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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
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 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و



کشور عربستان سعودی 14  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشـــت، و همکاران ایشـــان، آقای علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

خانم فریبا دهقان تشکر و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
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کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.  کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
کشـــورهای اســـالمی منتخـــب عربســـتان اســـت. وجـــود دومســـجد مقدس  یکـــی از 
کشور در منطقه و قرابت دینی و  مسجدالنبی و مســـجدالحرام در عربستان، اهمیت این 
مذهبـــی بیـــن آن کشـــور با کشـــور ما، وجود ســـاختار نســـبتا نظـــام یافته در حـــوزه وقف و 
کشـــورهای هدف مطالعه  یـــه از جمله دالیل انتخاب عربســـتان به عنوان یکی از  امورخیر

می باشد.
کشـــور عربســـتان شـــامل اطالعات  بـــرای انجـــام تحقیق حاضـــر در ابتـــدا اطالعات 
ری شد. این اطالعات با جستجو در سایت های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمع آو
اینترنتی و سایر منابع اطالعاتی به دست آمد. برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور 
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گزارش های دیگری بررسی  خیریه  و شـــاخص های بخشندگی کشور عربســـتان مقاالت و 
گزارش ها شـــامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است  شـــدند. این 
کشور عربستان در اختیار قرار می دهد. همچنین  که اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با 
هر یک از نهادهای فعال در عربســـتان با برخورداری از ســـایت هایی مشـــخص اطالعات 
مفیدی در زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشـــور عربســـتان در دسترس عموم 

قرار می دهند.
یی در سایت های فارســـی، مقاالت فارسی و مقاالت انگلیسی  در ابتدا یک جســـتجو
که در منابع فارسی اطالعاتی  کشور عربستان انجام شد  در رابطه با وقف و امور خیریه در 

ین: کشور یافت نشد و درنهایت دو مقاله انگلیسی با عناو درباره این 
- Civil Society in Saudi Arabia: The Power and Challenges of Associations
- Philanthropy in Jaddah, Saudi Arabia Lifestyle and Liberty in the Name of Pi-

ety nad Islam.

گرفتند. موردبررسی قرار 
در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات کلی در مورد کشور عربستان سعودی به 
ســـایت های مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت 
جغرافیایی، تقســـیمات کشوری، وضعیت اقتصادی، شاخص های این حوزه، فعالیت 
کشور به دست آید. در این  زارتخانه های این  اقتصادی زنان، فعالیت سیاســـی و تعداد و
گزارش مربوط به شـــاخص های اقتصادی و جمعیتی، از ســـایت بانک  فصل بـــرای ارائه 

جهانی استفاده شده است.
در فصل دوم با عنوان "مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عربستان سعودی"، مفاهیم 
خیریه، ســـازمان های خیراندیش )خیرخواه(، نیات خیریه در عربســـتان و بخشـــنامه ها و 
گرفتند. در عربستان معادل  کشـــور در حوزه وقف و امورخیریه موردبررســـی قرار  الیحۀ این 
کـــه برای جســـتجو  کلیـــدی  کلمـــات  یـــه بـــه انگلیســـی، charity می باشـــد و  کلمـــۀ خیر
یان عربی معادل "المؤسسات الخیریه" و "الجوامع الخیریه"  مورداستفاده قرار گرفتند، به ز
می باشـــند. در عربستان سعودی سازمان های خیراندیش به دودستۀ سازمان های خیریه 
و انجمن هـــای خیریه تقســـیم می شـــوند. فعالیت مؤسســـات خیریه به طورکلـــی در چهار 
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که هرکدام از  گنجانده می شوند  موضوع آموزش و تحقیق، اجتماعی، بهداشت و توسعه 
یرشاخه تقسیم می شوند. آن ها به تعدادی ز

ر روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه ترکیه اختصاص  فصل ســـوم به مرو
یافت. در قســـمت روند توســـعه، قدیمی ترین انواع مؤسســـات خیرخواهانه، انجمن های 
یـــه، و در قســـمت وضعیت موجـــود، آمار مؤسســـات خیریه،  یـــه و ســـازمان های خیر خیر
کل  ژه های خیریه، تعداد اهداکنندگان )بخشـــندگان(، آمار مربوط به مساجد، تعداد  پرو
امامـــان جماعـــت، مؤذن، خّدام، آمار مربوط به بیســـت و هشـــتمین مســـابقه قرآن ملک 

گرفتند. عبدالعزیز و هزینه های بنیادهای خیریه موردبررسی قرار 
یگران فعال در حوزه وقف، امور خیریه، مساجد  فصل چهارم این گزارش، به معرفی باز
کمیتی،  گروه نهـــاد حا یگران فعال در عربســـتان ســـعودی در چهار  و قـــرآن می پـــردازد. باز
کمیتی و  گر و ســـازمان های غیرانتفاعی قرار دارند. نهاد حا تنظیم گر و ناظر، نهاد تســـهیل 
زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد می باشد  ناظر در حوزه وقف و امور خیریه، و

زارت امور اجتماعی می باشد. و ناظر در حوزه وقف و امور خیریه، و
زارت  که در این دســـته، دو نهاد و کمیتی می باشـــند  یگران، نهادهای حا گـــروه اول باز
یاســـت عمومـــی امور مســـجدالحرام و  شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد و نهاد ر

گرفتند. مسجدالنبی موردبررسی و مطالعه قرار 
کمیتی و ناظر قرار  زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد که در نقش نهاد حا و
یـــه، توســـعه و نگهـــداری و نظافـــت مســـاجد،  امـــور خیر دارد و مســـئولیت سرپرســـتی 
ســـازمان دهی مســـابقات بین المللی و محلی حفظ و تفســـیر قرآن و نظارت بر مؤسســـات 
www.moia. کریم را عهده دار می باشـــد. برای بررسی این نهاد، سایت خیریه حفظ قرآن 

یت، اهداف  گرفت. در این قســـمت شورای عالی اوقاف، مأمور gov.sa موردمطالعه قرار 
یر در امور  ز کریم، معاون و و سیاست ها، چارت سازمانی، اداره کل خیریه برای حفظ قرآن 
یر در امور مســـاجد، هدایت و ارشـــاد، آمار مالی بخش اوقاف و گزارش ها  ز وقف، معاون و

گرفتند. زارتخانه موردمطالعه و بررسی قرار  این و
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که  یاســـت عمومـــی امور مســـجدالحرام و مســـجدالنبی یک ســـازمان دولتی اســـت  ر
یر دارد. پادشاه  ز مســـئول و متولی حرمین شـــریفین است و ارتباط مســـتقیمی با نخست و
هم مســـئول پاســـداری و نگاهبانی از حرمین شریفین است. برای بررسی این نهاد سایت 

گرفت. www.gph.gov.sa موردبررسی و مطالعه قرار 
که به عنوان یک تنظیم گر و ناظر در  زارت امور اجتماعی می باشند  یگران و گروه دوم باز
زارتخانه از زمـــان آغاز بـــه فعالیتش،  یـــه فعالیـــت می کند. ایـــن و حـــوزه وقـــف و امور خیر
انجمن ها و مؤسســـات محلی را توســـعه داد و از انجمن ها و مؤسسات خیریه پشتیبانی و 
زارتخانه امور اجتماعی دارای ســـه معاونت رفـــاه اجتماعی و خانواده،  نظـــارت می کند. و
تأمین اجتماعی و توســـعه اجتماعی می باشـــد. یکی از اهداف آژانس توســـعه اجتماعی، 
یق به ایجاد سازمان های  یق جوامع محلی برای فعالیت در زمینه های داوطلبانه و تشو تشو
خیریه و حمایت فنی، مالی و اداری از این انجمن ها و مؤسســـات می باشد. برای بررسی 
این نهاد سایت www.mosa.gov.sa موردمطالعه قرار گرفت. در این قسمت معاونت های 
کل جوامع خیریه موردمطالعه و بررسی قرار  زارت امور اجتماعی، چارت سازمانی و اداره  و

گرفتند.
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زارت  که وابسته به و گر ســـازمان الخیر الشامل است  یگران، نهاد تسهیل  گروه ســـوم باز
امور اجتماعی می باشـــد. برای بررسی این نهاد، سایت www.gg.org.sa موردبررسی قرار 
کمک های مالی،  گرفت. قابلیت های مختلف این سایت شامل ثبت نام اهداکنندگان 
ژه های جدیـــد خیریه ای، قابلیت  یدادهـــای مربوط به خیریه ها، پیشـــنهاد پرو اخبـــار و رو
یرشـــاخه های موجود در هر  جســـتجو مؤسســـات خیریه بر اساس موضوعات مختلف و ز
زمینـــه و امـــکان جســـتجو مؤسســـات و انجمن هـــای خیریه بر اســـاس مناطـــق مختلف 

عربستان می باشد.
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که در این قســـمت  یگران فعال، ســـازمان های غیرانتفاعی می باشـــند  گـــروه چهارم باز
یـــه برتـــر در موضوعـــات مختلف شناســـایی شـــدند و  پنـــج ســـازمان و انجمن هـــای خیر
گرفتند. این ســـازمان ها و انجمن ها شـــامل انجمن خیریه سعودی برای  موردبررســـی قرار 
مبارزه با سرطان )بهداشت(، سازمان خیریه مراقبت از کودکان یتیم در مکه )اجتماعی(، 
یاض )آموزش  کریم در ر ســـازمان خیریه ملک خالد )توسعه( و انجمن خیریه حفظ قرآن 

و تحقیق( می باشند.
که نشـــان دهندۀ روابط  یگران فعـــال در این حوزه  کلیه باز در ادامه، نگاشـــت نهـــادی 
فی مابین آن ها اســـت، ترســـیم  شـــده اســـت. فصل پنجم به بیـــان جمع بنـــدی و تحلیل 

وضعیت وقف و امورخیریه عربستان می پردازد.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد. ان شـــاءاهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
گرامـــی اســـتدعا نمایـــم تا بـــا ارائه  در پایـــان الزم می دانـــم از محضـــر همـــه خواننـــدگان 
دیدگاه هـــای ارزشمندشـــان ما را در ادامه ایـــن روند و تکمیل مطالعات انجام شـــده یاری 

فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه

و ناظر پروژه
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کشور عربستان سعودی کلی  اطالعات 





کشور عربستان سعودی- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
یکی از گام ها در مطالعات تطبیقی، آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی، سیاسی 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی- مذهبی کشور موردمطالعه است. مقایسه یک کشور با 
گرفتن شرایط و موقعیت آن، موجب درک سطحی موضوع و  کشورهای دیگر بدون در نظر 
نتیجه  گیری نادرست می  شود. به منظور آشنایی و مطالعه روندهای اجتماعی و فرهنگی 

ری است. کشور ضرو کلی آن  یژگی های  کشور، آشنایی با و مربوط به یک 
که در پنج  یژگی های بارز کشور عربستان پرداخته می شود  لذا در این فصل به بررسی و
بخـــش اطالعات جغرافیایـــی، اطالعات اقتصـــادی، اطالعات سیاســـی- اجتماعی و 

اطالعات فرهنگی- مذهبی می باشد.

وضعیت جغرافیایی- 1-1
کشـــور در باختر آسیا  عربســـتان با نام رسمی پادشـــاهی عربستان ســـعودی بزرگ ترین 
گرفته است، از شمال  که بخش عمده شـــبه جزیره عربســـتان را در بر  کشـــور  اســـت. این 
ر با امـــارات متحـــده عربی، قطر و خلیج فارس، از  یـــت، از ســـوی خاو با عراق، اردن و کو
یای ســـرخ هم مرز  ری با عمان، از ســـوی جنوب با یمن و از ســـوی باختر با در جنوب خاو
اســـت. جایگاه های مهم دینی مسلمانان همچون کعبه، قبرستان بقیع، مسجد پیامبر و 
کشـــور جـــای دارد. پایتخت و بزرگ ترین شـــهر عربســـتان  آرامـــگاه پیامبـــر اســـالم در ایـــن 

یاض است. سعودی، ر
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کشور غرب آسیا و دومین  کیلومتر مساحت بزرگ ترین  عربستان سعودی با 2.149.000 
کشـــور حدود 30.900.000 نفر جمعیت  کشـــور وسیع عرب نشـــین پس از الجزایراست. این 

کشور و بقیه از اتباع خارجی هستند. که فقط 16 میلیون آن ها شهروند این  دارد 
یای سرخ است. در  رمیانه و هم مرز با خلیج فارس و در کشور عربستان سعودی در خاو
یت، عمان،  جنوب این کشـــور، یمن جای دارد. این کشـــور هم چنین با عـــراق، اردن، کو
قطـــر، امـــارات متحده عربی مرز یکســـان دارد و از طریق پل به بحرین وصل اســـت. آب و 
یاد اســـت. بیشـــتر  ز ز هوای این ســـرزمین، گرم و خشک اســـت. تفاوت دمای شـــب و رو

زمین های آن را بیابان های ماسه ای تشکیل می دهد. 
کشور از نظر منابع طبیعی چون طال و مس، نفت، گاز و آهن غنی است. هرچند  این 

از نظر جنگل و مناطق جنگلی، کشتزار دایمی و زراعت با فقر روبه رو است.

کشور عربستان سعودی در جهان ]1[  شکل 1-1( موقعیت 

کشـــور عربستان سعودی متشکل از 13 استان می باشد: باحه، تبوک، جازان، جوف، 
یاض، استان شرقی، عسیر، قصیم، مدینه، مکه، نجران ]2[. حائل، حدود شمالی، ر
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کشوری عربستان سعودی شکل 1-2( تقسیمات   

یـــت اداری و اقتصادی در جـــده و پایتخت  یاض ولی مرکز کشـــور، ر پایتخت رســـمی 
یاض به عنوان پایتخت به دلیل ظهور آل  تابستانی آن شهر طائف است. علت انتخاب ر
سعود از این منطقه بوده است و اهمیت جده به لحاظ داشتن امکانات وسیع بندری در 
که در حقیقت آن را  یای ســـرخ و فرودگاهی و نیز نزدیکی به مکه مکرمه اســـت  ســـاحل در

رودی حجاج می توان نامید ]3[. دروازه و

اطالعات اقتصادی- 1-3
اقتصاد عربســـتان ســـعودی، موفـــق و مبتنـــی بر نفت اســـت. تفاوت اصلـــی اقتصاد 
که در اختیار دارد  کشورهایی همچون ایران، در »ذخایر امنی« است  عربستان سعودی با 
و به راحتی می تواند آن ها را به پول نقد تبدیل کند. دولت بر فعالیت های عمده اقتصادی 
کنترل دقیق دارد. حـــدود 35 درصد محصوالت عمده داخلی به بخش خصوصی تعلق 

کارند. کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول به  دارد. حدود 9 میلیون 
رمیانه را داراست.  کم ترین میزان تورم درخاو عربســـتان ســـعودی با تورم 1/5 درصدی 
عربســـتان ســـعودی در تولید نفـــت خام، پاالیـــش نفت، پتروشیمی، ســـیمان، فوالد، کود 
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یال  کشـــور ر شیمیایی و پالســـتیک، صنعـــت موفقـــی داشـــته اســـت. واحـــد پـــول ایـــن 
یخ اســـفندماه  یال ایران )در تار یال ســـعودی برابر بـــا 8.050 ر سعودی)SAR( اســـت. هر ر

1394( می باشد.
بـــه دلیـــل  گردشـــگری دینـــی اســـت.   عربســـتان ســـعودی از بزرگ تریـــن قطب هـــای 
کشور، بســـیاری از مســـلمانان جهان، به عربستان سفر می کنند.  واقع شـــدن کعبه در این 

کستان است ]4[. عمده ترین بازارهای جهانگردی عربستان، اندونزی، مصر، ایران و پا
که با پیش بینی حضور حدود 2 میلیون مسلمان در مراسم حج  بر اساس یک بررسی 
گرفته اســـت، درآمد عربســـتان ســـعودی از این مراسم به 8  ســـال 20144 در مکه صورت 

میلیارد و 500 میلیون دالر خواهد رسید ]4[.
که در برگزاری مناسک حج دخالت دارند، از جمله  درآمدهای بخش های مختلفی 
ر زمان وارد اقتصاد عربســـتان شـــده و  مؤسســـات حمل و نقل و بنگاه های تجاری، به مرو
ک و مستغالت  در افزایش تقاضای عمومی نقش دارد. بزرگ ترین تاثیر حج در بخش امال
است، چرا که 30 تا 40 درصد از هزینه های حجاج صرف مسکن می شود و همین درآمد 

گذارد. ک در مکه مکرمه تاثیر می  در نهایت بر افزایش فعالیت بخش مسکن و امال
حج همچنین آثار اقتصادی بر ســـایر بخش ها مثل اشـــتغال، حمل و نقل و اشـــیای 
ینتـــی و هدیه و ســـوغاتی نیز دارد. یکی دیگـــر از نتایج حج افزایـــش پرداخت ها و ذخایر  ز
یال سعودی به طور قابل مالحظه  یرا در فصل حج درخواست ر خارجی عربستان است ز
کشـــور از  که ایـــن خود منبع درآمد اصلی و مهم این  ای توســـط حاجیـــان افزایش می یابد 

ارزهای خارجی به شمار می رود.
کرد واردات عربستان در فصل حج تمتع و عمره در سال 2012 به بیش  وی خاطرنشان 
یال ایران( رســـید و 12 میلیون حاجی به  یال ســـعود )499 هزار میلیـــارد ر از 62 میلیـــارد ر

سرزمین وحی مشرف شدند ]101[.
شـــماری از اقتصاددانـــان "واحد اطالعات اقتصادی")EIU( براســـاس ســـطح درآمد 
سرانه و هزینه های سبد خانوار، سطح دسترسی به کاالها و خدمات مناسب و با کیفیت 
گزارش،  کرده انـــد. در این  و خدمـــات بهداشـــت و درمـــان 110 کشـــور جهان را رتبه بنـــدی 
گرفته شـــده اســـت و به طـــور نمونه با توجه بـــه درآمد و  شـــاخص ایـــده آل عـــدد 10 در نظر 
کاالها و خدمات و دسترســـی آسان، عربســـتان سعودی با شاخص  شـــاخص ارزان بودن 

5.767، در رتبه 71 ام قرار دارد ]5[.
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بنا بر گزارش بانک جهانی )شکل 1-3(، رشد تولید ناخالص داخلی1 کشور عربستان 
بـــرای ســـال های 2014 و 2015 به ترتیـــب 3.49% و 3.64% اســـت. رشـــد تولید ناخالص 
داخلی ایران در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت. بنابراین جهت 
گرفته است. در ســـال 2014، میزان رشد  مقایســـه سه نمودار، ســـال 2014 موردبررسی قرار 
تر اســـت و از ایران  تولیـــد ناخالـــص داخلـــی عربســـتان )3.64%( از جهـــان )2.69%( باال

)4.34%( پایین تر می باشد ]7[.

شکل  1-3( نمودار رشد تولید ناخالص داخلی عربستان، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015

گـــزارش بانک جهانی )شـــکل 1-4( میزان تولید ناخالص عربســـتان بر اســـاس  بنـــا بر 
ســـرانه جمعیت2 در ســـال های 2014 و 2015 برابـــر با 24.406/48$ )تقریبـــًا 791 میلیون 
یال( می باشد. میزان تولید ناخالص داخلی  یال( و 20.481/75$ )تقریبًا 663 میلیون ر ر
ایران به ازای ســـرانه جمعیت در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است. 
بنابراین جهت مقایسه سه نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار گرفته است. در سال 2014، 
میزان تولید ناخالص داخلی عربســـتان بر اساس ســـرانه جمعیت، از جهان و ایران بیشتر 

است و تفاوت قابل مالحظه ای هم با جهان دارد]8[.

1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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کشور عربستان، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از 2000 تا 2015 شکل  1-4( نمودار تولید ناخالص داخلی 

گزارش بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی عربســـتان بر اســـاس قیمت  بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. میزان تولید ناخالص  بازار1 در ســـال های 2000 تا 2015 در شـــکل 1-5 آو
یال(  داخلـــی عربســـتان در ســـال 2015، برابـــر بـــا 646.000.000.000 $ )20 میلیون میلیـــارد ر
می باشد. میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار، در سال 2015 در سایت بانک 
جهانی اعالم نشـــده اســـت. بنابراین جهت مقایسه دو نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
گرفته اســـت. در ســـال 2014، تولید ناخالص داخلی عربستان 753.832.000.000 $ )24 
یـــال( و تولید ناخالص داخلی ایـــران، 425.326.000.000 $ )13 میلیون  میلیـــون میلیارد ر
که در شـــکل نمایان اســـت، تولید ناخالص داخلی  یال( می باشـــد و همان طور  میلیارد ر

عربستان در حدود دو برابر ایران می باشد ]9[.

1. GDP at Market Prices
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کشور عربستان و ایران به قیمت بازار )دالر آمریکا( از سال 2000 تا 2015 شکل  1-5( نمودار تولید ناخالص داخلی 

گـــزارش بانـــک جهانی )شـــکل 1-6 (، درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
یال( و  جمعیـــت 1 در ســـال های 2013 و 2014 برابـــر بـــا 51.590$ )تقریبًا 1.671 میلیـــون ر
یال( می باشـــد. همچنین میزان درآمد ناخالص ملی بر  54.410$ )تقریبًا 1.763 میلیون ر
یال( و این  اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در ســـال 2014، 15.011$ )تقریبًا 464 میلیون ر

یال( می باشد ]10[. شاخص برای ایران به میزان 17.400$ )تقریبًا 573 میلیون ر

1. GNI Per Capita, PPP
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کشور عربستان، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014 شکل  1-6( نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت 

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
رده شده اســـت. میزان درآمد ناخالص ملی عربستان در سال 2014، برابر با  شـــکل 1-7 آو
یال( می باشـــد و درآمد ناخالـــص ملی ایران،  1.650 میلیـــارد دالر )53 میلیـــون میلیـــارد ر

یال( می باشد ]94[. 1360 میلیارد دالر )42 میلیون میلیارد ر

کشور عربستان و ایران از سال 2000 تا 2015 شکل  1-7( نمودار درآمد ناخالص ملی 

1. GNI, PPP
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وضعیت سیاسی اجتماعی- 1-1
کشـــور پادشاهی مطلقه  که پادشاهی ســـعودی بنیان نهاده شد، این  از ســـال 1932م 
کشـــور حزب سیاســـی، پارلمان و انتخابات وجود نـــدارد. دین از  داشـــته اســـت. در ایـــن 
قدرتمندتریـــن نهادهـــای جامعـــه اســـت و نظـــام دادرســـی وابســـته بـــه دولـــت و نیـــروی 
از  نهـــی  و  بـــه معـــروف  قانون های امـــر  اجـــرای  بـــه  کشـــور موظـــف  انتظامی)شـــرطه( آن 
کامل سیاسی بر عربســـتان سعودی  منکر هســـتند. خانواده پادشـــاهی خواســـتار ســـلطه 
بوده اند. هم اکنون نیز قدرت در پادشـــاهی ســـعودی در دست کبارالعلما و پادشاه متمرکز 
کم را یدک  که در جهان نام خاندان حا کشوری است  اســـت ]11[. عربستان سعودی تنها 
کمان ادعا می کنند که شـــریعت  می کشـــد. در این کشـــور قانون اساســـی وجود ندارد و حا
یاســـت شاه )که خود  که به ر یران  ز اســـالمی قانون اساســـی ما اســـت و مصوبات هیئت و
یری هم هست( تشکیل می شود، به عنوان قانون مورد عمل قرار  ز عهده دار مقام نخست و

می گیرد ]12[. 
یاست قوه مجریه را عهده  دار بوده  کشور عربســـتان پادشاهی مطلقه و شاه ر حکومت 
یری هم می باشد. هیئت دولت عربســـتان حدود 40 عضو  ز و متصدی پســـت نخســـت و

که عبارت اند از:  زارتخانه دارد  کشور عربستان 23 و دارد. 
رزی. 1 کشاو زارت  و
زارت امور اجتماعی. 2 و
زارت تجارت و صنعت. 3 و
زارت ارتباطات و تکنولوژی اطالعات. 4 و
زارت دفاع. 5 و
زارت مالیه. 6 و
یزی. 7 زارت اقتصاد و برنامه ر و
زارت بهداشت. 8 و
زارت امور خارجه. 9 و

زارت آموزش. 10 و
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زارت آب و نیرو . 11 و
زارت فرهنگ و اطالعات. 12 و
کشور. 13 زارت  و
زارت دادگستری. 14 و
کار. 15 زارت  و
زارت امور شهری و روستایی. 16 و
زارت نفت و مواد معدنی. 17 و
زارت حج. 18 و
زارت شئونات اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد. 19 و
زارت راه و ترابری. 20 و
زارت حفاظت ملی. 21 و
زارت مسکن. 22 و
زارت خدمات شهری]13[. 23 و

کنترل سیستم اجرایی، یک سرزمین مستقل به شمار  عربستان سعودی به لحاظ نوع 
که در رأس هرکدام از آن ها، یکی از  کشـــور از 13 ایالت یا استان درست شـــده  می آید. این 
شـــاهزادگان ســـعودی فرمان می راند که از اختیارات کامل برخوردار اســـت. در عربســـتان 
یـــه، به عنوان  یاســـت قوه مجر که ر ســـعودی در رأس حکومـــت مرکزی، پادشـــاه قرار دارد 
کنترل حکومت مرکزی بر همه سرزمین  کشـــور، در دســـت اوســـت. میزان  اصلی ترین قوه 
عربستان سعودی به دلیل حضور شاهزادگان سعودی در امیری استان ها، یکسان است. 
در این کشور از فعالیت سیاسی مخالفان به  شدت جلوگیری می شود. مطبوعات در این 
یر نظر دولت اســـت و آنـــان در حقیقت، بازگوکننـــده خط فکری و  کامـــل ز کشـــور بـــه طور 
کشـــور هســـتند و خط مشـــی دولت را تبلیـــغ می کننـــد. در رأس نظام  کم بر  سیاســـت حا
سیاسی، خاندان شاهی قرار دارد که جایگاه آن از سال 1932م با به قدرت رسیدن »ملک 

فیصل« در نظام جهانی برجسته شد.
که توسط پادشاه تعیین  کشور می باشد  کل این  ترین مقام مذهبی عربستان مفتی  باال
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کل  می گـــردد. از ســـال 1999 ملـــک فهد، شـــیخ عبدالعزیـــز آل شـــیخ را به عنـــوان مفتی 
عربســـتان تعیین نموده اســـت. غیرمســـلمانان مقیم در عربســـتان حق داشـــتن هیچ گونه 
که بر  کلیســـا و... را ندارند. با توجه به ســـاختار حکومت آل ســـعود  کن مذهبی مانند  اما
اســـاس توافق مذهبی وهابیت و بزرگ خاندان آل سعود بوده است تشکیالت مذهبی در 

ئی برخوردار می باشند. کشور از قدرت باال این 
کمـــک  عربســـتان ســـعودی بـــرای بازســـازی لبنان در ســـال 1990م، 100 میلیـــون دالر 
کمک به  اقتصـــادی نموده اســـت. هم چنیـــن از ســـال 1993م، 208 میلیون دالر را بـــرای 

مسلمانان فلسطین اختصاص داده است.
کشـــور به صورت پادشـــاهی در دست خاندان آل سعود است.  نوع فرمانروایی در این 
کشـــور را  که می گیـــرد، تأیید علما و رهبران دینی  پادشـــاه باید بـــرای بیش تر تصمیم هایی 
داشـــته باشـــد. پادشاه مســـئول پاســـداری و نگاهبانی از مسجدالحرام در مکه و مسجد 

النبی در مدینه )حرمین شریفین( است.
در پادشاهی سعودی بزرگان و آموزگاران پایه نخست دین اسالم، همواره نقش مهمی 
کرده انـــد و قدرت سیاســـی بی پایانـــی دارند. بزرگان عربســـتان ســـعودی  کشـــور بـــازی  در 
برگیرنده دانشمندان دینی، قضات، وکال، مدرسان و پیش نمازان هستند. در عربستان  در
گروه به صورت  ســـعودی، شورای علمای اعظم قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند. این 
هفتگـــی با شـــاه دیـــدار می کنند. در بســـیاری از مـــوارد حکومتی، شـــاه با علما مشـــورت 
که از  می کند. بیشـــتر بزرگان عربســـتان ســـعودی به خاندان بزرگ الشیخ وابســـته هستند 
نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیان گذار فرقه وهابیت می باشند. این بزرگان، با خانواده 

شاهی پیوند نزدیکی دارند]14[.

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
گزارش بانک جهانی، نمودار رشد جمعیت عربستان بین سال های 2000 تا 2015  بنا بر 
در شـــکل 1-8 نشان داده شـــده است. همان طور که در شکل مشخص است، جمعیت 
که تنها 16 میلیون از جمعیت  عربستان در سال 2015، تقریبًا 31.540.372 نفر می باشد 
عربســـتان، از شـــهروندان این کشور و بقیه از اتباع خارجی هســـتند. درحالی که جمعیت 
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ایران در سال 2015، در حدود 79.109.272 نفر می باشد ]95[.

شکل  1-8( نمودار رشد جمعیت عربستان و ایران از سال 2000 تا 2015 

یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک  هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی  مشخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک  های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در  بودن 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
که افراد با نزدیک شدن  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان می دهد  خود به دیگران 
کمک به آن ها می اندیشـــند  به پایان زندگی و یاد مرگ بیشـــتر به دیگران فکر می کنند و به 

.]96[
در برخی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت 
کمک های خیریه نشان می دهند، و درعین حال  مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به 
کمک  های  کردن ابـــراز می کننـــد، در عمل  کمک  کمتـــری به  مـــردان باوجوداینکـــه تمایل 
بیشـــتری می  کنند؛ علی  رغم این مسائل جنسیت نمی  تواند به عنوان یک متغیر مستقل و 
منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر 
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کردن نیز تأثیرگذار می باشند. کمک  سایر افراد خانواده نسبت به 
کشور عربســـتان در سال 2016 مطابق جدول 1-1  گروه  های ســـنی مختلف در  درصد 

بوده است ]97[.

گروه  های مختلف سنی برحسب جنسیت جدول  1-1( درصد 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-026.561.05

224-1518.841.15

354-2546.41.31

464-554.861.2

653.341.04 و باالتر5

1005.75جمعیت کل6

شکل  1-9( نمودار ساختار سنی شهروندان عربستان سعودی در سال 2016
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اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
جامعه عربســـتان بر پایه روابط قبیله ای اســـتوار اســـت. وجود تعصب و علقه نیرومند 
قبیله ای به عالوه مذهب، شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه می باشد. بااینکه دین اسالم 
در این ســـرزمین ظهور نمود و مدت زمانی این ســـرزمین مرکزیت جهان اســـالم را به عهده 
یـــادی زندگـــی می کننـــد و هرکدام  کـــه در ســـرزمین فـــوق قبیله های ز داشـــت، امـــا ازآنجا

رسوم خاص خود را به عنوان یک میراث نگهداری می کنند. آداب و
کردن  که هریک درصدد قبضه  زه ســـه جناح عمده در داخل آل ســـعود وجود دارد  امرو
گروه غالب در خانواده  که از دهه، به صورت  گروه اول خاندان فهد اســـت  قدرت اســـت. 
سعودی بوده است و از نایف بن عبدالعزیز، سلطان بن عبدالعزیز، سلمان بن عبدالعزیز 
که  گـــروه دوم  و... تشکیل شـــده و همگـــی از یک مادر بوده و به قبیله ســـدید وابســـته اند. 
که به قبیله  ملک عبداهلل در حال حاضر پادشـــاه عربستان است، از مادر دیگری هستند 
گروه ســـوم،  گروه اســـت.  یر امور خارجه نیز از این  ز شـــمر وابســـته اند. ســـعود بن فیصل، و
گروهی هستند و افرادی چون خالد بن فیصل  که فاقد تشکیالت  فرزندان فیصل هستند 

و ترکی فیصل به آن تعلق دارند.
نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسالمی است. 
بر اســـاس احکام دین اســـالم، مردان در صورت تمایل مجاز به ازدواج با حداکثر چهار زن 
هستند. مطابق سنت رایج در عربستان سعودی، در مراسم عروسی و میهمانی ها، محل 

میهمانان زن و مرد از هم جدا است ]6[.

فعالیت اقتصادی زنان	 
در قوانین سعودی، زنان تنها مجاز به فعالیت در زمینه آموزش و بهداشت و یا چندین 
کار به هیچ صورت اجازه تعامل با مردان را ندارند.  مورد استثنائی دیگر هستند و در حین 
آموزش برای زنان بســـته به کالس های دختران می شـــود و آن ها حق آموزش برای پسران را 
کارها نیز  کارها بســـیار بســـته اســـت و برای ایـــن  ندارند. بااین حال بازهم شـــرکت زنان در 
اجازه رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب می شود. علما گماردن زن به هر کاری که باعث 

کرده اند ]6[. همکاری و ارتباط با مردان نامحرم می شود، را حرام اعالم 
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کشور ســـنی مذهب هستند و شـــیعیان به صورت اقلیت در این  کنان این  بیشـــتر سا
که از  کشـــور عربستان مسلمان هستند  کشـــور زندگی می کنند. در سال 2014، 95% مردم 
ایـــن میزان، 85%- 90% افراد ســـنی و 10%- 15% آن ها، شـــیعه می باشـــند. اکثر جمعیت 
عربســـتان مسلمان و بر مذهب حنبلی  و بخشـــی از مردم بر مذهب شیعه هستند. تعداد 

کشور سکونت دارند ]15[. اندکی مسیحی، یهودی، بودائی، هندو و سیک نیز در این 

جنبه های فرهنگی حج	 
یژه  ای  مکه، ســـرزمین وحی، پایگاه و پایتخت مســـلمانان، دارای شرافت و عظمت و
که برگزاری مراسم  یژگی های منحصر به فردی دارد  در میان شـــهرهای اسالمی اســـت و و

باشکوه حج، بر اهمیت این شهر افزوده است.
یخی،  مراســـم حج سبب شده اســـت این شـــهر مقدس، مطرح و از نظر فرهنگی و تار
کشـــوری، شـــماری بـــه عنوان  یت شـــود. در این مجمع ســـاالنه، از هر  جهـــان اســـالم تقو
نمایندگان جامعه خود حضور می  یابند. شرکت این افراد، برای آشنایی با اندیشه و افکار 
و انتقال اطالعات با یکدیگر اســـت و این تبادل افکار و اندیشـــه می  تواند در زمینه  های 
گون عقیدتی، اجتماعی و سیاســـی اثرگذار باشـــد.یکی از مهم  ترین عوامل فرهنگی،  گونا

تبادل فرهنگ  ها و اطالعات در جهان اسالم است ]100[.
که اخبار و اطالعات مربوط به پیامبر و خاندان  این اجتماع ســـاالنه ســـبب می  شـــود 
گسترش دهند. از این  رسالت بهتر و بیشتر منتقل شود و مسلمانان روش و منش نبوی را 
 رو، حج، مهم  ترین پایگاه پیام  رســـانی است. امام صادق علیه  السالم در این باره چنین 
گفته می  شود به  ید چرا به حج فرمان داده شده است، در پاسخ  کسی بگو گر  می  فرماید: ا
علـــت اینکـــه دین  شناســـی و نقل ســـخنان و اخبار ائمـــه اهل  بیت علیهم  الســـالم به هر 
یش  کـــه به وطن خو منطقـــه و ناحیه اســـت. انتقال فرهنگ  ها ســـبب می  شـــود هنگامی 
گسترش دهند و چهره واقعی اســـالم را آشکار سازند و  بازگشـــتند، آموزه  های اســـالمی را 

بکوشند مسلمانان به قدرتی بزرگ تبدیل شوند ]100[.



