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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشـــان ،آقای علیرضا رحیمی و
خانم فریبا دهقان تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
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همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب امـــارات متحده عربی اســـت .اهمیت امارات
متح ــده در منطق ــه و قراب ــت دینی و مذهبی بین آن کشـــور با کشـــور مـــا ،از جمله دال ئل
انتخاب امارات بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه می باشد.
مطالع ــه حاصل گزارش بررس ــی ســـاختار و وضعیـــت نظام وقف و امور خیریه کشـــور
ام ــارات متح ــده عر ب ــی میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایـــی ،اقتصادی ،سیاســـی-
اجتماعی ،و فرهنگی -مذهبی کش ــور امارات ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و
وضعیت موجود بخش وقف و امور خیریه ،نگاشـــت نهـــادی بخش وقف و امور خیریه و
قوانی ــن و برنام هه ــای این کش ــور به اجمال بررســـی شـــده اســـت .همچنین ایـــن مطالعه
مطالب ــی مرتبط با ام ــور وقف و خیریه ماننـــد نهادهای حاکم ،سیاســـتگذار و مدیریتی
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وقفی ،سیاسـ ـتهای اجرای ــی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین
س ــازمانها ،مؤسس ــات و نهادهای فعالی که در این حوزه تـــاش مینمایند را مدنظر قرار
داده است.
در ابتدا جس ــتجویی در س ــایتهای فارســـی ،مقاالت و کتب فارســـی و انگلیسی در
رابطه با وقف و امور خیریه در کشور امارات انجام شد و دو منبع فارسی زیر بررسی شدند:
_اسعدی ،مرتضی ،جهان اسالم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،1366 ،جلد اول.
_جعفریان ،رس ــول ،جغرافیای تاریخی و انسانی شـــیعه در جهان اسالم ،قم ،انتشارات
انصاریان ،1371 ،چاپ اول.
در فص ــل اول ب ــرای بررس ــی و حصول اطالعات کلی در مورد کشـــور امـــارات متحده
عربی به س ــایتهای مختلف فارس ــی و انگلیسیزبان مراجعه شـــد تا اطالعاتی در مورد
وضعی ــت جغرافیایی ،تقس ــیمات کشـــوری ،وضعیـــت اقتصادی ،وضعیت سیاســـی و
تعداد وزارتخانههای این کشور به دست آید .در نهایت ،رتبهبندی کشور امارات متحده
عر ب ــی در زمینه وقف و امور خیریه بر اســـاس گزارش رتبهبندی کشـــورهای موردمطالعه،
تحلیل و بررس ــی ش ــد .در این فصل برای ارائه گزارش مربوط به شاخصهای اقتصادی و
تعداد جمعیتی ،از سایت بانک جهانی استفاده شده است.
در فص ــل دوم ب ــا عنوان "مفهوم وقف و امور خیریه در کشـــور امـــارات متحده عربی"،
نه ــای خیریه و نیات وقـــف در امارات موردبررســـی قـــرار گرفتند.
مفاهی ــم وق ــف ،انجم 
کلمات کلیدی که برای جس ــتجو مورداســـتفاده قـــرار گرفتنـــد،charity، waqf، awqaf ،
الخیریه ،الوقف و االوقاف میباشند .در مفهوم "وقف" ،عناوینی چون شرط وقف ،انواع
وقف و اهداف آن ،انواع موقوفات ،سرپرستی موقوفه ،اهداف وقف و تفاوت بین وقف و
خیریه موردبررسی قرار گرفت.
نیات وقف در امارات در هفت دســـتهی وقف برای امور اســـامی ،وقف برای دانش،
وقف برای عدالت و تقوا ،وقف برای افراد یتیم و فقیر ،وقف برای مراقبتهای بهداشتی،
وق ــف برای رفاه اجتماعی و خدم ــات اجتماعی و وقف بـــرای خانوادههای اهداکننده و
فرزندان آنان قرار میگیرند.
فصل س ــوم به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در
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کش ــور امارات میپردازد .در قس ــمت روند تاریخی توســـعه ،تاریخچه وقف و تاریخچهی
وقف برای مسلمانان ،و در قسمت وضعیت موجود ،موجودی داراییهای اوقاف مربوط
به بنی ــاد اوقاف و امور کودکان ،تعداد خیریههای امارات که در ســـایت "مرکز بینالمللی
تحقیق و توسعه (مداد)" به ثبت رسیدهاند ،تعداد خیریههای دبی که در سایت "إمارات
الخیر" به ثبت رسیدهاند ،تعداد خیریههای دبی که دارای مجوز میباشند و توسط اداره
امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای گزارششدهاند ،موردبررسی قرار گرفتند.
فص ــل چهارم ای ــن گزارش ،به معرفـــی بازیگران فعـــال در حوزهی وقـــف و امور خیریه
میپردازد .بازیگران فعال در امارات متحده عربی در چهار گروه نهاد سیاســـتگذار ،نهاد
نظارتی ،نهاد تس ــهیل گر و س ــازمانهای غیرانتفاعی قرار دارند .نهادهای سیاستگذار و
ناظ ــر در ح ــوزه وقف و امور خیریه در کل کشـــور امارات شـــامل "اداره کل امور اســـامی و
اوقاف" و در شهر دبی" ،اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای" و "بنیاد اوقاف و امور
کودکان" میباشند و همچنین "وزارت امور اجتماعی" مسئولیت نظارت بر خیریهها را بر
عهده دارد.
نهاد سیاسـ ـتگذار و ناظر در امور مربوط به مساجد" ،اداره کل امور اسالمی و اوقاف"
و نهاد نظارتی "اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای"" ،بنیاد اوقاف و امور کودکان،
و "شهرداری دبی" میباشد .نهاد نظارتی در امور مربوط به قرآن" ،اداره کل امور اسالمی و
اوقاف" و "اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای" میباشد.
اداره کل امور اس ــامی و اوقاف یک اداره حقوقی مستقل است که به طور مستقیم به
کابینه گزارش میدهد و مسئولیت اداره امور مربوط به اسالم و اوقاف ،مدیریت و نظارت
بر مس ــاجد ،نظارت بر مراکز دینی و مراکز حفظ قرآن کریم ،نظارت و سرمایهگذاری اوقاف
(اوقاف مذهبی) و ارتقا س ــنت وقف را عهدهدار میباشـــد .برای بررسی این نهاد ،سایت
 www.awqaf.gov.aeموردمطالعه قرار گرفت .در این قسمت ،مسئولیتهای اداره امور
اسالمی و اوقاف ،اهداف ،استراتژی ،چارت سازمانی ،مراکز حفظ قرآن کریم و خدمات
اداره امور اسالمی و اوقاف موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند .دسترسی به وضعیت مالی
این اداره برای تمامی افراد امکانپذیر نمیباشـــد و با اســـتفاده از نام کاربری و کلمه عبور
محقق میشود.
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مأموریت وزارت امور اجتماعی بهبود فعالیتهای اجتماعی بهواســـطهی توســـعهی
سیاسـ ـتهای یکپارچه و ارائه خدمات ویژه جهت دســـتیابی به یک جامعهی منسجم
میباش ــد .وزارت ام ــور اجتماعی دارای یک وبســـایت جامع به نـــام  musahamaبرای
خیریهها است که لیست تمامی خیریهها و فعالیتهای مربوط به آنها در این وبسایت
آورده ش ــده است .این وبسایت نقش یک رابط را بین سازمانهای غیرانتفاعی ،مردم و
مش ــارکتهای داوطلبان ــه ایف ــا میکند ،ولی در حال حاضر این وبســـایت در دســـترس
نمیباش ــد .برای بررس ــی ای ــن وزارتخانه ســـایت  www.msa.gov.aeو همچنین ســـایت
 www.arabianbusiness.comموردبررسی قرار گرفتند.
اداره ام ــور اس ــامی و فعالیته ــای خیریـــهای ،یـــک اداره دولتـــی در دبی اســـت که
مس ــئولیت نظ ــارت بر مراکز خیر ی ــه در دبی را بر عهده دارد ،همچنیـــن وظیفهی مدیریت
موقوفات ،نظارت بر چاپ قرآن کریم ،نظارت بر مراکز حفظ قرآن کریم ،مراقبت از مساجد
و نظارت بر مدیریت آنها را نیز بر عهده دارد .اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای
برای ش ــکلگیری انجمنها و مؤسسات خیریهای و یا رد آنها باید یک تأییدیهی اولیه از
وزارت امور اجتماعی دریافت نماید .برای بررسی این نهاد ،سایت www.iacad.gov.ae
موردمطالعه قرار گرفت .در این قسمت اهداف ،وظایف ،فعالیتها ،اختیارات ،چارت
س ــازمانی ،ش ــرایط بنیانگذاران خیریهها ،نحوه کنترل انجمنهـــای خیریه ،منابع مالی،
پیگیری رویههای مالی و انحالل خیریهها موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند.
بنی ــاد اوقاف و ام ــور کودکان ،یک ادارهی دولتی در دبی اســـت کـــه وظیفهی نظارت
قانون ــی بر اوق ــاف ،مراقبت و س ــرمایهگذاری آنها ،نظارت قانونی بـــر موقوفات و مدیریت
وجوه مربوط به اوقاف را به عهده دارد .برای بررسی این نهاد ،سایت www.amaf.gov.ae
موردمطالع ــه قرار گرفت .در این قس ــمت ،اهداف ،اســـتراتژی ،نظـــارت قانونی بر اوقاف،
چارت س ــازمانی ،اداره توس ــعه اوقاف ،خدمات مربوط به موقوفـــات ،منابع مالی بنیاد و
مصارف اوقاف موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند.
"إمارات الخیر" نقش نهاد تسهیل گر را در کشور امارات متحده عربی ایفا میکند و به
عن ــوان ی ــک بان ــک اطالعات ــی ،ب ــه معرفـــی خیریههـــا میپـــردازد .اداره امـــور اســـامی و
فعالیته ــای خیر یـ ـهای این پورت ــال را راهاندازی نموده تا از این طریـــق ،تمامی نهادهای
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خیر ی ــه در دب ــی با یکدیگر و با این اداره مرتبط شـــوند و از این طریق ،اداره امور اســـامی و
فعالیته ــای خیریهای به درس ــتی بتوانـــد وظیفهی نظـــارت و سرپرســـتی خیریهها را به
درس ــتی ایفا کند .برای بررس ــی این نهاد ،ســـایت  www.ecp.aeموردبررســـی قرار گرفت.
قابلیتهای مختلف این س ــایت شامل جستجوی خیریهها بر اساس نام و فعالیتشان،
اهدا کمکهای مالی و درخواست مجوز برای خیریهها میباشد.
در کش ــور ام ــارات س ــه س ــازمان غیرانتفاعـــی و خیریـــهای در موضوعـــات مختلـــف
شناسایی و موردبررسی قرار گرفتند .این خیریهها شامل سازمان زاید بن سلطان آل نهیان
(خیریه و بشردوس ــتانه) ،هاللاحمر امارات متحده عربی (بشردوســـتانه) و شـــهر شارجه
برای خدمات بشردوستانه (سالمت) میباشد.
در ادامه نگاش ــت نهادی کلیهی بازیگران فعال در ســـه حـــوزهی وقف و امور خیریه،
مساجد و قرآن ترسیم شده است که نشاندهندهی روابط فیمابین بازیگران است.
فصل پنجم این گزارش مربوط به برنامههای این کشـــور میباشـــد که در این قســـمت
قان ــون مج ــوز فعالیت س ــازمانها و انجمنهای خیریـــه در دبی (مصـــوب  ،)2006قانون
انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی (مصوب )2013
و قان ــون اوق ــاف و امور کودکان (مصوب  )2007معرفی شـــده اســـت .در فصل ششـــم هم
اطالعات مربوط به کشور امارات جمع بندی شده است.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی اســـتدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه
های ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور
امارات متحده عربی

