامیت ارضی ،حراست از
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امنیت داخلی و خارجی ،تضمین حقوق و آزادیهای شـــهروندان ،حمایت از حکومت
قانون ،هدایت سیاست کلی کشور ،اتخاذ اقدامات الزم برای مقابله با تهدیدات امنیتی
نسبت به یکپارچگی ملی و شهروندان عمانی ،اعالم حالت فوقالعاده یا بسیج عمومی
و جن ــگ و صلح ،معرف ــی قوانین ،تصویـــب معاهـــدان و موافقتنامههـــای بینالمللی،
اعالم رس ــمی بودجه عموم ــی دولت و عفو یا تخفیف مجازات میباشـــد .همچنین وی
رئیس ش ــورای وزیران است و اختیار نصب و عزل معاونین نخستوزیر ،وزراء معاونین،
وزراء مدیران کل وزارتخانهها ،قضات عالیرتبه و سفرا را بر عهده دارد.
بر طبق آمار س ــال  2015میالدی جمعیت این کشـــور بالغبر  4/5میلیون نفر است که
دین اکثریت آنان اس ــام است.جمعیت عمان را  %88اعراب %4 ،بلوچها %3 ،ایرانی و
ً
 %2زنگباری تشکیل میدهند .از لحاظ توزیع مذهبی ،حدودا  %66پیرو مذهب اباضیه،
 %22پیرو مذهب حنبلی و  %12را شیعیان تشکیل میدهند.
پیدایش س ــنت وقف در عمان به ســـال ســـوم هجـــری قمری برمیگـــردد؛ هنگامیکه
«م ــازن بن غضو ب ــه» که از اولین مس ــلمانان اهـــل عمان بود ،پـــس از گرویدن به اســـام و
بازگش ــت به کش ــورش ،به خرج خود اولین مســـجد را در والیت ســـمائل بنا کرد که به نام
«مس ــجد مضمار» مش ــهور اس ــت .وی رقباتی از زمین و نخلســـتان برای آن مسجد وقف
کرد .با پذیرش اسالم توسط آل جلندی دین اسالم در عمان گسترش یافت.
پسازآن از نخس ــتین موقوفههای این ســـرزمین ،موقوفه امـــام اباضیان وارث بن کعب
خروص ــی (د 192 .ق) اس ــت .وی زمی ــن و نخلســـتانی را در وادی بنیخروص برای چهل
خانواده از مجاهدین شهر نزوی و مابقی را برای اهالی روستای هجار و ستال وقف نمود.
این موقوفه پس از دوازده قرن هنوز پابرجاست.
در ط ــول حکوم ــت «اباضیه» از قرن ســـوم تا قـــرن چهاردهم در عمان ،ســـنت وقف بر
مس ــاجد ،وقف قناتها و وقف اوالدی ادامه داشـــت .در دوره زعامت غسان بن عبداهلل
یحمدی (حکومت  192 - 207ق) که اوضاع کشـــاورزی بســـیار خوب بود و قناتهای
آب کش ــاورزی ف ــراوان ب ــود ،ش ــاهد وقف مســـاجد ،زمینهـــای کشـــاورزی و قناتهای
بسیاری هستیم.
س ــالمی نیز در تحفة االعیان از نخلستانها و قناتهای وقفی در والیت بدبد در دوره
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زعامت صلت بن مالک خروصی (حکومت  237 - 276ق) اشاره میکند.
وقف در دوره حکومت بنینبهان (حکومت  549 - 1034ق) ادامه داشت .در منابع
تاریخ ــی آم ــده ک ــه یزید بن عز ی ــز عمانـــی در قرن هفتـــم هجری قمـــری دو نخلســـتان در
شهرس ــتان به ــا برای عم ــارت مس ــجدالحرام وقف کرده کـــه وقفنامـــه آن در تاریخ 15
ذیحجه  648ق تحریر شده است.
عمانیان همچنین در جزیره زنگبار در شـــرق آفریقا ،مساجد و مدارس زیادی را وقف
نمودهاند .تحفة االعیان اش ــاره میکند که امام ســـلطان بن سیف یعربی (حکومت 1131
  1123ق) جهت س ــاختن مس ــاجد ،ســـوره و قلعه شهر رســـتاق ،مبالغ زیادی از اموالوقف ،استقراض کرد.
تا قبل از تحوالت اداری ،اوقاف در عمان طبق فقه اباضی و زیر نظر امام اباضیان و یا
یش ــد و بااینکه پنج دهه ( 1952 - 2000م) بخش بزرگی از
متولیان و وکیالن وقف اداره م 
موقوف ــات عم ــان زیر نظر دولت بوده ،ولی قانون مســـتقلی نداشـــت و وزارت اوقاف طبق
احکام شرعی عملی میکرد.
اولین قانون مس ــتقل اوقاف در عمان توســـط فرمانی ســـلطنتی با شماره  2000 / 65در
س ــال  2000م توسط سلطان قابوس بن سعید صادر شد .این قانون شامل  37ماده است
و یکی از جدیدترین قوانینی است که در کشورهای اسالمی صادرشده است.