شکل 1-10( مناسک حج



| فصل دوم |

 مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور عربستان سعودی در 





کشور عربستان سعودی- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــور عربستان ســـعودی بیان شد. پیش از  کلی درباره  در فصل گذشـــته، اطالعاتی 
رود به بررســـی ســـاختار وقف و امور خیریه در عربســـتان، الزم است مفاهیم اولیه در این  و
گردد. در این فصل مفاهیمی همچون وقف، خیریه، سازمان های جامعه  حوزه مشخص 

گرفت. مدنی، نیات خیریه و مالیات در عربستان سعودی موردبررسی قرار خواهند 

وقف- 1-1
که می تواند به فروش برسد، خریداری شود و یا اهدا شود، می تواند وقف  هر نوع دارایی 
ک و مستغالت( و دارایی های غیرثابت  که می تواند شـــامل دارایی های ثابت )امال شـــود 
)پول نقد و ســـهام( شـــود. وقف ها به دودســـتۀ وقف خانوادگی )که وابســـته بـــه خانواده و 
فرزندان یک فرد است( و وقف خیریه ای )این نوع وقف می تواند توسط تمام اقوام مسلمان 

گیرد( تقسیم می شوند. مورداستفاده قرار 

اهداف وقف اسالمی- 1-1-1
کردن	  کردن و هزینه  منطبق بودن با دستورات خداوند در اعطا 
دســـتیابی بـــه اصل همبســـتگی در میان اعضـــای یک ملـــت و ایجاد تعـــادل و برابری 	 

اجتماعی در میان افراد
اطمینان از درآمد حاصل از موقوفه ها و بهره برداری از آن ها به طور مداوم	 
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دســـتیابی به اهداف توســـعه اجتماعی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، 	 
بهداشتی و... ]93[.

موقوفات - 1-3
یـــه به دودســـتۀ موقوفات  یـــه، موقوفات خیر بر اســـاس الیحه ســـاماندهی اوقـــاف خیر

عام المنفعه و موقوفات شخصی تقسیم می شوند:
الـــف( موقوفات عام المنفعه: مانند موقوفات حرمین شـــریفین و موقوفات مســـاجد و 

انجمن ها و مدارس و دیگر موقوفات وقف شده به مراجع خیریه عامه. 
که این موقوفات به آن ها واگذار  ب( موقوفات شـــخصی: پس از انقراض نســـل افرادی 
گروه موقوفه را به آن ها واگذار  که این  یشان آن ها و نیز افرادی  شده است و یا نزدیکان و خو

کرده اند، به مراجع ذینفع دولتی منتقل می شود ]20[.
زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و  که و مقصود از اوقاف خیریه1، نهادهایی است 

کنونی و آینده متولی امور آن است.  ارشاد در زمان 
که در وقف نامه به آن اشـــاره شده  یر نظر متولیان شـــرعی  موقوفات خیریه شـــخصی ز
که از ســـوی دادگاههای قانونی برای اداره آنها منصوب شـــده باشـــند،  اســـت و یا افرادی 

اداره می شوند2. 
ادارات اوقـــاف3 حق نظارت و نگهداری از موقوفات خیریه شـــخصی بهمنظور حفظ 
کم  کننده و حتی مصادره موقوفه با حکم حا کمک به اجرای شروط وقف  این موقوفات و 
شـــرع را دارند و البته این مســـئله منوط به منقرض شدن افراد مستحق تولیت و واگذاری 
تولیت آن به مراجع خیریه عامالمنفعه است و باید اطالعات الزم در این زمینه در اسناد 

موجود باشد ]20[.

خیریه4- 1-1
بخـــش خیریه به طور قابل توجهی در ســـال های اخیر گســـترش یافته اســـت. در ســـال 

1. ماده 1 الیحه ساماندهی اوقاف خیریه
2. ماده 3 الیحه ساماندهی اوقاف خیریه
3. ماده 4 الیحه ساماندهی اوقاف خیریه

4. Charity
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زه 950 ســـازمان غیرانتفاعی وجود  2008، 200 ســـازمان غیرانتفاعی وجود داشـــت. اما امرو
کـــه دارای یکســـری  یـــه می باشـــند  کـــه از ایـــن تعـــداد، 600 مـــورد آن مؤسســـات خیر دارد 

گسترده هستند. فعالیت های 
حـــدود 10 ســـال قبل )تقریبـــًا در ســـال 2005( یک قانونی بـــرای تنظیم امـــور مربوط به 
زارت امور اجتماعی پیشنهاد شده  تأسیس فعالیت های بخش های بزرگ خیریه توسط و
یب نشد. این  یران تصو ز گذاشـــتن، هرگز توســـط شـــورای و بود، اما این قانون برای به اجرا 
قانـــون تعیین شـــده بود تـــا نه تنها فعالیت های مربوط به مؤسســـات را تنظیـــم کند، بلکه 
گیرد. در حال حاضر، این قانون به نام "قانون  فعالیت های مربوط به انجمن ها را هم در بر 
که به عنوان قانون اساسی  جامعه مدنی" نامیده می شـــود ]21[. قانون اساســـی عربســـتان 
که از  حکومت شناخته شـــده اســـت، در ســـال 1992 توســـط یک حکم و فرمان سلطنتی 
که به طور  که هیچ مقرراتی  یب رســـید. قابل ذکر است  ملک فهد صادر شـــده بود، به تصو
کند، وجود نداشت. ماده 27  خاص از حقوق آزادی انجمن ها یا اجتماعات پشـــتیبانی 
کند تا در فعالیت های  یق  که دولت باید ســـازمان ها و افراد را تشـــو این قانون بیان می دارد 
یخ 7 دســـامبر 2015، عربستان ســـعودی یک قانون  بشردوســـتانه مشـــارکت نمایند. در تار
کـــرد. این قانون بر  جدیدی را برای تنظیم انجمن ها و ســـازمان های جامعه مدنی منتشـــر 
یب شده بود و  که هفت ســـال قبل توسط مجلس شـــورا تصو یسی اســـت  اســـاس پیش نو
برای اولین بار در چارچوب پادشـــاهی عربستان، یک چارچوب قانونی برای سازمان های 

جامعه مدنی غیر خیریه ای فراهم می کند.
یخ عربستان سعودی، اشکال مختلفی از سازمان های جامعه مدنی1 پدید  در طول تار
کرده انـــد. در حال حاضر صدها ســـازمان  که به تســـهیل اقدامـــات عمومی کمک  آمدنـــد 
که بیش از نیمی از آن ها، ســـازمان های خیریه هســـتند و بیشتر  جامعه مدنی وجود دارند 

آن ها وابسته به دولت می باشند.
ســـازمان های جامعـــه مدنی در عربســـتان ســـعودی می توانند به عنوان یـــک "انجمن 
یـــه" یا یک "مؤسســـه و ســـازمان خیریه" ثبت شـــوند. انجمن ها و مؤسســـات خیریه،  خیر

1. Civil Society Organizations (CSO)
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کمک بـــه فقرا، بهبود مســـکن، ارائه  یـــه ای و داوطلبانه؛ مثل  یکســـری فعالیت هـــای خیر
کار از طریـــق برنامه های  کمک هـــای مالی بـــه نیازمندان، آماده ســـازی جوانان بـــرای بازار 
کارفرمایان، و ارائه مراقبت های بهداشـــتی، آموزشـــی و خدمات  آموزشـــی و هماهنگی با 

اجتماعی را انجام می دهند.
یران مصـــوب 1410 ه.ق حکمرانی و  ز تمامی این ســـازمان ها توســـط تصمیم شـــورای و
کنتـــرل می شـــوند و ازلحاظ مراحـــل ثبت نام، نظارت بـــر انتخابات هیئت مدیره، بررســـی 
زارت امـــور اجتماعی  حســـاب های مالی و بررســـی فعالیت ها و برنامه هایشـــان توســـط و
موردبررســـی و نظارت قـــرار می گیرند. همچنین ممکن اســـت انجمن های خیریه با توجه 
زارت امور  به انـــدازه بودجه شـــان، یکســـری پشـــتیبانی های مالی را به صـــورت ســـاالنه از و
کننـــد. بااین حال، یک تعـــدادی از انجمن خیریه مبتنـــی بر خانواده  یافت  اجتماعـــی در
زارت، به ثبت رسیده اند؛ این انجمن های  وجود دارد که بدون هیچ گونه پشتیبانی مالی از و

خیریه عمدتًا مربوط به برنامه های آموزشی و فرهنگی می باشند ]22[.

سازمان های جامعه مدنی1- 1-5
یر اســـت:  گروه های ز گســـترده ای از  ســـازمان های جامعـــه مدنـــی شـــامل یک طیـــف 
گروه هـــای بومی،  کارگـــری،  گروه هـــای جوامـــع، ســـازمان های غیردولتـــی2، اتحادیه هـــای 

سازمان های خیریه ای، سازمان های مذهبی، انجمن ها و بنیادهای حرفه ای. 
ســـازمان های جامعـــه مدنی در عربســـتان ســـعودی می تواننـــد به عنوان یـــک انجمن 
یـــه ای یا یک ســـازمان خیریه ای به ثبت برســـند. انجمن ها و ســـازمان های خیریه ای  خیر
کـــه عبارت اند از: کمک به  می تواننـــد فعالیت هـــای خیریه ای و داوطلبانـــه انجام دهند، 
نیازمندان، بهبود محل اقامت، ارائه کمک های مالی به افراد نیازمند، آماده سازی جوانان 
کارفرمایـــان؛ و ارائه خدمات  کار به واســـطه برنامه های آموزشـــی و هماهنگی با  برای بازار 
یران به  ز بهداشـــتی، آموزشـــی و اجتماعـــی. هر دو نوع خیریه ها توســـط تصمیم شـــورای و
زارت امـــور  شـــماره 107 مـــورخ 25 جمادی اآلخـــر 1410، حکمرانـــی و اداره می شـــوند، و و

1. Civil Society Organizations (CSOs)
2. Non-Governmental Organizations (NGOs)
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اجتماعـــی بـــر فرآینـــد ثبت نـــام، انتخـــاب هیئت مدیره، حســـاب های مالـــی و برنامه ها و 
فعالیت هـــای خیریه هـــا نظـــارت می کند. انجمن های خیریه، پشـــتیبانی مالی ســـاالنه از 
یافت می کنند که این حمایت مالی به ســـایز بودجه هر انجمن  زارت امـــور اجتماعـــی در و

بستگی دارد ]23[.

سازمان های خیریه- 1-5-1
گروه ها و انجمن ها در سراســـر  بخـــش ســـازمان های خیریه، بزرگ ترین زمینـــه فعالیت 
که ســـومین مورد آن زکات  عربســـتان اســـت. منشـــأ خیریه را می توان در پنج رکن اسالم، 
یـــه می توانند یـــک طیفی از  کرد. مؤسســـات خیر یـــه(، دنبال  اســـت )مربوط بـــه امور خیر

کوچک تا سازمان های بزرگ ملی را شامل  شوند. سازمان های محلی 
یـــه فعالیـــت می کننـــد، بنیادهـــای مربـــوط به  کـــه در بخـــش خیر نهادهـــای دیگـــری 
که بسیار برجسته و نمایان  خانواده های تاجر می باشـــند؛ مانند بنیاد عبداللطیف جمیل 
اســـت. همچنین بنیادهای مربوط به پادشاهان بسیار قابل توجه است، مانند مرکز ملک 
کارافتادگان می باشـــد و یا بنیاد خیریه  که برای تحقیقات مربوط به معلوالن و از  ســـلمان 
ملک خالد. هر دو نوع این بنیادها )بنیادهای مربوط به خانواده های تاجر و پادشـــاهان( 
مانند خیریه های ســـنتی رفتار می کنند و انجمن هایی را تشـــکیل می دهند که در آن افراد 

جلسات و نشست هایی را برگزار می کنند ]24[.
کار و امور اجتماعی  یر  ز که و اموال ســـازمان های خیریه1 بعد از انحالل مطابق با آنچه 
کرده اســـت، به انجمن های خیریه می رســـد مگر آنکه اساســـنامه سازمان ها،  مشـــخص 

گرفته باشد ]25[.   سازوکاری را برای انتقال این اموال به عمل خیریه دیگری در نظر 

انجمن های خیریه- 1-5-1
که 20 نفر، برای تأسیس آن درخواست  انجمن های خیریه زمانی ایجاد2 خواهند شـــد 
که هیچ کدام  کامل،  بدهند یا بیش از چند نفر با تابعیت ســـعودی با دارا بودن شایستگی 

1. ماده 24 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
2. ماده 1 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
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از آن ها به هیچ جرمی که در منافات با شرافت فرد است محکوم نشده باشد. این امر پس 
کار و امور اجتماعی با تأسیس آن است ]25[. زارت  از موافقت و

هـــدف انجمن خیریـــه1، ارائه خدمات اجتماعی ) نقدی یا به صورت کاال(، آموزشـــی، 
فرهنگی، بهداشتی و یا هر چیزی که به خدمات انسانی مرتبط است، می باشد؛ بدون آنکه 
کســـب درآمـــد مـــادی باشـــد و اساســـنامه انجمـــن، اهـــداف آن را مشـــخص  هـــدف آن، 

می کند]25[.

ل انجمن های خیریه- 1-5-1-1 انحال
که در اساسنامه  بنا بر تصمیم مجمع عمومی انجمن های خیریه و مطابق با قواعدی 
کرد2.  این انجمن ها مشخص شده است، می توان به صورت اختیاری، انجمن را منحل 
کار و امور اجتماعی است3: یر  ز یر، بنا بر تصمیم و انحالل انجمن ها در یکی از حاالت ز

کمتر از 20 نفر باشد.	  تعداد اعضای انجمن 
ر باشند و یا مرتکب خالفی بزرگ شوند که در تعارض با 	  یش دو انجمن ها از اهداف خو

اساسنامه باشد.
یش عاجز باشد.	  از پرداخت تعهدات مالی خو
کنند.	  اموال خود را در موارد غیر مشخص هزینه 
کلی یا رسوم مورداحترام در عربستان باشد.	  اهداف انجمن در تضاد با نظام 
رزد.	  از احکام مشخص شده در این الیحه تخلف و

کار و امور اجتماعی می تواند بجای انحالل انجمن، هیئت مدیره موقتی را برای  یر  ز و
گر این عمل  کـــه وظایف هیئت مدیره را بر عهده می گیـــرد. البته ا کند  ره انتخاب  یـــک دو

برای مصلحت عمومی و درروند تحقق اهداف انجمن باشد ]25[.

نیات خیریه در عربستان- 1-2
که  فعالیت مؤسســـات خیریه در عربستان به طورکلی در 4 موضوع گنجانده می شوند 

1. ماده 2 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
2. ماده 14 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
3. ماده 15 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
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یرشاخه تقسیم می شوند. هرکدام از آن ها به تعدادی ز

اجتماعی- 1-2-1
مراقبت از یتیمان	 
کمک به بیماران	 
کودکان	  مراقبت از 
افراد معلول و ناتوان	 
زندانیان و خانواده های آن ها	 
افراد مسن	 
مردم فقیر و نیازمند	 
گاهی اجتماعی 	  آ
یع آن ها	  ری زکات و صدقات و توز جمع آو
سایر	 

بهداشت- 1-2-1
مراقبت های بهداشتی 	 
کلینیک های قابل حمل	 
 خدمات درمانی و پزشکی رایگان 	 
داروخانه های قابل حمل	 
معتادان	 
بیماری های مزمن	 

آموزش و تحقیق- 1-2-3
تحصیل	 
رش استعدادها	  پرو
آموزش	 
تحقیقات علمی	 
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توسعه- 1-2-1
وام با نیت خیرخواهانه	 
کوچک	  ژه های  حمایت از پرو
اقتصاد اوقاف	 
کارخانه ها با  اهداف خیرخواهانه	  ایجاد 
توسعه اجتماعی	 
راهنما خانواده ]26[	 

گزارش  یرشـــاخه های آن ها توســـط ســـازمان الخیر الشـــامل  نیات خیریه فوق الذکر و ز
یرشاخه های  که در شـــکل 2-1 هم مشـــاهده می شـــود، تعداد ز شـــده اســـت. همان طور 
موجـــود در موضـــوع اجتماعی 10، بهداشـــت 6، آموزش و پژوهش 4 و در زمینه توســـعه 6 

مورد می باشند ]27[.

شکل 2-1( تعداد زیرشاخه های موجود در نیات خیریه مختلف )سال 1437ه.ق )1394((
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مالیات در عربستان سعودی- 1-2
ک،  هیچ انگیزه مالیاتی در عربســـتان ســـعودی وجود ندارد، همچنین مالیات بر امال
مالیات بر درآمد، مالیات بر ســـود ســـرمایه و یا مالیات شـــرکتی در عربســـتان وجود ندارد. 
گرفته می شـــود و  کار  که برای ســـودهای شـــرکتی و فردی به  تنها مالیات، "زکات" اســـت 
ســـپس توســـط ســـازمان های جامعه مدنی برای حمایت از نیازمندان استفاده می شود. 
اهمیـــت زکات در ســـازمان های جامعـــه مدنـــی عربســـتان، از لحاظ حقوقـــی، در قانون 
ین شده است. بر اساس حکم  مالیات بر درآمد، و در حکم ســـلطنتی شماره 3321 تدو
زرا به شـــماره 394 منتشـــر شـــد، که اداره زکات و مالیات بر درآمد  ســـلطنتی، قطعنامه و
زارت مالیه تأســـیس شده است. بر اســـاس آخرین حکم سلطنتی به  تحت سرپرســـتی و
کـــه شـــهروندان  افـــرادی  از شـــرکت ها و  ری زکات  شـــماره 8634/28/2/17، جمـــع آو
ســـعودی می باشـــند، با یک نرخ 2.5% مطابق با فقه اســـالمی تنظیم شـــده بود. مفاد این 
زرا بـــه شـــماره 393 توســـعه یافـــت گـــه دســـتورالعمل هایی بـــرای  حکـــم در قطعنامـــه و
ری زکات از تمام سعودی ها را در بر می گرفت و تمامی  سازمان دهی، حسابرسی و جمع آو
یـــع وجـــوه زکات باید در  ری و توز افـــراد هـــم موظـــف بـــه پرداخـــت آن می باشـــند.جمع آو
یافتنی و پرداختنی سازمان های جامعه مدنی و همچنین در حساب های  حساب های در
درآمد و هزینه ثبت شـــوند. همچنین اهداکنندگانی که در زکات مشـــارکت داشـــته اند، 
ری و خرج شده اند،  باید از میزان وجوهی که توسط سازمان های جامعه ی مدنی جمع آو

گاهی یابند ]28[.  آ

کشور عربستان در حوزه وقف و امورخیریه- 1-2 بخشنامه ها و الیحه های 
گرفتند  کشـــور عربستان سعودی تعداد بخشنامه و الیحه مورداستفاده قرار  گزارش  در 

که عبارت اند از:
زارتخانه شئون اسالمی، وقف، هدایت و  1. الیحه ســـاماندهی اوقاف خیریه مصوبه و

گرفته است )پیوست 1(. که مورد موافقت پادشاه عربستان قرار  ارشاد 
که بـــه دودســـتۀ موقوفات  یـــه می پـــردازد  ایـــن الیحه بـــه معرفـــی مفهـــوم موقوفات خیر
عام المنفعه و موقوفات شـــخصی تقســـیم می شـــوند. همچنین در این الیحه بیان شـــده 
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یر نظر چه افرادی اداره می شـــوند و پس از منقرض  که موقوفات خیریه شـــخصی ز اســـت 
شـــدن نســـل افرادی که مستحق تولیت موقوفات می باشـــند، تولیت این موقوفه ها به چه 
یض اعیان موقوفاتی  کسانی واگذار می گردد. نمونه الگوهای مختلف برای فروش و یا تعو
کـــه فایـــده کمی دارند، بی فایده شـــده اند، و یا بیم از بین رفتن آنان مـــی رود، در این الیحه 
رده شـــده اســـت. همچنین انواع مختلف دفاتر ثبت سازمان های اوقاف، نحوه ثبت و  آو

کمیتۀ ثبت در این الیحه ذکر شده است.
یـــران به شـــماره 107 مورخ  ز یـــه مصوبه هیئت و 2. الیحـــه انجمن ها و مؤسســـات خیر
کار و امـــور اجتماعی  زارتخانه  گزارشـــات و کـــه ایـــن الیحه مشـــتمل بـــر  1410/6/25 ه.ق 

می باشد )پیوست 2(.
که باب اول مربوط به انجمن های خیریه می باشد و  این الیحه دارای ســـه باب اســـت 
دارای چهارفصل اســـت. فصل اول؛ به بیان نحـــوه ایجاد انجمن های خیریه و اهداف آن 
که انجمن های خیریه برای تأســـیس باید دارای چه شرایطی باشند و اساسنامه  می پردازد 
انجمن ها باید شـــامل چه توضیحات و احکامی باشـــد. در فصل دوم؛ ســـاختار اداری و 
مالـــی انجمن هـــای خیریه، اینکـــه این انجمن ها از چه هیئت هایی تشـــکیل می شـــوند و 
نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره به چه صورتی می باشد، ذکر شده است. فصل سوم؛ 
یـــه و اینکه تحت چـــه شـــرایطی این انجمن هـــا منحل  نحـــوه انحـــالل انجمن هـــای خیر
می شوند، بیان شده است. در نهایت فصل چهارم از باب اول؛ به معرفی احکام عمومی 
زارت کار و امور اجتماعی مسئول اشراف بر اعمال انجمن های  می پردازد و بیان شده که و

گاهی یابد. خیریه می باشد و می تواند بر دفاتر مربوط به فعالیت انجمن ها آ
که دارای سه فصل است.  باب دوم الیحه مذکور مربوط به مؤسسات خیریه می باشد 
فصـــل اول؛ بـــه بیان نحوه ایجاد مؤسســـات خیریه و اهداف آن می پـــردازد. در فصل دوم؛ 
کـــه برای  یـــه بیـــان شـــده اســـت و تمامـــی مواردی  نظـــام اداری و مالـــی انجمن هـــای خیر
انجمن های خیریه ذکر شـــده اســـت، برای این نوع از مؤسســـات هم برقرار می باشد. باب 

سوم الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه به بیان احکام پایانی می پردازد.
یران به شماره م/1  ز 3. بخشـــنامه امامان جماعت، مؤذنان و خادمان مصوبه هیئت و
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گرفته است )پیوست 3(. که مورد موافقت پادشاه عربستان قرار  مورخ 1392/1/9 ه.ق 
رده شـــده است، بر تمامی امامان جماعت، مؤذنان و  که در این بخشـــنامه آو احکامی 
کار  خادمان مســـاجد منطبق می باشـــد، به غیراز کسانی که در حرمین شریفین مشغول به 
هستند. احکام این بخشنامه مشتمل بر تعیین حقوق افراد مذکور، شرایط انتخاب آنان، 
کارکنان مساجد و  کارکنان و پاداش آنان، وظایف  کارکنان مســـاجد، دســـته بندی  تعیین 

گرفته شود، می باشد. کارکنان مساجد در نظر  که ممکن است برای  مجازات هایی 
که  4. بخشـــنامه شورای عالی اوقاف مصوبه شماره م/35 مورخ 1386/7/18 ه.ق 
زارت  گزارشـــات و ر این بخشـــنامه به موجب فرمان پادشـــاه عربســـتان و مشـــتمل بر  صدو

شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد می باشد )پیوست 4(.
احکام این بخشـــنامه مشتمل بر نحوه انتخاب اعضای شورای عالی اوقاف، وظایفی 
کردن  کسب درآمد از اوقاف خیریه و هزینه  که این شورا بر عهده دارد، نحوه بهره برداری و 
که بر عهده شورای عالی اوقاف است و نحوه تشکیل جلسات آن ها و اینکه  این درآمدها 

این جلسات باید شامل چه افرادی باشد و حداقل چند نفر حضور یابند، می باشد.





| فصل سوم |

 وضعیت موجود وقف و امور خیریه
کشور عربستان سعودی در 





وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور عربستان سعودی - 3

مقدمه- 3-1
پس از بررســـی وضعیت عمومی کشـــور عربســـتان و آشـــکار شـــدن مفهوم وقف و امور 
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور  خیریه، در این فصل به بررســـی روند تار
عربســـتان پرداختـــه می  شـــود و پس ازآن به بررســـی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط به 

نهادها و درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخی توســـعه بنیادهـــای خیریه در  بـــاره رونـــد تار در بخـــش رونـــد توســـعه، مطالبـــی در
زارت حج و اوقاف و مهم ترین موقوفه ها در عربســـتان  عربســـتان ســـعودی، روند توســـعه و
یخ تأســـیس آن ها بیان شده است. در بخش دوم، وضعیت موجود  ســـعودی بر اساس تار
یـــه، تعداد  ژه هـــای خیر یـــه، آمـــار مؤسســـات خیریه، آمـــار مربـــوط به پرو وقـــف و امورخیر
اهداکنندگان و هزینه های بنیادهای خیریه به تفکیک 13 اســـتان عربســـتان بیان شـــده 
اســـت. همچنین این قسمت به بیان وضعیت موجود مساجد، امامان جماعت و تعداد 

رقبا و برندگان در مسابقه قرآن می پردازد.

روند تاریخی توسعه بنیادهای خیریه در عربستان سعودی- 3-1
کارهای مختلف خیرخواهانه  که  پادشـــاه عربســـتان )عبدالعزیز( به عنوان یک فردی 
کامل از وقف در عربستان مراقبت نموده  انجام داده است، شناخته شده است و به طور 
است. وی همچنین به عنوان فردی که از مساجد و موارد مربوط به آن ها مراقبت می کند، 
و همچنین مراقبت از دو مســـجد مقدس و امور مربوط به آن ها شناخته شده است. وی 
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یـــژه ای به وقف داشـــته و ابتدایی تریـــن نگرانی های وی،  در زمـــان پادشـــاهی اش، توجه و
ران پادشـــاهی خود، مسئولیت مراقبت،  بحث نظارت بر موقوفه ها بوده اســـت. وی در دو
زارت حج و اوقاف در سال  ســـازمان دهی و توجه به موقوفه ها را بر عهده داشـــت تا اینکه و
زارتخانه ی مستقلی برای مسائل  گردید و سپس در سال 1414 ه.ق و 1381 ه.ق تأســـیس 
زارتخانه ی مســـتقلی برای شـــئون اســـالمی و وقف اختصـــاص داده  مربـــوط بـــه حـــج و و

شد]29[. 

مهم ترین موقوفه ها در عربستان سعودی بر اساس تاریخ تأسیس آن ها- 3-1-1
یع . 1 یس، چاپ، انتشار و توز کتابخانه های وقف شده و وقف کتاب های دست نو ایجاد 

کتاب ها برای وقف های قانونی
وقف مدرسه سولتیا1 از سال 1285 ه.ق در مکه و در سال های پس ازآن . 2
وقف مدرسه الفالح در جده 1323 ه.ق و پس ازآن در سال 1330 ه.ق در مکه. 3
وقف مدارس علمی مذهبی در مدینه از سال 1348 ه.ق. 4
ســـازمان دهی و توسعه موقوفات دو مسجد مقدس و همچنین هزینه های عظیم آن از . 5

ران پادشاهی ملک عبدالعزیز دو
که توسط پادشاه عبدالعزیز تأسیس شده است.. 6 بنیاد وقف عزیزیه 
که یک نهاد فرهنگی است و در سال 1392 ه.ق . 7 یاض،  خانه ی پادشاه عبدالعزیز در ر

که هدف از تأسیس آن، حمایت از تحقیقات و مطالعات علمی  تأســـیس شده است 
و همچنین میراث فرهنگی است.

یت این مجموعه از . 8 کـــه مأمور مجموعـــه ملک فهـــد برای چاپ قرآن مقدس در مدینه 
ســـال 1405 ه.ق آغاز شده اســـت و یکی از بزرگ ترین و بهترین مجموعه های چاپ در 

جهان است.
یاض که در سال 1405 ه.ق تأسیس شده است.. 9 کتابخانه عمومی ملک عبدالعزیز در ر

بنیاد خیریه ملک فیصل که در سال 1396 ه.ق تأسیس شده است، که دفتر مرکزی آن . 10
یاض است و به عنوان یک مرکز علمی، تحقیقاتی، خیریه ای شناخته شده است. در ر

1. Sowltiyah 
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بنیاد خیریه ی شاهزاده سلطان. 11
بنیاد خیریه اآلنود1. 12
بنیاد خیریه الراجحی2. 13
بنیاد خیریه ی عبدالرحمن. 14
بنیاد خیریه ی عبدالعزیز بن باز. 15
بنیاد وقف بهداشت و سالمت در عربستان سعودی. 16
بنیاد وقف مادر شاهزاده ثامر بن عبدالعزیز. 17

که برای مراقبـــت از فقرا،  ژه هـــا و ســـازمان های وقفی وجـــود دارد  بســـیار دیگـــری از پرو
یتیمـــان و افـــراد ناتوان، افراد معلـــول و آســـیب پذیر به طورکلی، و همچنیـــن مراقبت های 
کتابخانه های خصوصی  بهداشـــتی، آموزش، پژوهش های علمی و مطالعات اسالمی و 
گفت یک بیداری بزرگ و یک افزایشـــی در رابطه با بحث  و عمومـــی. به طوری که می توان 

وقف در عربستان سعودی از آغاز قرن پنجم هجری پدید آمده است ]30[.

وضعیت موجود وقف و امور خیریه، مساجد و فعالیت های قرآنی در عربستان- 3-3
وضعیـــت موجود در دو بخش، وضعیت موجود وقف و امور خیریه و وضعیت موجود 

گرفته است. بقاع متبرکه، مساجد و فعالیت های قرآنی موردبررسی قرار 

وضعیت موجود وقف و امور خیریه- 3-3-1
یـــه و  یـــه، انجمن هـــای خیر ژه هـــای خیر ســـازمان الخیـــر الشـــامل آمـــار مربـــوط بـــه پرو
ز رسانی سایتش در  کمک های مالی را بر اســـاس آخرین برو اهداکنندگان )بخشـــندگان( 

کرده است. یخ 26 جمادی االول 1437ه.ق )1394ه.ش( را ارائه  تار
آمار مربوط به مؤسســـات خیریه در اســـتان های مختلف عربستان سعودی در شکل 
3-1 نشان داده شده است. همان طور که در شکل نمایان است، تعداد مؤسسات خیریه 
یاض 117، مکه 123، نجران 10، جوف 10، حدود شـــمالی 11، باحه 21، تبوک  در منطقه ر
21، جـــازان 28، مدینـــه 47، حائل 48، قصیم 59، عســـیر 61 و اســـتان شـــرقی 67 مورد 

1. Al Anoud
2. Al Rajhi
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که مشخصات آن ها در سایت  کل مؤسسات خیریه تا سال 1437ه.ق  می باشـــد. تعداد 
سازمان الخیر الشامل وارد شده است، 623 مورد می باشند ]31[. 

شکل 3-1( آمار مؤسسات خیریه به تفکیک در 13 استان عربستان در سال 1437ه.ق )1394(

ژه های خیریه در اســـتان های مختلف عربســـتان ســـعودی در شکل  آمار مربوط به پرو
ژه های  که در شـــکل نمایان اســـت، تعداد پرو 3-2 نشـــان داده شـــده اســـت. همان طور 
یاض 66، مکـــه 81، نجران 22، جوف 1، حدود شـــمالی 2، باحه 4،  یـــه در منطقـــه ر خیر
تبوک 14، جازان 25، مدینه 27، حائل 8، قصیم 11، عســـیر 40 و اســـتان شرقی 33 مورد 
ژه های خیریه تا ســـال 1437ه.ق که مشخصات آن ها در سایت  می باشـــد. تعداد کل پرو

سازمان الخیر الشامل وارد شده است، 334 مورد می باشند ]32[.
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شکل 3-2( آمار پروژه های خیریه به تفکیک در 13 استان عربستان در سال 1437ه.ق )1394(

آمار مربوط به تعداد اهداکنندگان )بخشـــندگان( در اســـتان های مختلف عربســـتان 
که در شـــکل نمایان است،  ســـعودی در شـــکل 3-3 نشان داده شـــده است. همان طور 
یـــاض 432، مکه 684، نجـــران 64، جوف 15، حدود  کننـــدگان در منطقه ر تعـــداد اهدا
شمالی 53، باحه 88، تبوک 31، جازان 188، مدینه 226، حائل 52، قصیم 117، عسیر 
که  کل اهداکنندگان تا سال 1437ه.ق  423 و اســـتان شرقی 257 مورد می باشد. تعداد 

در سایت سازمان الخیر الشامل به ثبت رسیده اند، 2630 نفر می باشند ]33[.