1-1اطالعات کلی کشور امارات متحده عربی
1-111مقدمه
یکی از گامهای مطالعات تطبیقی ،آشـــنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،سیاسی
و اقتصادی کش ــور موردمطالعه اس ــت .مقایســـه یک کشور با کشـــورهای دیگر بدون در نظر
گرفتن شرایط و موقعیت آن ،موجب درک سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
لذا در این فصل با معرفی کش ــور امارات و ارائه اطالعات کلی در مورد شـــرایط جغرافیایی،
اقتصادی و سیاسی آن ،زمینهای برای درک بهتر فصول بعدی فراهمشده است.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور امارات پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.
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1-111اطالعات جغرافیایی
واژه «امارات» به معنی شیخنش ــین یا امیرنشین است .نام امارات متحده عربی نیز به
معنی «شیخنش ــینهای متحده عربی» است .تســـمیه این کشور به نام «امارات» از آنجا
اس ــت که پس از تش ــکیل اتحادیه هفت امارت امیرنشین تأسیس شده است .این کشور
در  2دس ــامبر  1971میالدی تأس ــیس شـــده اســـت .قبل از تأســـیس دولت اتحاد امارات
متحده عربی ،این منطقه «امارات متصالحه» نام داشته است ،همچنین امارات ساحل
عمان نیز نامیده شده است [.]1
ام ــارات متح ــده عر ب ــی کش ــوری در جنوب غربی قارهی آســـیا اســـت و در شـــرق
ش ــبهجزیره عربس ــتان ،در خاورمیانه که از جنوب با قطر و عربستان سعودی ،از شرق
ب ــا عم ــان و از ش ــمال با خلیجفارس همســـایه اســـت .مســـاحت این کشـــور 83.600
کیلومترمربع اس ــت که در رده  115امین کشـــور دنیا از نظر پهناو ری قرار میگیرد [ ]2و
مس ــاحت ای ــران  1.648.000میباش ــد ،به عبارتی مســـاحت امارات متحـــده عربی در
حدود  20/1مس ــاحت ایران میباشد [ .]3آب و هوایی بیابانی و سرزمینی هموار دارد
که قس ــمت ش ــرقی آن کوهس ــتانی و ســـردتر اســـت و تنها  0.77درصد خـــا ک آن قابل
کش ــاورزی اس ــت [ .]2جمعی ــت آن در ســـال  2014حـــدود  9میلیون نفر برآورد شـــده
اس ــت [ ]4و ب ــا بی ــش از  16مهاجر در ســـال بـــه ازای هر هـــزار نفر جمعیـــت ،پنجمین
کشور مهاجرپذیر دنیا است [ .]2این کشور به علت همجواری و رشد سرمایهگذاری در
ً
آن مقصد بس ــیار خوبی برای ایرانیان مخصوصا سرمایهگذاران ایرانی میباشد .حدود 90
درصد ایرانیان در دبی ساکن بوده و مابقی در ابوظبی و شارجه ساکن میباشند [.]2
زبان رس ــمی کشور امارات عربی است و انگلیسی ،فارســـی ،اردو و هندی نیز کاربرد
زیادی دارد .پایتخت و بزرگترین شیخنشین این کشور ابوظبی است [.]2
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شکل )1 _1موقعیت کشور امارات متحده عربی در جهان []5

شکل )2_1تقسیمات کشوری امارات متحده عربی []2
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امارات متحده عربی ،اتحادی از هفت شیخنشین کوچک به نامهای ابوظبی ،دبی،
ش ــارجه ،عجم ــان ،فجی ــره ،رأس الخیمـــه و ام القویـــن اســـت (شـــکل  )2-1کـــه بعد از
اس ــتقالل از بریتانیا در  2دس ــامبر  1971میالدی شـــکل گرفت .این روز را با نام روز ملی
امارات جشن میگیرند [.]2

1-111اطالعات اقتصادی
امارات متحده عربی در میان س ــایر کشـــورهای حاشـــیه جنوبـــی خلیجفارس دارای
یکی از توس ــعهیافتهترین اقتصادهای کشـــورهای عرب میباشـــد .درآمد زیـــاد حاصل از
فروش نفت ،این کش ــور را از یک امیرنشـــین ســـاده به یک دولت مدرن با اســـتانداردهای
باالی زندگی ،نظام آموزش ــی پیش ــرفته و زیربناهای خوب تبدیل کرده است .شهر دبی از
نظر اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد .این شهر درآمد ناشی از نفت و گاز را سرمایهگذاری
نموده و تبدیل به یک مرکز توریستی و تجاری شده است.
اقتصاد امارات طی چند سال گذشته با تحوالت مختلفی روبهرو بوده است .در این
راستا ،رشد مبادالت تجاری امارات با کشورهایی نظیر ژاپن ،مالزی و  ...حاکی از تالش
ابوظب ــی برای تحکی ــم جایگاه اقتصادی خـــود در میان مناطق مختلف میباشـــد [ ]1در
سال  2015میالدی امارات متحده عربی از نظر رشد اقتصادی در جایگاه یازدهم دنیا قرار
دارد که در شکل  3-1نشان داده شده است [.]6
ام ــارات و ع ــراق در س ــال  2013میـــادی ،در زمینـــه تولید نفـــت رکورد زنـــی کردند.
امارات در ســـال  ،2013روزانه به طور میانگین  3.6میلیون بشـــکه تولید کرد و رقم تولید
نف ــت عراق هم  3.1میلیون بش ــکه در رو ز بـــود .باالترین رقم افزایش تولید نفت در ســـال
 2013در میان اعضای او پک ،مربوط به امارات با افزایش  250هزار بشـــکه در رو ز اســـت
و  5کش ــور دارای بزرگتر ی ــن ذخایر نفتی منطقه خاو رمیانه به ترتیب عربســـتان ســـعودی
( 15.8درصـــد) ،ایران ( 9.3درصد) ،عـــراق ( 8.9درصد) ،کو یت ( 6درصد) و امارات
( 5.8درصد) هستند [.]7
واحد پول امارات درهم اس ــت [ .]2هر درهم امارات متحده عربی برابر با  8.254ریال
(در تاریخ اردیبهشت  )1395میباشد [.]8
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شکل )3_1جایگاه امارات متحده عربی از نظر رشد اقتصادی در دنیا در سال 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)4-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 1کشور امارات
برای س ــالهای  2014و  2015به ترتیب  %4.6و  %3.2اســـت [ .]9پیشبینی میشـــود که
میزان رش ــد تولی ــد ناخالص داخلی امارات متحده عربی در ســـال  2018به  %3.5برســـد
[ .]10تولی ــد ناخال ــص داخلی ایران در ســـال  2015در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده
اس ــت .بنابراین جهت مقایس ــه سه نمودار ،ســـال  2014موردبررســـی قرار گرفته است .در
سال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص داخلی امارات ( )%4.6است که از جهان ()%2.6
و از ایران ( )%4.3باالتر میباشد [.]11

1. GDP Growth
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شکل )4_1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی امارات ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )5-1میزان رشـــد تولید ناخالص امارات بر اساس
ً
سرانه جمعیت 1در سالهای  2013و  2014برابر با ( $42.831تقریبا  1.298میلیون ریال)
ً
و ( $43.963تقریبا  1.332میلیون ریال) میباشد .در سال  ،2014میزان تولید ناخالص
داخل ــی ام ــارات ب ــر اس ــاس س ــرانه جمعیـــت ،از جهـــان و ایـــران بیشـــتر اســـت و تفاوت
قابلمالحظهای هم با این دو نمودار دارد [( .]12در اردیبهشت  ،1395هر دالر آمریکا برابر
با  30.315ریال میباشد[)]8

1. GDP Per Capita
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شکل )5 _1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور امارات ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2014

بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان تولید ناخالص داخلی امارات بر اساس قیمت بازار
در س ــالهای  2000تا  2015در ش ــکل  6-1آورده شده است .میزان تولید ناخالص داخلی
ام ــارات در س ــال  ،2015برابر ب ــا  11( $370.293.000.000میلیون میلیارد ریال) میباشـــد.
میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار ،در ســـال  2015در ســـایت بانک جهانی
اعالم نش ــده اس ــت .بنابراین جهت مقایسه دو نمودار ،ســـال  2014موردبررسی قرار گرفته
اس ــت .در س ــال  ،2014تولی ــد ناخالص داخلـــی امـــارات  12( $399.451.000.000میلیون
میلی ــارد ریال) و تولی ــد ناخالص داخلی ایـــران 13( $ 425.326.000.000 ،میلیون میلیارد
ر ی ــال) میباش ــد و همانطور که در ش ــکل نمایان اســـت ،میزان تولیـــد ناخالص داخلی
امارات بیشتر از ایران ایران میباشد [.]13
1

1. GDP at Market Prices
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شکل )6_1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور امارات و ایران به قیمت بازار (دالر آمریکا) از سال  2000تا 2015

بن ــا ب ــر گزارش بان ــک جهان ــی (ش ــکل  ،) 7-1درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت  1در س ــالهای  2013و  2014برابـــر بـــا ( $64.310تقریبـــا  1900میلیـــون ریـــال) و
ً
( $68.030تقریب ــا  2100میلیون ریال) میباشـــد .همچنین میـــزان درآمد ناخالص ملی بر
ً
اس ــاس س ــرانه جمعیت جهان در س ــال ( $15.011 ،2014تقریبا  464میلیون ریال) و این
ً
شاخص برای ایران به میزان ( $17.400تقریبا  573میلیون ریال) میباشد [.]14

1. GNI Per Capita, PPP
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شکل )7_1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور امارات متحده عربی ،ایران و جهان
از سال  2000تا 2014

بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی 1در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  8-1آورده ش ــده اس ــت .میزان درآمد ناخالص ملی امارات در سال  ،2014برابر با
 618میلیارد دالر ( 18میلیون میلیارد ریال) میباشد .درآمد ناخالص ملی ایران در سال
 1360 ،2014میلی ــارد دالر ( 42میلی ــون میلیارد ریال) میباشـــد و همانطور که در شـــکل
نمای ــان اس ــت ،تفاوت قابل مالحظـ ـهای در میزان درآمـــد ناخالص ملی ایـــران و امارات
وجود دارد [.]15

1. GNI, PPP
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شکل )8 _1نمودار درآمد ناخالص ملی کشور امارات متحده عربی و ایران از سال  2000تا 2015