بعض ــی از کش ــورهای ح ــوزه خلیجفـــارس احـــکام وقـــف را ســـازگار با شـــیوه امروزی
قانونگذاری وضع نکرده و فقط قضات و حقوقدانان را به پیروی از مکتب فقهی معینی
الزام کردهاند؛ عربس ــتان ،امارات و بحرین از آن جملهاند؛ اما دیگر کشـــورها مانند عمان،
کویت ،یمن و قطر ،احکام وقف را بر اســـاس قانونگذاری جدید ســـامان دادهاند .کشـــور
عمان بر اساس فرمان سلطنتی سال  2000م قانون اوقاف خود را تصویب کرد.
در قانون اوقاف عمان به نهاد وقف شـــخصیتی حقوقی دادهشـــده اســـت (ماده ،)2
موقوف ــات از مالیات معاف هس ــتند (ماده  )7و بخشـــی از درآمد بـــرای تعمیر و اصالح
موقوف ــات اختص ــاص مییابد (م ــاده  )23و در صـــورت از بین رفتن مصرف نخســـت و
ب هش ــرط عدم تعارض با ش ــروط واقف (ماده  )24وزارت اوقاف حق تغییر مصارف وقف
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را دارد.
در قان ــون اوقاف عمان مس ــئله س ــرمایهگذاری امـــوال وقف با روشهـــای نوین مالی و
قه ــای وقفی ،تصریحشـــده اســـت (مـــواد  34و  .)35همچنین الیحه و
تأس ــیس صندو 
آییننام ــه اجرای ــی قانون اوق ــاف در  27ماده تنظیمشـــده کـــه در این آییننامه ،شـــرایط و
چگونگی سرمایهگذاری اموال وقفی و تأسیس صندوقها شرح دادهشده است.

شکل  :1-5نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور عمان

وزارت اوقاف و امور دینی عمان مســـئول و متولی امور مربوط به اوقاف و مســـاجد در
این کشور است .این وزارتخانه تحت نظارت حکومت سلطنتی عمان است و بودجه آن
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نیز توس ــط حکومت س ــلطنتی تصویب میشـــود .این وزارتخانه در سال  ،1997از وزارت
دادگس ــتری این کش ــور جدا ش ــد و به عنوان یک وزارتخانه مســـتقل فعالیت خود را از سر
گرف ــت .وزارت اوقاف و امور دینی در ســـال  1997با توجـــه به قانون  97/84امیر به تغییر
وزارت دادگستری و اوقاف و امور اسالمی و تفکیک آن به دو وزارت دادگستری و وزارت
اوقاف و امور دینی تشکیل شد .با صدور قانون جدید اوقاف و گسترش تشکیالت اداری
وزارت ،هم ــه ایالته ــای عم ــان دارای اداره محلی وقف شـــد .امـــروزه وزارتخانه اوقاف
مچ ــون اداره مســـاجد ،اداره وقف خیـــری و اوالدی و اداره
دارای تش ــکیالت متع ــددی ه 
بودج ــه و حس ــابداری میباش ــد .از مســـئولیتهای این ســـازمان میتوان به ســـاخت،
نگهداری و تجهیز مساجد ،اداره و توسعه موقوفات ،سرمایهگذاری وجوه وقفی و مدیریت
صندوقهای وقفی و همچنین اداره امور حج و عمره و چاپ کتب مذهبی اشاره کرد.
وزارت اوقاف و امور دینی تعدادی از ادارههای خود را در سراســـر کشـــور قرار داده تا به
اس ــام و مس ــلمین خدمترس ــانی بنمایند .همچنین ادارههای عمومی برای مساجد و
م ــدارس قرآن ــی بن ــا نموده اس ــت که به آمـــوزش قـــرآن در شـــهرها و روســـتاهای مختلف
میپردازن ــد .وزارت ب ــه ایج ــاد مدارس حفـــظ قرآن در تعطیالت تابســـتانی دانـــش آموزان
پرداخته اس ــت و همچنین جوانان و نوجوانان را برای شـــرکت در مسابقات حفظ قرآن در
خارج از کشور نیز تشویق مینماید.
در کش ــور پادش ــاهی عمان ،وزارت اوقاف و امور دینی به منظور ســـهولت در انجام امور
مربوط به مساجد و مدارس قرآنی اقدام به تأسیس اداره کل امور مساجد و مدارس قرآن کریم
کرده است .این اداره از دو معاونت اداره مساجد و مدارس قرآن کریم تشکیل شده است.
ته ــای خیریه با تالش ــی مضاعـــف در حال انجـــام فعالیتهای بســـیاری با
جمعی 
مالحظ ــات مذهبی ،اجتماعی و انس ــانی بـــرای کمک به افراد نیازمند هســـتند تا به یک
عدالت اجتماعی کامل در سراسر کشور دست یابند.