کنندگان )بخشندگان( به تفکیک در 13 استان عربستان در سال 1437ه.ق )1394( شکل 3-3( تعداد اهدا

گزارش شـــده درباره مؤسســـات خیریه،  ســـایت ســـازمان الخیر الشـــامل تعـــداد اخبار 
یخ 26 جمـــادی االول 1437ه.ق در  کمیته توســـعه را تا تار جوامـــع خیره، جوامع تعاونی و 
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شکل 3-4 به نمایش می گذارد ]34[.

کمیته توسعه  گزارش شده درباره مؤسسات خیریه، جوامع خیره، جوامع تعاونی و  شکل 3-4( تعداد اخبار 
)26جمادی االول 1437(

بانک مرکزی عربستان سعودی1 میزان هزینه های بنیادهای خیریه را در سیزده استان 
رده  که در جدول 3-1 آو گزارش می کند  عربســـتان سعودی بین سال های 2005 الی 2012 

شده است ]36[.

    جدول  3-1( هزینه های بنیادهای خیریه در 13 استان عربستان سعودی بین سال های 2005 الی 2012 
)هر ریال عربستان: 8.050 ریال سعودی(- میلیون ریال ایران

10051002100210021009101010111011

یاض 361/9499/8477/4439/1764/3834/3969/6267/4ر

184282/7239/2310/7394/56523/4665/6287/3مکه

5872/746/363/187/3787/486/161/4مدینه

29/2181/5156/9179/1275/64275/6293/8136/7قصیم

استان 
251/7214/9204/8320/9409/3430/4485/984/9شرقی

4955/152/564/87/46226/911/517/4عسیر

29/648/454/352/161/30561/33/743/8تبوک

1. مؤسسة النقد العربی السعودی
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10051002100210021009101010111011

41/959/271/965/175/11675/1110/923حائل

حدود 
13/921/820/722/626/75526/83/516/7شمالی

32/550/650/84775/875/879/767/7جازان

1/28/27/74/68/710/711/22/7نجران

19/524/516/91918/337/825/89/1باحه

3/619/912/512/230/2830/346/926/5جوف

1075/81539/31411/91600/32234/892495/72794/21044/6جمع کل

کشورها- 3-3-1 کشور عربستان در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
که مدیریت سازمان های بزرگ خیریه اسالمی را بر عهده دارند از  آن دســـته از علمایی 
یم ســـلطنتی ایجاد می شـــوند به  کثرًا شـــبه حکومتی اند و با مســـاعدت رژ که ا ایـــن جنبه 
نهادهای مذهبی رسمی نظام پادشاهی وابسته اند. مهم ترین این سازمان ها عبارت اند از: 
کمیته جوانان مجمع  ســـازمان بین المللی امداد اسالمی، ســـازمان جهانی رفاه اسالمی، 
جهانی عربســـتان و... بودجه این ســـازمان ها از طرف حکومت تأمین می شود به نحوی که 
هرســـاله میلیون هـــا دالر خرج هر یک از این مؤسســـات می شـــود و در عـــوض حکومت بر 

فعالیت های آن ها نظارت دارد.
کشورهای اسالمی و توسعه سایر  این ســـازمان ها در ظاهر در راســـتای مبارزه با فقر در 
کشـــورهای اسالمی فعالیت می کنند اما درواقع سکوی پرشی هستند برای فعالیت های 

تبلیغی تشکیالت وهابیت و آل سعود در خارج از مرزهای عربستان ]16[.
کشـــورها  کشـــور ترکیه ازلحـــاظ شـــاخص ها و معیارهـــای مختلف با دیگر  وضعیـــت 

که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار می گیرد. مقایسه شده است 

کشور ترکیه- 3-3-1-1 فعالیت های بشردوستانه فرامرزی 
کشور  کمک های بشردوستانه در میان 20  کشور عربستان را از نظر  شکل 3-9 جایگاه 
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نشان می دهد.

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور عربستان در دنیا از نظر میزان  شکل  3-5( جایگاه 

که در شکل 3-5 مشاهده می شود، کشور عربستان در سال 2015 در میان  همان طور 
یال( از نظر  کشور برتر دنیا رتبه دوازدهم را با میزان 638 میلیون دالر )20.674 میلیارد ر  20

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است ]81[.

عربستان
0.08 درصد

عربستان
638 میلیون دالر
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نشان می دهد.

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور عربستان در دنیا از نظر میزان  شکل  3-5( جایگاه 

که در شکل 3-5 مشاهده می شود، کشور عربستان در سال 2015 در میان  همان طور 
یال( از نظر  کشور برتر دنیا رتبه دوازدهم را با میزان 638 میلیون دالر )20.674 میلیارد ر  20

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است ]81[.

عربستان
0.08 درصد

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت  کشور عربستان در دنیا از نظر میزان  شکل  3-6( جایگاه 
درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015

کشـــور عربســـتان ازلحـــاظ میزان  که در شـــکل 3-6 مشـــاهده می شـــود،  همان طـــور 
کســـب  کشـــور رتبه دوازدهم را  بخشـــندگی به صـــورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 
کـــرده اســـت و میـــزان آن در ســـال 2015 برابر بـــا 0.08% تولیـــد ناخالص داخلی عربســـتان 

می باشد ]81[.
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شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه - 3-3-1-1
مرکز پیشـــرفت جهانی در انســـتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص 
ســـهولت کمک  های بشردوســـتانه 64 کشـــور دنیا )81% جمعیت جهان( در تمام قاره  ها 
پرداخته اســـت و میزان توانایی آن  ها در ایجاد محیطی برای فعالیت  های بشردوســـتانه را 

موردمطالعه قرار داده است.
بر اســـاس سه شـــاخص میزان سهولت فعالیت بشردوستانه کشـــورها رتبه بندی شده 

است:
سهولت ثبت  نام و فعالیت سازمان  های جامعه مدنی، . 1
کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی، . 2 سیاست  های مالیاتی برای 
کاال از مرزها. 3 یافت پول نقد و  سهولت ارسال و در

شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه به کشورها امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص 
که مانع فعالیت های بشردوستانه می شود و عدد  که عدد 1 معرف فضایی است  می دهد 
ترین امتیاز  5 مختـــص به فضـــای حامی فعالیت های بشردوســـتانه اســـت. هلند بـــا باال
کشور در این  کشور و عربستان سعودی با پایین ترین امتیاز )69.1( آخرین  )83.4( اولین 
کشـــورها 5.3 می باشـــد، درحالی که  رتبه بنـــدی هســـتند، در این بررســـی میانگین امتیاز 

کشورها هم پایین تر است. میانگین امتیاز عربستان 1.7 است و از میانگین امتیاز 

شکل  3-7( شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه ]19[  
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شاخص بخشندگی در دنیا در سال 1015- 3-3-1-3
که توسط بنیاد امور خیریه2 با  گزارش سالیانه است  شاخص بخشندگی در دنیا1 یک 
گالوپ منتشر می شود و به  ری شده توسط شرکت تحقیقاتی  استفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیا از نظر میزان خّیر بودن مردم می پردازد. هدف این بنیاد  رتبه بندی بیش از 140 
کمک نمایند. این بنیاد  کند تا به مردم در سراســـر جهان  یق  که جوامع را تشـــو این اســـت 
به صـــورت جهانـــی فعالیت می کنـــد تا جریان وجـــوه مربوط بـــه خیریه ها و ســـازمان های 

غیرانتفاعی را افزایش دهد.
بنیاد امور خیریه ای برای رتبه بندی کشورها در زمینه خیرخواهانه، سه شاخص میزان 
کمک هـــای مالی و میـــزان زمان صرف شـــده بـــرای انجام  کمـــک بـــه افـــراد غریبه، اهـــدا 
که در ســـال 2015  گزارش  گرفته اســـت. بر اســـاس این  فعالیت هـــای داوطلبانـــه را در نظر 
گزارش و مصاحبه های  کرده است. این  تهیه شـــده است، عربســـتان رتبه 47 ام را کسب 
کشـــور مربوط به یک بازۀ زمانی یک ماهه می باشـــد. در این بازۀ  گرفته از مردم این  صورت 
کمک های  کمک می نمایند، 32% مردم به اهدا  کشـــور به افراد غریبه  زمانی، 73% مردم 

مالی می پردازند و 15% آن ها زمان خود را صرف فعالیت های داوطلبانه نموده اند ]98[.

کن مذهبی- 3-3-3 وضعیت موجود مساجد و اما
در کشـــور عربستان سعودی پادشاه مسئول پاســـداری و نگاهبانی از مسجدالحرام در 
کشـــور عربســـتان متولی  که در  مکـــه و مســـجد النبی در مدینه اســـت. یکی از نهادهایی 
زارتخانه  زارت شئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد می باشـــد. این و مســـاجد است، و
یع امامان  آمـــاری دربارۀ تعداد کل مســـاجد، تعداد امامان جماعت، مؤذنـــان، خدام و توز
زارتخانه همچنین آمار مربوط به  کرده است. این و جماعت در 13 اســـتان عربستان بیان 
کرده است. در ادامه، تعدادی از  بیســـت و هشتمین مسابقه قرآن ملک عبدالعزیز را بیان 

رده شده است. مساجد شاخص عربستان و توضیحات مربوط به آن ها آو
کل مســـاجد را در استان های  زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد تعداد  و

1. World Giving Index
2. Charities Aid Foundation (CAF)
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رده شده است ]35[. که در جدول 3-2 آو گزارش می کند  مختلف عربستان 

کل مساجد در مناطق مختلف عربستان )سال مالی 1428_ 1429 ه.ق( جدول 3-2( تعداد 

قصیممدینهمکهریاضاستان
استان 
شرقی

حائلتبوکعسیر
حدود 
شمالی

جوفباحهنجرانجازان
جمع 

کل

تعداد 
مساجد

210329251211192212212211210319139932521321293111111123

کل امام جمعه، مؤذن مساجد و  زارت شـــئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد تعداد  و
رده  که در جدول 3-3 آو گزارش می کند  خادم مســـاجد را در مناطق مختلف عربســـتان 

شده است ]35[.

کل امام جماعت، مؤذن و خادم در عربستان )سال مالی 1428.1429 ه.ق( جدول 3-3( تعداد 

امام جماعتامام جمعه
مؤذن  مساجد 

جامع
مؤذن مساجد

خادم   مساجد 
جامع

مجموعخادم مساجد

2.52112.2122.50113.1205.1212.21122.929

یع امامان در استان های مختلف  زارت شـــئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد توز و
رده شده است ]35[. که در جدول 3-4 آو گزارش می کند  عربستان را 

جدول 3-4( توزیع امامان در استان های مختلف عربستان )سال مالی 1428_ 1429 ه.ق(

قصیممدینهمکهریاضاستان
استان 
شرقی

حائلتبوکعسیر
حدود 
شمالی

جوفباحهنجرانجازان
جمع 

کل

امام جماعت 
مسجد جامع

10221023553502522211195325112511923201112112

امام جماعت 
مسجد

21113212112215111221395921015333221932132131222212222

کل 10199190112193050111212001015129212311525321292100932091جمع 
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وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد گزارشی در رابطه با تعداد مسابقه دهندگان 
)رقبا(، برندگان، کشورهای شرکت کننده و انجمن های شرکت کننده در بیست و هشتمین 
مســـابقه ملک عبدالعزیز برای حفظ، تالوت و تفســـیر قرآن کریم که توسط این وزارتخانه در 

که در جدول 3-5 آورده شده است]35[. سطح دولتی برگزار می گردد، را ارائه می دهد 

کشورها و انجمن های شرکت کننده در بیست و هشتمین مسابقه قرآن ملک      جدول 3-5( تعداد رقبا، برندگان، 
عبدالعزیز )سال مالی 1428_ 1429 ه.ق(

انجمن های شرکت کنندهکشورهای شرکت کنندهتعداد برندگانتعداد رقبا

119153111

یع مشـــارکت کنندگان )شـــامل  زارت شـــئون اســـالمی، وقـــف، هدایـــت و ارشـــاد توز و
کشـــورها و انجمن ها( در بیســـت و هشـــتمین مســـابقه قرآن ملک عبدالعزیز را بر اســـاس 

رده شده است]35[. که در جدول 3-6 آو گزارش می کند  قاره های مختلف 

جدول 3-6( توزیع مشارکت کنندگان در بیست و هشتمین مسابقه قرآن ملک عبدالعزیز بر اساس قاره های 
مختلف )سال مالی 1428_ 1429 ه.ق(

کلآمریکااسترالیااروپاآفریقاآسیاقاره جمع 

121330153تعداد مشارکت کنندگان

مکان های مذهبی معروف- 3-3-3-1
مسجد الحرام	 

کوچک بود. نخســـتین بار خلیفه دوم، عمر بن  در صدر اســـالم، مسجدالحرام بسیار 
خطاب دستور داد خانه هایی خریداری نمایند و بر مساحت مسجد بیفزایند. تا آن زمان، 
ر مســـجد دیواری نیز بکشند. خلیفه سوم،  ر مســـجد دیوار نبود. عمر دســـتور داد دو به دو
عثمان برای مســـجد رواق ساخت و بدین گونه قســـمت هایی از مسجد سرپوشیده شد. 
کرد و ناودان کعبه را با طال ساخت. از آن زمان  یبایی بازسازی  پس ازآن ولید مسجد را به ز

گسترش یافته است.  کنون بارها مسجدالحرام  تا
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مسجدالنبی	 
مســـجد النبی یا مســـجد َنبوی یا مسجد پیغمبر، یکی از ســـه مسجد مهم مسلمانان 
اســـت. همچنین چون آرامگاه پیامبر اســـالم در آن واقع شده است به حرم محمد یا حرم 

یارتگاه های مهم مسلمانان به شمار می رود.  نبوی نیز مشهور است و ز

مسجد ُقبا	 
که در بیرون شـــهر مدینه قرار دارد.  مســـجد ُقبا نخســـتین مسجد جهان اسالم اســـت 
نخســـتین سنگ های بنای این مســـجد توسط حضرت محمد )ص( پس از مهاجرت او 
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از مکه به مدینه گذاشته شد. قبا نام قریه ای در نزدیکی مدینه بوده است. مسجد در سال 
کنان محل در  اول هجری، توســـط پیامبر اسالم به پیشنهاد عمار یاسر و یا به تقاضای سا

قبا بنا شد. 

مسجد حمزه	 
مســـجد حمزه از مسجدهای شـــهر مکه است. این مسجد منســـوب به حمزه عموی 
پیامبر اسالم است. مسجد در منطقه مسفله، در نزدیکی تالقی خیابان ابراهیم و خیابان 

حمزه قرار دارد. این مسجد در سال 1375 باز سازی شده و 160 متر مساحت دارد. 





|  فصل چهارم |  

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور عربستان سعودی و امور خیریه در 





 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، مساجد و قرآن - 1

در عربستان سعودی

مقدمه- 1-1
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه، قرآن و مساجد در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع  کشـــورهای مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف  که با شناخت انواع باز ازآن جهت مورد اهمیت است 
ردهای هر یک  که انجام می دهند، می توان از دستاو و بررســـی و تحلیل نوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  از این باز
کنشـــگران فعـــال در حـــوزه وقـــف و امورخیریه، به  در ایـــن فصـــل پـــس از معرفی انواع 
که در حوزۀ وقف و امور خیریه و  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
کشـــور عربســـتان ایفا می کنند، پرداخته شـــده اســـت.  مســـاجد و فعالیت های قرآنی در 
یگران حوزه  یگران حوزه وقف و امور خیریه و نگشات نهادی باز سپس نگاشت نهادی باز
مســـاجد و فعالیت های قرآنی به همراه نوع ارتباطات آن ها ترسیم شـــده است و پس ازآن، 
یت، چشـــم انداز، ســـاختار  یگران و مجموعه فعالیت ها، اهداف، مأمور هر یک از این باز

و... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

کنشگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
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بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
گزارش کنشـــگران به چهار   دســـته اصلی  محصـــوالت، پیامدهـــا و...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می  شوند:

سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند. 
که به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
عمل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشـــد. به طور کل، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشو

تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و...	  جمع آو

کارکردهای تنظیم کننده، بررســـی انواع روش هـــای تنظیمی مفید  به منظـــور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: خواهد بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت  های معینی به کار می  رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
1. command and control
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قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 
دارند، تنظیم شود. 

یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمـــی1: این رو
دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
که اقدام انحصاری  خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکـــرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح، خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 

کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد. قوانین به سمت 
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشـــو

که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation   
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یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیم مبتنی بر عملکرد1  جریمه ها می باشـــد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه، PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت  های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیســـتم کمک می  کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
کند یا جریمه بپردازد، را فراهم می کند. اگرچه به عنوان  که آیا از قانون تبعیت  شـــرکت، 
یکـــی از معایـــب این روش، می  توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 
یکرد،  واقعیت  های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
عقالنیـــت اقتصادی اســـت که لزومًا در همـــه موارد یافت نمی  شـــود.همچنین، گاهی 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند  اوقات پیش  بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.  گر  آلودگی، می  تواند پاداش بگیرد ا

 تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات می باشد. تســـهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابی خارجـــی تأثیر  کارکرد هـــای دیگـــر تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایـــت می کنـــد. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو

1. Performance-based regulation
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کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو
گرفت. تسهیل کنندگان در نظر 

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین  کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه  ها، پژوهشگاه  ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]99[.
یگران فعال در  کنشگران فعال مطرح شده است، باز که درباره انواع  با توجه به ادبیاتی 
کشور عربستان در دو حوزۀ وقف و امورخیریه و مساجد و فعالیت های قرآنی ایفای نقش 
که در ادامه، توضیـــح مختصری درباره هرکدام از ایـــن نهادها و نقش آن ها در  می نماینـــد 

این دو حوزه داده شده است.

1. شورای عالی اوقاف
شـــورای عالی اوقاف در حوزه وقف و امورخیریه، وظیفه اشـــراف بر همۀ اوقاف خیریه 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد متولی آن است( در کشور  که و )نهادهایی 
عربســـتان بر عهدۀ شـــورای عالی اوقاف اســـت. شـــورا قواعـــدی عمومی و ســـازوکار کلی 
جهت بهره برداری و گسترش اوقاف را وضع می کند. لذا در حوزۀ وقف و امورخیریه نقش 

گذار را برعهده دارد. سیاست 

1. وزات شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد
الف( وقف و امورخیریه

کنترل  زارتخانه مســـئولیت سرپرســـتی امورخیریه، نظارت بر مؤسسات خیریه و  این و
ردن شرایطی برای وقف و خیران و سرمایه گذاری بازده  اموال وقف شده و اوقاف، فراهم آو

ناشی از این اموال را برعهده دارد.
ب( مساجد و فعالیت های مذهبی

کن  زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت ارشاد، وظیفۀ پشتیبانی مالی مساجد و اما و
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مذهبـــی، ســـازماندهی مســـابقات بین المللـــی و محلی حفظ و تفســـیر قـــرآن، نظارت بر 
مؤسسات خیریه برای حفظ قرآن و حمایت مالی از آن ها را برعهده دارد.

3. وزارت امور اجتماعی
الف( وقف و امورخیریه

زارت امور  گر در امورخیریه در کشـــور عربســـتان، و اصلـــی تریـــن نهاد نظارتـــی و تنظیم 
زارتخانه، مســـئولیت نظـــارت بر اعمال انجمن هـــای خیریه و  اجتماعـــی می باشـــد. این و
کـــه هرگونـــه  یـــه را برعهـــده دارد. انجمن هـــا و ســـازمان ها نیـــز موظفنـــد  ســـازمان های خیر

زارت است، ارائه نمایند. که موردنیاز و گزارشات یا مستندات دیگری را  اطالعات، 
یق جوامع محلی برای  زارت امور اجتماعی، وظیفۀ تشـــو معاونت توســـعۀ اجتماعی و
فعالیت در زمینه های داوطلبانه با حمایت مالی، فنی و اداری از انجمن ها و مؤسســـات 

یق به ایجاد سازمان های خیریه را برعهده دارد. خیریه و تشو
ب( مساجد و فعالیت های مذهبی

یزی و اجرای امور اجتماعی براســـاس اصول و مســـائل  زارت امور اجتماعی، برنامه ر و
یزی امور مربوط به خیریه و بهزیســـتی جهت پشتیبانی مساجد و  مدنظر پادشـــاه و برنامه ر

کن مذهبی را برعهده دارد. اما

1. سازمان الخیرالشامل
که به دنبـــال حمایت،  عربســـتان ســـعودی یکی از برجســـته ترین کشـــورهایی اســـت 
زارت امور اجتماعی هم در  توســـعه و تنوع ابزار و منابعش در رابطه با خیریه بوده اســـت. و
ری برای  گیـــری از فرصت های فنـــاو راســـتای ایفـــای این نقـــش فعالیت می کنـــد. بهـــره 
که قابلیت جســـتجو انواع  فعالیت هـــای خیریه باعث شـــده تا سیســـتمی طراحی شـــود 
رد. لذا ســـازمان الخیرالشـــامل در حوزۀ  انجمن های خیریه و مؤسســـات خیریه را فراهم آو

وقف و امورخیریه نقش تسهیل  گر را برعهده دارد.

5. وزارت فرهنگ و اطالعات
زارت شئون اسالمی، وقف،  زارتخانه با مساجد، در راستای برنامه های "و ارتباط این و
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کبارالعلماء المسلمین" می باشد. هدایت و ارشاد" و "هیئت 

کبار العلماء المسلمین 2. هیئت 
که بر جریانات دینی عربســـتان تأثیر بســـزایی دارد، هیئت علمای  ازجمله ارگان هایی 
عالی رتبۀ عربســـتان اســـت. هیئت مذکور تحت عنوان دارالفتـــوی و نظارت بر اموردینی 
یزی برای مبلغین حوزۀ مســـاجد و  گردیـــد. نقش ایـــن هیئت، نظارت و برنامـــه ر تشـــکیل 
گذاری و تربیـــت مبلغین و  کـــن مذهبی اســـت. همچنین ایـــن هیئت، به سیاســـت  اما

زارت اوقاف می پردازد. کمک و خطیبان با 

2. ریاست عمومی امور مسجدالحرام و مسجدالنبی
یاست عمومی امور  متولی مســـجدالحرام و مســـجدالنبی یک ســـازمان دولتی به نام ر
که این سازمان به طور مستقیم با پادشاه عربستان  مسجدالحرام و مسجدالنبی می باشد 
که وظیفۀ نظـــارت مذهبی، اداری، فنی و خدماتـــی و همچنین وظیفۀ  در ارتباط اســـت 

یزی و مدیریت هر دو مسجد مقدس را برعهده دارد. برنامه ر

2. نهادهای ارائه دهنده خدمات
الف( وقف و امورخیریه

در حـــوزۀ وقف و امورخیریه، نهادهای ارائه دهنده خدمات عبارتند از: انجمن خیریه 
ســـعودی برای مبارزه با ســـرطان در موضوع بهداشـــت، انجمن خیریه أســـرتی در موضوع 

کودکان یتیم در مکه )کافل( در موضوع اجتماعی توسعه، سازمان خیریه مراقبت از 
ب( مساجد و فعالیت های مذهبی

در حوزۀ مســـاجد و فعالیت های مذهبی، نهاد ارائـــه دهندۀ خدمات، انجمن خیریه 
یاض می باشد. کریم در ر حفظ قرآن 

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همان طور 
کشـــور عربســـتان فعالیت می نمایند؛ در این بخش، در ابتدا  حوزه وقف و امور خیریه در 
رده شـــده اســـت و ســـپس نهادهـــای  نگاشـــت نهـــادی مربـــوط بـــه آن در شـــکل 4-1 آو
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گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف در حوزه وقف  سیاست گذار، ناظر، تسهیل 
و امور خیریه شناسایی شده اند و مورد تحلیل قرارگرفته اند. 

کشور عربستان شکل  4-1( نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امورخیریه در 
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شورای عالی اوقاف- 1-3-1
زارت شئون  که و وظیفه اشراف بر همه اوقاف خیریه )اوقاف خیریه، نهادهایی است 
اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد متولی آن اســـت( در عربســـتان بر عهده شـــورای عالی 

اوقاف است1. اعضای شورای عالی اوقاف عبارت اند از:
یر شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد به عنوان رئیس. 1 ز و
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد به عنوان عضو و جانشین رئیس . 2 وکیل و

در امور اوقاف
زارت مالیه و اقتصاد ملی یا جانشین وی به عنوان عضو. 3 وکیل و
زارت معارف به عنوان عضو. 4 رئیس سازمان میراث فرهنگی در و
یـــر دادگســـتری انتخاب . 5 ز کـــه دارای صالحیـــت قانونـــی می باشـــد و از طرف و فـــردی 

می شود، به عنوان عضو
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و . 6 که از طرف و چهار فرد صاحب رأی و باتجربه 

ارشاد انتخاب می شوند، به عنوان اعضا2
پادشـــاه عربستان ســـعودی )فیصل بن عبدالعزیز آل ســـعود( طی فرمانی با بخشنامه 
کـــه  شـــورای عالـــی اوقـــاف مصوبـــه 1386/7/18 موافقـــت نمـــوده اســـت و الزم اســـت 

کنند ]40[.  یر حج و اوقاف این فرمان را اجرایی  ز یران و و ز نایب رئیس هیئت و
کردن این  کسب درآمد و هزینه  وضع قوانین مرتبط با اداره اوقاف خیریه، بهره برداری، 
که در تعارض با شروط افراد وقف  درآمدها، بر عهدۀ این شورا است. این در صورتی است 

گونه است3:  کننده و نیز احکام شریعت اسالمی نباشد. حوزه وظایف این شورا بدین 
کشـــور عربستان آزادسازی آن ها از . 1 ایجاد ســـازوکاری برای ثبت اوقاف خیریه در داخل 

تملک غیرقانونی افراد
وضع سازوکاری کلی برای بهره برداری و گسترش اوقاف و سوددهی آن ها پس از بررسی . 2

کافی در مورد آن ها همه جانبۀ وضعیت آن ها و ایجاد ایده های تفصیلی 

1. ماده 3 بخشنامه مج س اعالی اوقاف مووب 1386 ه.ق
2. ماده 2 بخشنامه مج س اعالی اوقاف مووب 1386 ه.ق

3. ماده 3 بخشنامه مج س اعالی اوقاف مووب 1386 ه.ق
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کلی برای شناخت تمامی اوقاف خیریه موجود در خارج از عربستان . 3 وضع سازوکاری 
که به اســـم حرمین شـــریفین و یا غیره موجود است، کســـب مدارکی برای اثبات آن ها و 

گرفتن امور این اوقاف  بدست 
وضع قواعدی عمومی برای کسب درآمدهای اوقاف خیریه و هزینه کردن این درآمدها . 4

در زمینه واردات و حساب های موردنیاز.
وضع قوانینی ثابت برای انفاق به شـــکل احسان و نیکی، خواه از واردات مذکور باشد . 5

گرفته شـــده اســـت. در این مورد مقدار  که در بودجه برای این منظور در نظر  و یا از آنچه 
آن مطابق با شروط واقفین و احکام شرعی، مشخص می شود.

کنونی به نام احسان و نیکی در پرتو قواعد ذکرشده. 6 تجدیدنظر در تمامی اعتبارات 
بری اوقاف خیریه. 7 کار تجدیدنظر در مورد درخواست های تغییر 
ایجاد نمونه های یکپارچه برای قراردادها در هنگام اختالفات.. 8
کرد درآمد این اوقاف خیریه و نیز . 9 گزارشـــات سالیانه مالی برای درآمدها و هزینه  ایجاد 

که با سال مالی دولت هماهنگ باشد. تأیید حساب های نهایی آن به صورتی 
کـــه موقوفات ملکی در آن قرار . 10 کن اوقافی شـــاخص  وضـــع قوانینی برای اجاره دادن اما

دارد، بـــا رعایت احکام شـــریعت اســـالمی و مقتضیـــات مصلحت جامعـــه؛ و هرگونه 
که دولت در خصوص اجاره بهای این مستغالت صادر می کند. دستورالعمل هایی 

که اجرای آن از اموال اوقاف خیریه پیشنهاد می شود. این امر . 11 ژه هایی  پشـــتیبانی از پرو
ژه، تکمیل آن، اطمینان از سوددهی و امکان سرمایه گذاری بر  پس از تأیید سالمت پرو

روی آن می باشد.
یر شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و . 12 ز تجدیدنظـــر در مســـائل مرتبـــط با اوقاف با نظر و

ارشاد، به مجلس اعال ارائه می شود.
ردهای آن به رئیس . 13 گزارش ســـالیانه در مـــورد وضعیت اوقاف خیریه و دســـتاو تقدیم 

یران ]41[. ز هیئت و

وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد - 1-3-1
زارت حـــج و اوقاف بود. به  یر نظر و امـــور مربـــوط به اوقـــاف تا قبل از ســـال 1414 ه.ق ز
که در ســـال 1381 ه.ق تأســـیس شـــده بود، وظیفۀ نظارت بر  زارت حج و اوقاف  عبارتی و
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امور مربوط به حج، اوقاف، دو مسجد مقدس و سایر مساجد را عهده دار بود. 
زارت شـــئون  زارتخانۀ مســـتقل با نام و در ســـال 1414، بخـــش اوقـــاف تبدیل بـــه یک و

گردید ]37[. اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد 
زارتخانـــه شـــئون اســـالمی، وقـــف، هدایت و ارشـــاد در مـــاه محرم ســـال 1414 ه.ق  و
که مسئولیت سرپرستی امور خیریه، توسعه  )خردادماه سال 1372( تأسیس شده است 
کریم،  و نگهـــداری و نظافـــت مســـاجد، نظارت بر مجموعـــه ملک فهد برای چـــاپ قرآن 
ســـازمان دهی مســـابقات بین المللی و محلی حفظ و تفســـیر قرآن، نظارت بر مؤسســـات 
خیریه برای حفظ قرآن و حمایت مالی و اخالقی از آن ها، حمایت از خانه خدا در داخل 
کمک بـــه اقلیت ها و جوامع مســـلمان در  کز اســـالمی و  کشـــور و نظارت بر مرا و خـــارج از 
خارج از کشـــور و هماهنگی با آژانس ها و حمایت از دانشـــگاه ها و مؤسســـات اســـالمی و 
نشان دادن نقش پادشاه در حمایت از عمل اسالمی را بر عهده دارد ]38[. تعیین کارکنان 
یر حج و اوقـــاف و یا نماینـــده وی در ایـــن امر می باشـــد1. وظایف  ز مســـاجد بـــا تصمیـــم و
کارکنـــان مســـاجد شـــامل2: مراقبـــت بر اوقـــات نماز، تمیز نگهداشـــتن مســـاجد و ســـالم 
گزیدن از هر عملی  ری  نگداشتن وسایل آن، انجام فرائض برحسب شریعت اسالمی، دو
کرامت این شغل و یا به شهرت و حسن رفتار فرد آسیب می رساند ]39[. که به شرافت و 

شکل 4-2( سایت وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد

1.. ماده 10 بخشنامه امامان جماعت، مؤذنان و خادمان مساجد مووب 1392 ه.ق
2. ماده 16 بخشنامه امامان جماعت، مؤذنان و خادمان مساجد مووب 1392 ه.ق
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مأموریت- 1-3-1-1
گاه ساختن مسلمانان در مورد  دعوت مردم به خدا باعقل و دانش و موعظه عادالنه، آ
کتاب خدا  گســـترش و توســـعه ارزش های اســـالمی، چاپ و آموزش  امور مذهبی شـــان، 
)قرآن(، ســـاخت مســـاجد و نگهـــداری آن ها، کمک به همبســـتگی و وابســـتگی متقابل 
که درباره اســـالم و مسلمانان است، نشان  زارتخانه، هر آنچه را  اســـالمی. همچنین این و
می دهـــد و اتهامـــات دشـــمنان را در مورد اســـالم رد می کنـــد و اموال وقفـــی )موقوفات( را 

محافظت، اداره و سرمایه گذاری می نماید ]42[.

اهداف و سیاست ها- 1-3-1-1
زارتخانـــه دارای هفـــت هـــدف می باشـــد و جهـــت دســـتیابی بـــه هـــر هـــدف،  ایـــن و
که ذیل آن آمده است. از این تعداد پنج مورد آن  گرفته شده است  سیاســـت هایی در نظر 
مربوط به مساجد و فعالیت های مذهبی می باشد که در بخش 4-4-1-2- بیان گردیده 

است و دو هدف 6 و 7 هم در این قسمت آمده است:

کنترل اموال وقف شـــده و اوقاف، فراهم آوردن شـــرایطی برای وقـــف و برای خیران و  هـــدف2: 
سرمایه گذاری بازده ناشی از این اموال 

سیاست:
ر اساســـنامه های آن ها و جســـتجو برای  کنتـــرل موقوفـــات و تنظیـــم آن هـــا، صـــدو  -

موقوفات ناشناخته.
ک مزروعی برای  پوگرافیک مربوط به امال یر و نقشه تو - آماده ســـازی نظرسنجی، تصاو

کامپیوتری. موقوفات و واردکردن اطالعات مرتبط در سیستم های 
- مراقبت، محافظت، تعمیر و تمیز نگه داشتن موقوفات.

که در فهرســـت موقوفـــات قرار دارند، توســـعۀ  یـــۀ مذهبـــی  - مراقبـــت از مـــدارس خیر
کتابخانه های وقف شده و ارائه آن ها با رسانه های اطالعاتی.

- توســـعه منابع اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها با اســـتفاده از روش های در دســـترس و 
ردن شرایط برای واقفان. مطابق با استانداردها به منظور فراهم آو
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کاروانســـراها و افزایش تعداد آن ها تا قـــادر به انجام وظیفۀ  - محافظـــت و نگهداری از 
اجتماعی باشند ]48[.

هدف2: افزایش عملکرد و بهبود بهره وری
سیاست:

کارکنان واجد شـــرایط و افزایش سطوح عملکردی آنان از طریق تحصیل در  - آموزش 
دانشگاه ها و مؤسسات تخصصی.