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
ام ــارات متح ــده عربی ب ــه ص ــورت فدرالی اداره میشـــود و بر اســـاس قانون اساســـی
امارات ،رئیس و نائب رئیس کشور ،شورای عالی حکام ،شورای وزیران (هیئت دولت)،
مجلس ملی اتحادیه و قوه قضائیه ،اصلیترین نهادهای حکومتی میباشند [.]16
ش ــیخ زاید بن سلطان آل نهیان در ســـال  1966میالدی حاکم ابوظبی گردید و پس از
اس ــتقالل در س ــال  1971به عنوان رئیس حکومت کشـــور به قدرت رسید .وی مؤسس و
بنیانگذار کش ــور امارات متحده عربی محســـوب میشود .شیخ زاید در اواخر سال 2004
میالدی پس از  34سال حکومت بر امارات ،درگذشت و شیخ خلیفه بن زاید فرزند ارشد
وی به عنوان حاکم ابوظبی و رئیس کشور بر مسند حکومت نشست [.]16
ش ــورای عالی حکام باالترین نهاد سیاســـی در کشور و متشـــکل از حکام امارتهای
هفتگانه اس ــت .ریاست آن از ابتدای تشکیل کشور امارات ،بر عهده حاکم ابوظبی بوده
اس ــت .تعیین سیاستهای کلی کشـــور ،انتخاب رئیس و نخستوزیر کشور و قضات
دی ــوان عال ــی ،موافق ــت با قوانی ــن اتحـــادی قبـــل از صـــدور آن ،موافقت بـــا معاهدهها و
قراردادهای بینالمللی از اهم صالحیتهای شورا است [.]1
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هیئتوزیران در امارات مس ــئول تمام دستگاههای دولتی امارات است و متشکل از
نخسـ ـتوزیر ،معاونین نخسـ ـتوزیر و وزرا میباشـــد .ایـــن افراد در مقابل رئیس کشـــور و
ش ــورای عالی حکام مس ــئول هس ــتند .تهیه بودجه ســـاالنه ،اجـــرا و نظارت بـــر فرمانها و
مصو ب ــات و کلی ــه ام ــور داخل ــی و خارجـــی تعیینشـــده در قانـــون ،از جملـــه وظایـــف
هیئتوز ی ــران اس ــت .همچنی ــن نظ ــارت بـــر اجـــرای احـــکام دادگاههـــا و معاهـــدات و
موافقتنامهه ــای بینالمللی که توس ــط دولت امـــارات امضاء میشـــود از دیگر وظایف
هیئتوزیران است [.]16
امارات با ریشـ ـههایی که در فرهنگ اســـامی دارد ،روابط قوی را با ســـایر کشـــورهای
ً
جهان غرب و جهان اسالم برقرار کرده است .دولت امارات عمدتا از طریق بنیاد فرهنگی
ابوظبی ،درصدد حفظ ش ــکلهای سنتی هنر و فرهنگ است و تغییرات چشمگیری در
زندگی اجتماعی صورت گرفته است [.]1
هر یک از  7امیرنش ــین امارات از اســـتقالل فراوانی برخوردارند ،اما یک امیر موروثی به
عنوان حاکم کش ــور ایفای وظیفه میکند و شـــورای عالی حکام که متشکل از هفت امیر
اس ــت ،رئی ــس دول ــت و کابینه را انتخـــاب میکند .در حـــال حاضر امیـــر و رئیس دولت
امارات ،شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است [.]2
امارات متحده عربی دارای  14وزارتخانه و  4دپارتمان (اداره) میباشد که عبارتاند از:
وزارتخانهها:
1.1وزارت اقتصاد
2.2وزارت بهداشت
3.3وزارت امور مالی
4.4وزارت انرژی
5.5وزارت دادگستری
6.6وزارت امور اجتماعی
7.7وزارت امور شورای ملی فدرال
8.8وزارت کشور
9.9وزارت فرهنگ ،جوانان و توسعه جوامع
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1010وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی
1111وزارت محیطزیست و تغییرات جوی
1212وزارت توسعه زیرساخت
1313وزارت منابع انسانی
1414وزارت توسعه و همکاری بینالمللی
1515ادارات امارات متحده عربی:
1616اداره کل امور اسالمی و اوقاف
1717اداره کل تأمین اجتماعی و بازنشستگی
1818اداره کل هواپیمایی کشوری
1919اداره کل ورزش و رفاه جوانان []17
تفاوت وزارتخانه با اداره در این است که "وزارتخانه" دارای یک کابینه است که وزیر،
رئی ــس آن کابین ــه میباش ــد .ام ــا "اداره" میتواند به صـــورت یک وزارتخانـــه یا یک بخش
دولتی باشد بدون آنکه در رأس آن ،یک کابینه قرار داشته باشد و میتواند زیرمجموعهای
از سایر وزارتخانهها باشد [.]18
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت امارات بین سالهای  2000تا 2015
در ش ــکل  9-1نشان دادهشده اس ــت .همانطور که در شکل مشخص است ،جمعیت
ً
امارت متحده عربی در سال  ،2015تقریبا  9.156.963نفر میباشد درحالیکه جمعیت
ایران در سال  ،2015در حدود  79.109.272نفر میباشد [.]19
س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشـــان میدهد که افراد با نزدیک شدن
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شکل )9 _1نمودار رشد جمعیت امارات و ایران از سال  2000تا 2015

به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشند [.]20
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند.
درصد گروههای سنی مختلف در کشور امارت در سال  2014مطابق جدول  1-1بوده
است [.]21
فقط  %18اهالی این کشور اصلیت اماراتی دارند و  %32از اعراب دیگر کشورها و ایرانیان
و حدود  %50از اهالی جنوب آس ــیا هســـتند [ .]2بر اســـاس آخرین اطالعـــات ،ایرانیهای
مقی ــم امارات ح ــدود  150هزار نفر میباشـــند .بیشـــترین آمـــار خارجیان را کارگـــران هندی
تش ــکیل میدهن ــد .برآوردها حکایت از حضـــور یکمیلیون و هفتصد هـــزار هندی در
امارات دارد [.]16
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جدول )1 _1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

ردیف

گروه سنی (سال)

درصد

نسبت مرد به زن

1

14-0

20.7

1.05

2

24-15

13.7

0.15

3

54-25

61.5

3.21

4

64-55

3.1

3.04

5

 65و باالتر

1

1.72

6

جمعیت کل

100

1.83

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
امارات با ریشـ ـههایی که در فرهنگ اسالمی دارد ،روابط خوبی با سایر جهان عرب و
ً
جهان اس ــام برقرار کرد ه اس ــت .دولت امارات عمدتا از طریق بنیاد فرهنگی ابوظبی ،در
صدد حفظ ش ــکلهای س ــنتی هنر و فرهنگ اســـت .هر چند ،تغییرات چشم گیری در
زندگ ــی اجتماع ــی صورت گرفتهاس ــت ،نگرش به زنـــان تغییر کرد ه اســـت و ورزشهای
جدیدی در کنار ش ــتر سواری س ــنتی کمکم رایج میشوند ،همچون ورزش گلف ،بیابان
کهن دوبی و مس ــابقات گل ــف ابوظبی و گرانترین مســـابقهی اســـب دوانی جهان ،جام
جهانی دوبی ،که هر سال در ماه مارس (اسفند -فروردین) برگزار میشود [.]156
بر اساس گزارش سایت ایندکس موندی %76 ،جمعیت کشور امارات متحده عربی
ً
را مسلمان (اسالم رسمی) %9 ،مسیحی و  %15را دیگر ادیان (که عمدتا هندو و بودائی و
کمتر از  %5جمعیت هم ،اس ــام پارســـی ،بهائی ،دروزی ،سیک ،احمدیه ،اسماعیلیه،
بهره داوودی ،و یهودی) تشکیل میدهند [ .]22این تنوع مذهبی میتواند تأثیر فراوانی بر
بافت اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد [ .]23بیشتر شیعیان امارات متحده عربی در
دبی س ــاکن اند ک ــه از مهمتر ی ــن و درعینحال ،یکـــی از پرجمعیتترین امیرنشـــینهای
امارات متحده به شمار میآید [.]24

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور امارات متحده عربی

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی
2-222مقدمه
در فص ــل گذش ــته ،اطالعات ــی کلی درباره کشـــور امارات بیان شـــد .پیـــش از ورود به
بررس ــی س ــاختار وقف و ام ــور خیریه در امـــارات ،الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه
مشخص گردد .در این فصل به تعریف مفاهیم بنیادین همچون وقف ،تفاوت بین وقف
و خیریه ،انجمنهای خیریه و نیات وقف در امارات پرداختهشده است.
بخ ــش اول فص ــل حاضر به بی ــان مفاهیمی همچون اجـــزاء وقف ،شـــروط افراد وقف
کنن ــده ،ان ــواع وق ــف و اه ــداف آن ،انواع موقوفـــات ،سرپرســـتی موقوفه ،حقـــوق متولی و
اهداف وقف میپردازد.