حوزههای کاری اکثر این جمعیتها شامل مراقبت از افراد معلول و خدمات آموزشی
ته ــای بس ــیاری در زمینـــه مراقبـــت از ســـالمندان و کمک به
اس ــت .همچنی ــن فعالی 
مستحقین در حال انجام است(.)25
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دایره جمعیتها و مؤسس ــات خیریـــه زیر نظر دفتر وزارت توســـعه اجتماعی به انجام
امور مرتبط با مؤسسات و جمعیتهای مختلف از جمله مؤسسات خیریهای میپردازد.
فرآیندهای ثبت و صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیتهای مؤسسات بر عهدهی
این دایره است.
وزارت اوقاف طبق دستورالعمل وزیر اوقاف با شماره  1999 / 91در هر ایالت و شهری
جه ــت پیگیری متولیان ،افزایش نظ ــارت بر موقوفات و کمک بـــه آن «کمیتههای محلی
مردمی اوقاف» تأس ــیس کرده است .وظیفه این کمیتهها کمک به موقوفهها ،ترویج وقف،
نگهداری از اموال وقفی و زکات ،تحقیق و بررسی درباره موقوفات و ثبت آنها در وزارتخانه،
معرفی متولیان وقفی ،شناسایی مصارف ضروری عواید وقف و کارهای دیگر میباشد(.)9
یک ــی از س ــنتهای مدیر ی ــت وقف کـــه وزارت اوقاف بـــه آن مشـــروعیت داده و آن را
پشتیبانی میکند ،داشتن متولی یا «وکیل وقف» است .از روزگار قدیم تاکنون زمینهای
وقفی مزروعی (مشهور به اموال سبز) یا زمینهای وقفی غیر مزروعی (مشهور به زمینهای
س ــفید) توسط اشخاصی اداره میشود که توسط واقف تعیینشده و به نام وکیل خوانده
میش ــوند .وزارت اوقاف پس از احراز تولیت وکالت آنان را تأیید و به آنها وکالت رســـمی
برای اداره موقوفه میدهد؛ به ش ــرطی که هرســـال بیالن درآمد و هزینه موقوفه را به وزارت
ارائ ــه دهند .ماده  19قانون اوقاف تصریح میکند :با اخالل در شـــروط واقف ،وزیر اوقاف
والی ــت عام بر تمام اوقاف دارد و حق اعتـــراض و یا عزل وکیل (متولی) ،در صورت انجام
اعمالی برخالف مصلحت موقوفه را دارد ،مگر اینکه واقف این حق را به خود اختصاص
داده باشد که تغییر آن نیاز به رأی دادگاه دارد(.)9
طب ــق ماده  35قانون اوقاف ،وزیر موظف اســـت جهت افزایش عایدات اموال وقفی،
قه ــای وقفی» تأس ــیس کن ــد .هدف این صندوقها احیای ســـنت وقـــف از راه
«صندو 
س ــرمایهگذاری جدی ــد ،افزایش نقش توســـعه وقف ،عرضه و اصالح ســـاختارهای اداری
جدید برای اموال وقف ،مش ــارکت هرچه بیشتر مردم از راه سهام وقفی و توسعه امکانات
اداری ـ مالی وقف است .هر صندوق وقفی «هیئتامنایی» متشکل از هفت الی نه عضو
دارد که توسط وزیر اوقاف انتخاب میشوند .عواید صندوقها در زمینه خدمت به قرآن،
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مساجد ،مدارس ،ترویج اسالم و امور خیریه مصرف میشود(.)9
در س ــال  1972و با توجه به دس ــتور سلطان قابوس بن ســـعید حاکم وقف عمان به
ایجاد تش ــکیالتی برای رس ــیدگی به امور اجتماعی و تحقق بخشیدن به کرامت انسانی
در جامع ــه عمان ،وزارت ام ــور اجتماعی ایجاد گردید و به رســـیدگی به امور اجتماعی
جامعه پرداخت.
پ ــس از گذش ــت س ــالها از تأس ــیس ایـــن وزارت ،تالشهای بســـیار گســـتردهای در
خصوص توس ــعه جامعه و پیش ــرفت کشـــور در داخل وزارت انجام شـــد و فعالیتهای
وزارت سمتوس ــوی تازهای گرفت .به همین دلیل در سال  2001به دستور پادشاه عمان
و ب ــر اس ــاس قان ــون  ،2001/108ن ــام وزارت بـــه وزارت توســـعه اجتماعی تغییر پیـــدا کرد.
هماکنون نیز وزارت به انجام امور مختلفی در خصوص افزایش رفاه و آسایش و همچنین
توسعه و پیشرفت کشور انجام میدهد(.)21
مؤسس ــات خیر ی ــه عم ــان نی ــز در زمینههـــای مختلفی از جملـــه بهداشـــت و درمان،
آموزش ،قرآن و مدارس اسالمی ،کمک به ایتام ،کمک به بیمار یهای خاص ،کمک به
خانوادههای بیبضاعت و ...فعالیت مینمایند.
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