کامپیوتر ]49[. ری های مدرن؛ مثل  - استفاده و بهره گیری از فناو

چارت سازمانی- 1-3-1-3
که یکی  زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد دارای 12 واحد مختلف است  و
کریم می باشـــد. همچنین شش معاون  کل خیریه ها برای حفظ قرآن  از این واحدها، اداره 
یزی و توسعه، اداری و فنی، و  در امور اسالمی، وقف، مساجد و هدایت و ارشاد، برنامه ر
زارتخانه  که در شـــکل 4-2 چارت ســـازمانی این و چاپ و تحقیق علمی را دارا می باشـــد 

رده شده است ]50[. آو
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شکل 4-3( چارت سازمانی وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد

معاون وزیر در امور وقف- 1-3-1-1
زارتخانه شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد  همانطور که پیش از این بیان شـــد، و
یر در امور وقف  ز دارای شـــش معاونت در امور مختلف می باشـــد که یکی از آن ها، معاون و
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ری درآمدهای  می باشـــد. هدف اصلی این معاونت حفظ موقوفات، توسعه منابع، جمع آو
کـــز جدیدی که  حاصـــل از آن هـــا، هزینه کردن ایـــن درآمدها در مصارف شـــرعی و ایجاد مرا
گاهی بخشـــی های الزم در زمینه  پاســـخگوی نیازهـــای جامعه باشـــد. عالوه بر این، بایـــد آ
موقوفات صورت گیرد و این ســـنت در جامعه احیا شـــود و افراد توانمند به وقف اموال خود 
یق شوند. در کنار این، باید کتابخانه های وقفی توسعه پیدا کنند تا پژوهشگران، دانش  تشو
یان از آن ها بهره مند شـــوند و ضمـــن توجه به منازل وقفـــی موجود، زمینه  آمـــوزان و دانشـــجو
افزایش آن ها هم فراهم شود و حمایت های الزم در زمینه خدمت رسانی به جامعه و اقدامات 
رده شده است: یر در امور وقف در ذیل آو ز خیریه صورت گیرد. اختیارات و وظایف معاون و

جستجوی موقوفات و ثبت آن ها 	 
گرفته یا قریب الوقوع. 	  زات صورت  حمایت از موقوفات در برابر تجاو
کلی جهت بهره برداری از اوقاف و اجرای این سیاست ها. 	  وضع سیاست های 
ری جرایم 	  کردن آن ها در موارد شرعی و نیز جمع آو ری درآمدهای اوقاف و هزینه  جمع آو

اوقاف و اتخاذ تصمیم الزم برای خرید جایگزین های شرعی. 
نظارت بر کتابخانه های وقفی و اداره آنها از طریق تجهیزات مدرن و تالش برای افزایش 	 

کتابخانه در مناطق موردنیاز یق افراد توانمند به وقف  یات آن ها و تشو محتو
حفـــظ منازل وقفی موجـــود و نظارت بر آن ها و پیگیری شـــرایط بهداشـــتی و اجتماعی 	 

یق افراد توانمند به وقف منازل جدید در مناطق موردنیاز.  کنان آن ها و تشو سا
نظارت بر مساجد وقفی و نگهداری آن ها. 	 
رت 	  وضـــع برنامه های تبلیغاتی جهت آشـــنایی مردم با فرهنگ وقـــف و اهمیت و ضرو

کار.  یق افراد به این  توسعه آن در جامعه و تخصیص پاداش برای تشو
برگـــزاری همایش هـــای علمـــی هدفمند بـــرای بررســـی موضوعات اصلـــی وقف و حل 	 

مشکالت. 
انجام مطالعات و پژوهش های الزم به منظور ایجاد موقوفات جدید به تناسب نیازهای 	 

جدید جامعه. 
اســـتفاده از جدیدتریـــن ابزارهای فنی و نـــرم افزارهای مرتبط با اقدامـــات اداری و مالی 	 
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اوقاف جهت ثبت، دسته بندی و تعیین شروط واقفین. 
شناســـایی فقرا، ایتام، زنان بی سرپرســـت و امثال آن ها به منظور تخصیص مســـتمری 	 

برای آنها از سوی اوقاف. 
ژه هـــای وقفی در دســـت اجرای ســـازمان اوقاف در قالب طرح هـــای رقابتی و 	  اعـــالم پرو

یژه در ایـــن زمینه و نیز پیگیری روند اجـــرا و بهره برداری و نگهداری از  اتخـــاذ اقدامات و
آن ها با هماهنگی مراجع ذی ربط. 

کارکنان اوقاف. 	  تالش برای توسعه مهارت های اداری و فنی 
تـــالش بـــرای توســـعه ادارات اوقـــاف و تجهیز آن ها به وســـایل فنـــی مدرن که بـــه انجام 	 

کمک می کند.  یت ها و تحقق اهداف شان  مأمور
ز رســـانی آمارها و ســـامانه های اطالعاتی این اداره و ارائه این اســـناد به 	  تـــالش برای برو

مسئول باال دست در صورت نیاز. 
توجه به اجرای طرح های امنیتی منظور حفظ اسناد و اطالعات. 	 
پیگیری و بررســـی شـــکایت های مربوط به شعب، اتخاذ اقدامات الزم برای حل آن ها و 	 

جلوگیری از تکرار این مسائل. 
کارکنان اداره. 	  کارایی فعالیت ها و عملکرد  یابی  ارز
اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها در چارچوب اختیارات ]51[.	 

که ایـــن معاونت به طور مســـتقیم بر آن نظارت می کند، دســـتیار  یکـــی از واحدهایـــی 
کـــه هدف اصلـــی این واحد شناســـایی  یـــر بـــرای امـــور مربوط به اوقاف اســـت  ز معـــاون و
یـــه، احداث  گســـترش اقدامات خیر کمـــک به  موقوفـــات مختلـــف و حمایـــت از آن ها، 
ز و دیگر اشـــکال همکاری هـــای مطلوب در زمینه  موقوفات جدید بر اســـاس نیازهای رو
کنـــار افزایش آمار ایـــن منازل  کنان آن هـــا در  اوقـــاف و بهبـــود اوضـــاع منـــازل موقوفه و ســـا

می باشد. حوزه اختیارات و وظایف این اداره شامل:
کارها بر اســـاس طرح ها و 	  نظـــارت بر ادارات مربوطـــه و اتخاذ اقدامـــات الزم برای انجام 

سیاست های ترسیم شده و پیگیری روند اجرای آن ها. 
کادر اداری و تخصصی الزم.	  تالش برای آموزش و توسعه 
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یت ها با توانایی باال و هزینه پایین. 	  تالش برای انجام مأمور
زارت حج و اوقاف و مشـــارکت در اقدامات خیریه 	  دعوت افراد جامعه به همکاری با و

ز جامعه.  مختلف و احداث موقوفات جدید بر اساس نیازهای رو
ین 	  پیشـــنهاد سیاســـت هایی در رابطه با صرف درآمدهای اوقـــاف در امور خیریه و تدو

طرح های الزم برای اجرای آن ها. 
آشـــنایی با اقدامات خیریه جاری و جدید و پیشـــنهاد عرصه های جدید جهت انجام 	 

ز جامعه.  فعالیت های خیریه به تناسب نیازهای رو
کنان آن ها و نیز افزایش تعداد 	  انجام مطالعات الزم برای بهبود اوضاع منازل موقوفه و سا

آن ها.
کاری آن ها و 	  زارتخانه به منظور آشـــنایی با مشـــکالت  بازدیدهـــای میدانی از شـــعب و

کمک به حل این مشکالت. 
زارتخانه. 	  تالش برای پیشرفت مسئوالن مراجع ذی ربط شعب و
هماهنگی با مراجع ذی ربط. 	 
گزارشـــات و آمارها به 	  ز رســـانی آمارها و ســـامانه های اطالعاتـــی و ارائه  تـــالش برای برو

مسئول باالدست جهت اتخاذ تصمیمات مناسب. 
توجه به اجرای طرح های امنیتی به منظور حفظ اسناد و اطالعات 	 
پیگیری و رسیدگی به شکایات و اتخاذ اقدامات الزم برای جلوگیری از تکرار آن ها. 	 
ردها، مشـــکالت و پیشـــنهاد 	  بـــاره فعالیت هـــا، دســـتاو ره ای در گزارش هـــای دو تهیـــه 

راهکارهای مناسب برای آن و ارائه آن ها به افراد ذیصالح ]51[.
وظیفه توســـعه موقوفات، افزایش درآمدهای حاصل از آن ها، بررســـی فایده اقتصادی 
یژه  ژه هـــای اوقاف، اجـــاره موقوفات در دیگر مناطق عربســـتان، تهیـــه ی قراردادهای و پرو
ســـرمایه گذاری، پیگیـــری عدم پرداخت اجـــاره ها و ایجاد منابع ســـرمایه گذاری جدید به 
که به طور  کل ســـرمایه گذاری اســـت  منظـــور تأمیـــن نیازهای جامعه بر عهـــده واحد اداره 

یر در امور وقف قرار دارد. ز مستقیم تحت نظارت معاون و
زارت اوقـــاف، منازل  وظیفـــه نگهـــداری، حفاظت و بهره بـــرداری از ســـاختمان های و
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موقوفه و نیز مساجد که درآمدها یا جرایمی از آن ها حاصل می شود، بر عهده واحد اداره کل 
یر در امور وقف قرار دارد. ز امور فنی می باشد که به طور مستقیم تحت نظارت معاون و

یزی و تبلیغات در زمینه اوقاف در راستای کمک به  وظیفه افزایش پژوهش ها، برنامه ر
تحقق اهداف مورد نظر در زمینه احیای سنت وقف، توجه به ابعاد پژوهشی و مطالعات 
زارت حج و اوقاف برای توجه به اوقاف، حفظ آن ها  مرتبط و برجسته سازی تالش های و
و اطالع رســـانی درباره مصرف درآمدهای حاصله در مصارف شـــرعی بر عهده واحد اداره 

یر در امور وقف قرار دارد. ز یر نظر معاون و که به طور مستقیم ز تحقیق و آموزش می باشد 
یس بودجه تخمینـــی اداره، تعیین اعتبارهـــای مالی الزم برای  یـــن پیش نو وظیفـــه تدو
انجـــام فعالیت ها و آماده ســـازی بودجه ســـاالنه براســـاس درآمدهای اوقـــاف و انجام امور 
مالی و اداری اداره بر اســـاس سیاســـت ها و طرح های ترســـیم شده به شکلی که با اصول 
کل امور مالی  زارتخانه مغایرت نداشته باشد، بر عهده اداره  شـــرعی و نظام های رایج در و
یر  ز که به طور مستقیم تحت نظارت دستیار معاون و و اداری درآمدهای اوقاف می باشد 

در امور وقف قرار دارد.
ردن اموال موقوفه، دســـتیابی به تمامی اسناد و مدارک، اثبات موقوفه بودن  بدســـت آو
آن هـــا، حمایـــت از آن هـــا و صـــرف درآمدهـــا در مصارف شـــرعی براســـاس شـــروط وقف 
ز  کننـــدگان، نظارت بر امـــوال منازل وقفی و انجام اوقاف خیریه متناســـب بـــا نیازهای رو
که به طور مســـتقیم تحت نظارت  کل دارایی های اوقاف می باشـــد  جامعه بر عهده اداره 

یر در امور وقف قرار دارد ]51[.  ز دستیار معاون و

آمار مالی بخش اوقاف- 1-3-1-5
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد آمـــار مربوط به هزینه هـــا و درآمد کل  و

گزارش می کند )جدول 1-4( ]52[ اوقاف را برای سال مالی1428.1429 ه.ق 
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کل اوقاف برای سال مالی 1428_ 1429 )هر ریال عربستان: 8.050 ریال ایران(     جدول 4-1( هزینه ها و درآمد 

هزینه )هزار ریال سعودی(درآمد )هزار ریال سعودی(

051.111.011

  گزارش های وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد - 1-3-1-2
برای سال مالی 1112_ 1119 ه.ق

گزارش ها مربوط به بخش وقف، بخش مساجد و بخش قرآن را  زارت اوقاف یکسری  و
بـــرای ســـال مالـــی 1428.1429 ه.ق را ارائه می دهد که در فصل پیشـــین هـــر کدام به طور 

گرفتند: مفصل مورد بررسی قرار 

الف( بخش وقف
کل اوقاف. 1 آمار مربوط به هزینه ها و درآمد 
کاروانسراهای وقف شده در مناطق مکه، جده، طائف و مدینه. 2 تعداد 
گزارش آمار مربوط به . 3 زارتخانه: در این  کتابخانه های وقف شده وابسته به و دارایی های 

کتابخانه  کتب، نسخ خطی، اسناد، مجالت و آمار تعداد بازدیدکنندگان در هر  تعداد 
بیان شده است.

ب( بخش مساجد
گزارش آمار مربـــوط به مکبران، . 1 گـــزارش مربوط به مجموع تجهیزات مســـاجد: در ایـــن 

رده شده است.  کمدها، نسخ و ... در استان های مختلف عربستان سعودی آو فضا، 
گزارش آمـــار مربوط بـــه تعداد مســـاجد در . 2 گـــزارش مربـــوط بـــه تعداد مســـاجد: در ایـــن 

که به طور مفصـــل در فصل پنجم  رده شـــده اســـت  اســـتان های مختلف عربســـتان آو
بیان می شود.

گـــزارش آمار . 3 گـــزارش مربـــوط به تعـــداد امام جماعـــت، مؤذن و خادم مســـاجد: در این 
که به طور  رده شده  مربوط به تعداد امام جمعه، امام جماعت مساجد، مؤذن و خّدام آو

مفصل در فصل پنجم بیان می شود.
کل امام جمعه و . 4 یع امامان در مناطق مختلف عربســـتان: تعـــداد  گـــزارش مربوط به توز
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که  گزارش شده است  امام جماعت )مربوط به مســـاجد( در مناطق مختلف عربستان 
به طور مفصل در فصل پنجم بیان می شود.

کریم ج( بخش مسابقات قرآن 
کشـــورهای شرکت کننده و  گزارش مربوط به تعداد مســـابقه دهندگان )رقبا(، برندگان،   .1
انجمن های شرکت کننده در بیست و هشـــتمین مسابقه ملک عبدالعزیز برای حفظ، 
گـــزارش به طور  که این  کریم برای ســـال مالـــی 1428.1429 ه.ق،  تالوت و تفســـیر قرآن 

رده شده است. مفصل در فصل پنجم آو
کشورها و انجمن های شرکت کننده از قاره های مختلف در  گزارش مربوط به مجموع   .2
بیســـت و هشتمین مســـابقه قرآن ملک عبدالعزیز، که این گزارش هم به طور مفصل در 

رده شده است ]52[. فصل پنجم آو

وزارت امور اجتماعی- 1-3-3
زارت امور  کشـــور عربســـتان، و اصلی تریـــن نهـــاد نظارتی و تنظیم گـــر در امور خیریه در 
گذشته  که مسئولیت نظارت بر مؤسسات خیریه را دارا می باشد. در  اجتماعی می باشـــد 
زارتخانه در  کار و امور اجتماعی بـــود. اما پس از تفکیک این و زارت  ایـــن وظیفه بر عهدۀ و
زه  ســـال 1425 ه.ق، مسئولیت نظارت بر مؤسســـات خیریه به این اداره واگذار شد و امرو
یر نظر معاونت توسعه اجتماعی می باشد.  کل سازمان ها و انجمن های خیریه ز هم، اداره 
زارتخانه از زمان  کار و امور اجتماعی در ســـال 1380 ه.ق تأســـیس شـــد. این و زارت  و
آغاز به فعالیتش، انجمن ها و مؤسسات محلی را توسعه داد و یکسری کمیته ها، شوراها، 
زارتخانه  کرد. این و جمعیت هـــای جوانان، خانواده و جمعیت های تعاونی را سرپرســـتی 

سه هدف عمده دارد:
سیاست گذاری امور اجتماعی و فعالیت ها در چارچوب اصول، ارزش ها و مقرراتی که 	 

مدنظر پادشاه عربستان سعودی است.
ژه ها	  یزی و اجرای پرو برنامه ر
گاهی شـــهروندان و بـــه منظور بهبود 	  کمـــک به هدایت توســـعه اجتماعی با هدف افزایش آ

اســـتانداردهای زندگـــی آن هـــا و ایجاد عناصر یک زندگی مناســـب و معقول بـــرای آن ها در 
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زمینه حفظ ارزش های معنوی و اخالقی برای ساخت یک جامعه ی یکپارچه
زارت  کار و و زارت  زارتخانه به دو و یران این و ز در سال 1425 ه.ق، به تصمیم شورای و

امور اجتماعی تفکیک شد ]56[.

شکل 4-4( سایت وزارت امور اجتماعی

کمک های مقرری را  کار و امور اجتماعی برای انجمن های خیریه ثبت شده1،  زارت  و
کمک های  ری  به صورت نظام مند اعطا می کند. انجمن های خیریه می توانند به جمع آو
مردمی، هدایا و وصیت نامه ها اقدام کنند به شـــرطی که با ســـازمان ها و آموزه های صادره 
که  کمک هایی  در این رابطه، در تعارض نباشـــد]25[. سازمان ها و مؤسســـات خیریه2 از 
زارت بـــه انجمن های خیریه اعطا می کنـــد، بهره مند نخواهند بود امـــا می توانند از قبول  و
کند ]25[. کمک های مردمی استفاده  هدایا و وصایا منتفع شود. با این حال نمی تواند از 
کار و امـــور اجتماعی3 باید پشـــتیبانی از انجمن ها و ســـازمان های خیریه را در  زارت  و
یش قرار دهد و در این حالت مبلغی موردنیاز را که در بودجه مشخص شده  دستور کار خو

کند ]25[. است، برای انجمن ها هزینه 
یـــه و  کار و امـــور اجتماعـــی مســـئولیت نظـــارت4 بـــر اعمـــال انجمن هـــای خیر زارت  و
که به مقتضای آن  سازمان های خیریه و مراقبت بر اجرای احکام این الیحه و تصمیماتی 

1. ماده 12 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
2. ماده 23 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
3. ماده 13 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق

4. ماده 17 و 22 الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مووب 1410 ه.ق
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کـــه هرگونه اطالعات،  صادر شـــده را دارا می باشـــد. انجمن ها  و ســـازمان ها نیز موظفند 
زارت است را ارائه نمایند ]25[. که موردنیاز و گزارشات یا مستندات دیگری 

آژانس ها )معاونت های( وزارت امور اجتماعی- 1-3-3-1
زارت امـــور اجتماعی دارای ســـه آژانس رفاه اجتماعی و خانـــواده، تأمین اجتماعی و  و

توسعه اجتماعی می باشد.
زارت امور اجتماعی است که به 	  معاونت رفاه اجتماعی و خانواده: یکی از آژانس های و

کـــه دارای مشـــکالت اقتصـــادی و اجتماعی  ارائـــه رفـــاه اجتماعی بـــرای شـــهروندانی 
می باشـــند و نمی تواننـــد بـــا این مشـــکالت مقابله کنند، می پـــردازد و تمام تالشـــش را 
می کنـــد تا از جامعـــه حفاظت کند و افراد را از پدیده های منفی اجتماعی که مانع کار، 
ر نگه دارد.]56[ اهداف کلی آژانس رفاه اجتماعی و  پیشـــرفت و تالش آن ها است، دو

یر می باشد: خانواده شامل موارد ز
ره اجتماعی . 1 ارائه مراقبت های اجتماعی به افراد درون مؤسسات رفاه اجتماعی و مشاو

کاهش رفتارهای منفی  به منظور 
زارت . 2 مراقبت از نوجوانان بزه کار از طریق توســـعه برنامه های آموزشی در هماهنگی با و

رش پرو آموزش و
گســـترش و توســـعه برنامه های مرتبط با افراد معلول و ناتوان و توســـعه اشـــتغال آنان در . 3

که متناسب و هماهنگ با ناتوانی های آن ها می باشد. مشاغلی 
تحکیم انســـجام خانواده و توجه بیشـــتر بـــه برنامه ها و خدمات خانـــواده با حمایت از . 4

مؤسسات رفاه اجتماعی
کاهش خشونت های خانوادگی. 5 یت برنامه های حمایت اجتماعی در جهت  تقو
مراقبت از زندانیان، افراد معتاد و بیماران روانی و کمک به این افراد به منظور سازگاری . 6

اجتماعی و حرفه ای با مراجع ذی ربط
کودکان یتیم خود و . 7 رش و تربیت  حمایت از خانواده های بی سرپرســـت به منظور پـــرو

پشتیبانی از سازمان های خیریه در انجام وظایف خود ]57[
معاونت تأمین اجتماعی: این معاونت در ســـال 1382 ه.ق ایجاد شـــد و مسئولیت آن 	 
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ژه های توسعه، به منظور حفظ حقوق بازنشستگی گروه خاصی  در اجرای برنامه ها و پرو
ژه های تولیدی برای بهره مندی از تأمین اجتماعی و کمک به  از افراد است و اجرای پرو
امنیت اجتماعی در دستیابی به یکی از پایه های استراتژیک برنامه پنج ساله می باشد. 

یر می باشد: کلی آژانس تأمین اجتماعی شامل موارد ز ]58[ اهداف 
کلی در جامعه عربستان. 1 مشارکت در برنامه توسعه 
کم درآمد. 2 کمک های مادی و معنوی به افراد  ارائه 
یست محیط به منظور تأمین مسکن برای خانواد های نیازمند ]57[. 3 بهبود ز

زارت 	  معاونت توســـعه اجتماعی: بخش توســـعه ی اجتماعی یک بخشـــی از معاونت و
زارت امور  رفـــاه و امـــور اجتماعـــی اســـت. در ســـال 1432 ه.ق کـــه چـــارت ســـازمانی و
یب رســـید، در این چارت یک آژانس مستقل  یران به تصو ز اجتماعی توســـط شـــورای و
برای توسعه ی اجتماعی وجود داشت و مهم ترین نقش این قسمت، نظارت بر نهادهای 
کلی  یـــه و جوامع تعاونی اســـت. ]58[ اهداف  خصوصی، انجمن ها، مؤسســـات خیر

یر می باشد: آژانس توسعه اجتماعی شامل موارد ز
گسترش تأسیس . 1 کودکان در مؤسســـات خیریه و  یق به ارائه برنامه های مراقبت از  تشـــو

کودکان کز تفریحی برای  مهدکودک ها و مرا
آماده سازی برنامه های آموزشی برای دختران. 2
کودکان. 3 تأسیس واحدهای اجتماعی در زمینه خانواده و 
یق جوامع محلی برای فعالیت در زمینه های داوطلبانـــه با حمایت مالی، فنی و . 4 تشـــو

یق به ایجاد سازمان های خیریه اداری از انجمن ها و مؤسسات خیریه و تشو
یق برای تأســـیس . 5 کمک هـــای مالی، فنـــی و اداری به منظور مســـاعدت و تشـــو ارائـــه 

گاهی در میان شهروندان انجمن های تعاونی جدید و انتقال آ
ری بخش های مختلف سازمان رفاه و توسعه اجتماعی و توسعه عملکرد . 6 افزایش بهره و

کارکنـــان و بهره گیـــری از نتایج حاصل از  وظایـــف و مســـئولیت ها به  واســـطه ی آموزش 
کز تخصصی بـــرای ایجاد یک  مطالعـــات و تحقیقات انجام شـــده در دانشـــگاه ها و مرا

پایگاه اطالعاتی مؤثر و مفید
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یج پژوهش و مطالعات اجتماعی و هماهنگی با . 7 توسعه یک برنامه بلندمدت برای ترو
دانشـــگاه عربســـتان بـــرای انجام تحقیقـــات و مطالعـــات موردنیاز بـــرای تغییر ماهیت 

شرایط اجتماعی عربستان
توسعه فعالیت های اجتماعی در مناطق مختلف. 8
گاهی . 9 گســـترش آ برگزاری ســـمینارها و جلســـاتی در زمینه هـــای مختلف اجتماعی و 

اجتماعی
یاض ]57[. 10 ره اجتماعی در شهر ر تأسیس واحد مشاو

چار ت سازمانی- 1-3-3-1
زارتخانه امور اجتماعی شـــامل سه  که در شـــکل 4-5 مشـــخص اســـت، و همان طور 
معاونت )یا سه آژانس( در موضوعات مختلف می باشد: رفاه اجتماعی و خانواده، تأمین 
یر بخش هـــای آژانس توســـعه اجتماعی، واحد  اجتماعـــی و توســـعه اجتماعی. یکـــی از ز
مؤسســـات و جوامـــع خیریه می باشـــد و در واقع یکی از اهداف آژانس توســـعه اجتماعی، 
یق به ایجاد سازمان های  یق جوامع محلی برای فعالیت در زمینه های داوطلبانه و تشو تشو
که در ادامه  خیریه و حمایت فنی، مالی و اداری از این انجمن ها و مؤسســـات می باشـــد 

این واحد به طور مفصل موردبررسی قرار می گیرد]59[.
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شکل 4-5( چارت سازمانی وزارت امور اجتماعی

کل انجمن های )جوامع( خیریه- 1-3-3-3 اداره 
یق افراد برای تأسیس مؤسسات و جوامع خیریه می باشد  هدف عمومی این اداره، تشو
و همچنین بر فعالیت های آن ها و اجرای تمام مقررات و دستورالعمل ها از لحاظ مالی و 
فنی برای ثبت نام مؤسسات و بررسی حساب های نهایی و مطابقت برنامه ها با سیاست 
که این مؤسســـات را در دستیابی به بهترین نحو  زارت و توســـعه ی قوانین و مقرراتی  کلی و

ممکن از فعالیت ها یاری رساند، نظارت می کند.
وظایف این بخش عبارت اند از:

یق به ایجاد سازمان های 	  گاهی اجتماعی برای پیشرفت جوامع محلی و تشو گسترش آ
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خیریه
بررسی درخواست برای تأسیس جوامع خیریه	 
ارائه پشتیبانی مادی و معنوی از نهادها و انجمن ها	 
یابی و بررسی طرح، برنامه و فعالیت های نهادها و انجمن هایی که با برنامه های این 	  ارز

کردن بر پیاده سازی این فعالیت ها. آژانس سازگار باشند و نظارت 
ممیزی )حسابرسی( نهایی و بازرسی مالی نهادها و انجمن ها	 
هماهنگ بودن با دفاتر نظارت زنان در رابطه با جوامع و مؤسسات زنان	 
تبادل دانش، تجربه و همکاری با نهادهای محلی و بین المللی	 

که در ذیل  برو هســـتیم  در ایـــن واحـــد با دو عنوان جوامع خیریه و مؤسســـات خیریه رو
رده شده است: توضیح هرکدام آو

الف( انجمن خیریه
که از این تعـــداد، 40 مورد آن  یـــه را نظارت می کنـــد  زارتخانـــه، 686 جوامع خیر ایـــن و
مربوط به انجمن زنان می باشـــد. این جوامع خیریه بـــه ارائه انواع خدمات و فعالیت ها در 
ره های  کشـــور می پردازند. ایـــن انجمن ها یکســـری دو زمینه هـــای مختلـــف و در سراســـر 
یافت کنندگان کمک های مالی به تولیدکنندگان  آموزشی برگزار می کنند تا افراد جامعه را در
تبدیل کند. جوامع خیریه به فعالیت در حوزه های سالمت خانواده، تأمین دارو و درمان، 
کمک به خانواده های نیازمند در تأمین مسکن موردنیازشان، اجرای برنامه های خانواده، 
کمـــک به آن ها در  توســـعه توانمنـــدی جوانان جهت کســـب مهارت های حرفه ای و برای 
که به عنوان انجمن متخصص در  کار و ارائه خدمات مربوط به آشتی، پذیرش و ...  بازار 

رزند. ازدواج وجود دارند، اهتمام می و
یـــه یـــک طیف متنوعـــی از خدمـــات و فعالیت هـــا را برای ذینفعـــان ارائه  جوامـــع خیر

یر می باشد: که شامل موارد ز می دهند، 
ره های آموزشی برای قبل از ازدواج و برای عموم جامعه	  برگزاری دو
ره و هدایت برنامه هـــا و فعالیت های 	  ره ها، ســـمینارها، ســـخنرانی، مشـــاو برگـــزاری دو

مختلف
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ارائه وام برای حق بیمه	 
ره های احراز صالحیت برای جوانان قبل از ازدواج	  برگزاری دو
ارائه خدمات ارزشمند به افراد ناتوان )از لحاظ پزشکی، توان بخشی و آموزشی(	 
تعریف ازدواج در مسائل خانوادگی	 
ران قبل و بعد از ازدواج و 	  چاپ و نشـــر کتاب، ســـی دی و جزوات آموزشـــی مربوط به دو

تربیت فرزندان
ارائه خدمات الکترونیکی در تمام زمینه های ذکرشده در فوق در یک وب سایت جامع	 
که به ارائه مراقبت های پزشکی و اجتماعی به افراد مسن می پردازد.	  انجمنی 

ب( مؤسسات خیریه
تعداد مؤسسات خیریه خصوصی 148 مورد می باشد.. 1
یاض . 2 یـــه زنـــان، 7 مورد می باشـــند و تمامـــی آن ها در شـــهر ر تعـــداد مؤسســـات خیر

قرار دارند.
که در ذیل به آن ها اشاره می شود:. 3 اهداف مؤسسات خیریه متفاوت می باشند 

کردن از خانواده ها و موارد نیازمندی	  مراقبت و اطمینان حاصل پیدا 
آموزش و تعلیم خانواده ها و موارد نیازمندی	 
ژه حمایت از ازدواج	  پرو
ژه خیریه مسکن، نوسازی و خرید منازل برای افراد نیازمند	  اجرای پرو
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران و نیازمندان	 
کز توان بخشی 	  ایجاد ســـاختمان های مســـکونی برای معلوالن و ســـالمندان و مرا

پزشکی و درمانی برای معلوالن
تضمین مراقبت از یتیمان و افرادی مانند این ها با شرایط خاص	 
کوچک	  کسب وکارهای  ارائه وام به خانواده ها برای حمایت از 
ارائـــه کمک هـــای مالی و غیرمالـــی )معنوی( به افـــراد نیازمنـــد در هماهنگی با 	 

جوامع خیریه
ژه های توسعه جامعه و از بین بردن بی سوادی	  حمایت از پرو



کشور عربستان سعودی 102  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

حمایت از زندانیان و خانواده های زندانیان و افراد معتاد به مواد مخدر	 
کودکان و زنان 	  حمایت از برنامه های مربوط به 
ره خانواده	  کمک به پیاده سازی و پشتیبانی از برنامه های توسعه و مشاو
ژه ها و برنامه های آموزشی برای جوامع خیریه]60[	  حمایت و پیاده سازی پرو

سازمان الخیر الشامل1- 1-3-1
ران خادم حرمین شریفین؛ ملک  ران رنسانس بزرگ و در دو در عربســـتان سعودی، در دو
عبـــداهلل بن عبدالعزیز، که پادشـــاه به عنوان یک نمادی از بشردوســـتی باقی مانده اســـت، 
توجه و پشـــتیبانی از فعالیت های خیریه در تمام اشـــکال آن باقی مانده اســـت. عربســـتان 
ســـعودی یکی از برجســـته ترین کشورهایی اســـت که به دنبال حمایت، توسعه و تنوع ابزار و 
زارت امور اجتماعی هم در راستای ایفای این نقش  منابعش در رابطه با خیریه بوده است. و

فعالیت می کند؛ یعنی وظیفه پشتیبانی و نظارت بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد.
ری  ری اطالعات و ارتباطات، بسیاری از فرصت های فناو با توجه به رشد سریع فناو
گرفته شـــوند، افزایش یافته اســـت. به دلیل  کار  که می توانند برای فعالیت های خیریه به 
توســـعه کمک هـــای مالی افراد، بهره بـــرداری مطلوب و بهینه از منابع فیزیکی و انســـانی، 
کمـــک بـــه تصمیم گیرنـــدگان در  ســـهولت دسترســـی بـــه اطالعـــات، افزایـــش ســـرعت و 
ری در امور خیریه اهمیت بســـیاری  برنامه های عملی اســـتراتژیک خود، اســـتفاده از فناو
که قابلیت جستجو انواع  یافته است. به همین دلیل باعث شد تا سیستمی طراحی شود 
که از این سیستم جامع  رد. افرادی  انجمن های خیریه، مؤسســـات خیریه و ... را فراهم آو
زارت امور اجتماعی )در مقام سرپرســـتی و نظارت(، 2.  اســـتفاده می کنند، شـــامل: 1. و
جوامع خیریه، کمیته های توسعه اجتماعی، جوامع مدنی و ... )از لحاظ مقام صالحیت 
و شایســـتگی(، 3. مؤسسات خیریه )مقام اهداکننده و کمک کننده(، 4. اهداکنندگان 
که از طرف مقام سرپرســـت  و 5. شـــرکای مختلـــف )ســـازمان های دولتـــی و غیردولتی( 

مشخص  شده اند]61[.

1. Global Goodness
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شکل 4-6( سایت سازمان الخیر الشامل

قابلیت های مختلف این سایت عبارت اند از:
1.  ثبت نام اهداکنندگان کمک های مالی: در هنگام ثبت نام یکســـری سؤاالت مانند 
کرده اند نشـــان داده شـــود یا خیر، و یا اینکه آیا اطالعاتشان  کمک  که  اینکه مبلغی 

گیرد، از افراد پرسیده می شود]62[. بران قرار  کار در اختیار سایر 
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کمک های مالی در سازمان الخیر الشامل کنندگان  شکل 4-7( ثبت نام اهدا

ژه ها  یدادهای مربوط به پرو یدادها: قابلیت دیگر این ســـایت، اخبار و رو 2. ا خبار و رو
و خیریه ها می باشد.

کـــه درباره هر خیریه اتفاق  یدادهایی  در قســـمت اخبـــار مربوط به خیریه ها، وقایع و رو
یب صورت های  افتاده است را اطالع رسانی می کند. به عنوان مثال، اخبار مربوط به تصو
مالی، عقد قرارداد با بانک مرکزی و یا افتتاح حســـاب مربوط به یک مؤسســـه ی خیریه در 

این قسمت قرار می گیرد]63[.
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شکل 4-8( اخبار و رویدادهای مربوط به خیریه ها سازمان الخیر الشامل

که  ژه هایی  ژه هـــا، اطالعـــات و اخبار مربـــوط بـــه پرو در قســـمت اخبـــار مربـــوط به پرو
کنند را قرار می دهند]64[. می خواهند در امور خیریه فعالیت 

که می خواهند در امور خیریه فعالیت نمایند شکل 4-9( اطالعات اخبار و پروژه هایی 

3.  خدمـــات: ایـــن قســـمت شـــامل برنامه هـــای مختلـــف از قبیـــل محاســـبه زکات، 
اطالعات و آمار مربوط به مناطق و شهرهای مختلف عربستان، موقعیت مکانی 
یـــه و ...  تمـــاس مؤسســـات خیر بـــر روی نقشـــه، اطالعـــات  یـــه  مؤسســـات خیر
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می باشد]65[.