2-222وقف
وقف در زبان عربی به معنای متوقف شدن ،شامل شدن ،حفظ کردن ،اهدا کردن و
اختصاص دارایی در راه رضای خدا میباشـــد [ .]28از نظر اسالم ،منظور از وقف ،وقف
مذهب ــی اس ــت مانند یک ف ــداکاری داوطلبانـــه و غیرقابلبازگشـــت از کل ثـــروت افراد یا
بخشی از آن -به صورت نقدی یا غیرنقدی (مانند خانه یا باغ) و هزینه کردن آن منطبق
با پروژههای س ــازگار با شریعت اسالم (مانند مســـاجد ،مدارس مذهبی و  .)...از لحاظ
قانون اسالمی ،اکثر علمای اسالمی موافقت دارند که وقف یک خیریه سازگار با شریعت
اسالمی است [.]29
وقفی که منوط به مرگ واقف باشد یا مقرر شده باشد که پس از مرگ وی چنین کاری
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صورت گیرد ،الزم نیست که در زمان حیاتش صورت گیرد؛ چرا که شرط شده است بعد
از مرگش وقف 1شود [.]29
وقف دارای سه جزء است :وقف کننده ،موقوفات و ذینفعان [.]29
الف)وقف کننده :باید مشخص کند که هدفش از انجام وقف چیست و همچنین
ذینفعان آن را به طور شفاهی یا کتبی اعالم نماید.
وقف باید با یک ارادهی کامل و یک تصمیم نهایی اعطا شـــود ،بهعبارتدیگر ،وقف
شرطی قابلقبول نیست .عالوه بر این ،غیرقابلفسخ و برای زمان نامحدود است .اغلب
محققین معتقدند که وقف برای یک دورهی مجدد نمیتواند معتبر باشد.
واقف باید یک فرد بزرگسال دارای اختیار کامل و آزادی اراده باشد و تصمیمش برای
وقف باید یک تصمیم شخصی باشد نه اینکه توسط شخص دیگری به وی تحمیلشده
باشد .وقف کننده مجاز است از موقوفه خود درآمدی کسب کند و پس از مرگش ،درآمد
حاصل از وقف به نفع واقف مصرف خواهد شد.
ا گ ــر فردی دارای بدهی باش ــد ،تنه ــا در صورتـــی میتواند عمل وقـــف را انجام دهد که
بدهی خود را پرداخت کرده باشد .زیرا در قوانین اسالمی ،پرداخت بدهی یک تعهد است
و دارای اولویت است ،درحالیکه وقف یک کمک مالی خیریهای داوطلبانه است.
ه ــر فردی میتوان ــد تا وقتیکه زنده اســـت ،عمل وقف را انجام دهـــد .درواقع میتواند
یکسوم از اموال خود را وقف نماید و درصورتیکه مقدار اختصاص داده شده برای وقف
کس ــوم باش ــد ،ورثه باید ب ــا عمل وقف موافق باشـــند .در این حالـــت ،وجوه یا
بیش از ی 
دارایی باقیمانده باید بین ورثه توزیع گردد [.]29
مال ــک م ــال میتواند کل مال خ ــود را در راههای خیریه وقف کنـــد و یا برای خود حق
انتفاع از درآمد کل یا بخشی از موقوفه در طول زندگیاش قائل 2شود [.]29
ب)موقوف ــات (اموال وقف ــی) :وجوهات موقوفه یـــا داراییها باید منطبق با شـــریعت
اس ــامی باش ــند ،بهعنوانمثال شـــراب نمیتواند به عنوان موقوفـــه در نظر گرفته
 .1ماده  45قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
 .2ماده  41قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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ش ــود .موقوفات همچنین میتوانند به صورت نقدی یا غیرنقدی مانند امالک و
سهام در نظر گرفته شوند .ازآنجاکه وقف یک عمل خیریهی پیوسته است ،پس
باید دائمی و غیر فاسدشدنی باشد ،بنابراین غذا نمیتواند وقف شود .همچنین
وق ــف میتوان ــد یکبخش ــی از امـــاک باشـــد و واقف حـــق افزایش وقـــف خود را
بهمرورزمان دارد [.]29
تملک اموال موقوفه یا ادعای داشتن حق عینی درباره آن به خاطر گذشت زمان جایز
نیست .1ساختوساز در امالک موقوفه با تأیید دادگاه صورت 2میگیرد.
هرگون ــه تص ــرف در اموال موقوفه اعـــم از فروش ،بخشـــش ،یا رهـــن دادن آنها ممنوع
اس ــت؛ مگر اینکه مصلح ــت موقوفه خالف آن را اقتضا کند کـــه در این صورت هم باید
هرگونه دخل و تصرف با مجوز دادگاه 3صورت گیرد [.]30
ج)ذینفعان :ذینفعان افراد یا مؤسســـاتی میباشـــند که درآمد حاصل از وقف به آنها
اهدا میشود .همچنین وقف باید به کارهایی تخصیص داده شود که با شریعت
اسالمی سازگار است ،مانند چاپ قرآن ،کمک به نیازمندان و فقرا و .]29[ ...
2-22222شروط وقف کننده
اگر واقف در وقف خود ش ــرطی کرده باشـــد که مغایرتی با احکام دین اســـام نداشته
باشد و به خود موقوفه یا موقوف علیه ضرری نرساند ،طرف ناظر بر وقف موظف به اجرا و
رعایت آن شرط است .فقها شرط واقف را در حکم دستور صریح شارع دانسته و پایبندی
به آن را واجب ش ــمردهاند .اما درصورتیکه عمل به این شـــرط به صالح موقوفه یا موقوف
علیه نباشد ،یا قصد و غرضی که واقف از تعیین آن داشته از بین رفته باشد و یا مصلحتی
بهت ــر از آن پی ــش آید ،میتوان از اج ــرای آن صرفنظر کرد .بهعنوانمثـــال ،اگر واقف برای
موقوف علیه ش ــرط مجرد بودن کرده باشـــد ،ازآنجاییکه این شـــرط مخالف شـــرع و دین
اس ــام اس ــت ،میتوان آن را نادیده گرفت .یا اگر واقف شـــرط کرده باشد که موقوفه فقط
باقیمت مشخصی اجاره داده شود ،اما این قیمت برای آبادانی موقوفه کافی نباشد ،این
 .1ماده  37قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
 .2ماده  38قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
 .3ماده  40قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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ش ــرط برخالف مصلحت موقوفه میشـــود و در این شـــرایط و موارد مشـــابه آن لزومی برای
پایبندی بهشرط واقف وجود ندارد .فقها تأ کید کردهاند که اگر شرط نادرستی برای موقوفه
وضع شده باشد ،آن شرط باطل میشود و اصل بر حفظ مصلحت موقوفه است [.]31
شروط  10گانه:
ای ــن ش ــروط ،مجموعهای از ش ــروط صحیحی هســـتند که واقف میتوانـــد آنها را در
موقوفه خود شرط کند و اکثر واقفان هم به این مسئله توجه کرده و این شروط را به صورت
مکت ــوب در اس ــناد مر ب ــوط به موقوفات خود ذکـــر کردهاند که از آنها به عنوان "شـــروط 10
گانه" یاد میشود و عبارتاند از:
 .1بخش ــش :منظور این اس ــت که واق ــف همه یا مقداری از درآمدهـــا و عائدات موقوفه را
برای مدتی معین یا به صورت دائمی به برخی افراد اختصاص دهد.
 .2محروم کردن :مقصود این است که برخی افراد را در مدتی مشخص یا به صورت دائمی
از برخی عائدات موقوفه محروم کند.
 .3ادخال :منظور این اس ــت که واقف افرادی را که حقی در موقوفه ندارند ،در فهرســـت
افراد ذینفع از آن قرار ندهد.
 .4اخ ــراج :منظ ــور این اس ــت که برخـــی افرادی که مســـتحق اســـتفاده از منافـــع موقوفه
نمیباش ــند را از جمع افراد مس ــتحق استفاده از منافع آن خارج کند تا آنها برای مدتی
مشخص و یا به صورت دائمی در فهرست افراد محروم از منافع موقوفه قرار گیرند.
 -5افزایش :بدین معناس ــت که واقف تغییراتی در ســـهم و درجات افراد مســـتحق وقف
ایجاد کرده و بهعنوانمثال آن را افزایش دهد که این به نوعی ،برتری دادن برخی از افراد
ذینف ــع موقوفه بر گروهی دیگر برت ــری دهد و بهعنوانمثال در زمان توزیع عائدات موقوفه
چیز بیش ــتری به آنها بدهد و یا س ــهم یکی از افراد ذینفع موقوفه را برای همیشه افزایش
دهد که این مسئله مستلزم کاهش سهم افراد ذینفع دیگر است.
 .6کاهش :بهمنزله کاهش سهم و حقوق افراد ذینفع موقوفه است و بهعبارتدیگر ،واقف
با این ش ــرط خود س ــهم یک یا چند نفر از افراد ذینفع را کاهش داده و درصورتیکه سهم
اف ــراد مش ــخص نباش ــد ،به یک ی ــا چند نفر ســـهم یا درآمـــدی کمتر از آنچه بـــه دیگران
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میدهد ،اختصاص میدهد و این مستلزم افزایش سهم افراد ذینفع دیگر است.
 .7تغییر :این ش ــرط ش ــامل تمامی ش ــروط قبلی میشـــود و انتقال از جزء به کل به شـــمار
میرود؛ چراکه شروط قبلی هم نوعی تغییر به شمار میرفتند و از همین رو ،وقتی واقف
برای خود حق تغییر در نظر میگیرد ،حق اجرای شـــروط قبلی را هم دارد .عالوه بر این،
وی میتوان ــد ب ــه ه ــر ش ــیوه دیگ ــر در مصـــارف درآمدهـــای موقوفـــه تغییر ایجـــاد کند و
بهعنوانمثال ،به جای سهمبندی میان افراد ذینفع ،این درآمدها را به صورت حقوق و
مستمری به آنها پرداخت کند.
 .8تبدیل :منظور تبدیل عین موقوفه است که شامل تبدیل منافع موقوفه و بهعنوانمثال
تبدیل یک زمین کشاورزی به خانه و منزل و یا مبادله آن با یک موقوفه دیگر است.
 .9اب ــدال :مقص ــود از آن تغیی ــر کار ب ــری عیـــن موقوفـــه در قبـــال پـــول یـــا اعیـــان دیگـــر و
بهعبارتدیگر ،فروش عین موقوفه است.
 .10اس ــتبدال :منظ ــور تعیین جایگزین بـــرای عین موقوفـــه و بهعبارتدیگر ،خرید یکچیز
دیگر و وقف آن بهجای موقوفه اول است و اگر نام یکی از آنها ذکر شود ،منظور همان کل
موقوفه یا فروش عین موقوفه و خرید گزینه دیگر به عنوان جایگزین و وقف آن است [.]31
2-22222انواع وقف و اهداف آن
_وقف خانوادگی :واقف در این مورد اموال خود را وقف فرزندان خود ،نوادگان ،آشـــنایان
یا اشخاص دیگر که خود تعیین کرده است ،میکند .پس از مرگ ذینفعان ،اموال وقفی
تنها برای مقاصد رفاه عمومی واگذار میشود.
_وق ــف خیریهای :ای ــن نوع وقف برای کمک به فقـــرا ،یتیمان ،افراد بیـــوه و برای هر علل
خیریه دیگر اختصاص داده شده است.
_وقف مشترک :یک ترکیبی از وقف خانوادگی و وقف خیریهای است [.]29
2-22222انواع موقوفات
موقوفات به سه دستهی موقوفات قومی یا ملتی ،خیریهای و مشترک تقسیم میشوند.
_موقوف ــات قومی (ملت ــی) :منفعت حاصل از این نـــوع موقوفات به بســـتگان افراد وقف
کنن ــده یا افراد خاصی که آنها مش ــخص کردهاند ،اختصاص داده میشـــود .نام دیگر

 / 44آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی

این نوع موقوفات ،موقوفات اجدادی میباشد.
_موقوف ــات خیر یـ ـهای :منفع ــت حاصل از این نـــوع اوقاف برای فعالیتهـــای خیریهای
مانند کمک به نیازمندان و مساجد اختصاص داده میشود.
_موقوفات مشترک :این نوع موقوفات ،منطبق بر امور موقوفات قومی و موقوفات خیریهای
میباشد.
تمام ــی درآمدهای حاصل از این نوع موقوفات برای هزینههای مربوط به موقوفات که
تمام ــی جنب هه ــای اجتماع ــی را در جامعه پوشـــش میدهد ،اختصاص داده میشـــود،
بنابراین افراد وقف کننده باید آزادی انتخاب داشته باشند که درآمد حاصل از موقوفات
در چه منبعی مصرف گردد [.]32
2-22222سرپرستی موقوفه
منظور از سرپرستی موقوفه ،اختیاراتی است که به یک نفر جهت حفظ اعیان موقوفه،
اداره ام ــور ،بهرهبرداری از آن ،مرمت و بازســـازی و پرداخـــت عواید و درآمدهای آن به افراد
ذینفع ،اختصاص داده میش ــود .کس ــی که از چنین حقی برخوردار باشد ،متولی ،ناظر و
قیم نامیده میش ــود و در کش ــورهای عربی ،برای اشاره به کســـی که اداره امور اوقاف را بر
عهده داش ــته باش ــد ،بیشتر از عنوان "ناظر" اســـتفاده میشـــود .لذا ،ناظر یا متولی موقوفه
کس ــی اس ــت که حق تولیت اعیان موقوفه و اداره امور ،حفظ و بهرهبرداری مفید و انجام
مرمت و بازساز یهای الزم در این بنا را داشته باشد .شارع ،تولیت بر موقوفات را مسئلهای
الزم و حقی قطعی اعالم کرده اس ــت .واقف و جانشین وی که خودش تعیین میکند ،تا
زم ــان حی ــات (واقف) از حق تولیت بر موقوفه برخوردار هســـتند ،اما پس از مرگ واقف یا
متول ــی ،این حق تولیت به حاکم ش ــرع که نوعی حق والیت کلی دارد ،منتقل میشـــود و
وی مسئولیت نظارت بر وقف و اداره امور آن را بر عهده دارد.
2-22222حقوق متولی
جایز است که برای متولی موقوفه حقوقی ماهیانه یا سالیانه در نظر گرفته شود یا مقدار
ً
نس ــبی مش ــخصی از درآمدهای موقوفه مثـــا هزینه اداره امور موقوفـــه و حفظ منافع آن به
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متولی پرداخت ش ــود .درصورتیکه واقف حقوق مشـــخصی برای متولی مشـــخص کرده
باشد ،این حقوق به او تعلق میگیرد ،اما در غیر این صورت ،حاکم شرع میتواند حقوق
مناس ــبی برای او تعیین کند؛ بهطور یکه این حقوق از اجرت کاری مشابه همین تولیت
موقوفه بیش ــتر نباش ــد؛ چراکه این مس ــئله منجر به کاهش حقوق و مســـتمری افراد ذینفع
عواید موقوفه میشود [.]33
2-22222اهداف وقف
_ه ــدف کلی :وق ــف در جوامع نیازمند یا شـــرایط پیشبینینشـــده به طـــور خاص نقش
مهم ــی را ایف ــا میکن ــد .وقف بهوس ــیلهی کمک بـــه نیازمندان با اســـتفاده از تأســـیس
مس ــاجد و مؤسس ــات رفاه اجتماعی مانند مدارس ،مراکز بهداشـــتی درمانی و مراکزی
برای افرادی با نیازهای خاص به فرآیند توسعه کمک مینماید.
_هدف شخصی :این هدف مردم محور است و افراد به انجام فعالیتهای بشردوستانه،
مذهبی ،اجتماعی ،مرتبط با خانواده میپردازند [.]29
2-22222تفاوت بین وقف و خیریه
وقف یک کمک مالی دائمی اس ــت .هنگامیکه یک وقف ایجاد شود ،هرگز نمیتواند
ب ــه عنوان یک هدیه اهدا ش ــود ،به ارث برده شـــود و یا به فروش برســـد و هزینـــه کردن بازده
ناش ــی از آن مطابق با خواستههای واقف انجام میشـــود .خیریه از سوی دیگر یک مفهوم
گس ــتردهتر است که ش ــامل صدقه ،کمکهزینه ،ارث ،وام قرض الحسنه و وقف میباشد
[.]29