شکل 4-10( خدمات سازمان الخیر الشامل

کلمـــات کلیدی )بـــه صورت  4.  جســـتجو پیشـــرفته: در ایـــن قســـمت با اســـتفاده از 
ژه ها، مؤسسات خیریه،  انگلیسی و عربی(، می توان در کل سایت و در قسمت پرو
شـــعب، اخبـــار و ... جســـتجوهایی انجـــام داد. البتـــه قابلیـــت جســـتجو آن بـــه 

کامل تر می باشد]66[. زبان اصلی )عربی( 

شکل 4-11( جستجو پیشرفته سازمان الخیر الشامل
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ژه های جدید: در این قســـمت موضوع، پیشـــنهاد، ایمیـــل، نام فرد و  5.  پیشـــنهاد پرو
کدام یک از انواع خیریه ها قرار دارد، مطرح می شود]67[. ژه در  اینکه پرو

شکل 4-12( پیشنهاد پروژه های جدید در سایت سازمان الخیر الشامل

6.  قابلیـــت جســـتجو مؤسســـات خیریه بر اســـاس موضوعـــات مختلف و بر اســـاس 
یرشاخه های موجود در هر زمینه فعالیت ز

مؤسســـات خیریه در عربســـتان به طورکلی در چهار زمینه ی اصلی فعالیت می کنند: 
اجتماعی، بهداشـــت، آموزش و تحقیق، و توســـعه که هرکدام از این زمینه های اصلی به 

یرشاخه تقسیم می شوند]68[. تعدادی ز
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شکل 4-13( جستجو مؤسسات و انجمن های خیریه در سایت سازمان الخیر الشامل بر اساس موضوعات مختلف

همچنین امکان جستجو مؤسســـات و انجمن های خیریه بر اساس مناطق مختلف 
عربستان وجود دارد.
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 شکل 4-14( جستجو مؤسسات و انجمن های خیریه در سایت سازمان الخیر الشامل 
بر اساس مناطق مختلف عربستان

در ســـایت سازمان الخیر الشامل می توان مؤسســـات و انجمن های خیریه را بر اساس 
که در این مؤسسات و انجمن ها  ژه ها، تعداد افرادی  کتورهایی مانند تعداد پرو یکسری فا

کرد. کرده اند، تعداد شعبه ها و ... فیلتر  ثبت نام 

کتورها شکل 4-15( فیلترکردن مؤسسات و انجمن های خیریه در سایت سازمان الخیر الشامل بر اساس یکسری فا

انجمن خیریه سعودی برای مبارزه با سرطان در موضوع بهداشت- 1-3-5
انجمن خیریه مبارزه با ســـرطان، در ســـال 1424 ه.ق تأســـیس شـــده است و در سال 
کاهش  زارت امور اجتماعی به ثبت رسیده است]69[. چشم انداز آن،  1425 در سایت و
که می خواهد به یک حامی و  یتش این است  بیماری ســـرطان در جامعه می باشد و مأمور
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پشـــتیبان اصلـــی بیمـــاران مبتال به ســـرطان در جامعه تبدیل شـــود. اهـــداف این انجمن 
شـــامل: ارائـــه خدمات پشـــتیبانی برای افراد مبتال به ســـرطان، حمایـــت از برنامه هایی به 
گاهی از سرطان، حمایت از پژوهش های علمی در مورد علل سرطان  منظور پیشگیری و آ
کـــردن آن، حمایـــت از برنامه هـــای تشـــخیص زودهنـــگام، همـــکاری با ســـایر  و متوقـــف 
انجمن های خیریه موجود در برخورد با بیماری سرطان و حمایت از برنامه های تشخیص 

و درمان بیماران مبتال به سرطان]70[. 

شکل 4-16( سایت انجمن خیریه سعودی برای مبارزه با سرطان در موضوع بهداشت

ین حمایـــت اجتماعی و روانی، آموزش و  ژه خیریه را با عناو ایـــن انجمـــن تعداد 15 پرو
صالحیت، برنامه های آموزش بهداشت، برنامه های حمایت های روان شناختی، برنامه 

تجهیزات پزشکی، برنامه داروها و ... را به اتمام رسانیده است]71[. 
این انجمن ســـه نوع خدمات ارائـــه می دهد: خدمات اجتماعـــی، خدمات مربوط به 

حمایت های روان شناختی، و خدمات پزشکی.

الف( خدمات اجتماعی
ران این بیماری  که در طول دو این انجمن برای بیماران سرطانی به دلیل سختی هایی 

گرفته اند. می کشند، یکسری تمهیدات و برنامه هایی را برای آنان در نظر 
برنامه های کمک مالی: با توجه به افزایش هزینه های ناشی از درمان، دارو، مراقبت های . 1

گرفتن  کار، این انجمن یکســـری حمایت های مالی ماننـــد در نظر  پزشـــکی و غیبت از 
یک مقدار ثابت برای بیماران و ارائه حقوق ماهانه با توجه به مقررات و اســـتانداردهای 
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کاهش دهد. خاص به بیماران ارائه می کند تا میزان بار اقتصادی آنان را تا حدودی 
که به منظور درمان خود . 2 گرفتن اقامتگاه هایی برای بیمارانی  برنامه های مسکن: در نظر 

به شـــهرهای دیگـــری می روند و از لحـــاظ اقتصادی قـــادر به تأمیـــن هزینه های زندگی 
نمی باشند.

کز درمانی . 3 برنامه هـــای انتقال بیمار: ارائه یکســـری برنامه هایی برای انتقـــال بیمار به مرا
داخل شهر و یا خارج از شهر]72[.

ب( خدمات مربوط به حمایت های روان شناختی
ایـــن انجمـــن بـــه ارائه مکانیســـم هایی برای تمـــدد اعصـــاب، کنترل درد، افســـردگی و 
اختـــالالت خواب می پـــردازد و این نوع از حمایت هـــا نه تنها بیماران، بلکـــه خانواده های 
کمک به بیمـــار برای پذیرش  آن هـــا را هم در بر می گیرد. خدمات روان شـــناختی شـــامل: 
وضعیت خود، بهبود وضعیت روانی و عاطفی بیمار، بهبود مشـــکالت افســـردگی و درد، 

آموزش بیمار جهت تغییر رفتارهایش، و افزایش ظرفیت های فردی بیمار می باشد.
برنامه هایی که توســـط انجمن در این قســـمت ارائه می شـــود شـــامل: برنامه هایی برای 
همراهـــان بیمـــار به منظور چگونگی برخورد و تعامل بـــا وی، ایجاد فعالیت های تفریحی 
سازگار با نیازهای بیماران، و ایجاد برنامه هایی برای پشتیبانی از بیماران و برقراری ارتباط 

مستمر با وی]73[.

ج( خدمات پزشکی
که ارائـــه می دهد، افزایش  هـــدف انجمـــن مبارزه با ســـرطان در این نوع از خدماتـــی از 
که برای دستیابی به  گاهی جامعه می باشد  خدمات پزشکی پیشگیرانه و افزایش سطح آ
که در ذیل به تعدادی از آن ها اشـــاره  کرده اســـت  ایـــن اهداف یکســـری خدماتی را ایجاد 

می شود.
کشـــور . 1 مرکز تشـــخیص زودهنـــگام:  دو مرکز تشـــخیص زودهنگام بیماری ســـرطان در 

کز باعث تشخیص  که وجود این مرا یاض و مدینه( وجود دارد  عربستان )اســـتان های ر
که نتیجـــه ی آن، باعث افزایـــش در میزان  ســـریع بیمـــاری و درمان به موقع آن می شـــود 

بهبودی فرد بیمار می شود.
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ره به افراد . 2 گروهی از متخصصـــان برای راهنمای و مشـــاو گرفتـــن یک  پزشـــکی: در نظر 
بیمار و خانواده های آنان به منظور از بین بردن شک و تردیدی که در هنگام تصمیم گیری 

با آن مواجه هستند.
که . 3 دارو و تجهیـــزات پزشـــکی: ارائه داروهـــای موردنیاز و ارائه دســـتگاه ها و تجهیزاتی 

گزاف می باشد. قیمت آن ها 
تحقیقات پزشـــکی: انجام پژوهش های متعدد پزشـــکی برای دستیابی به یک راه حل . 4

درمان برای سرطان]74[.  

کودکان یتیم در مکه )کافل( در موضوع اجتماعی- 1-3-2 سازمان خیریه مراقبت از 
کودکان یتیم و سهم آنان در  که از  کافل یک سازمان غیرانتفاعی است  سازمان خیریه 
حوزه هـــای اجتماعـــی، آموزشـــی، بهداشـــتی و توان بخشـــی مراقبـــت می کنـــد]75[. این 
زارت امور اجتماعی به  ســـازمان در سال 1424 تأســـیس]76[ و در ســـال 1427 ه.ق در و
شماره 42 به ثبت رسیده است]77[ و از لحاظ جغرافیایی در استان مکه و در شهر جده 

قرار دارد]78[.
حـــوزه فعالیت این ســـازمان، مراقبـــت از یتیمان و افراد بیـــوه در منطقه مکه- جده 
یـــه ایـــن اســـت کـــه در مراقبـــت از کـــودکان یتیم و  می باشـــد. چشـــم انداز ســـازمان خیر
ین شـــیوه ممکـــن فعالیت نماید و در این زمینه تبدیل به یک  خانواده های آن ها به بهتر

و پیشگام شود. رهبر 
که در مراقبت از یتیمـــان در منطقه مکه-  کافل این اســـت  یت ســـازمان خیریه  مأمور
جده، به یک مدل اجتماعی نمونه و به یک الگو تبدیل شود. شعار این سازمان این است 

که "با یتیمان باش تا بی نیاز شوی"]78[.
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کودکان یتیم در مکه )کافل( در موضوع اجتماعی شکل 4-17( سایت سازمان خیریه مراقبت از 

کلی ســـازمان خیریه با توجه به ماده 3 اساســـنامه سازمان و به  موجب تصمیم  هدف 
یخ 1427/11/17 به شـــماره ثبت 42 عبارت  یر امور اجتماعی شـــماره 78353 در تار ز و
کودکان بی سرپرســـت و مانند آن ها )یعنی افرادی با شرایط خاص(،  اســـت از: "کمک به 
ردن ســـود باشـــد و همـــکاری و هماهنگـــی بـــا دولـــت و  بـــدون آنکـــه هـــدف، بدســـت آو

کار". ردن تجهیزات و روش هایی برای انجام  سازمان های خصوصی و بدست آو
کودکان یتیم و خانواده های آن ها طیف وسیعی از  کافل در مراقبت از  ســـازمان خیریه 

گرفته است:  دیدگاه ها و اهداف را در نظر 
کـــه دارای فرزندان یتیم هســـتند؛ ماننـــد حمایت های مالی به 	  کمـــک به خانواده هایی 

خانواده ها و یا ارائه مراقبت های بهداشتی و اجتماعی برای آنان
ر قوی و ایمان استوار	  القا اصول دین، باو
ران( در قالب پول نقد و مسکن	  کمک به یتیمان و خانواده های آنان )نان آو
یش 	  که در تنظیم امـــور زندگانی خو یق آن ها بدین منظـــور  آمـــوزش کودکان یتیم و تشـــو

کنند. اعتمادبه نفس داشته باشند و بعد از خداوند متعال، به خودشان تکیه 
ایجاد پناهگاه هایی برای مراقبت از یتیمان	 
اجاره ساختمان ها و تملک زمین و ساختمان جهت دستیابی به اهداف مذکور	 
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آماده سازی و توسعه تحقیقات و مطالعاتی مرتبط با یتیمان و اهداف سازمان]79[.	 
کمک های مالـــی، زکات، و  منبـــع درآمدی این ســـازمان شـــامل یارانه هـــای دولتـــی، 
خریدوفروش می باشد و هزینه آن شامل توسعه و آموزش، تبلیغات و حقوق می باشد]80[.

انجمن خیریه أسرتی در موضوع توسعه- 1-3-2
انجمن خیریه ازدواج و رفاه خانواده )أســـرتی( در مدینه در ســـال 1422 ه.ق تأســـیس 
زارت امـــور اجتماعـــی بـــه ثبـــت رســـیده  شـــده اســـت و در ســـال 1426 ه.ق در ســـایت و
اســـت]81[. ذینفعان ایـــن انجمن، خانواده هـــا و جوانان می باشـــند]82[. این انجمن دو 
ری وجوه مربوط به زکات، صدقات و کمک های مالی برای جوانان  ژه در زمینه جمع آو پرو

در امر ازدواج را به اتمام رسانده است]83[.

شکل 4-18( سایت انجمن خیریه أسرتی در موضوع توسعه

چشم انداز: این انجمن می خواهد به یک رهبر محلی، منطقه ای و جهانی در توسعه و 
مراقبت از خانواده ها تبدیل شود.

کیفیـــت و برنامه هایی برای  یـــت: انجمن أســـرتی به واســـطه ی ارائه خدمـــات با مأمور
توســـعه و مراقبـــت از خانواده هـــا در مدینه می خواهـــد به یک پیشـــرو در جامعه ی جهانی 

تبدیل شود.
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یی  ری، شایستگی، مسئولیت و پاسخگو ارزش های این انجمن شـــامل خالقیت، نوآو
می باشد.

اهداف استراتژی
که قصد ازدواج دارند،	  کمک های مالی به افرادی  ارائه پول نقد و 
یج فرهنگ ازدواج و جلوگیری از طالق،	  ترو
کمک به ثبات خانواده از طریق برنامه هایی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و رفتاری 	 

و از طریق راهنمای خانواده،
مطالعه مسائل و مشکالت جوانان در ازدواج،	 
ژه ها و فعالیت هایی در دستیابی به این اهداف]83[.	  حمایت از برنامه ها، پرو

پروژه ها و برنامه ها
ره خانواده،	  برنامه مشاو
برنامه راهنمای زندگی،	 
کم درآمد،	  برنامه مربوط به ارائه یارانه نقدی به خانواده های 
یق جوانان به ازدواج]84[.	  برنامه تشو

سازمان خیریه ملک خالد در موضوع توسعه- 1-3-2
ران پادشاهی  ملک خالد از ســـال 1975.1982 پادشـــاه عربســـتان بوده اســـت و در دو
کرده  کمک  خـــود به بهبود شـــرایط اجتماعـــی، اقتصادی و زندگی شـــهروندان عربســـتان 
اســـت. ملک خالد قصـــد دارد تا با مدل رهبری خود در فعالیت های انســـان دوســـتانه و 
رانه برای چالش های  توســـعه اجتماعی به یک مدل تبدیل شـــود و با ارائه راه حل های نوآو

مهم اجتماعی و اقتصادی تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد]85[.
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شکل 4-19( سایت سازمان خیریه ملک خالد در موضوع توسعه

یـــه ملک خالد، کمک هـــای حرفه ای در توســـعه اجتماعی  هـــدف کلی ســـازمان خیر
ژه هـــای مختلف توســـعه، ایجاد  پایـــدار از طریـــق تأمیـــن مالـــی تعـــدادی از برنامه ها و پرو
کمک به توسعه پایدار  مشارکت با مردم و سازمان های بخش خصوصی و غیرانتفاعی، و 

در بخش انسان دوستی می باشد]86[.
چشـــم انداز: تبدیل شـــدن بـــه یـــک رهبـــر در فعالیت های انســـان دوســـتانه در سراســـر 

عربستان سعودی]87[.
رانه برای چالش های مهـــم اجتماعی و اقتصادی،  یـــت: با ارائـــه راه حل های نوآو مأمور

تأثیر مثبتی بر زندگی مردم بگذارد]88[.
اهداف	 
حمایت از پژوهش های علمی و چاپ و نشر آن در عربستان سعودی 	 
کمک های مســـتقیم یا غیرمســـتقیم جهت دستیابی به اهداف ســـازمان خیریه ملک 	 

خالد
کشور عربستان در رشته های مختلف	  حمایت از محققان 
حمایت از مطالعات علمی و تحقیقاتی در علوم انسانی در سراسر عربستان سعودی	 
توجه رسمی به مسائل و پدیده های نوظهور در عربستان سعودی	 
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کمـــک به پیدا کردن راه حل هایی برای مشـــکالت اجتماعی، روانی و دیگر پدیده هایی 	 
که در جامعه عربستان سعودی وجود دارد]89[.

پروژههاوفعالیتها	 
مشـــارکت با ســـازمان های محلی و بین المللی به منظور ایجاد تغییرات اجتماعی و . 1

اقتصادی قابل توجه
افزایش مشارکت های سازمان ملک خالد در جامعه. 2
یج فرهنگ مسئولیت پذیری در جامعه. 3 یج توسعه پایدار و ترو ترو
کارها و فعالیت های خیریه در جامعه. 4 یج  ترو
حفظ و انتقال ارزش های سازمان خیریه ملک خالد برای نسل های آینده]89[. 5

کن و فعالیت های مذهبی- 1-1 نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اما
کن مذهبی به صورت دولتی )پادشاه( است و  کشـــور عربستان، ادارۀ مساجد و اما در 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد"، "هیئت  این وظیفه توســـط پنج متولی "و
یاســـت عمومی  زارت امور اجتماعی"، و "ر زارت فرهنگ و اطالعات"، "و کبارالعلمـــا"، "و

امور مسجدالحرام و مسجدالنبی" صورت می پذیرد.
زارت فرهنگ و  زارت شـــئون اســـالمی، وقـــف، هدایـــت و ارشـــاد"، "و چهـــار متولی "و
یر نظر  کبار العلماء المسلمین" مستقیمًا ز زارت امور اجتماعی" و "هیئت  اطالعات"، "و
پادشاه فعالیت می کنند و در مجموع یک ساختار دولتی یکپارچه برای اداره امور مساجد 
کن مذهبی به این شـــکل اداره  رند. البته تمام مســـاجد و اما کن مذهبی بوجود می آو و اما
نمی شـــوند، به عنوان مثال، برخی مساجد مناطق شمالی عربســـتان به وسیله شاهزادگان 
زارت اوقاف تأمین  یزی های آن ها جدای از و ســـعودی اداره می شـــوند و هزینه ها و برنامه ر
می شود. مناطق شرقی عربستان هم که محل سکونت طوایف شیعی این کشور می باشد 
کن مذهبی دارند و امور دینی و فرهنگی  نیز ساختار مستقل خود را برای اداره مساجد و اما
این مســـاجد به وســـیله هیئـــت علمای همیـــن مناطق اداره می شـــود. همچنیـــن متولی 
یاســـت عمومـــی امـــور  مســـجدالحرام و مســـجدالنبی را یـــک ســـازمان دولتـــی بـــه نـــام ر
کـــه ایـــن ســـازمان به طور مســـتقیم با  مســـجدالحرام و مســـجدالنبی عهـــده دار می باشـــد 
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یر )که همان پادشاه عربستان است( در ارتباط می باشد. ز نخست و
در حوزه مســـاجد فعالیت های قرآنی، در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شکل 
رده شده است و سپس نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل گر و ارائه دهنده  4-21 آو
خدمان شناسایی شـــده اند و مورد تحلیل قرارگرفته اند. ترســـیم نگاشـــت نهادی، به درک 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  بهتر جایگاه هر یک از باز

کن و فعالیت های مذهبی شکل  4-20( نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اما

وزارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد- 1-1-1
زارت خانه در ماه محرم ســـال 1414 ه.ق. تأســـیس شـــده اســـت که مســـئولیت  این و
سرپرســـتی امور خیریه، توسعه و نگهداری و نظافت مســـاجد، پشتیبانی مالی مساجد و 
کریم، ســـازمان دهی  کـــن مذهبـــی، نظـــارت بر مجموعـــه ملک فهد بـــرای چاپ قـــرآن  اما
مسابقات بین المللی و محلی حفظ و تفسیر قرآن، نظارت بر مؤسسات خیریه برای حفظ 
کشور و  قرآن و حمایت مالی و اخالقی از آن ها، حمایت از خانه خدا در داخل و خارج از 
کشـــور و  کز اســـالمی و کمک بـــه اقلیت هـــا و جوامع مســـلمان در خارج از  نظـــارت بـــر مرا
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هماهنگی با آژانس ها و حمایت از دانشـــگاه ها و مؤسســـات اســـالمی و نشان دادن نقش 
پادشاه در حمایت از عمل اسالمی را به عهده دارد.

مأموریت- 1-1-1-1
گاه ســـاختن مســـلمانان در مورد  دعـــوت مردم به خدا با عقل و دانش و موعظه عادالنه، آ
کتاب خدا  گســـترش و توســـعه ارزش های اســـالمی، چاپ و آموزش  امور مذهبی شـــان، 
)قرآن(، ســـاخت مســـاجد و نگهـــداری آن ها، کمک به همبســـتگی و وابســـتگی متقابل 
که درباره اســـالم و مسلمانان است، نشان  زارتخانه، هر آنچه را  اســـالمی. همچنین این و
می دهـــد و اتهامـــات دشـــمنان را در مورد اســـالم رد می کنـــد و اموال وقفـــی )موقوفات( را 

محافظت، اداره و سرمایه گذاری می نماید.

اهداف و سیاست ها- 1-1-1-1
رده شده است: زارتخانه و سیاست های دستیابی به آن ها در ذیل آو اهداف و

قرائت،حفظ،درکوگسترشقرآن	  هدف1:مراقبتاز
سیاست:

چـــاپ دقیق تـــر قـــرآن بـــه طـــور پیوســـته و ترجمـــه معانـــی آن بـــه زبان ها مختلـــف برای 	 
یی به نیازهای مبرم و فوری مسلمانان. پاسخگو

یق جوانان به پیوســـتن در این 	  کریم و تشـــو حمایـــت از جوامـــع خیریه برای حفظ قـــرآن 
جوامع به منظور حفظ و درک قرآن.

یق افراد 	  برگزاری مسابقات ملی و بین المللی با درنظر گرفتن جوایزی برای برندگان و تشو
به حفظ و تأمل در معانی قرآن و سنت]43[.

کــردنوســوقدادنآنــانبــهاخالقیــاتو	  هدف2:دعــوتمــردمبــهاســالم،هدایــت
حفظارزشهایاسالمی

سیاست:
انتخاب دقیق واعظان، آموزش و آماده ســـازی آنان، توسعه روح اعتدال و میانجی گری 	 

یابی عملکرد آن ها. در آن ها، پیگیری و ارز
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یق مســـلمانان جهت پایبنـــدی به دین خود، 	  ایجـــاد فعالیت های متعهدانه برای تشـــو
کان صالح و حفظ ارزش ها و اخالق اسالمی. دنباله رو پیشینیان و نیا

معرفـــی اســـالم بـــه غیرمســـلمانان، نمایان ســـاختن شایســـتگی های اســـالم و دعوت 	 
مسلمانان به اسالم با حکمت و موعظه عادالنه.

جســـتجو، آشـــکار ســـاختن و رد حقایق اشـــتباه در مورد اتهامات وارده علیه اســـالم و 	 
یسم و حقوق بشر. ر توضیح موضع اسالم در مورد مسائل پیشرو؛ مانند ترو

درمان مسائل اجتماعی، پدیده های منفی، ایده های گمراه کننده و افراط گرایی و افکار 	 
فاســـد، کشـــف شـــبهات و بیـــان آموزه هـــا و نظریه هـــای اهل ســـنت و جوامـــع در مورد 

آنان]44[.
کیــد	  اقلیتهــا،جوامــعمســلمانومؤسســاتدرسراســرجهــانوتأ هدف3:حمایــتاز

اینزمینه برنقشپادشاهیدر
سیاست:

حمایـــت از مســـلمانان در کشـــورهای غیرمســـلمان و کمک بـــه آن ها در انجام مراســـم 	 
مذهبی و سایر حقوق آنان.

ره های آموزشی برای مسلمانان خارج از کشور با هدف توسعه ی سطح علمی 	  ایجاد دو
یت اسالمی کید بر هو و فکری افراد و تأ

کز اســـالمی در خارج از کشـــور، پیگیری 	  مراقبـــت از نهادهـــا، جوامـــع، مؤسســـات و مرا
که ممکن است. کمک به آن ها- به هراندازه  فعالیت های آن ها و ارائه 

برگزاری کنفرانس ها و ســـمینارهایی و آماده ســـازی مطالعـــات، پژوهش و گزارش هایی 	 
درباره وضعیت مسلمانان در سراسر جهان.

اســـتفاده از رســـانه های جمعـــی به منظور نمایان ســـاختن خدمات ارائه شـــده توســـط 	 
پادشاه درباره اسالم و مسلمانان]45[.

هدف4:حفظومراقبتازمساجد	 
سیاست:

ادامه ساخت مساجد	 
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مراقبت از مساجد و نگهداری آنان و تأمین هر آنچه که از مبلمان و قرآن موردنیاز است 	 
که مناسب یک مکان مقدس است. کیزگی آن با شیوه ای  و حفظ پا

ری ایـــن افراد به منظـــور توانمند 	  انتخـــاب واعظـــان، امامـــان و مؤذن ها و افزایـــش بهره و
ساختن آنان برای انجام وظایف به بهترین وجه ممکن.

یج 	  یت پیام های مســـاجد به عنوان یـــک انگیزه ی اصلی در زندگی مســـلمانان، ترو تقو
گناهان]46[. ری از  اصل وحدت و برادری، دعوت به اعمال خوب و دو

کتابهاوپژوهشهایاسالمی	  هدف5:آمادهسازی،چاپوانتشار
سیاست: 

یـــع آن ها به 	  تألیـــف کتاب هایـــی در ارتبـــاط بـــا دعـــوت به خـــدا و ترجمه و چـــاپ و توز
کل و به زائران به طور خاص. مسلمانان به طور 

یـــع آن ها به مؤسســـات و 	  تأمیـــن منابـــع مالـــی و تأســـیس کتابخانه هـــای یکپارچه و توز
که به دنبال علم و تخصص می باشند(. یندگان تخصصی دانش )کسانی  جو

یج پژوهش و مطالعات علمی با تألیف مقاالت توسط پژوهشگران.	  ترو
بهره مندی از اینترنت و سایر ابزارهای مدرن فنی به منظور نشر دارایی های علمی]47[.	 

کریم- 1-1-1-3 کل انجمن های خیریه ی حفظ قرآن  اداره 
که به طور  که اســـت  کریم یکی از واحدهایی  یـــه ی حفظ قرآن  کل انجمن هـــای خیر اداره 
کلی  یر شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد قرار دارد. هدف  ز مستقیم تحت نظارت و
یابی،  کریم در عربســـتان، ارز ایـــن واحد، پیگیـــری فعالیت های انجمن های حفـــظ قرآن 

هدف گذاری و ارائه حمایت های علمی، اداری و مالی از آن ها می باشد.
حوزه اختیارات و وظایف این اداره شامل موارد ذیل می باشد:

ارائه پیشنهادات درباره سیاست های کلی انجمن های خیریه و مدارس خیریه حفظ قرآن 	 
کریم و برنامه ریزی به منظور موفقیت این مراکز در انجام ماموریت های خود. 

کریم. 	  کمک ساالنه دولت به انجمن ها و مدارس خیریه حفظ قرآن  پیشنهاد 
بررســـی موضوعات مربوط به انجمن های خیریه ی حفظ قرآن کریم که از ســـوی مراجع 	 

دولتی یا نهادهای رسمی به این انجمن ها ارجاع داده می شود. 
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کارکنان آن.	  کل و  یع اختیارات میان ارگان های اداره  توز
ارائـــه پیشـــنهادات درباره مقـــررات و قوانین الزم برای ســـاماندهی فعالیـــت انجمن ها و 	 

کریم به منظور ارتقای عملکرد و فعالیت های آن ها.  مدارس خیریه حفظ قرآن 
معرفی رئیس انجمن، قائم مقام وی و مسئول مالی از میان اعضای هیات مدیره انجمن 	 

و پیشنهاد آن ها به رئیس شورای عالی انجمن های خیریه ی حفظ قرآن کریم. 
کریم. 	  پیگیری فعالیت های انجمن ها و مدارس خیریه حفظ قرآن 
کمک به انجمن ها و مدارس بخش خصوصی. 	  یق افراد خیر برای  تشو
تهیـــه گزارش ســـاالنه درباره فعالیت های انجمن ها و مـــدارس خیریه حفظ قرآن کریم و 	 

کریم.  ارائه آن به شورای عالی انجمن خیریه ی حفظ قرآن 
گزارش درباره درخواســـت های ارائه شـــده به منظور بازگشـــایی شـــعبه های جدید 	  تهیه 

انجمن های خیریه ی حفظ قرآن کریم و ارائه آن به رئیس شورای عالی به منظور موافقت 
با آن ها. 

کریم. 	  گزارشات ساالنه بودجه و مستندات از سوی انجمن های حفظ قرآن  بررسی 
زارتخانـــه در زمینـــه انجمن های 	  یـــس بودجه و ارائـــه اطالعـــات الزم برای تهیـــه پیش نو

کریم.  خیریه ی حفظ قرآن 
کار و ارائه آن ها به مراجع باالدست. 	  ره ای درباره توسعه  گزارش های دو تهیه 
کریم. 	  کلی ساالنه از انجمن های خیریه ی حفظ قرآن  تهیه آمارهای 
یان. 	  تهیه نمودار درباره جزءهای فرا گرفته شده قرآن کریم در میان دانش آموزان و دانشجو
مشارکت در تعیین نیازهای آموزشی کادر تخصصی به منظور ارتقای عملکرد و توسعه 	 

مهارت های آنها. 
اجرای برنامه های امنیتی به منظور حفظ و نگهداری اســـناد، اطالعات، دســـتورات و 	 

بخشنامه های مربوطه.
گزارشاتی در این زمینه.	  کارمندان و تهیه  کارایی  یابی توانایی و  ارز
اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه ها در حیطه اختیارات]51[.	 
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معاون وزیر در امور مساجد، هدایت و ارشاد- 1-1-1-1
یر در  ز زارتخانه شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد، معاون و از دیگر معاونت های و
کلـــی این معاونت، توجه به مســـاجد و  امور مســـاجد، هدایت و ارشـــاد می باشـــد. هدف 
یج دعوت اســـالمی و آموزه های دینی در داخل عربستان و کمک  گیر شـــدن آن ها و ترو فرا
بـــه حفـــظ ارزش های اســـالمی و اخالقـــی می باشـــد. به برخـــی اختیـــارات و وظایف این 

معاونت در ذیل اشاره شده است:
یج دعوتگری، اســـالم گرایی و 	  نظارت و پیگیری برنامه ها و سیاســـت های مرتبط با ترو

تفکر مذهبی و راهنمایی مبلغان، امامان جماعات و خطبای مساجد. 
زارتخانه در زمینه توســـعه 	  ین برنامه های الزم برای تحقق اهداف و سیاســـت های و تدو

یت و رسالت  کز دینی در داخل کشور و حمایت از آن در مسیر انجام مأمور مساجد و مرا
هدایت جامعه. 

زارتخانه در 	  یـــر مجموعـــه و نظـــارت بـــر اجرای طرح هـــای تهیه شـــده از طریق نهادهای ز
مناطق مختلف با هماهنگی مراجع و نهادهای مرتبط با مساجد و مساجد جامع. 

زارتخانه بـــه منظور ارائه برنامه های آموزشـــی الزم برای توســـعه 	  مشـــارکت با نهادهـــای و
توانایی های امامان جماعات و مبلغان. 

یابی آن ها.	  نظارت بر اجرای طرح ها و ارز
یـــت مســـاجد در مناطق و اســـتان های 	  تـــالش بـــرای توســـعه عملکـــرد در زمینـــه مدیر

کشور و تجهیز و توسعه آن ها.  یق به ساخت مسجد در سراسر  مختلف، تشو
ز رســـانی الگوهای معماری مســـاجد با حفظ میراث اســـالمی و رعایت سبک های 	  برو

تمدنی همسو و هماهنگ با توسعه جهانی معماری]51[.
یر در امور مســـاجد، هدایت و ارشـــاد به طور مســـتقیم بر پنـــج واحد نظارت  ز معـــاون و
یر برای  ز یر برای امور مساجد، دستیار معاون و ز یر، دستیار معاون و ز می کند: دفتر معاون و
یر  ز امور هدایت و ارشاد، مؤسسه ی امامان و واعظان که در ادامه دو واحد دستیار معاون و

یابی قرار می گیرند. برای امور مساجد و مؤسسه امامان و واعظان موردبررسی و ارز
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الف( دستیار معاون وزیر برای امور مساجد
هـــدف اصلـــی این واحـــد مدیریت فعالیت های مســـاجد و نظارت بر آن هـــا، تالش برای 
گاهی دینی  یج آ کارکنان و بررسی تأثیر آن و ترو گسترش مساجد و ارتقای سطح توانمندی 

از این طریق می باشد. حوزه اختیارات و وظایف این اداره شامل:
یژه امور مساجد 	  ارائه پیشنهاد درباره طرح ها، سیاست ها، قوانین و دستورالعمل های و

و پیگیری روند اجرای آن ها. 
یـــب طرح های کلی درباره مســـاجد پس از اطمینـــان از مطابقت آن ها با 	  بررســـی و تصو

مسئولیت های مشخص شده.
اتخاذ تصمیمات درســـت برای کنترل روند اجـــرای طرح ها جهت جلوگیری از تخلف 	 

در اجرای برنامه های وضع شده. 
کارها و فعالیت ها بر اساس تقسیمات سازمانی. 	  یت بندی در زمینه اجرای  اولو
نظارت بر کار مساجد و مساجد جامع در کشور و احداث مساجد جدید بر اساس طرح 	 

کارهای مربوطه از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط.  تهیه شده و نظارت و پیگیری 
هماهنگـــی با ادارات ذیربط در اجـــرای قوانین و مقررات الزم برای کمک به افراد خیر در 	 

زمینه ساخت، مرمت و تجهیز مساجد. 
وضع سیاســـت هـــای الزم برای رفع نیازهـــای ائمه جماعات، خطبـــا، موذنان، خدام و 	 

نگهبانان مساجد و بهبود عملکرد آن ها. 
تهیه طرح های ســـالیانه الزم برای برگـــزاری همایش ها برای امامـــان جماعات، خطبا و 	 

موذنان و تالش برای توسعه توانایی آن ها. 
بررســـی مسائل مساجد و مســـاجد جامع و تالش برای حل مشـــکالت آن ها و پیگیری 	 

اقدامات الزم برای جلوگیری از عدم تکرار آن ها. 
تالش برای حل مشکالت ناشی از متولیان مساجد و افراد دیگر. 	 
وضـــع طرح هـــای الزم بـــرای ایجاد ارتبـــاط میان جامعه و مســـجد و اســـتفاده از آن ها به 	 

گاهی بخشی. عنوان مرجعی برای راهنمایی و آ
یس بودجه ساالنه مساجد و ارائه آن به مراجع ذیصالح. 	  تهیه پیش نو
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ز رسانی آمارها و سامانه های اطالعاتی و ارائه آن ها به مسئول باالدست.	  برو
تالش برای تامین منابع انسانی و مادی الزم برای اجرای فعالیت ها. 	 
تالش برای اجرای برنامه های امنیتی جهت نگهداری اسناد و اطالعات.	 
یابی عملکرد بخش های مختلف.	  ارز
ردهای مساجد و ارائه آن ها به مراجع ذیصالح. 	  گزارش سالیانه درباره دستاو تهیه 
اجرای قوانین و مقررات و دستورات در حیطه اختیارات]51[.	 

ب( مجمع امامان جماعت و واعظان
هدف اصلی این واحد آماده ســـازی امامان جماعات و واعظان از لحاظ علمی و شرعی 
کارایی مسئوالن مساجد  و هماهنگ با نیاز مساجد و مساجد جامع و تالش برای ارتقای 
جهـــت انجام وظایف به نحو احســـن می باشـــد. به برخـــی از اختیارت ایـــن واحد در ذیل 

اشاره شده است:
ســـاماندهی امور داخلی و نظارت بر اجرای برنامه های وضع شـــده با کارایی و کارآمدی 	 

مطلوب
کلی 	  پیشنهاد سیاست های 
پیشنهاد شیوه های درسی 	 
پیشنهاد برنامه های درسی	 
پیشنهاد برنامه های آموزشی	 
که در هر مرحله تحصیلی قبول می شوند	  ارائه پیشنهاد درباره تعداد افرادی 
انتشار مجله تخصصی در امور مساجد، ائمه مساجد، خطبا و موذنان	 
کارها و فعالیت ها به مراجع ذی ربط	  ره ای درباره نتایج  گزارش های دو ارائه 
اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها در حیطه اختیارات و وظایف]51[.	 

وزارت امور اجتماعی- 1-1-1
زارت خانه در ســـال 1380 ه.ق تأسیس شد و زمان  کار و امور اجتماعی: این و زارت  و
کمیته ها، شوراها،  آغاز به فعالیتش، جوامع و مؤسســـات محلی را توســـعه داد و یکسری 
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کـــرد. ارتباط این  جمعیت هـــای جوانـــان، خانـــواده و جمعیت های تعاونی را سرپرســـتی 
کمیته امداد اســـت و از  زارت خانه با مســـاجد به مثابه ســـازمان های خیریه ای همچون  و

فعالیت های خیریه در مساجد پشتیبانی می کند. 
زارتخانه سه هدف عمده دارد: این و

- سیاست گذاری امور اجتماعی و فعالیت ها در چارچوب اصول، ارزش ها و مقرراتی 
که مدنظر پادشاه عربستان سعودی است.

ژه ها یزی و اجرای پرو - برنامه ر
گاهی شـــهروندان و به منظور  - کمـــک به هدایت توســـعه اجتماعی باهـــدف افزایش آ
بهبود استانداردهای زندگی آن ها و ایجاد عناصر یک زندگی مناسب و معقول برای آن ها 

در زمینه حفظ ارزش های معنوی و اخالقی برای ساخت یک جامعۀ یکپارچه
زارت امور اجتماعی عبارت است از: وظایف و

یزی و اجرای امور اجتماعی براساس اصول و مسائل مدنظر پادشاه 1( برنامه ر
کن  یـــزی امور مربوط به خیریه و بهزیســـتی جهت پشـــتیبانی مســـاجد و اما 2( برنامه ر

مذهبی
زارت  زارت اموراجتماعی و و اجرای فعالیت های مذهبی در کشور عربستان برعهده و

فرهنگ می باشد.

وزارت فرهنگ و اطالعات- 1-1-3
زارت خانه با مساجد پشتیبانی فعالیت های فرهنگی مساجد در راستای  ارتباط این و
کبـــار العلما  زارت شـــئون اســـالمی، وقـــف، هدایـــت و ارشـــاد" و "هیئـــت  برنامه هـــای "و

المسلمین" است.
کشوری هســـته فرهنگی جامعه نیز می باشند و همچنین  ازآنجایی که مســـاجد در هر 
اجـــرای فعالیت هـــای مذهبـــی بـــه مجریان فرهنگـــی نیـــاز دارد، این وظایف بـــر عهدۀ دو 
زارت فرهنگ متولی  زارتخانۀ فرهنگ گذاشـــته شده است، و زارتخانۀ امور اجتماعی و و و

اصلی اجرای امور فرهنگی مساجد است.



کشور عربستان سعودی  /  127 فول چهارمت نفاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کبار العلماء المسلمین- 1-1-1 هیئت 
که بر جریانات دینی عربســـتان تأثیر بسزایی دارد، هیئت علمای  از جمله ارگان هایی 
که به نحوی  عالی رتبه عربســـتان است. این هیئت تقریبًا تنها نهاد دینی عربستان است 
کلیه فعالیت های مذهبی و رســـمی از طریق آن انجام می شـــود. نهاد فوق در زمان ملک 
یاست آن بر عهده  گردید و ر فیصل تحت عنوان دارالفتوی و نظارت بر امور دینی تشکیل 
کل عربستان بود نهاده شد. تعداد  که در آن زمان مفتی  شـــیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ 
که همگی توســـط پادشاه تعیین می شوند. این  کبار العلما 21 نفر اســـت  اعضای هیئت 
ری، دبیرخانه  کمیته دائمی تحقیقات علمی و فناو هیئت دارای ارگان های فرعی چون؛ 
یزی بـــرای مبلغین حوزه  و مجلـــه تحقیقاتی اســـت. نقـــش این هیئت، نظـــارت و برنامه ر

کن مذهبی است. مساجد و اما
کبار العلما المســـلمین بـــه سیاســـت گذاری و تربیت مبلغیـــن و خطیبان با  هیئـــت 
زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد" می پردازد، به عبارت دیگر انتخاب  کمک "و
کن  یس شده در مساجد و اما یزی های مذهبی و حتی ســـرفصل دروس تدر مبلغ، برنامه ر

متبرکه بر عهدۀ این هیئت عالی رتبه می باشد.

ریاست عمومی امور مسجدالحرام و مسجدالنبی- 1-1-5
کشـــور عربســـتان به صورت پادشـــاهی در دســـت خاندان آل سعود  نوع فرمانروایی در 
کشور  که می گیرد، تأیید علما و رهبران دینی  است. پادشاه باید برای بیشتر تصمیم هایی 
را داشته باشد. پادشاه مسئول پاسداری و نگهبانی از مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی 
کشور عربســـتان پادشاهی مطلقه و  در مدینه )حرمین شـــریفین( اســـت ]53[. حکومت 
یری هم می باشد. ز یاست قوه مجریه را عهدهýدار بوده و متصدی پست نخست و شاه ر

یاست عمومی امور  متولی مســـجدالحرام و مســـجدالنبی یک ســـازمان دولتی به نام ر
یر )که  ز که این سازمان به طور مستقیم با نخست و مسجدالحرام و مسجدالنبی می باشد 
یاســـت این نهاد را  همان پادشـــاه عربســـتان اســـت( در ارتباط اســـت و در حال حاضر، ر

عبدالرحمن بن عبدالعزیز سدیس عهده دار می باشد.
این نهاد ازلحاظ مکانی در مکه مکرمه و نزدیک مسجدالحرام است.
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کار  یاســـت امور مذهبی مســـجدالحرام" آغاز به  در ســـال 1384 ه.ق این نهاد به نام "ر
کرده است. وظیفه این نهاد نظارت بر توسعه، آموزش و راهنمایی، امامت و سخنرانی در 
یاست این نهاد را عهده دار بود، شخصی به نام شیخ  که ر مسجدالحرام بود و اولین فردی 

عبداهلل بن محمد بن حمید بود.
یاست عمومی امور حرمین شریفین" تغییر پیدا  در ســـال 1397 ه.ق نام این نهاد به "ر

یاست آن را هم شیخ ناصر بن حمد آل راشد عهده دار بود. کرد و ر
یاست  یاست عمومی امور حرمین شریفین" به "ر در ســـال 1407 ه.ق نام این نهاد از "ر

کرد. عمومی امور مسجدالحرام و مسجدالنبی" تغییر 
یاست حرمین شریفین شامل: وظایف و حیطۀ اختیارات ر

نظارت مذهبی، اداری، فنی و خدماتی در هر دو مسجد مقدس
مسئولیت انجام امربه معروف و نهی از منکر

کتابخانه های دو مسجد نظارت بر 
مسئولیت بهداشت، تعمیر و نگهداری دو مسجد

ژه های ساخت وساز دو مسجد مقدس یزی، مدیریت و اجرای پرو برنامه ر
کمیته ها  کمیته حـــج مرکزی و تعـــدادی از  کمیته عالـــی حج،  یاســـت با  مشـــارکت ر

.]54[

کریم در ریاض در موضوع آموزش و تحقیق- 1-1-2 انجمن خیریه حفظ قرآن 
انجمن خیریه در سال 1386 ه.ق تأسیس شده است ]89[. چشم انداز این انجمن، 
کریم  یـــت آن، آموزش قـــرآن  تبدیل شـــدن بـــه یـــک رهبر در موضـــوع یادگیری قـــرآن و مأمور
کارکنان و ذینفعان می باشد. ذینفعان این انجمن تمام  به منظور محقق ساختن رضایت 

کارکنان انجمن می باشند ]90[. اقشار جامعه، دانش آموزان مدارس و 
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کریم در ریاض در موضوع آموزش و تحقیق شکل  4-21( سایت انجمن خیریه حفظ قرآن 

کریم: اهداف انجمن خیریه حفظ قرآن 
ید و تدبر در آن برای مرد و زن	  کریم، حفظ، تجو آموزش قرآن 
کردن با قرآن	  ارتباط برقرار 
پیاده سازی بحث های مربوط به اخالقیات از قرآن	 
کریم ]91[	  کردن معلمان مرد و زن با آموزش قرآن  توانمند 

بودجه ساالنه )سال مالی 1434ه.ق و 1433 ه.ق(: این بودجه توسط اداره امور مالی 
رده  که در جدول 4-2 آو یخ 2015/1/15 وارد سیســـتم شـــده اســـت  انجمن خیریه در تار

شده است ]92[:
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کریم )سال مالی 1433.1434 ه.ق( جدول 4-2( وضعیت مالی انجمن خیریه حفظ قرآن 

دارایی ها
1434 ه.ق

یال سعودی ر

1433 ه.ق

یال سعودی ر

یی: دارایی های جار

19.111.32135.120.533           پول نقد و معادل آن

یافتنی 1.223.221- خالص حساب های در

3.231.151355.901           مطالبات دیگر

33.055.53332.321.192مجموع دارایی های جاری

دارایی های غیر جاری:

ک و مستغالت سرمایه گذاری شده 5.200.0005.200.000          امال

122.125.119301.215.115          خالص دارایی های سرمایه گذاری شده

59.222.12252.211.135           خالص دارایی ها و تجهیزات سرمایه گذاری شده

ژه های در دست ساخت 1.953.003100.000           پرو

332.595.310321.132.520مجموع دارایی های غیر جاری

329.250.253101.212.252مجموع دارایی ها

بدهی

بدهی های جاری:

12.292.0005.900.000            طلبکاران

کمک های مالی محدود             30.902.35911.252.221

2.130.19111.002.931             برنامه های مورد حمایت

2.929.2231.032.350             عوارض و دیگر حساب های پرداختنی

راق بهادار اسالمی 11.155.21315.213.020             حق بیمه فعلی تعهدات او

23.129.13222.112.112مجموع بدهی های جاری
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بدهی های غیر جاری:

راق بهادار اسالمی 39.110.221101.521.122             تعهدات او

کارکنان 103.021 112.202             تمهیدات مربوط به پایان خدمت 

39.12.321101.925.359مجموع بدهی های غیر جاری

111.212.202121.111.125مجموع بدهی ها

112.931.115130.395.321خالص دارایی

خالص دارایی ها:

122.010.223122.010.223             سرمایه انجمن

22.913.32121.321.512             تغییر در خالص دارایی ها

112.931.115130.395.321
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کشـــور عربســـتان ســـعودی« باهدف بررســـی ساختار  گزارش حاضر با عنوان »مطالعه 
وضعیت وقف، امور خیریه مساجد و قرآن در کشور عربستان سعودی انجام شده است.
یاض می باشـــد. نام رسمی  جمعیت عربســـتان 31.540.000 نفر اســـت و پایتخت آن ر
آن، پادشاهی عربستان سعودی است و دارای مساحت 2.149.000 کیلومترمربع می باشد. 
گزارش بانک جهانی، میزان تولید ناخالص  اقتصاد عربستان مبتنی بر نفت است. بنا بر 
یال ایران( و میزان  داخلی عربســـتان در ســـال 2015، 66 میلیارد دالر )20 میلیون میلیارد ر
یـــال ایران(  درآمـــد ناخالـــص ملـــی عربســـتان 1.650 میلیـــارد دالر )53 میلیـــون میلیارد ر

یال سعودی )SAR( است.  کشور ر می باشد. واحد پول این 
نوع حکومت عربســـتان پادشاهی مطلقه اســـت. در این کشور انتخابات وجود ندارد، 
همچنین قانون اساســـی هم وجود ندارد و شریعت اسالمی در حکم قانون اساسی است 
یری هم  ز یاســـت شـــاه )که خـــود عهده دار مقام نخســـت و یران به ر ز و مصوبـــات هیئت و
هســـت( بـــه عنوان قانـــون مورد عمل قرار می گیرد. حکومت کشـــور عربســـتان پادشـــاهی 
یاســـت قـــوه مجریه را  مطلقـــه بـــوده و در رأس حکومـــت مرکزی پادشـــاه قرار دارد و شـــاه ر
یری هم می باشد. در رأس هرکدام از 13 استان  ز عهده دار بوده و متصدی پست نخست و
زارتخانه  عربســـتان هم یکی از شـــاهزادگان ســـعودی حکمرانی می کنند. این کشـــور 23 و
دارد. در ســـال 2014، 95% مردم عربســـتان مســـلمان هســـتند که از این میزان %85-%90 

افراد سنی و 10%-15% شیعه می باشند.
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بر اســـاس الیحه ســـاماندهی اوقاف خیریه، موقوفات خیریه در عربســـتان به دودســـتۀ 
موقوفات عام المنفعه )مانند حرمین شـــریفین( و موقوفات شـــخصی تقســـیم می شـــوند. 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و  که و مقصـــود از اوقاف خیریه، نهادهایی اســـت 

کنونی و آینده متولی امور آن است. ارشاد در زمان 
یـــه به طور قابل توجهی در ســـال های اخیر گســـترش یافته اســـت. در طول  بخـــش خیر
که به  یخ عربستان سعودی، اشکال مختلفی از سازمان های جامعه مدنی پدید آمدند  تار
تســـهیل اقدامـــات عمومی کمک کرده انـــد. در حال حاضر صدها ســـازمان جامعه مدنی 
وجود دارند که بیش از نیمی از آن ها، سازمان های خیریه هستند که به انجام فعالیت های 

خیریه ای داوطلبانه می پردازند.
که  از دیگر مفاهیم خیریه در عربستان، سازمان های خیراندیش )خیرخواه( می باشند 
این ســـازمان ها می توانند توســـط هر فردی تأســـیس شـــوند. این ســـازمان ها توسط اموال و 
یت و اموال مربوط به  یافتی ناشی از عضو دارایی های خصوصی مؤسسان خود، مبالغ در
موقوفات تأمین می شوند و از این طریق از یک آزادی و استقالل نسبی در فعالیت هایشان 
زارت امـــور اجتماعـــی بـــه ثبـــت  گروه هـــای خیرخواهانـــه توســـط و یـــت  کثر برخوردارنـــد. ا
رسیده اند. ســـازمان های خیرخواهانه به دودســـتۀ انجمن های خیریه و مؤسسات خیریه 
یر امور  ز که و تقســـیم می شـــوند. اموال ســـازمان های خیریه بعد از انحالل مطابق با آنچـــه 
اجتماعی مشـــخص کرده اســـت، بـــه انجمن های خیریه می رســـد، مگر آنکه اساســـنامۀ 

گرفته باشد. سازمان ها سازوکاری را برای انتقال این اموال به عمل خیر دیگری در نظر 
گنجانده می شوند  فعالیت مؤسسات خیریه در عربستان به طورکلی در چهار موضوع 
یرشـــاخه تقســـیم می شـــوند. این چهار موضوع عبارت اند  که هرکدام از آن ها به تعدادی ز

از:توسعه، اجتماعی، بهداشت و آموزش و تحقیق.
که عبارت اند از:  گزارش تعدادی بخشـــنامه و الیحه مورداســـتفاده قرارگرفته اند  در این 
زارتخانه شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و  1- الیحـــه ســـاماندهی اوقاف خیریه مصوبه و
که مورد موافقت پادشاه عربستان قرارگرفته است، 2- الیحه انجمن ها و مؤسسات  ارشاد 
که این الیحه مشتمل  یران به شـــماره 107 مورخ 1410/6/25 ه.ق  ز خیریه مصوبه هیئت و
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کار و امور اجتماعی می باشـــد، 3- بخشـــنامه امامان جماعت،  زارتخانه  گزارشـــات و بـــر 
که مورد  یران به شـــماره م/1 مـــورخ 1392/1/9 ه.ق  ز مؤذنـــان و خادمـــان مصوبه هیئت و
موافقت پادشـــاه عربســـتان قرارگرفته اســـت، 4- بخشـــنامه شـــورای عالی اوقاف مصوبه 
ر این بخشنامه به موجب فرمان پادشاه  که صدو شـــماره م/35 مورخ 1386/7/18 ه.ق 
زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد می باشد. گزارشات و عربستان و مشتمل بر 

یـــه، قدیمی تریـــن انـــواع مؤسســـات  یخـــی توســـعه بنیادهـــای خیر در بررســـی رونـــد تار
خیرخواهانـــه، انجمن هـــای خیریه می باشـــند. اولین انجمن خیریه، انجمـــن خیریه زنان 
که در سال 1964 تأسیس شده است. اولین مشارکت رسمی مردان سعودی در  می باشد 
فعالیت های خیریه ای مختلط در سال 1983 با تأسیس انجمن خیریه تقوا اتفاق افتاد. 
تأســـیس انجمن هـــای خیریه بســـیار قدیمی تـــر از ســـازمان های خیریه می باشـــند. اولین 
که شامل سازمان خیریه  ســـازمان های خیریه در سال 2000 در شـــهر جده تأسیس شده اند 

ابو داود و سازمان خیریه برای مادر شاهزاده ثامر بن عبدالعزیز می باشند.
ژه های خیریه،  در بررســـی وضعیت موجود، ســـازمان الخیر الشـــامل آمار مربوط به پرو
کل  کـــرده اســـت. تعداد  کمک هـــای مالـــی را ارائه  کننـــدگان  یـــه و اهدا انجمن هـــای خیر
که مشخصات آن ها در سایت سازمان الخیر الشامل وارد شده است،  مؤسســـات خیریه 
کل اهداکنندگان 2630 نفر  ژه های خیریه 334 مورد و تعـــداد  کل پرو 623 مـــورد و تعداد 
کل مساجد  زارت شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد تعداد  گزارش و می باشند. بنا بر 
کل امامـــان جماعت، مؤذنـــان و خادمان  در عربســـتان ســـعودی 44183 مـــورد و تعـــداد 
گزارش بانک مرکزی عربستان سعودی  مســـاجد 78.969 نفر می باشـــند. همچنین بنا بر 
مجمـــوع هزینه های بنیادهای خیریه در سراســـر عربســـتان در ســـال 2012، 1044 میلیون 

یال ایران( می باشد. یال عربستان )8404 میلیارد ر ر
کشور عربستان سعودی در چهار دستۀ  یگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه در  باز
گر و ســـازمان های غیرانتفاعی قرار دارند.  کمیتی، تنظیم گر و ناظر، تســـهیل  نهادهـــای حا
زارت  کمیتی در حوزه وقف، امور خیریه و مســـاجد در عربســـتان ســـعودی و نهادهای حا
یاست عمومی امور مسجدالحرام و مسجدالنبی  شئون اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد و ر
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زارت امور اجتماعی هم یک نهاد ناظر در حوزه وقف و امور خیریه می باشد. می باشند و و
زارت حـــج و اوقاف بود، به  یر نظر و امـــور مربـــوط به اوقـــاف تا قبل از ســـال 1414 ه.ق ز
که در ســـال 1381 ه.ق تأســـیس شـــده بود، وظیفه نظارت بر امور  زارت و اوقاف  عبارتی و
مربوط به حج و اوقاف، دو مســـجد مقدس و سایر مساجد را عهده دار بود. در سال 1414 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف،  زارتخانه مســـتقل با نام و ه.ق بخش اوقاف تبدیل به یک و

گردید. هدایت و ارشاد 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشـــاد مســـئولیت سرپرســـتی امور خیریه،  و
توســـعه و نگهداری و نظافت مســـاجد، نظارت بـــر مجموعه ملک فهد بـــرای چاپ قرآن 
یـــم، ســـازمان دهی مســـابقات بین المللـــی و محلـــی و حفظ و تفســـیر قـــرآن، نظارت بر  کر
یـــه برای حفظ قـــرآن و حمایت مالی و اخالقـــی از آن ها را بـــه عهده دارد.  مؤسســـات خیر
یر اوقاف یا نماینده وی در این امر می باشـــد. وظیفه  ز کارکنان مســـاجد با تصمیم و تعیین 
یر شئون  ز اشراف بر همه اوقاف خیریه در عربستان بر عهده شورای عالی اوقاف است و و
اسالمی، وقف، هدایت و ارشاد به عنوان رئیس شورای عالی اوقاف ایفای نقش می کند. 
کردن این  وضـــع قوانیـــن مرتبط با اداره اوقاف خیریه، بهره برداری، کســـب درآمـــد و هزینه 
کننده و نیز  درآمدها بر عهدۀ این شورا است؛ درصورتی که در تعارض با شروط افراد وقف 
زارتخانـــه دارای هفت هدف مربوط بـــه قرائت،  احکام شـــریعت اســـالمی نباشـــد. ایـــن و
کنترل اموال وقف شده و اوقاف  حفظ، درک و گسترش قرآن، حفظ و مراقبت از مساجد، 
و... می باشد که در هر هدف، سیاست هایی برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده 
یال عربستان  کل اوقاف برای سال مالی 1428-1429 ه.ق، 54.222.014 ر است. هزینه 

یال ایران( می باشد. )436 میلیارد ر
یاست عمومی امور  متولی مســـجدالحرام و مســـجدالنبی یک ســـازمان دولتی به نام ر
یر )که  ز که این سازمان به طور مستقیم با نخست و مسجدالحرام و مسجدالنبی می باشد 
همان پادشاه عربستان است( در ارتباط است و از لحاظ مکانی در مکه مکرمه و نزدیک 
مســـجدالحرام اســـت. وظیفه ایـــن نهاد در هنگام تأســـیس، نظارت بر توســـعه، آموزش و 
راهنمایی، امامت و ســـخنرانی در مســـجدالحرام بود. یکی از وظایف و حیطۀ اختیارات 
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یاســـت حرمین شـــریفین؛ نظـــارت مذهبـــی، اداری، فنـــی و خدماتی در هر دو مســـجد  ر
مقدس می باشد.

زارت امور  کشـــور عربســـتان، و اصلی تریـــن نهـــاد نظارتی و تنظیم گـــر در امور خیریه در 
کار و امور اجتماعی بود، اما  زارت  گذشـــته این وظیفه بر عهده و اجتماعی می باشـــد. در 
زارتخانه در ســـال 1425 ه.ق، مسئولیت نظارت بر مؤسسات خیریه  پس از تفکیک این و
یر نظر  کل ســـازمان ها و انجمن هـــای خیریه ز زه هم، اداره  بـــه این اداره واگذار شـــد و امـــرو
زارت امـــور اجتماعی اســـت(  معاونـــت توســـعه اجتماعـــی )کـــه یکـــی از معاونت هـــای و
زارتخانه از زمان آغاز به فعالیتش، انجمن ها و مؤسسات محلی را توسعه  می باشد. این و

داد.
کمک هـــای مقرری را  زارت امـــور اجتماعـــی بـــرای انجمن هـــای خیریه ثبت شـــده،  و
ری کمک های  به صـــورت نظام منـــد اعطـــا می کند. ایـــن انجمن ها می تواننـــد به جمـــع آو
کمک هایی  کنند. ســـازمان ها و مؤسسات خیریه از  مردمی، هدایا و وصیت نامه ها اقدام 
زارت بـــه انجمن های خیریه اعطـــا می کند، بهره منـــد نخواهند بود، امـــا می توانند از  کـــه و
کمک های مردمی اســـتفاده  قبـــول هدایا و وصایا منتفع شـــوند، بااین حـــال نمی توانند از 
زارتخانه وظیفۀ پشـــتیبانی از ســـازمان ها و انجمن هـــای خیریه و  کننـــد. همچنیـــن ایـــن و

نظارت بر اعمال آن ها را دارا می باشد.
گر را برای امور خیریه ایفا  در عربســـتان سعودی سازمان "الخیر الشـــامل" نقش تسهیل 
ژه های  می کند و به عنوان یک بانک اطالعاتی معرفی انجمن ها، مؤسســـات خیریه و پرو
زارت امور اجتماعی در راســـتای ایفای نقش پشـــتیبانی و نظارت بر  مربوطـــه می پـــردازد. و
که  کرده اســـت  فعالیت مؤسســـات خیریه، سیســـتمی به نام "الخیر الشـــامل" را طراحی 
کرده است. قابلیت های این  قابلیت جستجو انواع انجمن ها و مؤسسات خیریه را فراهم 
یدادهـــای مربوط به  کننـــدگان کمک های مالـــی، اخبار و رو ســـایت شـــامل ثبت نام اهدا
ژه های جدید، قابلیت جســـتجو مؤسسات  خیریه ها، جســـتجو پیشـــرفته، پیشـــنهاد پرو
یرشـــاخه های موجود در هـــر زمینه  یـــه بـــر اســـاس موضوعات مختلـــف و بر اســـاس ز خیر
فعالیـــت، امکان جســـتجو مؤسســـات و انجمن هـــای خیریه بر اســـاس مناطق مختلف 
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ژه ها( می باشد. کتورها )مانند تعداد پرو کردن آن ها بر اساس یکسری فا عربستان و فیلتر 
چهار نهاد برتر ارائه دهنده خدمات در عربســـتان در موضوعات مختلف شناســـایی و 

گرفتند. موردبررسی قرار 
1. انجمن خیریه ســـعودی بـــرای مبارزه با ســـرطان مهم ترین نهاد خیریه عربســـتان در 
موضوع بهداشـــت است و دارای چشـــم انداز کاهش بیماری سرطان در جامعه می باشد. 
اهداف این انجمن شـــامل: ارائه خدمات پشـــتیبانی برای افراد مبتال به سرطان، حمایت 
گاهی از ســـرطان، همکاری با ســـایر انجمن های  از برنامه هایـــی به منظـــور پیشـــگیری و آ
یـــه موجود و برخورد با بیماری ســـرطان، حمایت از برنامه های تشـــخیص زودهنگام  خیر
ین حمایت اجتماعی و روانی،  ژه خیریه را با عناو و... می باشـــد. این انجمن تعداد 15 پرو
آموزش و صالحیت، برنامه های آموزش بهداشـــت، برنامه های حمایت روان شـــناختی، 

برنامه تجهیزات پزشکی، برنامه داروها و... را به اتمام رسانیده است.
کودکان یتیم در مکه )کافل( یک سازمان غیرانتفاعی در  2. سازمان خیریه مراقبت از 
موضوع اجتماعی است که از کودکان یتیم و سهم آنان در حوزه های اجتماعی، آموزشی، 
کودکان  بهداشـــتی و توان بخشـــی مراقبت می کند. حوزه فعالیت این سازمان، مراقبت از 
یتیـــم و افـــراد بیوه در منطقه مکه- جده می باشـــد. منبـــع درآمد این ســـازمان، یارانه های 
کمک های مالی، زکات و خریدوفروش می باشد و هزینه های آن ها شامل توسعه  دولتی، 
و آموزش، تبلیغات و حقوق می باشد. اهداف سازمان خیریه کافل آموزش کودکان یتیم، 
کمک به یتیمان و خانواده های  که دارای فرزندان یتیم هســـتند،  کمـــک به خانواده هایی 
آنان در قالب پول نقد و مســـکن و آماده ســـازی و توســـعه تحقیقات و مطالعاتی مرتبط با 

یتیمان می باشد.
یـــه ازدواج و رفاه خانواده )أســـرتی( مهم ترین نهاد خیریه عربســـتان در  3. انجمـــن خیر
موضوع توسعه است و هدفش آن است که به واسطۀ ارائه خدمات با کیفیت و برنامه هایی 
بـــرای توســـعه و مراقبـــت از خانواده ها بـــه یک پیشـــرو در جامعه جهانی تبدیل شـــود. این 
کمک های مالی  ری وجوه مربوط به زکات، صدقات و  ژه در زمینه جمع آو انجمـــن دو پرو

برای جوانان در امر ازدواج را به اتمام رسانده است.
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4. سازمان خیریه ملک خالد مهم ترین نهاد خیریه عربستان در موضوع توسعه است. 
ران پادشـــاهی خود به بهبود شرایط اجتماعی،  ملک خالد پادشـــاه عربستان بوده و در دو
کرده اســـت. ملک خالد قصد دارد تا با  کمک  اقتصادی و زندگی شـــهروندان عربســـتان 
مدل رهبری خود در فعالیت های انســـان دوستانه و توسعه اجتماعی به یک مدل تبدیل 
کمک های حرفه ای در توسعه اجتماعی  کلی ســـازمان خیریه ملک خالد،  شـــود. هدف 
ژه هـــای مختلف توســـعه، ایجاد  پایـــدار از طریـــق تأمیـــن مالـــی تعـــدادی از برنامه ها و پرو
مشـــارکت با مردم و ســـازمان های بخش خصوصی و غیرانتفاعی و کمک به توسعه پایدار 

در بخش انسان دوستی می باشد.
گون و معرفی نقش  گونا یگران حوزۀ وقف و امورخیریه در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که به درک بهتر جایگاه هر یک  هرکدام، نگاشت نهادی مربوط به آنان ترسیم شده است 

کمک می نماید.  یگران و ارتباطات فی مابین آنان  از باز
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کن مذهبی به صورت دولتی )پادشاه( است و  کشـــور عربستان، ادارۀ مساجد و اما در 
زارت شـــئون اســـالمی، وقف، هدایت و ارشاد"، "هیئت  این وظیفه توســـط پنج متولی "و
یاســـت عمومی  زارت امور اجتماعی"، و "ر زارت فرهنگ و اطالعات"، "و کبارالعلمـــا"، "و

امور مسجدالحرام و مسجدالنبی" صورت می پذیرد.
زارت فرهنگ و  زارت شـــئون اســـالمی، وقـــف، هدایـــت و ارشـــاد"، "و چهـــار متولی "و
یر نظر  کبار العلماء المسلمین" مستقیمًا ز زارت امور اجتماعی" و "هیئت  اطالعات"، "و
پادشاه فعالیت می کنند و در مجموع یک ساختار دولتی یکپارچه برای اداره امور مساجد 
کن مذهبی به این شـــکل اداره  رند. البته تمام مســـاجد و اما کن مذهبی بوجود می آو و اما
نمی شـــوند، به عنوان مثال، برخی مساجد مناطق شمالی عربســـتان به وسیله شاهزادگان 
زارت اوقاف تأمین  یزی های آن ها جدای از و ســـعودی اداره می شـــوند و هزینه ها و برنامه ر
می شود. مناطق شرقی عربستان هم که محل سکونت طوایف شیعی این کشور می باشد 
کن مذهبی دارند و امور دینی و فرهنگی  نیز ساختار مستقل خود را برای اداره مساجد و اما
این مســـاجد به وســـیله هیئـــت علمای همیـــن مناطق اداره می شـــود. همچنیـــن متولی 
یاســـت عمومـــی امـــور  مســـجدالحرام و مســـجدالنبی را یـــک ســـازمان دولتـــی بـــه نـــام ر
کـــه ایـــن ســـازمان به طور مســـتقیم با  مســـجدالحرام و مســـجدالنبی عهـــده دار می باشـــد 

یر )که همان پادشاه عربستان است( در ارتباط می باشد.  ز نخست و
کشـــور عربســـتان، انجمن خیریه حفظ قرآن  یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات در 
که مهم ترین نهاد خیریه در موضع آموزش و تحقیق اســـت و در  یاض می باشـــد  کریم در ر
چشـــم انداز خود می خواهد به یک رهبر در موضع یادگیری قرآن تبدیل شـــود. اهداف این 
کردن با قرآن،  ید و تدبر در آن، ارتباط برقرار  کریم، حفظ، تجو انجمن شـــامل آموزش قرآن 
کـــردن معلمان مرد و زن با  پیاده ســـازی بحث هـــای مربوط به اخالقیات از قرآن و توانمند 
کریم می باشـــد. مجمـــوع دارایی های این انجمن در ســـال 1434 ه.ق 369  آمـــوزش قرآن 
یال ایران( و مجموع بدهی های آن 123 میلیون  یال عربســـتان )2978 میلیارد ر میلیون ر
یگران فعال در حوزۀ  یال ایران( می باشـــد. در شکل ذیل باز یال عربســـتان )990 میلیارد ر ر

گردیده است.  مساجد و فعالیت های مذهبی بیان 
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پیوست 1- الیحه ساماندهی اوقاف خیریه مصوبه وزارتخانه شئون اسالمی، وقف، 
هدایت و ارشاد

کشور پادشاهی عربستان سعودی
زارت اوقاف و امور اسالمی و

و دعوت و ارشاد
کل شورای اوقاف عالیه دبیرخانه 

الیحه ساماندهی اوقاف خیریه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

زارت دارایی و اقتصاد ملی و
الیحه ساماندهی اوقاف خیریه 

جزء اول
انحصار و بررسی و تسجیل

تعریف: 
منظور از اوقاف خیریه در این الیحه تمامی: 

الـــف: موقوفات عام المنفعه: مانند موقوفات حرمین شـــریفین و موقوفات مســـاجد و 
انجمن ها و مدارس و دیگر موقوفات وقف شده به مراجع خیریه عامه. 