2-222انجمنهای خیریه

1

انجمنهای خیریه با هدف جمعآوری کمک (صدقه) به صورت نقدی و غیرنقدی
و هزین ــه کردن آنها در فعالیتهای خیریهای داخل یا خارج از کشـــور تشکیلشـــدهاند.
فعالیتهایی که انجمنها انجام میدهند عبارتاند از:2
_ساخت مساجد ،مدارس ،بیمارستان و مراکز درمانی
1. Charitable Society

 .2ماده  3قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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_ساخت جاده و حفاری چاه
_جمعآوری کمکهای مالی (صدقه) و زکات و توزیع آنها به افراد نیازمند
_ارائه کمکهای مالی به دانش آموزان نیازمند
_مراقبت و حمایت از ایتام و افراد نیازمند
_آمادهسازی زائران و افرادی که قصد انجام عمره را دارند.
_انجام مراسم قربانی مذهبی و توزیع گوشت در میان نیازمندان
_برگزاری نمایشگاههای خیریهای []34
انجمنهای خیریه باید مجوزش ــان 1را هر دو ســـال یکبار توســـط اداره امور اسالمی و
فعالیتهای خیریه تجدید کنند [.]34
نه ــای خیریه برای تأمین مالی 2فعالیتهـــای خود نمیتوانند کمکهای مالی
انجم 
جمـ ـعآوری کنن ــد مگر آنکه موافق ــت کتبی از اداره امـــور اســـامی و فعالیتهای خیریه
داشته باشند [.]34
2-22222شرایط جمعآوری کمکهای مالی انجمنها
نه ــای خیریه برای جمـ ـعآوری کمکهای مالی به صـــورت نقدی یا غیرنقدی
انجم 
باید با شرایط زیر موافقت نمایند:3
.1انجمنه ــا باید موافقت کتبی از احزابی کـــه کمکهای مالی جمعآوری میکنند،
داشته باشند:
الف) مساجد :اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه
ب) خدمات عمومی مانند بازار آزاد و پارکها :شهرداری دبی
ج) بازار فروش و مراکز تجاری :مدیریت مراکز یا رسانهها یا مجتمعهای تجاری
د) مؤسسات خصوصی و دولتی :مدیریت مؤسسات
 .2کمکهای مالی و صدقهها باید در جعبههای بسته جمعآوری شود ،با رعایت شرایط
زیر:
 .1ماده  10قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
 .2ماده  12قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
 .3ماده  27قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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الف) باید آرم انجمن را دارا باشند،
ب)باید به مش ــخصهها و خصوصیاتی که توســـط اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریه برای جمعآوری کمکهای مالی تعیین شده است ،پایبند باشند،
ج) آنها باید به طور دائم در مساجد یا سایر مکانها مستقر شوند،
د) جعبه باید دارای یک شمارهسریال ثبتشده در انجمن باشد،
ه )فردی که کمکهای مالی را برای انجمن جمعآوری میکند ،باید دارای یک کارت
شناسایی معتبر که حاوی عکس ،اطالعات شخصی و آرم انجمن است ،باشد،
و) مکان توزیع جعبهها باید شناختهشده باشد و در انجمن ثبتشده باشد.
ز)جعب ــه اختص ــاص داده ش ــده بـــرای جمـــعآوری زکات ،بایـــد از دیگـــر جعبههای
جمعآوری صدقات و کمکهای مالی تشخیص داده شود.
ح)مجموعه جمعآوری کمکهای مالی باید در خارج از مسجد یا حیاط خارجی آن
ساخته شود.
ط) جعبهها باید حداقل توسط دو نفر باز شوند [.]34
2-22222منابع مالی انجمنهای خیریه و نحوه جمعآوری آنها
مناب ــع مالی انجمنهای خیریه به نحوه تأمین مالی آنها بســـتگی دارد که عبارتاند
از:1
_تعهد پرداخت اعضا
_کمکهای مالی توسط یکی از بنیانگذاران انجمن (درصورتیکه انجمنها توسط افراد
یا احزاب خاصی تشکیل شده باشند)
_درآمدهای حاصل از فعالیتهای انجامشده توسط انجمن
_جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی توسط انجمن منطبق با مفاد قوانین
_اعتبارات مالی داده شده به انجمن منطبق با مفاد قوانین
_وصیتنامه و موقوفاتی که در اختیار انجمن میباشند.
_صدقه و زکات
 .1ماده  25قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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_هر نوع درآمد دیگری که در تضاد با ماهیت فعالیتهای انجمن و یا اهداف آن نباشد
[.]34

2-222نیات وقف در امارات
نیات وقف در امارات متحده عربی در  7دسته قرار دارند که عبارتاند از [:]35
_وقف برای امور اسالمی
_وقف برای دانش
_وقف برای عدالت و تقوا
_وقف برای افراد یتیم و فقیر
_وقف برای مراقبتهای بهداشتی
_وقف برای رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی
_وقف برای خانوارههای اهداشده و فرزندان آنان
2-22222وقف برای امور اسالمی
وجوه حاصل از این نوع وقف به هزینههای مرتبط با امور اسالمی و مساجد اختصاص
داده میشود که شامل موارد زیر میباشد:
_حفظ و نگهداری مساجد و فراهم آوردن نیازهای آنکه عبارتاند از :وظایف مربوط به
ساختوس ــاز ،تمیز کردن و معطر کردن مســـاجد ،فراهم آوردن محل اقامت و اســـکان
ب ــرای امام ــان جماعت ،مؤذنان و یا هر شـــخص دیگری که نقش مهمـــی در این فرآیند
داشته باشد ،به همراه فراهم آوردن حقوق این افراد.
_پش ــتیبانی از فعالیته ــای مر ب ــوط بـــه فتوا :فراهم کـــردن بودجـــه الزم برای مراکـــز فتوا،
کارمندان آن ،صدور و انتشار فتوا با استفاده از شیوههای مختلف.
_چاپ و توزیع قرآن کریم
_تأسیس مراکز حفظ قرآن کریم :آموزش قرآن و علوم مربوط به آن ،تخصیص حقوق برای
مربیان و دیگر کارکنان ،حمایت از شاگردان و ارائه تمام الزامات عملیاتی.
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
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موارد هم نمیباشد):
_کمک به ساخت مساجد و فراهم آوردن تجهیزات موردنیاز برای آنها
_ترویج آئین مذهبی برای پاسخگویی به نیاز جامعه
_حمایت از فعالیتهای فتوای مذهبی
_توزیع قرآن کریم و کمک به حفظ ،یادگیری و آموزش آن [.]36
2-22222وقف برای دانش
وجوه ــات حاص ــل از ای ــن نوع وق ــف به خدمـــات مربوط به فراگیـــران و ارتقـــا دانش با
اس ــتفاده از ایجاد امکانات مرتبط و ارائه ابزارهای الزم اختصاص داده میشـــود که شامل
موارد زیر میباشد:
_حمای ــت از دانش آم ــوزان در داخل یا خارج از امارات متحده عربـــی در زمینههایی که
برای جامعه منفعت داشته باشد.
_آموزش دانشمندان در داخل یا خارج از امارات و آمادهسازی آنها برای مسئولیتهایی
که به آنها واگذار خواهد شد.
_حمایت و پشتیبانی از مطالعات و پژوهشها ،تألیف کتب و چاپ و نشر آن .این پروژه
نیازمن ــد این اس ــت که اف ــراد وقف کننده بخشـــی از ثروت خود را بـــرای حمایت از این
فعالیتها اختصاص دهند.
_س ــاخت ،نگهداری و عرضه مدارس از طریق درآمد حاصل از موقوفههایی که توســـط
افراد وقف کننده اهدا شده است.
_ این نوع وقف هدفش این است که در موارد زیر مصرف شود (البته محدود به این موارد
هم نمیباشد):
_تشویق به یادگیری و ارتقا دانش برای ارائه بهتر خدمات به افراد و جامعه به طور یکسان،
_آمادهسازی دانش آموزان از طریق تحصیالت دانشگاهی به منظور منطبق کردن آنها
با نیازها و تغییرات جامعه،
_حمایت از پژوهشهای علمی و فراهم آوردن شرایطی برای اختراعات و نوآوری [.]37
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2-22222وقف برای عدالت و تقوا
درآمدهای حاصل از این نوع وقف برای ترویج تقوا و نیکی اختصاص داده میشـــود و
شامل موارد زیر است:
_حمایت از انواع مختلف خیریه و اعمال نیک،
_تسهیل حج و عمره با فراهم آوردن نیازهای مختلف سفر برای زائران،
_حفر چاه و انتقال آب ،از جمله ارائه تجهیزات استخراج آب ،توزیع و آبیاری آن،
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
موارد هم نمیباشد):
_کم ــک به س ــازمان ح ــج و فراه ــم آوردن تجهیزاتی که بـــه موفقیت این ســـازمان کمک
میکند،
_کمک کردن در دستیابی به اهداف آموزشی حج
_کمک به ارتقا فضائل در میان مسلمانان با توجه به تأثیر مثبت حج بر رفتار و شخصیت
آنها،
_کمک به نیازمندان تا به آرزوی خود برای انجام حج دست یابند،
_کمک به تأمین آب آشامیدنی و آبیاری،
_کمک به فقرا و برطرف کردن مشکالت آنها،
_کمک به ارتقا حس همبستگی در میان افراد [.]38
2-22222وقف برای افراد یتیم و فقیر
درآم ــد حاص ــل از این ن ــوع وقف برای ارائه خدمت بـــه افراد یتیـــم و نیازمندان و تأمین
نیازهای اولیه آنها مصرف میشود که شامل موارد زیر میباشد:
_کم ــک به یتیمان و فق ــرا :درآمد حاصل از این نوع وقف بـــرای تأمین نیازهای ضروری و
اساس ــی این دس ــته از افراد و کمک به زندگی آنها مصرف میشود .بدین ترتیب وقف
به ارتقا ارزشهای تمامیت انسانی کمک میکند،
_مراقبت و رسیدگی به خانوادههای فقیر به واسطهی درآمد حاصل از موقوفات،
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_حمایت از افراد نیازمند و ورشکسته ،تسهیل زندگی آنها ،حمایت از خانوادههای این
افراد تا جایی که ممکن است و کمک به آنها در پرداخت بدهی اشان،
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
موارد هم نمیباشد):
_کاهش فقر در میان فقرا با فراهم آوردن نیازهای اساســـی برای آنها و تأمین یک ســـطح
زندگی قابلقبول برای آنان،
_جستجو روشهای تأمین درآمد ثابت برای آنها،
_کمک به تغییر احساسات منفی نسبت به این گروه از افراد [.]39
2-22222وقف برای مراقبتهای بهداشتی
این نوع وقف ش ــامل موقوفهها و درآمدهایی اســـت که توســـط افراد وقف کننده برای
س ــاخت و تجهی ــز درمانگا هه ــا و بیمارســـتانها و همچنین تـــاش برای مقابله با شـــیوع
بیمار یهای واگیردار اختصاص داده شده است که شامل موارد زیر میباشد:
_مراقبت از بیماران ،ش ــامل حمایت افراد برای بســـتری شـــدن در بیمارســـتان و در مراکز
روانشناختی،
_کم ــک به س ــاخت و تأمین مراکز بهداشـــتی و واحدهای درمانی با تمـــام تجهیزات الزم
برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
موارد هم نمیباشد):
_حمایت از واحدهایی که به ارائه خدمات بهداشتی میپردازند،
_اشاعه فرهنگ حفظ سالمت،
_کمک به فراهم آوردن ش ــرایطی برای پذیرش بیماران و ارائه حمایتهای روانشناختی
از آنها،
_کمک به ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی مختلف [.]40
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2-22222وقف برای رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی
درآم ــد حاص ــل از این نوع وقف ص ــرف حمایت از خدمات بشردوســـتانه و اجتماعی
میشود که شامل موارد زیر میباشد:
_فراهم نمودن مراقبتها و خدماتی برای افراد مسن از طریق درآمد حاصل از وقف شامل
حمایتهای مالی ،اجتماعی و روانشناختی.
_ارائه مراقبت و خدمات برای افرادی با نیازهای خاص.
_حمایت از فعالیتهایی که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است :هر نوع درآمد
حاص ــل از موقوفهه ــا میتواند از چنین فعالیتهایی با هدف توســـعه جوانان از لحاظ
شناختی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی حمایت کند.
_حف ــظ محیطزیس ــت :ه ــر ن ــوع درآمـــد حاصـــل از موقوفههـــا میتوانـــد بـــرای حفاظت
محیطزیست در برابر هوا ،زمین ،آب و آلودگی مواد غذایی اختصاص داده شود.
_افزای ــش ایمنی در ب ــاره ترافیک جادهای :هر نـــوع درآمد حاصل از امـــوال موقوفه میتواند
ب ــرای حمایت از فعالیتهایی که مردم را از طریق رســـانه و یا ســـایر افـــراد درباره ایمنی
ترافیک مطلع س ــازد ،مورداستفاده قرار گیرد .این فعالیت به عنوان یک عمل خیریه در
نظر گرفته میشود.
_حف ــظ و نگهداری از امکانات عمومـــی :هر نوع درآمد حاصل از امـــوال موقوفه میتواند
ب ــرای حمای ــت و مدیریت آس ــان زیرســـاختهای عمومی ماننـــد پارکهـــا ،جادهها و
توالتهای عمومی مورداستفاده قرار گیرد.
_مب ــارزه ب ــا مواد مخدر :ه ــر نوع درآمد حاصـــل از اموال وقفشـــده میتواند بـــرای درمان
معتادان و حمایت از آنها از لحاظ مالی ،پزشکی ،اجتماعی و روانی اختصاص داده
شود .هدف ،کمک به این دسته از افراد است تا تبدیل به مسلمانانی با ارادهای محکم
شوند و بتوانند در خدمت خود ،جامعه و کشورشان باشند.
_حمای ــت رس ــانه خیر یـ ـهای :هر ن ــوع درآمد حاصـــل از امـــوال موقوفهای کـــه از تولیدات
رسانهای حمایت میکند؛ که این میتواند برای یک عمل خیریهای قانونی به کار گرفته
شود.
_تالشهای امدادرس ــانی :هر نوع درآمد حاصل از وقف میتواند برای نجات افرادی که
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مبتال به مصیبت ش ــدهاند ،تخصیص داده شـــود .این یک اقدامی است که هدفش از
بین بردن ناراحتی در میان مردم است.
_رفاه و آس ــایش حیوانات :هر نوع درآمد حاصل از وقفی که به امر حمایت از حیوانات از
لح ــاظ حقوق ــی و درمان اختص ــاص داده میشـــود و همچنین حمایـــت از احزابی که
وابسته به آنها میباشند.
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
موارد هم نمیباشد):
_کم ــک به فعالیتهای خیریهای ،حمایت از افـــراد مبتال به فجایع و افرادی با نیازهای
خاص و گسترش فرهنگ انساندوستی در میان اعضای جامعه.
_ارائه مراقبت به افراد مس ــن و فراهم آوردن شرایطی برای کاهش اثر ناتوانی آنها از لحاظ
اجتماعی ،روانشناختی و فیزیکی.
_گسترش آ گاهی افراد درباره سالمت ،ارزشهای اجتماعی زیستمحیطی و کمک به
استفاده از ابزارهای مفید به منظور دفع آالیندهها.
_تالش برای به حداقل رساندن تصادفات و تلفات.
_حفاظت از حیوانات در برابر کشتن و یا بهرهبرداری از آنان در راههای غیرمجاز.
_کم ــک ب ــه س ــازمانهای مربوط به کـــودکان و نوجوانـــان و ارتقا آنان از لحـــاظ فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی و شناختی.
_کمک به ساخت برخی امکانات عمومی برای مقاصد تفریحی مجاز تحت مدیریت و
نظارت اوقاف.
_کمک به درمان مواد مخدر و کاهش اثرات فیزیکی ،اجتماعی و خانوادگی آن [.]41
2-22222وقف برای خانوادههای اهداکننده و فرزندان آنان
ای ــن نوع از وقف به خانوادههای افراد وقف کننده محدود میشـــود -به مرد و زن یا هر
دو آنها و یا تنها برخی از اعضای خانواده .از درآمد حاصل از این نوع وقف نهتنها فرزندان
افراد وقف کننده و اهداکننده ،بلکه نوادگان آنها هم بهرهمند خواهند شد.
ای ــن نوع وقف هدفش این اس ــت که در موارد زیر مصرف شـــود (البتـــه محدود به این
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موارد هم نمیباشد):
_محترم ش ــمردن ارتباطات خانوادگی و اجازه دادن به بشردوستان جهت انجام کارهای
خوب برای بستگانشان.
_دستیابی به همبستگی و تضمین شرایط بهتر زندگی برای اعضای خانواده.
_دستیابی به دوستی ،ارتباط و صمیمیت و تقویت پیوندهای خانوادگی.
_محافظت از خود در برابر مصیبتها و جستجوی بهترینها [.]42