که این موقوفـــات به آن ها  که پس از انقراض نســـل افـــرادی  ب: موقوفـــات شـــخصی: 
گروه موقوفه را به آن ها  که این  یشان آن ها و نیز افرادی  واگذار شده است و یا نزدیکان و خو

کرده اند، به مراجع ذینفع دولتی منتقل می شود.  واگذار 
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یـــه آن و اداره و  کشـــور مســـئولیت مســـتقیم نظـــارت بر موقوفـــات خیر مدیـــر اوقاف هر 
یافت درآمدها  رسیدگی به شکایت های مربوطه و نیز واگذاری استیجاری، نگهداری و در
کار باید  و انفاق و هزینه آن ها در امور خیریه بر اســـاس شـــروط وقف را بر عهده دارد و این 
در محـــدوده اختیـــارات و قوانین و مقررات مشخص شـــده از ســـوی شـــورای عالی وقف 

گیرد.  صورت 
که در وقف نامه به آن اشـــاره شده  یر نظر متولیان شـــرعی  موقوفات خیریه شـــخصی ز
که از ســـوی دادگاه های قانونی برای اداره آن ها منصوب شـــده باشند،  اســـت و یا افرادی 

اداره می شوند. 
ادارات اوقـــاف حق نظـــارت و نگهداری از موقوفات خیریه شـــخصی به منظور حفظ 
کم  کننده و حتی مصادره موقوفه با حکم حا کمک به اجرای شروط وقف  این موقوفات و 
شـــرع را دارند و البته این مســـئله منوط به منقرض شدن افراد مستحق تولیت و واگذاری 
تولیت آن به مراجع خیریه عام المنفعه اســـت و باید اطالعات الزم در این زمینه در اسناد 

موجود باشد. 
کمی دارند یا بی فایده شـــده اند و یا بیم از  که فایده  یض اعیـــان موقوفات  فـــروش و تعو
بین رفتن آن می رود، بر اســـاس قواعد وضع شـــده جایز است و برای این منظور اعیان این 
موقوفات توســـط سازمان های اوقاف مشخص می شـــود و نتیجه بر اساس الگوی شماره 
گزارشـــی به شـــوراهای اوقـــاف ارائه داده  )1( ضمیمـــه در ماه نخســـت هرســـال مالی طی 

می شود. 
الگوی شماره 1

اسم یا صفت اعیان مورد 
گذشتهفروش یا تعویض قیمت پیشنهادیمیانگین درآمد سه سال 

دالیل و توجیهات فروش یا 
تعویض

گزینه جایگزین پیشنهادی برای 
فروش یا تعویض

گزینه  درآمد احتمالی 
جایگزین
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مدیر اوقاف
یخ مصوبه شورای اوقاف فرعی شماره و تار

محتوای مصوبه شورای اوقاف فرعی 
رئیس شورای اوقاف فرعی

یخ مصوبه شورای عالی اوقاف  شماره و تار
محتوای مصوبه شورای عالی اوقاف

رئیس شورای عالی اوقاف 
س / ب

الگوی شماره 2
دفتر انحصار و ثبت اسناد اعیان اوقاف خیریه عام المنفعه 

اسم واقف
شماره واقف

یخ سندشماره سندشماره انحصار کنندهمرجع صادرکنندهتار اختیاراتامضا

مساحت برحسب متر
نوع ساختمان

ضمایم
سنگیخشتیبتن آرمه

گرفته است(:  که وقف در اختیار آن قرار  موقوف علیه )طرفی 

مسجدالحرام
مسجد نبوی

مراجع خصوصیمراجع عام المنفعه دیگرمساجد دیگر

کننده کنندهنام امضا کنندهنام امضا نام امضا

نمونه فرم
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ری شده است تا نحوه ثبت آن ها با اسامی ذکر  تمامی اسامی اعیان موقوفات جمع آو
یرشان ساماندهی شود و توضیح هرکدام از این اسامی در مقابل آن آمده است:  شده در ز
که به صـــورت آپارتمانی  که منظـــور از آن هر ســـاختمانی اســـت  الـــف( عمـــارت )ع( 
کلیت آن با هر قصـــد و غرض دیگری  ساخته شـــده و بدین شـــکل اجاره داده می شـــود یا 
که این قرارداد شـــامل بیش از یک  اجاره داده می شـــود. از این عبارت برداشـــت می شـــود 

واحد مسکونی می شود و هتل ها و مدارس و بیمارستان ها و غیره را هم شامل می شود. 
کـــه مقصـــود از آن هـــر منزل یا ســـاختمانی مشـــتمل بر تنهـــا یک واحد  ب( منـــزل )ر( 

یالها و هم مستغالت و غیره را شامل می شود.  مسکونی است و هم و
ج( دکان )ک( که منظور از آن هر ساختمانی است که به منظور تجارت و خریدوفروش 
اجاره داده می شـــود و شـــامل واگذاری ملک به عنـــوان انباری، مغازه، نمایشـــگاه و غیره 

می شود. 
کار یا  کشـــت و  کـــه در آن  رزی )ز( منظـــور از آن هـــر زمینـــی اســـت  کشـــاو د( اراضـــی 
گیرد یا برای این منظور آماده شـــود و شـــامل  درختـــکاری بـــا هدف کســـب درآمد صورت 

کشوری، مناطق زراعی، نخلستان و مزرعه می شود.  بستان ها، اراضی 
که نمی تـــوان درآمـــدی از راه  ه( زمیـــن )ج( و منظـــور از آن هـــر زمیـــن خشـــکی اســـت 
کل آن خانه مخروبه و غیرقابل اســـتفاده قرار  کرد یا در  کســـب  کار  کشـــت و  درختکاری و 

گرفته است و شامل زمین باز، حیات و خرابه می شود. 
امـــا آن دســـته از اعیـــان موقوفـــه که تحـــت هیچ کـــدام از مـــوارد مذکور قـــرار نمی گیرد، 
یرمجموعـــه اســـامی وضع شـــده برای اشـــاره بـــه آن ها ماننـــد "قهوه خانـــه" و "گرمابـــه" قرار  ز

می گیرد.
ثبت: 

یر استفاده می کنند:  7 سازمان های اوقاف از دفاتر ثبت ز
الف( دفتر انحصار و ثبت اسناد اعیان موقوفات خیریه عمومی )مثال شماره 2(

ب( دفتر انحصار اعیان موقوفات خیریه شخصی )مثال شماره 3(
یر استفاده می کنند:  زارت حج و اوقاف از اسناد ز اداره انحصار و ثبت و
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کلیت اعیان موقوفه )مثال شماره 4( برگه انحصار 
یر اتخاذ شده  8 ( برای اســـتفاده از اســـناد و فرم های ذکر شـــده در بند 7 تصمیمات ز

است: 
یر تقسیم می شود: کشور پادشاهی عربستان به 5 منطقه وقفی به ترتیب ز کل  الف( 

منطقه غرب
منطقه مرکزی
منطقه شرقی 

منطقه جنوبی
منطقه شمالی

الگوی شماره 3
دفتر انحصار اعیان موقوفات خیریه شخصی

مالحظاتشماره واقفاسم واقف

یخ و مرجع صادرکنندهشماره انحصار وقف شماره سند و تار

کنونی متولیاسم متولی بر اساس سند اسم 

..............

موقوف علیه: 

متولیان پس از انقراض غیرهخانوادهخاندان
خاندان موقوف علیه

.....................................................

...................................................

.....................................................

..................................................

یر حج و اوقاف مشخص شده است. ز محدوده هر منطقه بر اساس دستور و
کز اصلی بر اساس محل استقرار موقوفات قرار خواهد داشت  ب( در مناطق مذکور مرا

ر در ارتباط خواهند بود. کوچک و روستاهای مجاو که با شعبه های خود در شهرهای 
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ج( مجموعه ای از شماره سریال ها به هرکدام از مناطق ذکر شده در بند الف به شکل 
یر اختصاص خواهد یافت تا هر منطقه ای شماره سریال های مخصوص به خود و جدا  ز

از مناطق دیگر داشته باشد.
دامنه شماره سریال  اسم منطقه  

1 الی 19.999 غربی  
20.000 الی 29.999 مرکزی  

30.000 الی 39.999 شرقی  
40.000 الی 49.999 جنوبی  
50.000 الی 59.999 شمالی  

د( هر شهر در هر منطقه ای مجموعه شماره سریال هایی از شماره های اختصاص یافته 
به منطقه خود را در اختیار خواهد داشت.

ه( هـــر واقفـــی در شـــهر شماره ســـریالی اختصاصـــی از ایـــن ســـری شماره ســـریال های 
اختصاص یافته به شهر خود خواهد داشت.

یژه ای برای هر ملک موقوفه باز  زارت حج و اوقاف، پرونده و 9( در شـــعبه های فرعی و
کـــه در آن اســـناد و فرم های مربوط به این موقوفه و اصل و نســـخه رونوشـــت  خواهد شـــد 
یر نظر ادارات اوقاف و ثبت  گرفتن موقوفه ز تمامی نامه نگاری ها و معامالت منجر به قرار 
یژگی هـــای ملک در آن ذکـــر خواهد شـــد، اما اســـناد مربوط به  وجـــود خواهـــد داشـــت و و
معامالت اجاره و بهره برداری از درآمدها در آن ذکر نمی شـــود. این پرونده شـــماره انحصار 

ذکر شده در فرم یا برگه ثبت را بر روی خود خواهد داشت. 
همچنین ایـــن پرونده ها حتی االمـــکان ـ رنگ های مختلفی خواهند داشـــت تا امکان 

ک از هم ممکن باشد.  شناخت امال
یـــه عمومی بـــا موقوفات خیریه شـــخصی یکجا  10( نبایـــد پرونده هـــای موقوفـــات خیر
که جـــز در صورت نیاز  یژه ای نگهداری شـــوند  کمدهای و نگهـــداری شـــود، بلکه باید در 
بـــاره موقوفه و آن هـــم با اجازه مدیـــر دایره اوقاف  بـــرای رجـــوع به آن ها بـــه منظور تحقیق در

مورداستفاده و دسترسی قرار نگیرند. 
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11( تمامـــی پرونده هـــای موقوفـــات برای مراجع و افـــراد متفرقه غیر از مســـئوالن ادارات 
یر حج و اوقـــاف غیرقابل  ز یـــژه و کارمنـــدان نگهداری از آن هـــا؛ آن هم با مجوز و اوقـــاف و 

استفاده است. 
س /ب

الگوی شماره 4
فرم انحصار عموم اعیان موقوفه

کنونیشماره واقفاسم واقف اسم متولی 

............................

............حدودشماره انحصار

......................................

مساحت به متر
نوع ساختمان

ضمایم
سنگیخشتیبتن آرمه

..........................................

اسم موقوف علیه:
مراجع عام المنفعه دیگرمساجد دیگرمسجدالنبیمسجدالحرام

.................................

متولیانمراجع عام المنفعه دیگرنسل و خاندان

............................

12( شـــماره انحصار که در فرم های مشـــمول بند 7 ذکر شـــد، متشکل از شماره واقف 
که در ماده شـــماره 6 به آن اشـــاره شده  ذکر شـــده در بند د ماده 8 و رمز نشـــانگر نوع ملک 

ک موقوفه است.  است و نیز شماره سریال ملک موقوفه در دفتر ثبت اسناد امال
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یر  13( در ثبت اوقاف شخصی مشخص و انتخاب شماره انحصار برای آن ها موارد ز
مراعات می شود:

الـــف( شـــماره انحصار ملـــک موقوفـــه در تمامی دفاتـــر اطالعاتی مرتبط بـــا این ملک 
یکسان باشد.

ب( به صورت متوالی و پس از شماره های دیگر ذکر شود. 
ج( این شماره بر سر در ملک موقوفه بر روی قطعه ای فلزی یا آلومینیومی درج شود.

گر خود موقوفه از بین برود یا با  د( این شـــماره تحت هیچ شـــرایطی تغییر نکند؛ حتی ا
ملک موقوفه دیگری جایگزین شـــود و در این صورت باید شـــماره مذکور به ملک موقوفه 
کند و اطالعات مربوط به ملک جدید در بانک اطالعاتی مربوط به آن  جدید انتقال پیدا 

درج شود. 
ه( این شماره باید بر روی پرونده مخصوص به ملک موقوفه هم ذکر شود.

و( این شـــماره باید در صورت عقد قرارداد اجاره یا واگذاری برای نگهداری و غیره هم 
گردد. ذکر 

یر انحصار می کند: زارت حج و اوقاف، موقوفات خیریه را به شکل ز انحصار: و
کمیته تشکیل می شود و بهتر است در مناطقی  نخســـت: الف( در هر منطقه ای یک 
یادی در شهرهای آن وجود دارد، چندین کمیته تشکیل  مانند منطقه غربی که موقوفات ز

شود. 
یر تشکیل می شوند:  یر حج و اوقاف کمیته های ثبت با حضور افراد ز ز ب( به دستور و

1( نماینده اوقاف
2( نماینده دادگاه قانونی.

کارشناسان. 3( یکی از 
کارشـــناس تعیین مســـاحت شـــهرداری یا  کمیته ها باید از مهندس یا  هرکـــدام از این 
یربردار یا فیلم بردار بنا به  یسنده و یک تصو کمک بگیرد و عالوه بر این، از یک نو کار  اداره 

کند.  نیاز خود استفاده 
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ج( هرکدام از این کمیته ها در منطقه محل فعالیت خود مسئولیت ارتباط با دادگاه ها 
و اطالع رسانی به آن ها درباره پرونده های خود و تهیه نسخه های رونوشت از تمامی فرم ها 
و اسناد موقوفات در صورت درخواست دادگاه ها را بر عهده دارند. این کمیته ها همچنین 
یژه در صورت  مســـئول ارائـــه هرگونه اطالعات جدید به دســـت آمده درباره موقوفـــات؛ به و

ارتباط آن ها با اطالعات اساسی ذکر شده در دفاتر ثبت هستند. 
یربـــرداری میکروفیلم  یربرداری هـــا در صـــورت امکان از دســـتگاه های تصو د( در تصو

استفاده می شود. 
کم شرع  ه( نســـخه های رونوشـــت اســـناد و فرم های اداره اوقاف امور خیریه توسط حا

تأیید می شود. 
یل داده می شود تا دسته بندی  شده  و( این رونوشت ها پس از تأیید به اداره اوقاف تحو

و اطالعات مذکور در آن ها با اطالعات ذکر شده در اداره اوقاف تطبیق داده شود. 
ک موقوفه در پرونده های خود اطمینان حاصل  دوم: الف( اداره اوقاف از وجود این امال
می کنـــد و بـــرای این منظـــور از الگوی شـــماره 5 مربوط به اعیـــان موقوفـــات عام المنفعه 

استفاده می کند. 
که  ب( مرجـــع ذی ربط در دایره ثبت اوقـــاف خانه های جدول انحصار را با اطالعاتی 
رد، با خودکار آبی پر می کند و خانه هایی  می تواند از طریق دفاتر و دادگاه ها به دســـت بیاو

که اطالعاتی درباره آن ها وجود ندارد، خالی می گذارد.  را 
ج( رونوشـــتی از این جدول انحصار ذکر شـــده در بندهای الف و ب پس از پر شـــدن 
کمیته نیز  کمیته اوقاف ذکر شده در بند سوم داده می شود تا این  جاهای خالی ممکن به 
که در بند  بـــه نوبه خـــود جاهای خالی جدول را پس از مشـــاهده عملی اعیان به شـــرحی 

کند.  سوم می آید، با خودکار قرمز پر 
کمیته هـــای موقوفات در هـــر منطقه ای به  یر حـــج و اوقاف  ز ســـوم: الف( به دســـتور و

یر تشکیل می شود:  شکل ز
نماینده اوقاف.
نماینده دادگاه.
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کند.  کاتب اداره اوقاف استفاده  کارشناس اندازه گیری و  مهندس و می تواند از یک 
کمیته مسئولیت دارد: ب( این 

1( اعیـــان موقوفات ذکر شـــده در جداول انحصـــار دایره انحصار و ثبـــت را به صورت 
عملی مورد بازدید قرار دهد.

کند. 2( جداول انحصار را با اطالعات موردنیاز پر 
کرده و آن ها  3( اعیان موقوفات را در دو نسخه از نقشه میدانی شهر به دقت مشخص 
کند تا یکی از آن ها در بخش انحصار نگهداری شود و نسخه دوم  را به اداره اوقاف ارسال 

گردد.  زارت حج و اوقاف فرستاده شود و به عنوان مرجع مطالعات نگهداری  به و
4( بازنگری در صحت اطالعات این نقشه هر 5 سال یک بار.

کردن خانه ها به بخش انحصار و ثبت در  5( ارائه جداول انحصار ذکر شـــده پس از پر 
دایره اوقاف.

فرم شماره 6
فرم وجود یا عدم وجود ارتباط وقفی

کننده به دستور مرجع استعالم 
کننده:  اسم مرجع استعالم 

نوع ملک:
کننده:  امضا

حدود: شمال..... جنوب.....شرق.....غرب
صحت اطالعات ذکر شده در فوق تأیید می شود

قاضی یا نماینده دادگستری
امضا
یخ تار

ملک مذکور: 
اسم واقف: 
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نوع وقف:
شماره انحصار:

یخ:  تار
مدیر اداره اوقاف

امضا
ایـــن ملـــک هیچ ارتبـــاط وقفی ندارد، امـــا در صورت مشـــاهده چنین ارتباطـــی، اداره 

اوقاف حق اعتراض یا درخواست خلع ید در آینده را دارد. 
یخ تار

مدیر اداره اوقاف
امضا

کند.  کارشناس اداره ثبت باید این اطالعات را به دقت در دفاتر ثبت و نگهداری 
زارت دارایی و اقتصاد ملی می خواهد که فرم های  یر حج و اوقاف از و ز چهارم: الف( و

آماری شامل بندهای توضیح نوعیت ملک یا موقوفه باشد. 
کمیته ثبت اداره انحصار و ثبت مســـئولیت بازنگری در اطالعات ذکر شـــده در  ب( 
فرم های آماری و تطبیق آن ها با اطالعات موجود در اسناد را دارد تا از عدم تغییر و تعدی 

ک مطمئن شود.  به این امال
کمیته های مذکور  یر حج و اوقاف پاداش های مناســـب به اعضای  ز 15( به دســـتور و
ک موقوفه تعیین تکلیف شـــده توسط  داده می شـــود و این پاداش ها بر اســـاس تعداد امال

کمیته ها تعیین می گردد.  این 
یر صورت می گیرد:  زارت دادگستری برای انجام اقدامات ز 16( تماس های الزم با و

الف: ارسال اسناد موقوفه و نسخه رونوشت آن ها به ادارات اوقاف.
ر اســـتعالم بـــرای هرگونه ملکی قبـــل از اطمینـــان اداره اوقاف از عدم  ب( عـــدم صدو

ارتباط وقفی بر اساس فرم شماره 6. 
که وقفی بودن  ک موجود در دفاتر اوقاف  ر نامه استعالم برای آن دسته از امال ج( صدو

آن ها در دفاتر دادگاه ها ثبت نشده است.





پیوست1- الیحه انجمن ها و مؤسسات خیریه مصوبه هیئت وزیران به شماره 102 
مورخ 1110/2/15 ه.ق

الیحه جمعیت ها و مؤسسات خیریه
1410 هـ

یخ 1410/6/25 هـ مصوبه شماره 107 در تار
یران ز هیئت و

یران به شـــماره  ز یاســـت هیئت و پس از اشـــراف بر پرونده پیوســـت موجـــود در دیوان ر
کار و امور  یـــر  ز گـــزارش جناب و که مشـــتمل بر  یـــخ 1403/9/8 هــــ  7/ب/21185 در تار
یخ 1403/8/23 هـ در مورد نظام مندی جمعیت های  اجتماعی به شـــماره 3352 در تار

خیریه بوده است.
یخ 1406/4/16 هـ کارشناسی به شماره 66 در تار گروه  یس  و پس از اطالع از پیش نو

یخ  یران به شـــماره 57 در تار ز گزارش کمیســـیون عمومـــی هیئت و و پـــس از اطـــالع از 
1406/4/19 هـ

یـــخ 1409/2/8 هـ و تمهیدات اتخاذ  گزارش کلی شـــماره 22 در تار و پـــس از اطالع از 
کارشناسی گروه  ییس  کار و امور اجتماعی و جناب ر یر  ز شده از سوی جناب و

یخ 1409/2/8 هـ کارشناسی به شماره 23 در تار گروه  یس  و پس از اطالع از پیش نو
یخ  یـــران به شـــماره 20 در تار ز کمیســـیون عمومـــی هیئت و گزارش  و پـــس از اطـــالع از 

1409/2/23 هـ
یخ 1409/7/23 هـ کارشناسی به شماره 128 در تار گروه  یس  و پس از اطالع از پیش نو
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یخ  یران به شـــماره 74 در تار ز کمیســـیون عمومـــی هیئت و گزارش  و پـــس از اطـــالع از 
1410/5/11 هـ

یر را اتخاذ نموده است: تصمیمات ز
که در این پیوســـت آمده  موافقت با الیحه جمعیت ها و مؤسســـات خیریه به شـــکلی 

است
محـــدود نمودن فعالیت جمعیت ها و مؤسســـات خیریه در داخل مرزهای پادشـــاهی 

عربستان، به احکام موجود در این الیحه
امضاء
فهد بن عبدالعزیز
یران ز ییس هیئت و ر

الیحه جمعیت ها و مؤسسات خیریه
باب اول: جمعیت های خیریه

فصل اول: ایجاد جمعیت خیریه و اهداف آن
ماده یک:

جمعیت های خیریه زمانی ایجاد خواهند شـــد که20 نفر، برای تأسیس آن درخواست 
که هیچ کدام  کامل،  بدهند یا بیش از چند نفر با تابعیت ســـعودی با دارا بودن شایستگی 
از آن ها به هیچ جرمی که در منافات با شرافت فرد است محکوم نشده باشد. این امر پس 

کار و امور اجتماعی با تأسیس آن است  زارت  از موافقت و
کار و امـــور  زارت  کـــه و یـــه حقوقـــی، در پرونـــده خاصـــی  ســـهامی جمعیت هـــای خیر
زنامه رســـمی منتشـــر  کرده اســـت ثبت و قوانین آن در رو اجتماعی برای این منظور آماده 

می شود.
یژه این پرونده و سازوکار ثبت در آن را  قواعد اجرایی برای این الیحه، شروط و اوضاع و
کـــه در تعارض با این  توضیح می دهد. هرگاه اساســـنامه جمعیت دارای احکامی باشـــد 
الیحه، یا سازمان های دیگر، یا در مخالفت با نظام عمومی و یا در منافات با آداب عمومی 

جامعه باشد، اجازه ثبت به آن داده نمی شود.
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ماده دو:
کاال(، آموزشی،  هدف جمعیت خیریه، ارائه خدمات اجتماعی ) نقدی یا به صورت 
فرهنگی، بهداشـــتی و یا هر چیزی که به خدمات انســـانی مرتبط اســـت، می باشد؛ بدون 
کســـب درآمد مادی باشـــد و اساسنامه جمعیت، اهداف آن را مشخص  آنکه هدف آن، 

می کند
ماده 3:

کار  زارت  کند مگر پس از موافقت و یرشاخه  جمعیت خیریه نمی تواند اقدام به ایجاد ز
یرشاخه و یا هرگونه تغییری در اساسنامه باید ثبت شود. این امر  و امور اجتماعی. ثبت ز

طبق احکام پیشین است.
ماده 4:

زارت کار و امور اجتماعی به این جمعیت یک گواهی با مهر مخصوص اعطا می کند  و
یخ نشر و آدرس مکان اصلی جمعیت است یخ ثبت، شماره ثبت و تار که دارای تار

ماده 5:
یژه در مورد موارد  کلی باشد به و اساســـنامه جمعیت باید شـــامل توضیحات و احکام 

ذیل:
گستره جغرافیایی خدمات آن. 1 نام جمعیت، محل اصلی آن و 
هدف تأسیس جمعیت. 2
نام تمامی اعضای مؤسسین، سن، شغل و محل اقامت آنان. 3
یت، انواع آن، حقوق اعضاء و وظایف آن ها. 4 شروط عضو
محل های درآمد جمعیت و چگونگی هزینه آن. 5
کردن آغاز و پایان سال مالی. 6 مشخص 
روش های بررسی مالی. 7
کیفیت . 8 یژگی آن ها،  که جمعیت را شـــکل می دهند، و احـــکام مرتبط به هیئت هایی 

یت افراد انتخاب اعضای آن و چگونگی پایان دادن به عضو
یرشاخه ها. 9 چگونگی تعدیل اساسنامه جمعیت و تلفیق آن، و شکل گیری ز
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که امـــوال آن به . 10 کـــه در هنگام انحـــالل جمعیت پیـــروی می شـــود و جهاتی  قوانینـــی 
مصرف می رسد

هیچ کـــدام از مفـــاد آن نبایـــد در تعارض با احـــکام این الیحه و تصمیمـــات صادره آن . 11
باشد

که بعد از انحالل آن،  که در اساســـنامه جمعیت اشـــاره ای به این شـــود  جایز نیســـت 
که در سیســـتم ثبت شـــده و  دارایی هایش به جمعیت های دیگر، یا مؤسســـات خیریه ای 

که این جمعیت فعالیت دارد، برسد درهمان زمینه ای مشغول اند 
کار و امـــور اجتماعـــی نمونه ای از اســـاس نامه را صادر می کند تـــا جمعیت های  یـــر  ز و

گیرند خیریه برای وضع اساسنامه خود، از آن الگو 
فصل دوم: سازمان اداری مالی

ماده 6:
یر تشکیل می شود: جمعیت از هیئت های ز

مجمع عمومی. 1
هیئت مدیره. 2
که توســـط مجمع عمومی تشکیل می شوند، و یا هیئت مدیره برای . 3 کمیته های دائمی 

کمیته، دستور تشکیل آن را صادر می کند. هر 
ماده 7:

کـــه به التزامات خود در  مجمـــع عمومی )به غیراز مجمع عمومی تأسیســـی( از افرادی 
یت آنـــان می گیرد،  قبـــال جمعیـــت جامه عمل پوشـــانده اند و حداقل یک ســـال از عضو

تشکیل می شود:
گردهمایی هـــای مجمع عمومی در مقر جمعیت تشـــکیل می شـــود و برای تشـــکیل در . 1

کار و امور اجتماعی باشد  زارت  مکانی دیگر باید با موافقت و
گردهمایی های معمول، و . 2 و قوانیـــن اجرایـــی برای این الیحـــه، چگونگی دعوت بـــرای 

که به این امور مرتبط است،  غیرمعمول، شـــروط صحت برپایی این جلســـات و هرچه 
در هنگام برپایی مجمع عمومی مشخص می شود
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کار . 3 زارت  گردهمایی مجمع عمومی، باید به اطالع و ز قبل از هرگونـــه  حداقـــل پانزده رو
کاری و نیز شـــامل  گـــزارش دعوت و جدول  که باید به صورت  و امـــور اجتماعی برســـد 

کاری باشد اسناد خاص در خصوص موارد درج شده در جدول 
گـــزارش این  کنـــد و باید که  زارت بایـــد شـــخصی را مأمـــور حضـــور در این جلســـات  و

زارت برسد. ز بعد از برپایی آن، به و کثر تا سی رو جلسات حدا
ماده 8:

انتخاب اعضای هیئت مدیره، از ســـوی مجمع عمومی بـــا رأی گیری مخفی و حضور . 1
کار و امور اجتماعی، خواهد بود زارت  نماینده و

که بیشـــتر از 4 ســـال . 2 اســـاس نامه مجمـــع، مدت زمـــان هیئت مدیـــره را تعیین می کند 
نخواهد بود

ز پیـــش از زمان . 3 یـــت در هیئت مدیـــره باید حداقـــل هفتاد رو اســـامی نامزدهـــای عضو
کار و امـــور  زارت  مشخص شـــده بـــرای انتخـــاب اعضـــای هیئت مدیـــره، بـــه اطـــالع و
ز پیش از زمـــان برگزاری  زارت در مـــورد نامزدهـــا، 30 رو گر نظـــرات و اجتماعـــی برســـد. ا
زارت بـــا نامزدهای انتخاباتی  انتخابـــات به جمعیت نرســـد، این امـــر به مثابه موافقت و

است.
زارت موظف اســـت نماینده ای را برای حضور در زمان اجرای انتخابات بفرســـتد تا  و

اجرای انتخابات طبق اساسنامه مجمع محقق شود
ز پس از ابالغ نتیجه آراء، با دلیل و مدرک موجه،  زارت خانه می تواند 15 رو کما اینکه و

کند نتیجه انتخابات را ملغی اعالم 
کـــه در آن اتخاذ . 4 صورت جلســـه ای از هرکدام از جلســـات هیئت مدیـــره و تصمیماتی 

زارت خانه این  زارت خانه ابالغ شود. و ر آن، باید به و می شود، ظرف 15 رو از زمان صدو
یخ ابالغ صورت جلســـه، نســـبت به  ز از تار پنج رو که خالل بیســـت و حـــق را داراســـت 

کند تصمیمات اتخاذ شده در آن، اعتراض 
قواعد اجرایی این الیحه، دستورالعمل هیئت مدیره را مشخص می کند. 5
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ماده 9:
یر می تواند هیئت مدیره  ز که مصلحت جمعیت و اهداف آن اقتضا می کند، و زمانـــی 

کند. موقت برای جمعیت تعیین 
ماده 10:

هیئت مدیره باید صورت حســـاب نهایی ســـال مالی گذشته و نیز صورت جلسه ای از 
زارت  کرده است، به و که قوانین اجرایی مشـــخص  بودجه مدنظر ســـال جدید را در زمانی 
گزارشـــات، امضـــای رئیس و یا جانشـــین وی،  کند. و بـــر روی هردوی این  خانـــه تقدیـــم 

صندوقدار، حسابدار و دبیر هیئت مدیره باشد.
ماده 11:

جمعیت باید:
در ســـاختمان اداری خود، اسناد و مدارک، مکاتبات و پرونده های مخصوص خورد را . 1

کند که در ضمن قوانین اجرایی این الیحه آمده است، نگهداری  مطابق احکامی 
که . 2 یخ پیوستن به جمعیت، اقداماتی  یژه، نام هر عضو، سن، آدرس، تار در پرونده ای و

کند کرده و هرگونه تغییری در این مواد را قید  مشارکت 
که برای این هدف تشـــکیل شـــده است، صورت جلسه اجتماعات و . 3 در پرونده هایی 

که امر تصمیم گیری از ســـوی  هیئت مدیـــره و تصمیمات آن ثبت شـــود.مدیر جمعیت 
یض شـــده اســـت نیـــز تصمیماتش در این پرونـــده ثبت خواهد  هیئت مدیره به وی تفو
گاهی  که از مفاد این پرونده ها آ شـــد. هرکدام از اعضای جمعیت این حق را دارا است 

یابد.
کرد آن مشخص و منابع مالی . 4 حســـاب کتاب جمعیت در دفاتری ثبت شـــود که خرج 

کمک ها مردمی و مصادر آن به طور دقیق مشخص شود رودی شامل  و
دارای حسابدار قانونی باشد. 5
گذارده شود . 6 یکی از بانک های عربستان به ودیعه  اموال نقدی با اسم خود جمعیت در

که  و برداشتی هم از این اموال صورت نگیرد مگر با امضای دو تن از مسئولین جمعیت 
این مسئولین، قوانین اجرایی را مشخص می کنند
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نام، شماره ثبت، و محدوده فعالیت جمعیت، در تمامی دفاتر و پرونده ها و گزارشات . 7
ذکر شود

ماده 12:
کمک هـــای مقرری را . 1 کار و امـــور اجتماعـــی بـــرای جمعیت هـــای ثبت شـــده،  زارت  و

به صورت نظام مند اراده می کند
ری کمک های مردمی و هدایـــا و وصیت نامه ها . 2 یـــه می تواند به جمـــع آو جمعیـــت خیر

که بـــا ســـازمان ها و آموزه های صـــادره در این رابطـــه، در تعارض  کند به شـــرطی  اقـــدام 
نباشد.

ماده 13:
کز  کار و امـــور اجتماعـــی بایـــد پشـــتیبانی یکی از نهادهـــا یا مؤسســـات و یا مرا زارت  و
یش  کار خو یش را به اثبات رســـانده اند، در دستور  که توان خو اجتماعی جمعیت خیریه 
که به وجه مشـــخص شـــده اســـت برای  قـــرار دهـــد. و در ایـــن حالت مبلغـــی موردنیاز را 

کند. جمعیت هزینه 
فصل سوم: انحالل جمعیت

ماده 14:
که اساســـنامه جمعیت مشـــخص  بنـــا بر تصمیم مجمع عمومی و مطابق با قواعدی 

کرد. کرده است، می توان به صورت اختیاری، جمعیت را منحل 
ماده 15:

کار و امور اجتماعی است: یر  ز یر، بنا بر تصمیم و انحالل جمعیت در یکی از حاالت ز
کمتر از 20 نفر باشد. 1 تعداد اعضای جمعیت 
که در تعارض با اساسنامه است شود. 2 ر و یا مرتکب خالفی بزرگ  یش دو از اهداف خو
یش عاجز باشد. 3 از پرداخت تعهدات مالی خو
کند. 4 اموال خود را در موارد غیر مشخص هزینه 
کلی یا آداب عمومی و یا رسوم مورداحترام در عربستان باشد. 5 در تضاد با نظام 
رزد. 6 از احکام مشخص شده در این الیحه تخلف و



کشور عربستان سعودی 170  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ره انتخاب . 7 یـــر می تواند بجای انحالل جمعیت، هیئت مدیره موقتی را برای یک دو ز و
گر ایـــن عمل برای مصلحت  که وظایـــف هیئت مدیره را بر عهـــده می گیرد. البته ا کنـــد 

عمومی و درروند تحقیق اهداف جمعیت باشد 
ماده 16:

اعضای جمعیت که حکم به انحالل آن داده شـــده اســـت، اجازه اســـراف در اموال و 
اسناد آن را ندارند

کار و امور اجتماعی در مورد چگونگی تصفیه حساب و تصرف در اموال و اسناد  یر  ز و
که این امـــوال به آن ها برمی گردد تصمیم گیـــری می کند. این امر در  جمعیت و مؤسســـاتی 
که در اســـاس نامه جمعیت اشاره ای به این مطلب نشـــده باشد و یا مانعی  زمانی اســـت 

برای اجرای مفاد اساسنامه مذکور وجود داشته باشد
فصل چهارم: احکام عمومی

ماده 17:
کار و امور اجتماعی مسئول اشراف بر اعمال جمعیت های خیریه و مراقبت بر . 1 زارت  و

اجرای احکام این الیحه و تصمیماتی که به مقتضای آن صادرشده، است. که می تواند 
گاهی یابد.  که مربوط به فعالیت جمعیت است آ بر دفاتر و پرونده ها و اسناد و مدارکی 
که  گزارســـات یا مســـتندات دیگری  که هرگونه اطالعات،  جمعیت نیز موظف اســـت 

کند زارت است تقدیم  موردنیاز و
کار و امور اجتماعی می تواند جلوی تصمیمات هیئت های اجرایی جمعیت را . 2 یـــر  ز و

که مخالف احکام این الیحه، تصمیمات اتخاذ شده و یا مخالف اساسنامه جمعیت 
است، بگیرد

ماده 18:
کار و امور اجتماعی با همراهی دیوان عمومی خدمات شهری، قواعد الزمی را  زارت  و
وضع می کند که برای اعطای گواهی به استفاده کنندگان از برنامه های فرهنگی، آموزشی، 
و یا صالحیت ســـازی جمعیت های خیریه، ســـامان می بخشـــد و نیز راه های استفاده از 

گواهی ها را در زمینه های شغلی هموار می سازد دارندگان این 
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باب دوم:
مؤسسات خیریه خاص

فصل اول: ایجاد موسسه و اهداف آن
ماده 19:

تشکیل مؤسسات خیریه خاصی که هدفی غیر از کسب سود مادی دارند جایز است. 
یت در آن ها نیز  ســـود این مؤسســـات منحصر به افراد یا نهادهای مشخص اســـت. عضو

منحصر به افرادی مشخص است. تمامی این موارد بر طبق ساختار آن است
ماده 20:

کار و امور اجتماعی پرونده ای مخصوص مؤسسات خیریه آماده کرده و قوانین  زارت  و
گزارشات  اجرایی این الیحه، شروط خاصی برای این پرونده، چگونگی ثبت در آن و ثبت 

کرده است آن را مشخص 
ماده 21:

مؤسســـات خیریه شـــخصی با ثبت مطابـــق احکام این الیحـــه، دارای اعتبار خواهند 
بود.

فصل دوم: نظام اداری مالی
ماده 22:

یـــه عمومی ذکر شـــد بـــرای این نـــوع از  کـــه بـــرای جمعیت هـــای خیر تمامـــی مـــواردی 
کار و امور  زارت  جمعیت هـــا نیـــز برقـــرار اســـت، از قبیل تن دادن بـــه اشـــراف و مراقبـــت و
یرشـــاخه ها، تلفیق آن هـــا، تعیین هیئت مدیره موقت بـــرای اداره آن،  اجتماعـــی، ایجاد ز
کما اینکه ممنوعیت ذکر شده  ک سازی آن.  جلوگیری از اجرای تصمیمات، انحالل و پا
ز از اهداف مشخص شـــده و یـــا دخالت در مضاربات  در مـــاده 2 در خصوص عدم تجاو

مالی
ماده 23:

زارت به جمعیت های خیریه اعطا می کند  کـــه و این مؤسســـات خیریه از کمک هایی 
بهره مند نخواهد بود اما می تواند از قبول هدایا و وصایا منتفع شود. بااین حال نمی تواند از 
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کند کمک های مردمی استفاده 
ماده 24:

کار و امـــور اجتماعی  یر  ز امـــوال این مؤسســـات خیریه بعـــد از انحالل مطابق آنچـــه و
کرده است به جمعیت های خیریه می رسد مگر آنکه اساسنامه این مؤسسات  مشـــخص 

گرفته باشد سازوکاری را برای انتقال این اموال به عمل خیریه دیگری در نظر 
باب سوم: احکام پایانی

ماده 25:
کـــه در هنگام . 1 احـــکام ایـــن الیحه بـــر جمعیت های خیریه و مؤسســـات خیریه خاصی 

ر این الیحه ایجادشده اند قابلیت اجرایی دارد با استثنای احکام مرتبط با تأسیس  صدو
و ثبت و نشر

که اســـاس نامه جمعیت ها و  کند  کار و امـــور اجتماعی بایـــد تدابیری را اتخاذ  زارت  و
مؤسسات خیریه با احکام این الیحه مطابق باشند

که احکام این الیحه . 2 یک اســـتثناء در مورد بند اول این ماده وجود دارد و آن این اســـت 
کـــه به موجـــب فرمان ملوکانـــه تشکیل شـــده اند، قابلیت  بـــر مؤسســـات خیریه خاصی 

اجرایی ندارد
ماده 26:

کار و امـــور اجتماعی صادر می شـــود و در  یـــر  ز قوانیـــن اجرایـــی این الیحـــه با تصمیم و
کما اینکه هرگونه تصمیمی در مورد تعدیل این قوانین نیز  زنامه رســـمی منتشر می شود.  رو

زنامه منتشر خواهد شد در این رو
ماده 27:

که در تعارض با آن باشد ملغی می نماید این الیحه هرگونه احکامی را 
ماده 28:

یخ نشر الزم االجراست.. زنامه رسمی منتشر و تا دو سال از تار این الیحه در رو



پیوست 3- بخشنامه امامان جماعت، مؤذنان و خادمان مصوبه هیئت وزیران به 
شماره م/1 مورخ 1391/1/9 ه.ق

بخشنامه امامان جماعت و مو ذنان و خادمان مساجد
1392 هـ

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یخ 1392/1/9هـ فرمان پادشاهی به شماره: م/1 در تار

بسمه تعالی
این جانب فیصل بن عبدالعزیز آل سعود

پادشاه عربستان
که مطابق با فرمان ملوکانه شـــماره  یران،  ز گاهی بر ماده 19 بخشـــنامه هیئت و پس از آ

یخ 1377/10/22 هـ صادر شده است 38 در تار
یخ 1392/1/1 هـ یران در تار ز گاهی بر مصوبه شماره 9 هیئت و و پس از آ

یش را اعالن می کنیم: فرامین خو
که در  : موافقت با بخشنامه امامان جماعت و مؤذنان و خادمان مساجد به شکلی 

ً
اوال

این پیوست آمده است
یر حج و اوقاف، ایـــن فرمان ما را  ز یـــران و و ز ییس هیئت و کـــه نایب ر دوما: الزم اســـت 

کنند اجرایی 
یخ 1392/1/1 هـ مصوبه شماره 9 در تار

یران به شـــماره  ز یاســـت هیئت و پس از اشـــراف بر پرونده پیوســـت موجـــود در دیوان ر
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یـــخ 12/16 1391 هــــ در مـــورد طـــرح بخشـــنامه امامـــان جماعت و  3/24744 س در تار
یخ 8 و 1391/9/9 هـ صادر  که در مصوبه شـــماره 857 در تار مؤذنان و خادمان مســـاجد 
ر فرمان شریف ملوکانه به شماره  شـــده است، در مورد تعدیل برخی از بندهای آن و صدو

یخ 1391/11/6 هـ... 22460 در تار
یر  ز یر حج و اوقاف و جناب و ز که جناب و کلی و تمهیداتی  گزارش  گاهی بر  و پس از آ
کارکنان رســـمی در این موضوع بـــرای اجرای فرمـــان ملوکانه اتخاذ  کشـــور و رئیس دیـــوان 

نموده اند...
یخ 8 و 1391/9/9 هـ یران به شماره 857 در تار ز گاهی از مصوبه هیئت و و پس از آ

یر را به اطالع می رساند: موارد ز
اول: موافقت با طرح بخشنامه امامان جماعت و مؤذنان و خادمان مساجد به شکلی 

که با این مصوبه هماهنگ باشد
گرفته است. دوم: طرح فرمان ملوکانه به شکلی هماهنگ با این مصوبه شکل 

گروه )الف، ب، ج(  گروه )الف، ب، ج(، امامان مساجد از  سوم: امامان جماعت از 
یر  که شروط تعیین شده در این بخشنامه بر آن ها صدق نمی کند، تصمیمات ز و مؤذنانی 

در مورد آن ها اتخاذ می شود:
که . 1 کسب صالحیت و هماهنگ شدن با شروطی  دادن فرصت مناســـبی به آنان برای 

در بخشنامه یکپارچه به آن اشاره شده است. 
ره های شبانه ای را . 2 زارت حج و اوقاف دو برای محقق شدن اهداف مندرج در بند 1، و

که امکان پذیر باشد،  برای دســـت یابی این افراد به شناخت و معلومات موردنیاز هرگاه 
ره های شـــبانه مدنظر وجـــود ندارد،  که امـــکان اجرای دو ترتیـــب دهـــد. امـــا در مناطقی 
گروه ها به آن مناطق  زارت حج و اوقاف مســـؤولیت اجرای این مورد را از طریق ارســـال  و

برای این هدف، بر عهده می گیرد.
که . 3 رد، هرکسی  زارت حج و اوقاف بعدازاین موارد، آزمونی را از افراد مذکور به عمل آو و

گمارده می شود و  در این آزمون موفق شـــود، بر طبق این بخشـــنامه، در شـــغل مناســـبی 
که در  کارش موفق بوده باشد، در همان شغل و حقوقی  که موفق نشود ولی در  هرکســـی 
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که  کار می شود و هرکسی  ر این بخشـــنامه مشغول بوده اســـت، مشغول به  هنگام صدو
موفق نشود و عمل او نیز مورد رضایت نباشد. به خدمات وی پایان داده می شود.

که شـــرایط . 4 کســـی  بعدازاینکه موارد مندرج در شـــماره های )1و2 و3( به اتمام رســـید، 
ر فرمان این  که در هنگام صدو فوق الذکر در مورد وی منطبق نباشـــد در همان شـــغلی 

بخشنامه متناقضی آن بود، باقی می ماند.
البته برای موارد ذکر شده، قواعدی وجود دارد

یران ز نائب رئیس دوم هیئت و
بخشنامه امامان جماعت و مؤذنان و خادمان مساجد

ماده 1(: احکام این بخشـــنامه بر تمامی امامان جماعت و مؤذنان و خادمان مســـاجد 
که در مورد  کار هستند  که در حرمین شریفین مشـــغول به  کســـانی  منطبق اســـت به غیراز 

آن ها الیحۀ خاصی صادر خواهد شد.
ماده 2(: به موجب احکام این بخشـــنامه، حقوق تمامی کســـانی انتخاب می شوند بر 

اساس ساختار حقوق مقطوع است نه بر اساس حقوق ثابت در بودجه.
که انتخاب می شـــوند،  مـــاده 3(: بـــه موجب احکام این بخشـــنامه، در مورد کســـانی 

که: شرط است 
ملیت عربستانی داشته باشند

حداقل سن آن ها بیشتر از 21 سال باشد
کار برآیند از عهده انجام 

د- شایستگی الزم برای آن شغل را دارا باشد
هــــ- خوش خلـــق و خوش رفتار باشـــد و دارای ســـابقه حد خوردن، یا زندان به ســـبب 

که در منافات با شرافت است، نباشد. جرمی عمومی و یا جرمی 
گروه )أ، ب( انتخاب  که برای امامت یکی از مساجد جامع  کسانی  ماده 4(: در مورد 

که: می شوند شرط است 
کتاب خدا تبحر و حداقل یک سوم قرآن را حفظ باشد.. 1 ید  در قرائت و تجو
یژه در احکام مربوط به عبادات. 2 کافی باشد به و در فقه دارای درایت 
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گاه به قواعد زبان عربی و قادر به نوشتن خطبه جمعه و ایراد آن بدون لحن، باشد. 3 آ
گروه )ج( انتخاب می شوند شرط  که برای امامت جماعت  کســـانی  ماده 5(: در مورد 

که: است 
قاری قرآن و حافظ حداقل 3 جزء آخر قرآن باشند. 1
کافی نسبت به احکام مرتبط به نماز و قادر به ایراد خطبه نماز جمعه . 2 دارای شناخت 

به صورت مکتوب باشند
کند. 3 ری  آشنا به زبان عربی باشند به طوری که بتواند از لحن دو

ماده6(:
که برای شـــغل امامت مســـجد انتخاب می شود همین کفایت می کند که  برای فردی 

گاهی داشته باشد. قاری قرآن، حافظ چند جزء و از احکام مرتبط با عبادات، آ
ماده 7(:

که دارای آوایی خوش  گفتن انتخاب می شـــود شـــرط اســـت  که برای اذان  برای فردی 
که قاری قـــرآن، حافظ چند جزء آن و نیز از احـــکام مرتبط با عبادات  باشـــد و بهتر اســـت 

گاهی داشته باشد. آ
یکی از مساجد انتخاب می شود شرط است  که برای خدمت در کسی  ماده 8(: برای 

که بدنی سالم داشته باشد و قادر به انجام اعمال نظافت باشد
ماده 9(:

هرگاه به کارگیری مردم عربســـتان برای وظایف مســـاجد ممکن نباشـــد جایز اســـت از 
مردم ملیت های دیگر استفاده شود

ماده 10(:
یـــر حج و اوقاف و یـــا نماینـــده وی در این امر،  ز کارکنـــان مســـاجد با تصمیم و تعییـــن 

می بخشد
ماده 11(:

کارکنان مساجد و پاداش آنان بر طبق همین بخشنامه خواهد بود دسته بندی 
ماده 12(:
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یخ شروع  که تار یافت حقوق است به شرطی  کار، مستحق در یخ شروع به  کارمند از تار
کارش، پیش از انتخاب وی برای این شغل نبوده باشد. به 

ماده 13(:
جایز اســـت کســـانی برای شغل های مساجد انتخاب شـــوند که به کارهای عمومی یا 
یر حج و  ز که بنا بر تشـــخیص و شـــغل مســـتخدمی مشـــغول بودند؛ همچنین جایز است 

گیرد. اوقاف، یک فرد، دو ردیف شغلی از شغل های مرتبط با مسجد را بر عهده 
ماده 14(:

کارکنان مســـاجد مرخصی داده نمی شـــود مگر در زمان بیمـــاری، اما در مورد اجازه  به 
کارکنان مســـاجد به خاطر یک عذر شرعی، برای مدت حداکثر یک ماه در سال،  غیبت 

مانعی وجود ندارد.
ماده 15(:

گزارش پزشکی صادره از مراکز مشخص، ثابت شود  که بیماری آنان بر طبق  کارکنانی 
یافت کامل حقوق خود بهره مند شـــوند، سه ماه  می توانند از ســـه ماه مرخصی به همراه در

دیگر با نصف حقوق و 3 ماه دیگر با یک چهارم حقوق و نیز شش ماه بدون حقوق.
ماده 16(:

کارکنان مساجد: وظایف 
مراقبت بر اوقات نماز. 1
تمیز نگه داشتن مساجد و سالم نگه داشتن وسایل آن. 2
انجام دادن فرایض برحسب شریعت اسالمی. 3
کرامت این شـــغل و یا به شـــهرت و حســـن . 4 که به شـــرافت و  گزیدن از هر عملی  ری  دو

رفتار فرد آسیب می رساند
ماده 17(:

گرفته شـــود ازاین قرار  کارکنان مســـاجد در نظر  که ممکن اســـت بـــرای  مجازات هایـــی 
است: 

هشدار. 1
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توبیخ. 2
قطع حقوق به مدت حداکثر 3 ماه. 3
قطع همکاری و اخراج. 4

ماده 18(:
گرفته شود که از متهم تحقیقی مکتوب  زمانی جایز است که مجازات برای فرد در نظر 

رده شود، سخنان وی شنیده و ارتکاب وی به آن عمل خالف ثابت شود. به عمل آو
ماده 19(:

یر حج و اوقاف و یا نماینده وی خواهد بود. ز این مجازات تنها از سوی و
ماده 20(:

ر حکم مجازات، با یک نامه رسمی به فرد شاغل ابالغ می شود به محض صدو
ماده 21(:

که اســـتعفا  یر، خدمت فرد شـــاغل به پایان رســـیده و به عنوان فردی  به یکی از دالیل ز
داده است، به شمار می آید:

کار . 1 ز، مشغول به  یخ ابالغیه انتخاب و یا انتقال، به مدت 15 رو هرگاه فرد شـــاغل از تار
نشود

ز از سرکار غیبت داشته باشد. 2 هرگاه بدون عذر موجه برای مدت 15 رو
هرگاه یکی از شروط تعیین شغل را از دست بدهد. 3
یش نباشد. 4 هرگاه به سبب بیماری بیشتر از 15 ماه قادر به انجام شغل خو
هرگاه به مدت بیشتر از 6 ماه به زندان محکوم شود. 5

ماده 22(: 
ر این بخشـــنامه تقاضای پاداش دارنـــد، به موجب این  کـــه در هنگام صدو کارکنانـــی 
که  کرده اند بیشتر از پاداشی باشد  که درخواست  گر پاداشی  بخشـــنامه رفتار خواهد شد. ا

در این بخشنامه آمده است، این تفاوت برای آن ها اعمال نخواهد شد.
ماده 23(:

ر این بخشـــنامه، متقاضی حقوق از مقرری های ثابت در  که در هنگام صدو کارکنانی 
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که بـــرای آن  بودجـــه هســـتند می تواننـــد بـــا حقـــوق مشخص شـــده بـــر ســـر همان شـــغلی 
انتخاب شده اند بمانند و یا طبق این بخشنامه، به بند پاداش ها منتقل شوند

ماده 24(:
که یکی از آن ها،  ر این بخشنامه دارای دو شغلی هستند  که در هنگام صدو کارکنانی 
از شـــغل های مرتبط با مســـجد اســـت، به نســـبت وظایف مســـجد، به جدول پاداش ها 
که این تفاوت  گر تفاوتی وجود داشته باشد برای آن ها محاسبه خواهد شد  منتقل شده و ا
که به موجب این بخشـــنامه، مستحق آن  بین حقوق یک شـــغل و مقدار پاداشـــی اســـت 

است. 
ماده 25(:

که در پیوســـت این بخشنامه  کارکنان مســـاجد در هنگام اتمام خدمات آن ها  پاداش 
گر به دالیل غیر تأدیبی باشـــد، به اندازه نصف پاداش ماهانه پنج سال اول و  آمده اســـت، ا
بـــه مقـــدار پـــاداش ماهانه ســـال های پس ازآن اســـت. پاداش ها بر اســـاس آخریـــن پاداش 

یافت آن است. که فرد شاغل مستحق در ماهانه ای است 
ماده 26(:

یران خواهد بود ز کارکنان مساجد بنا بر تصمیم هیئت و پاداش 
ماده 27(:

که برای آن  یر حج و اوقاف تعلیمات الزم را برای اجرای این بخشـــنامه در حدودی  ز و
مشخص شده است، صادر می کند

ماده 28(:
که در تعارض با آن باشد، ملغی می کند. این بخشنامه هر چیزی را 





پیوست 1- بخشنامه شورای عالی اوقاف مصوبه شماره م/35 مورخ 
1322/2/12 ه.ق

بخشنامه شورای عالی اوقاف
مقدمه:

یخ 1386/7/18 هـ  1. صدور این بخشنامه به موجب فرمان ملوکانه شماره م/35 در تار
است

یر است: 2. افزودن برخی از بندها و تعدیل بندهای دیگر، به سبب موارد ز
یخ 1394/2/12هـ 1/2-: فرمان ملوکانه به شماره م/2 در تار

یخ 1395/8/11 هـ 2/2: فرمان ملوکانه به شماره م/71 در تار
یخ 1399/2/29 هـ یران به شماره 304 در تار ز 3/2: مصوبه هیئت و

یخ 1399/4/20 هـ 4/2: مصوبه هیئت خدمات شهری به شماره 118 در تار
یخ 1419/12/18 هـ 5/2: فرمان ملوکانه به شماره م/56 در تار

بخشنامه مجلس اعالی اوقاف
بخش اول/ مجلس اعالی اوقاف

ماده اول
زارت  که و که در این بخشـــنامه آمده اســـت، نهادهایی است  مقصود از اوقاف خیریه 

کنونی و آینده، متولی امور آن است امور اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد در زمان 
یر امور اســـالمی و اوقاف و دعوت و ارشـــاد، نظارت آن را با مراعات احکام وارده در  ز و

این بخشنامه، عهده دار خواهد بود
ماده دوم
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یر، تشکیل خواهد شد: مجلس اعالی اوقاف به این صورت ز
یر امور اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد به عنوان رئیس. 1 ز و
زارت امور اســـالمی و اوقاف و دعوت و ارشـــاد به عنوان عضو و جانشین رئیس . 2 وکیل و

در امور اوقاف
زارت مالیه و اقتصاد ملی یا جانشین وی به عنوان عضو. 3 وکیل و
زارت معارف به عنوان عضو. 4 ییس سازمان میراث فرهنگی در و ر
یر دادگستری مشخص می کند به عنوان عضو. 5 ز که و فردی دارای صالحیت و شرعی 

یر امور اسالمی و اوقاف و  ز که با پیشنهاد و 6 و 7 و 8 و 9. 4 فرد صاحب رأی و تجربه 
دعوت و ارشاد و انتخاب فرمان ملوکانه تعیین می شوند به عنوان اعضا

ماده سوم:
وظیفه اشراف بر همه اوقاف خیریه در عربستان بر عهده مجلس اعالی اوقاف است. 
وضـــع قوانیـــن مرتبط بـــا اداره آن، بهره برداری، و کســـب درآمد و هزینۀ ایـــن درآمدها نیز بر 
کننده  که در تعارض با شروط افراد وقف  عهده این مجلس اســـت. این در صورتی است 

و نیز احکام شریعت اسالمی نباشد. روش این امر به این گونه است:
کردن و ثبت آن ها در داخل . 1 ک ســـازی اوقاف خیریه، منحصر  ایجاد ســـازوکاری برای پا

کشـــور عربســـتان و اثبـــات آن ها بـــا روش های شـــرعی و نیز آزادســـازی آن هـــا از تملک 
غیرقانونی افراد و سازوکار بخشیدن به اداره آن ها.

وضع سازوکاری کلی برای بهره برداری و گسترش اوقاف و سوددهی آن ها پس از بررسی . 2
کافی در مورد آن ها همه جانبۀ وضعیت آن ها و ایجاد ایده های تفصیلی 

کلی برای شـــناخت تمامی اوقاف خیریه موجود در خارج عربستان . 3 وضع ســـازوکاری 
که به اســـم حرمین شـــریفین و یا غیره موجود است و منحصر کردن آن ها در پرونده های 
نهایی. کسب مدارکی برای اثبات آن ها و بدست گرفتن امور این اوقاف و نیز درخواست 

سود آن ها مطابق شرایط واقفین
یـــه و هزینه آن در . 4 ردن درآمدهـــای اوقاف خیر وضـــع قواعـــدی عمومی برای بدســـت آو

زمینه واردات و حساب های موردنیاز
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وضع قوانینی ثابت برای انفاق به شـــکل احسان و نیکی، خواه از واردات مذکور باشد . 5
گرفته شـــده اســـت. در ایـــن مورد  کـــه در بودجه بـــرای این منظـــور در نظر  و یـــا از آنچـــه 
کنونـــی افراد مراعات و مقدار آن مطابق با شـــروط واقفین و احکام شـــرعی،  اســـتحقاق 

مشخص می شود.
کنونی به نام احســـان و نیکی در پرتو قواعد ذکر شـــده، . 6 تجدیدنظر در تمامی اعتبارات 

برای اجازه دادن به موارد مجاز و لغو دیگر موارد
یـــه مطابق مصلحت . 7 بـــری اوقاف خیر کار تجدیدنظـــر در مـــورد درخواســـت های تغییر 

کسب اجازه از سوی نهادهای شرعی مربوطه پیش از 
ایجاد نمونه های یکپارچه برای قراردادها در هنگام اختالفات. 8
کرد درآمد این اوقاف خیریه و نیز . 9 گزارشـــات سالیانه مالی برای درآمدها و هزینه  ایجاد 

که با سال مالی دولت هماهنگ باشد تأیید حساب های نهایی آن. به صورتی 
کـــه موقوفات ملکی در آن قرار . 10 کن اوقافی شـــاخص  وضـــع قوانینی برای اجاره دادن اما

دارد بـــا رعایـــت احکام شـــریعت اســـالمی و مقتضیات مصلحـــت جامعـــه؛ و هرگونه 
که دولت در خصوص اجاره بهای این مستغالت صادر می کند دستورالعمل هایی 

که اجرای آن از اموال اوقاف خیریه پیشنهاد می شود و نیز . 11 ژه هایی  پشـــتوانه ســـازی پرو
یال بیشـــتر باشـــد. ایـــن امر پس از تأیید  که قیمت آن از 500 هزار ر هزینه هـــای آن هرگاه 
ژه، تکمیـــل آن، اطمینان از ســـوددهی و امکان ســـرمایه گذاری بر روی آن  ســـالمت پـــرو

می باشد
یر امور . 12 ز کـــه مرتبط با اوقاف اســـت با نظـــر و یـــک از مســـائل دیگری  تجدیدنظـــر در هر

اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد، به مجلس اعال ارائه می شود
ردهای آن به رئیس . 13 گزارش ســـالیانه در مـــورد وضعیت اوقاف خیریه و دســـتاو تقدیم 

یران ز هیئت و

ماده چهارم
یر . 1 ز که با دعوت و مجلس اعالی اوقاف حداقل یک بار در ماه تشـــکیل جلسه می دهد 
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کاری خواهد بود. برای تشکیل  امور اســـالمی و اوقاف و دعوت و ارشـــاد مطابق جدول 
ییس در میان آن ها باشـــند،  یس یـــا نایب ر جلســـه بایـــد حداقل 5 نفـــر از اعضای آنکه ر

حضور یابند
یاض . 2 زارت امور اســـالمی و اوقاف و دعوت و ارشـــاد در ر جلســـات مجلـــس در مرکـــز و

یاض نیز تشـــکیل  رت، در خـــارج از ر تشـــکیل می شـــود. این جلســـات در هنـــگام ضرو
می شود.

تصمیمات مجلس با رأی اکثریت آراء حاضرین صادر می شـــود و در هنگام تســـاوی . 3
ییس ارجح است آراء موافق و مخالف، نظر ر

کارکنـــان موردنیاز برای انجـــام کارهای مجلس و پرونده هـــای آن، با توجه به . 4 منشـــی و 
زارت امـــور اســـالمی و اوقـــاف و دعوت و ارشـــاد، به شـــکل دائمی اســـتخدام  بودجـــه و

می شوند
ران برای بررسی مسائل . 5 کارشناسان و مشاو مجلس می تواند در هنگام لزوم، از نظرات 

کما اینکه مطابق قوانین وضع شـــده، می تواند در صـــورت نیاز با این  موجـــود بهره ببرد. 
کارشناسان قرارداد ببندد

ییس و هر عضـــوی از اعضای مجلس اعالی اوقاف بـــه خاطر حضور در هر  الـــف- ر
یافتی ســـاالنه، از 15  که مجموع در یافت می کند به شـــرطی  یا ل حقوق در جلســـه، هزار ر

یا ل بیشتر نباشد هزار ر
ب- هرکدام از اعضای غیررسمی مجلس، در هنگام برپایی جلسات در خارج از مقر 
یافت می کند. و انتقال  یا ل برای هر شـــب به خاطر هزینـــه و لباس در مجلس، مبلغ 100 ر
کســـی  گر  آنان نیز با هواپیماهای درجه 1 شـــرکت های هواپیمایی عربســـتان خواهد بود. ا
کند، اختـــالف قیمت را به او  یض  بخواهـــد بلیـــت درجه 1 خود را با بلیت ســـیاختی تعو

بازمی گردانند.
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بخش دوم/ مجالس اوقاف فرعی
ماده پنجم

کلیه مناطق ایجاد می شـــود  1(  مجالس اوقاف فرعی، با مصوبه مجلس اعالی اوقاف در 
کـــه ایـــن امر بر اســـاس نیازهای اوقـــاف و تجمیع آن و نیـــز اقدامات الزم بـــرای تحقیق، 

بهره برداری و سودمندی آن از هر جنبه ای است.
2(  سازوکار تشکیل مجلس اوقاف فرعی بدین شکل است:

ییس. 1 یر امور اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد به عنوان ر ز نماینده و
ییس. 2 مدیر اوقاف به عنوان عضو و نایب ر
یر دادگستری انتخاب می کند به عنوان عضو. 3 ز که و یک عضو شرعی 
شهردار به عنوان عضو. 4
مدیر مالی به عنوان عضو. 5

که بنا بر پیشـــنهاد نماینده وزارت امور اســـالمی و اوقاف و  6و7. دو نفـــر از صاحب نظـــران 
یر امور اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد انتخاب می شوند به  دعوت و ارشاد و تصمیم وز

عنوان اعضاء
ماده ششم

که توســـط مجلس اعالی اوقاف مشـــخص می شـــود  اختیارات مجلس اوقاف فرعی 
ازاین قرار است:

بری موقوفات ملکی واقع شده در منطقه، و . 1 کار بررســـی درخواســـت های مرتبط با تغییر 
بررسی آن ها با نظر مجلس اعالی اوقاف

که اجرای آن ها از اموال اوقاف خیریه پیشـــنهاد شده . 2 ژه هایی  پشـــتوانه ســـازی برای پرو
یا ل بیشتر نباشد که قیمت آن ها از 500 هزار ر است به شرطی 

که جزئیات آن به صالحیت مجلس اعالی اوقاف مرتبط اســـت، . 3 بررســـی معامالتی 
پیش از تقدیم آن به مجلس. این بررسی ها باید به همراه نتیجه پژوهش و نظر کارشناسی 

باشد
که باید . 4 رد ســـالیانه مالی برای درآمدها و هزینه های موقوفات واقع شـــده در منطقه  برآو
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حداقل 3 ماه پیش از آغاز سال مالی به مجلس اعالی اوقاف فرستاده شود
بازنگری حســـاب های نهایی ســـالیانه بـــرای درآمد و هزینه های موقوفات ذکر شـــده و . 5

ممیزی در آن، سپس ارسال آن به همراه نتیجه بررسی و ممیزی به مجلس اعال
که مجلس اعالی اوقاف ضامن آن است، بر طبق . 6 هرگونه بررســـی و اقدام عملی دیگر 

که در این مورد وضع شده است قوانینی است 
گزارش ســـالیانه از وضعیت اوقاف خیریه در منطقه و ارائه آن به مجلس اعالی . 7 تهیه 

که زمان آن 3 ماه پیش از پایان سال مالی است. اوقاف در موعد مقرر. 
ماده هفتم:

ییس، حداقـــل یک بار در ماه تشـــکیل جلســـه . 1 مجلـــس اوقـــاف فرعی بنـــا به دعـــوت ر
ییس یا  که ر می دهد. شرط صحت تشکیل جلسه این است مه حداقل 6 نفر از اعضاء 

ییس در میان آن ها هستند، حضور به هم رسانند نایب ر
جلسات مجلس فرعی اوقاف در مرکز اداره اوقاف در منطقه تشکیل می شود. 2
مصوبـــات مجلس فرعی بـــا اکثریت مطلـــق آرای اعضای حاضر صادر می شـــود و در . 3

ییس موافق باشد ارجح است  که با رأی ر هنگام تساوی آرای موافق و مخالف، نظری 
مدیریت ادارۀ مســـتغالت در منطقه، را منشـــی مجلس عهده دار خواهد بود و یکی از . 4

کارمند مســـئول اجرای  کـــرد. این  کارکنـــان اداره اوقـــاف وی را در ایـــن راه یـــاری خواهد 
اعمـــال مجلـــس و حسابرســـی پرونده های موردنیاز آن اســـت هماننـــد پاداش هایی که 
کرده اســـت. بااین وجود نبایـــد پاداش ایـــن دو نفر از  مجلـــس اعـــالی اوقاف مشـــخص 

حقوق دو ماه در سال بیشتر باشد
مجلـــس فرعـــی پس از کســـب موافقـــت از مجلس اعـــال و رعایت قوانین وضع شـــده، . 5

کارشناســـان و صاحب نظران  می تواند در هنگام بررســـی مســـئله پیش آمـــده، از دیدگاه 
کند و در صورت لزوم با آن ها قرارداد ببندد. استفاده 

ییس نیز جزء آنان اســـت، . 6 که ر یـــک از اعضای مجلس فرعـــی اوقاف  میـــزان درآمد هر
کـــه در آن حضور می یابند به شـــرط آنکـــه از درآمد  یـــال برای هر جلســـه ای اســـت  500 ر

ز نکند. یا ل تجاو سالیانه 700 هزار ر
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ماده 12:
زارت امور  پاداش هـــای تعیین شـــده در این بخشـــنامه از بند مخصـــوص در بودجـــه و

اسالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد پرداخت می شود
ماده 13:

کرده اســـت بـــا تأیید  کـــه مجلس اعـــالی اوقاف بـــرای این بخشـــنامه آماده  لوایحـــی 
یران، الزم االجراست ز هیئت و

ماده 14:
یران می تواند در خصوص مقدار پاداش مندرج شـــده در بند 6 ماده 4 و بند  ز هیئت و

کند 6 ماده 7، تجدیدنظر 
ماده 15:

که از میان کارشناســـان و صاحب نظران انتخاب می شـــوند بیشتر از 3 سال  اعضایی 
یت وی است ره عضو نخواهد بود و انتخاب دوباره یک عضو، منوط به پایان دو

ماده 16:
که در تعارض با  این بخشـــنامه تمامی دستورات و مصوبات. اساسنامه ها و احکامی 

یب الزم االجرا است. یخ تصو آن است را ملغی و از تار
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