2-222قوانین وقف و امورخیریه در امارات
قوانی ــن وق ــف و امورخیر ی ــه در کش ــور امـــارات عبارتنـــد از :قانـــون مجوز ســـازمانها و
انجمنهای خیریه در دبی ،قانون ش ــماره  9مصوب  ،2007قانون تأســـیس بنیاد اوقاف و
ام ــور کودکان ،و قانون ش ــماره  26مصوب  ،2013قانون انجمنهـــای خیریه و مراکز حفظ
قرآن کریم و مؤسس ــات اس ــامی در دبی کـــه در ادامه توضیحاتـــی در خصوص هریک از
قوانین بیان می گردد.
2-22222قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی []34
ای ــن قان ــون توس ــط اداره ام ــور اس ــامی و فعالیتهـــای خیریـــهای در دبـــی در تاریخ
 1426/11/23ه.ق (معادل  )2006/1/23منتشـــر شـــده اســـت .مقررات این قانون برای
تمام ــی انجمنها خیر یـ ـهای و مذهبی قابل کاربرد اســـت .این قانـــون در دو فصل تنظیم
شده است .فصل اول شامل یک بخش با عنوان قوانین مربوط به مجوز گرفتن انجمنهای
خیریهای و مذهبی میباشد .فصل دوم شامل  5بخش میباشند که عناوین این فصلها
عبارتاند از (پیوست:)3
بخش  :1منابع مالی انجمنها و روشهای هزینه کردن این منابع
بخش  :2کنترل انجمنهای خیریهای و مذهبی
بخش  :3تخلفات و مجازات
بخش  :4مقررات شکلگیری انجمنهای خارجی
بخش  :5مقررات عمومی
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2-22222قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون تأسیس بنیاد اوقاف و امور کودکان []88
این قانون در روزنامه رس ــمی کش ــور منتشـــر شده اســـت و از تاریخ انتشار هم قابلیت
اجرایی دارد .قانون ش ــماره  26مربوط به تأسیس بنیاد اوقاف و امور کودکان میباشد و به
ارائـ ـهی مقررات ــی در زمینـ ـهی اعضای هیئتمدیـــره و فعالیتهای مربوط بـــه آنها ،امور
مر ب ــوط به ک ــودکان و افرادی که سرپرســـتی آنها را به عهـــده دارند ،امور مربـــوط به اموال
موقوفه و متولیان آنها و منابع مالی بنیاد میپردازد (پیوست )1
2-22222قانون شماره  26مصوب  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن
کریم و مؤسسات اسالمی در دبی []83
این قانون توس ــط اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای منتشـــر شـــده اســـت و
احکام این مصوبه برای انجمنهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی
ک ــه در زمان اجرای ای ــن مصوبه و پس از اجرای مفاد این مصوبه در امیرنشـــین دبی مجوز
دریافت میکنند ،قابلیت اجرایی دارد .قانون شـــماره  26به ارائه مقرراتی در زمینه موازی
ته ــا و اختی ــارات اداره امـــور اســـامی و فعالیتهـــای خیریهای ،شـــروط
کاری ،مأموری 
نگ ــذاران خیری هه ــا ،اقدام ــات الزم بـــرای صدور مجوز ،مـــدت اعتبار مجـــوز ،ایجاد
بنیا 
ش ــعب ،هیئتمدی ــره و فعالیته ــای مربـــوط بـــه آن ،اساســـنامه ایـــن مراکـــز ،انحـــال
تسویهحساب ،اس ــناد ،جلسات قرآن کریم ،اقدامات تشـــخیص تخلفات مالی و منابع
مالی مراکز میپردازد (پیوست .]83[ )2
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3-333مقدمه
در این فصل ابتدا روند تاریخی توســـعه بنیادهای خیریه در امارات شـــرح دادهشـــده و
یه ــای اوقـــاف ،تعـــداد خیریههـــای ثبتشـــده و تعـــداد
س ــپس وضعی ــت موج ــود دارای 
خیریههای دارای مجوز موردبررسی قرارگرفته است.
در قس ــمت رون ــد توس ــعه ،تاریخچـــهی وقـــف و همچنیـــن تاریخچـــهی وقـــف برای
مس ــلمانان بیان شده اس ــت .در بخش وضعیت موجود ،دو حوزهی وقف و امور خیریه و
مساجد مورد بررسی قرار گرفته است .در حوزهی وقف و امور خیریه ،موجودی داراییهای
اوقاف مربوط به بنیاد اوقاف و امور کودکان ،مؤسسات و انجمنهای خیریهی امارات که
در س ــایت مرکز بین المللی تحقیق و توسعه به ثبت رسیده اند ،مؤسسات خیریهی دبی
که در سایت إمارات الخیر ثبت شده اند و لیست مؤسسات و انجمنهای خیریهی دبی
که دارای مجوز میباش ــند ،بیان شده اســـت .در حوزهی مساجد ،تعداد مساجد امارات
بیان ش ــده است .همچنین در این فصل ،مقایسهی کشور امارات در امور خیریه با دیگر
کشورها بیان شده است.

3-333تاریخچۀ وقف
ته ــای قدیمـــی از وقف داشـــتند ،ایـــن بود که آنهـــا تنها
در ابت ــدا ،تص ــوری ک ــه مل 
میتوانستند امالک و مستغالتی را برای انجام امور نماز وقف نمایند .در طول زمان وقف
اش ــکال مختلفی به خود گرفت و افراد یک قطعه زمین را وقف میکردند تا هرســـاله در آن
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گاو نر برای ارواح خود ذبح نمایند و تصوری که یونانیان باستان از وقف داشتند ،این بود
که تنها میتوانند یک قطعه زمین را برای انجام مراســـم مذهبی در برخی از شهرســـتانها
وقف نمایند.
قبل از اس ــام ،اع ــراب مکانهای ــی را برای عبادت قـــرار دادند کـــه در آن بخشهای
خاصی برای ارائهی نذورات و محصوالت وقفشده به آنها در نظر گرفته شده بود.
در مص ــر باس ــتان یک نوعی از وقف به نام وقف موروثی وجود داشـــت کـــه در آن افراد
برخی داراییها را به تصرف در میآوردند و بازده و سرمایهی ناشی از خریدوفروش آنها به
خانواده اش ــان و فرزندان و نوههای آنها تعلق میگرفت .این نوع وقف در اروپا ادامه پیدا
کرد .پس از حمله فرانسه نظام وقف لغو گردید .یکی از معروفترین وقفها توسط اعراب
قبل از اس ــام مش ــهود است که مربوط به پوشـــش و پرده کعبه میباشد و اولین کسی که
کعبه را پوشانید ،اسعد بن کرب پادشاه یمن میباشد.
در ح ــال حاض ــر ،در مناطق غربی چیزی شـــبیه به وقف وجـــود دارد .بهعنوانمثال در
مناط ــق مبلغی را برای فعالیتهای خیریهای اختصـــاص میدهند ،همچنین یک ناظر
هم وجود دارد که روی این مبالغ و نحوهی مصرف آنها نظارت میکند [.]43
وقف در دوران حیات حضرت محمد (ص) شناخته شده است که وی را به عنوان
یک فرد خیر در صدقه دادن و انجام کارهای خوب برای تمامی افراد میشناختند .اولین
وق ــف در اس ــام ،خیریه حض ــرت محمـــد (ص) میباشـــد .در دوران خالفت حضرت
محمد ،مردم فعالیتهای خیریهای متفاوتی را در سطح جامعه انجام دادند که منجر به
گسترش وقف اسالمی در تمام اقشار جامعه گردید .برخی از این زمینهها عبارتاند از:
•مســاجد :وقــف مســاجد در عصــر خلفــا بــه اوج خــود رســید و مســاجد بــه طــور مســتقیم
به خلفا و شاهزادگان مرتبط بودند.
•وقــف عمومــی :اصحــاب پیامبــر بهطورکلــی بــه ایــن نــوع وقــف عالقهمنــد میباشــند کــه
عبارتاند از:
1.1وقف خانه ،شایعترین نوع وقف در میان اصحاب پیامبر
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2.2وقف زمینهای مزروعی
3.3وقف پول ،حیوانات و اسلحه برای جنگ
4.4حفاری چاه و وقف آب [.]44

3-333وضعیت داراییهای مؤسسات و انجمنهای فعال وقف و امور خیریه
در بخ ــش وضعیت موجود وقف و امور خیریه ،عناویـــن موجودی داراییهای اوقاف
مر ب ــوط به بنیاد اوقاف و امور کودکان ،مؤسســـات و انجمنهـــای خیریهی امارات (ثبت
شده در س ــایت مرکز بین المللی تحقیق و توسعه) ،مؤسسات خیریهی دبی (ثبت شده
در س ــایت إم ــارات الخیر) و لیس ــت انجمنها و مؤسســـات خیریـــه دارای مجوز در دبی
موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند.
3-33333موجودی داراییهای اوقاف مربوط به بنیاد اوقاف و امور کودکان
بنیاد اوقاف و امور کودکان گزارشی در مورد داراییهای مربوط به اوقاف ارائه میدهد،
ک ــه در ج ــدول  1-3نش ــان داده ش ــده اســـت .در ایـــن گـــزارش ،داراییها به دودســـتهی
داراییهای مساجد و داراییهای ساختمان تقسیم میگردند [.]45
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جدول )1_3موجودی داراییهای اوقاف مربوط به بنیاد اوقاف و امور کودکان
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مغازه

213

دفتر

27
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13
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داراییهای ساختمان
مسکونی
مجموع
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 3-33333مؤسسات و انجمنهای خیریهی امارات (ثبت شده در سایت مرکز بینالمللی
تحقیق و توسعه)
بنا بر گزارش مرکز بینالمللی تحقیق و توسعه (متخصص در فعالیتهای خیریهای)،2
تعداد مؤسس ــات و انجمنهای خیریه کشـــور امارات متحده عربی که در این ســـایت به
ثب ــت رس ــیدهاند ،در تاریخ ژانو ی ــه  58 ،2016مورد میباشـــد [ ]46که در تعـــدادی از این
خیریهها در جدول  2-3آورده شده است.

 .1تاریخ موجود نمیباشد.

)2. International Center for Researches & Studies (MEDAD
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3-33333مؤسسات خیریهی دبی (ثبت شده در سایت إمارات الخیر)
تعداد خیریههایی که در سایت "إمارات الخیر" به ثبت رسیدهاند 23 ،مورد میباشند
ک ــه ای ــن تعداد مربوط ب ــه خیریههای دبـــی میباشـــد [ ]47و تعدادی از ایـــن خیریهها در
ج ــدول  3-3آورده ش ــده اس ــت .پورتـــال "إمـــارات الخیـــر" توســـط اداره امور اســـامی و
فعالیتهای خیریهای راهاندازی شده است تا بتواند نقش خود را در سرپرستی و نظارت
بر خیریههای دبی به درستی ایفا کند.
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جدول )3_3مؤسسات خیریهی دبی (ثبتشده در سایت إمارات الخیر)

3-33333لیست انجمنها و مؤسسات خیریه دارای مجوز در دبی
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای یک لیســـتی از مؤسســـات و انجمنهای
خیریه که در دبی دارای مجوز میباشند را گزارش میکند [( ]48جدول .)4-3
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جدول )4_3لیست انجمنها و مؤسسات خیریه دارای مجوز در دبی []49
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3-333مقایسه وضعیت کشور امارات متحده عربی در امور خیریه با دیگر کشورها
امارات متحده عربی با استفاده از نهادهای خیریه ،تمرکز زیادی بر روی خیریه دارد و
ته ــای خیریهای ش ــامل کمک به افراد نیازمند و افرادی کـــه در داخل و یا خارج از
فعالی 
امارات درآمد محدودی دارند ،توس ــعهیافته است .همزمان با توسعه فناوری اطالعات و
ارتباط ــات ،بخش خیریه در س ــالهای اخیـــر فعالیتهای فراوانی را انجام داده اســـت و
گامهای بزرگی را برداشته است [.]25
فعالیتهای خیریهای و همبس ــتگی اجتماعی از اصول اساسی امارات متحده عربی
بوده است و قبل از کشف نفت و ظهور رفاه ،به مردم کشور که با انواع سختیها مواجه بودند،
کمک کرده است .با توسعهی امارات ،فعالیتهای بشردوستانه توسعهیافته است [.]26
3-33333حجم کمکهای بشردوستانه
بر اس ــاس رتبهبندی گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،1از میان دولتهای برتر
اهداکننده کمکهای بشردوس ــتانه بین المللی در ســـال  ،2015کشـــور امـــارات متحده
عربی رتبه هفتم را کس ــب کرده اس ــت و این میزان برابر با  1100میلیون دالر (  3400میلیارد
ریال) است [.]51
جدول )5 _3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بین المللی در سال ( 2015هر دالر 30.910:ریال)

کشور

مبلغ اهداشده (میلیون دالر)

آمریکا

6400

ترکیه

3200

انگلستان

2800

اتحادیه اروپا

2000

آلمان

1500

سوئد

1200

امارات متحده عربی

1100
)1. Global Humanitarian Assistance (GHA
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نمودار هفت دولت برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بین المللی در سال 2015
در شکل  1-3آورده شده است.

شکل )1 _3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بین المللی در سال ( 2015هر دالر 30.910:ریال)

3-3333333فعالیتهای بشردوستانه فرامرزی کشور امارات متحده عربی
ش ــکل  2-3جایگاه کش ــور امارات را از نظر کمکهای بشردوستانه در میان  20کشور
نشان میدهد.
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امارات متحده
عربی 1.059
میلیون دالر

شکل )2_3جایگاه کشور امارات متحده عربی در دنیا از نظر کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی
در سال 2015
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همانطور که در ش ــکل  3-3مش ــاهده میشود ،کشور امارات در سال  2015در میان
 20کش ــور برتر دنیا رتبه هفت ــم را با میزان  1059میلیون دالر ( 32هـــزار میلیارد ریال) از نظر
کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است [.]51

امارات
متحده عربی
 0.25درصد

شکل )3_3جایگاه کشور امارت متحده عربی در دنیا از نظر کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015
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همانطور که در شکل  3-3مشاهده میشود ،کشور امارات از لحاظ میزان بخشندگی
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشـــور رتبه ســـوم را کسب کرده است و میزان
آن در سال  2015برابر با  %0.25تولید ناخالص داخلی امارات میباشد [.]51
3-3333333شاخص بخشندگی در دنیا در سال 2015
شاخص بخشندگی در دنیا 1یک گزارش سالیانه است که توسط بنیاد امور خیریه 2با
اس ــتفاده از دادههای جمع آوری شده توسط شـــرکت تحقیقاتی گالوپ منتشر میشود و
ب ــه رتبه بندی بیش از  140کش ــور دنی ــا از نظر میزان ّ
خیر بودن مـــردم میپردازد .هدف این
بنیاد این اس ــت که جوامع را تش ــویق کند تا به مردم در سراســـر جهان کمک نمایند .این
بنیاد به صورت جهانی فعالیت میکند تا جریان وجوه مربوط به خیریهها و سازمانهای
غیرانتفاعی را افزایش دهد.
بنیاد امور خیریهای برای رتبهبندی کشـــورها در زمینه خیرخواهانه ،سه شاخص میزان
کهـــای مالی و میـــزان زمـــان صرف شـــده بـــرای انجام
کم ــک ب ــه اف ــراد غریب ــه ،اه ــدا کم 
فعالیته ــای داوطلبان ــه را در نظ ــر گرفته اســـت .بر اســـاس این گـــزارش که در ســـال 2015
تهیهشده است ،امارات رتبه  14ام را کسب کرده است .این گزارش و مصاحبههای صورت
گرفته از مردم این کشور مربوط به یک بازهی زمانی یکماهه میباشد .در این بازهی زمانی،
 %69م ــردم کش ــور ب ــه افراد غریب ــه کم ــک مینمایند %59 ،مـــردم به اهـــدا کمکهای مالی
میپردازند و  %22آنها زمان خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه نمودهاند [.]52

1. World Giving Index
)2. Charities Aid Foundation (CAF
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شکل )4_3شاخص بخشندگی در دنیا در سال 2015

3-333نگاهی گذرا به وضعیت مساجد و اماکن مذهبی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که برخی از زیباترین مساجد دنیا را در
خود جای داده است .رهبری امارات متحده عربی عالقه زیادی به ساخت و نگهداری
مساجد دارد تا آنجا که آنها تبدیل به یک نشانهی بزرگ ملی شوند .امارات متحده عربی
مفتخر اس ــت که دارای چهارمین مس ــجد بزرگ جهان به نام مسجد شیخ زاید میباشد.
عبادتکنندگان همیشه از میراث شیخ زاید بن سلطان آل نهیان یاد میکنند ،وی کسی
اس ــت که اس ــت که اولین قدم را برای ســـاخت مساجد برداشته اســـت و ادامهدهندهی
اج ــرای این تعهد اس ــت .در حال حاضر حدود  4818مســـجد در امـــارات متحده عربی
وج ــود دارد ک ــه در تمام طول روز پاس ــخگوی تقـــوا ،عدالت و صلح میباشـــند که از این
تعداد ،یک هزار و  ۴۱۸مسجد در دبی ۲ ،هزار و  ۲۸۹مسجد در ابوظبی و  ۶۰۰مسجد نیز
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در ش ــهر ش ــارجه قرار گرفته است .به منظور آشـــنایی بیشتر با این مســـاجد ،در ادامه این
1
بخش به توضیح مختصری در رابطه با ویژگیهای مســـاجد مذکور پرداخته شده است.
[.]50
3-33333برخی از مساجد شیعیان
•مسجد امام علی (ع) در امیرنشین دبی

مس ــجد ام ــام علی(ع) یکی از مس ــاجد معروف و با قدمت شـــیعیان در دبی اســـت.
مدیر ی ــت این مس ــجد از س ــوی اداره اوقاف دبی به یک روحانـــی بحرینی االصل که مقیم
امارات می باش ــد واگذار ش ــده اس ــت .ایشـــان چند ســـالی را درحوزه علمیه شـــهر قم به
تحصیل پرداخته است.
•مسجد حضرت زهرا (س) در امیرنشین شارجه

مس ــجد الزهراء شارجه یکی از قدیمیترین و مهمترین مراکز تجمع شیعیان شارجه به
ویژه در ماه محرم اس ــت .این مس ــجد توانســـته اســـت در طول زمان شـــیعیان بسیاری را
ج ــذب نمای ــد .اغلب افراد ش ــرکت کننـــده در این مســـجد شـــیعیان عراقـــی ،بحرینی،
پاکستانی ،هندی و افغانی هستند.
•مسجد امام حسین (ع) در امیر نشین دبی

این مسجد در سال  ۱۳۶۳ش در زمینی به مساحت  ۶۰۰۰متر مربع ،روبروی بیمارستان
ایرانی ــان واق ــع در منطق ــۀ جمی ــرا ،خیابـــان الوصل ،با مســـاعدت هالل احمـــر جمهوری
اس ــامی ایران و ش ــیعیان ّ
خیر مقیم امارات و با پی گیری حجت االســـام و المســـلمین
برقع ــی نماین ــده وقت امام خمین ــی(ره) در امارات بنا گردید و طی ســـال های بعد با پی
گیری نمایندگان آیت اهلل خامنه ای در امارات ،تکمیل و توســـعه داده شد .مجموع ابنیه
مسجد  ۲۵۰۰متر مربع است که شامل صحن مسجد ( ۴سالن) ،بخش اداری ،کتابخانه،
محل عرضه محصوالت فرهنگی ،آموزشگاه ،مهد کودک ،مهمانسرا ،دو واحد مسکونی،
 .1در زمینهی وضعیت مساجد و اماکن مذهبی امارات ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد
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آش ــپزخانه ،سرویس بهداشتی و ...اس ــت .پس از حجت االسالم و المسلمین برقعی ،به
ترتیب حجج اس ــام مروی ،حکیم ،اکبریان و شاهچراغی به عنوان نمایندگان رهبری تا
س ــال  ۱۳۸۸در مس ــجد امام حسین (ع) اقامه جمعه و جماعت کرد .در اسفندماه سال
 ۱۳۸۸مقام معظم رهبری ،حجت االســـام و المسلمین سید محمود مدنی بجستانی را
ب ــه عنوان نماینده خویش در امارات و امام جمعه دبی منصوب کردند که تا کنون عهده
ت است .در مسجد امام حسین با اشراف و مدیریت نماینده مقام معظم
دار این مسئولی 
رهبری فعالیتهای گوناگون دینی ،فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.
3-33333برخی از مساجد اهل سنت
•مسجد شیخ زاید آل نهیان

مس ــجد ش ــیخ زاید آل نهیان ،بزرگترین مســـجد این کشـــور و چهارمین مســـجد بزرگ
جهان محسوب میشود که امروزه به یکی از مناطق توریستی امارات تبدیل شده است.
این مس ــجد در گرامیداش ــت ش ــیخ زاید بن ســـلطان ،اولین حاکم امارات ساخته شده و
مقبره او نیز در کنار همین مسجد بنا نهاده شده است .در معماری این مسجد از سبک
مراکش ــی و مغولی بهرهبرداری ش ــده و دارای  ۵۷گنبد است و منارههایی به سبک عربی
کالس ــیک دارد .این مس ــجد با بزرگترین فرش جهان که توســـط «علـــی خالقی» ،هنرمند
ایرانی طراحی و در ایران بافته ش ــده  ،مفروش شـــده اســـت.گنجایش این مســـجد  ۴۰هزار
نمازگزار است.
•مسجد جمیرا

مسجد جمیرا ،مسجدی در دبی است .این مسجد در محله ی جمیرا قرار دارد .این
مس ــجد ب ــا یک گنبد به ارتف ــاع  ۱۶متر ،و دو منـــاره مرتفع بطول تقریبـــی  ۴۰متر ،و منبری
بس ــیار مجل ــل ،نمونهای از معماری نوین اســـامی اســـت .در نماســـازی این مســـجد از
س ــنگهای ممتاز به رنگ کرمی مایل به صورتی اســـتفاده شدهاست .تصویر این مسجد
بعنوان یکی از نمادهای شهر بر روی اسکناسهای  ۵۰۰درهمی چاپ شدهاست [.]149
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•مسجد بدیه

مسجدی تاریخی است که در شهر فجیره واقع شدهاست .تاریخ بنای این مسجد به
س ــال  ۱۴۴۶می ــادی بازمیگ ــردد .نمای بیرونی مســـجد با مســـجدهایی کـــه در امارات
ً
متح ــده عربی وج ــود دارد کامال اختالف دارد ،ولیکن وجود جهتگیری دیوار مســـجد و
وجود محراب رو بهطرف قبله دلیلی واضح است که یکی از مسجدهای مسلمانان بوده
که در آن منطقه زندگی میکردهاند .مســـجد در پایه کوه حجر ســـاخته شـــده و قســـمتی از
ً
محراب ودیوار سمت قبله کامال به کوه چسپیدهاست .دروازه مسجد ،سمت مشرق قرار
دارد و مسجد فقط یک درب ورودی دارد .حجم مسجد کوچک است ،در درون مسجد
ح ــدود  ۱۵ت ــا  ۲۰نفر میتوانند در مس ــجد نماز گذارند .اما محوطه بیرون مســـجد (صحن
مس ــجد) در حدود  ۴۰تا  ۵۰نفر ،نمازگذار جا میدهد؛ ولی اینطور که معلوم است صحن
ً
بیرونی مس ــجد بعدا به مس ــجد اضافه شدهاســـت .در مســـجد هیچ گونـــه چوبی به کار
نرفتهاس ــت .س ــقف مسجد کاروانس ــرا مانند است ،در وسط مســـجد یک ستون ضخیم
وجود دارد که تمام سقف مسجد بر روی آن قرار دارد ،اما جوانب سقف به روی دیوارهای
اطراف مس ــجد قرار دارند .از بیرون س ــقف مســـجد قبههای متعددی دارد و طبقهبندی
شده نشان میدهد ،اما از داخل سقف مسجد مانند قوس نمایان است [.]150

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه
در کشور امارات متحده عربی

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده
عربی
4-444مقدمه
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه ،قرآن و مساجد در
کش ــورهای مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع
ازآنجهت مورد اهمیت است که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف
و بررس ــی و تحلیل نوع فعالیتهایی که انجام میدهند ،میتوان از دستاوردهای هر یک
از این بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در این فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخـــش وقف و امور خیریه،
مس ــاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختل ــف ب ــا توجه به نقش ــی که در این ســـه بخش در کشـــور امـــارات متحـــده عربی ایفا
میکنند ،پرداخته شده اس ــت .سپس نگاشت نهادی تمامی بازیگران این سه بخش به
همراه نوع ارتباطات آنها ترسیم شده است و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
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تقسیم میشوند:
4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
1. command and control
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_خ ــود_ تنظیم ــی :1این رویک ــرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بـــه عالوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگیری ش ــرکت ،که آی ــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد ،را فراهم میکند.
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر
منعط ــف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت ،اشـــاره کـــرد .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "ب ــد" ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر کـــه قوانین به طور صحیح تنظیم
نشده باشند.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات میباشـــد .تسهیلگر ،تأمینکنندگان
م 
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمای ــت میکن ــد .کارکر ده ــای دیگـــر تســـهیلگر شـــامل ارزیابی خارجـــی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
1. Performance-based regulation
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تسهیلگری در نظر گرفت.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]157
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
ام ــارات در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
• وزارت امور اجتماعی

وزارت امور اجتماعی در حوزه وقف و امور خیریه وظیفهی سیاســـت گذاری را بر عهده
دارد .شهروندان امارات متحده عربی که تمایل به تأسیس سازمانهای خیریه در امارات را
دارند ،با اس ــتفاده از "اداره انجمنهای تســـهیالت عام المنفعه" که وابســـته به وزارت امور
اجتماع ــی میباش ــد ،اق ــدام ب ــه ایج ــاد خیریـــه مینماینـــد .از مأموریتهـــای وزارت امور
اجتماعی ،بهبود فعالیتهای اجتماعی به واســـطهی توســـعهی سیاســـتهای یکپارچه
میباشد.
• اداره کل امور اسالمی و اوقاف

الف)وقف و امور خیریه :اداره کل امور اســـامی و اوقاف یک ادارهی حقوقی مستقل
اس ــت که به طور مستقیم به کابینه گزارش میدهد .یکی از مأموریتهای این
نهاد ،اداره امور مربوط به اوقاف و توسعهی وقف میباشد .همچنین مسئولیت
نظارت و سرمایه گذاری اوقاف واگذار شده به اداره اموراسالمی و اوقاف و ارتقا
سنت وقف را بر عهده دارد.
ب)مس ــاجد و اما ک ــن مذهبی :متولـــی اصلی رســـیدگی به مســـاجد و اماکن مذهبی
ام ــارات متح ــده عربی و همچنین ناظر بر آن ها ،اداره کل امور اســـامی و اوقاف
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است .این اداره مسئولیت مدیریت و نظارت بر مساجد و نظارت بر مراکز دینی را
بر عهده دارد.
ج)قرآن و فعالیتهای مذهبی :اداره کل امور اسالمی و اوقاف به عنوان ناظر در حوزه
ق ــرآن و فعالیته ــای مذهبی در امـــارات فعالیت مینماید .این اداره مســـئولیت
نظ ــارت ب ــر مراکز دین ــی و مراکز حفظ قـــرآن کریـــم و همچنین مســـئولیت برگزاری
مسابقات مذهبی را بر عهده دارد.
• اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه ای

الف)وقف و امور خیریه :اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای اصلی ترین نهاد
نظارتی و تنظیم گر در دبی است که مسئولیت نظارت بر مراکز خیریه را بر عهده
دارد .وظایف این اداره ش ــامل گزارش فهرست موقوفات ،ثبت و مدیریت آنها
مطابق با ش ــریعت اس ــامی در دبی میباشد .یکی از اهداف این اداره ،نظارت
بر مراکز خیریهای از لحاظ مالی ،اداری و فرهنگی است.
ب)مساجد و اماکن متبرکه :اداره کل امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای به عنوان
ناظ ــر در حوزه مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه در دبـــی فعالیت مینماید .ایـــن اداره در
چشم انداز خود میخواهد به یک پیشگام در فعالیتهای اسالمی تبدیل شود.
ج)قرآن و فعالیتهای مذهبی :اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریهای به عنوان
ناظ ــر در ح ــوزه ق ــرآن و فعالیتهـــای مذهبی در دبـــی فعالیت مینمایـــد .یکی از
اه ــداف این اداره ،نظارت بر مســـابقات مذهبی میباشـــد .همچنین اداره مذکور
وظیفـ ـهی تأس ــیس ،صدور مجوز ،نظـــارت و مدیریت مراکز حفظ قـــرآن کریم را بر
عهده دارد.
• بنیاد اوقاف و امور کودکان

الف)وقف و امور خیریه :بنیاد اوقاف و امور کودکان یک ادارهی دولتی در دبی است
که وظیفهی نظارت قانونی بر اوقاف ،مراقبت و ســـرمایه گذاری آنها را بر عهده
دارد .این س ــازمان همچنین بر توســـعهی موقوفات از طریق ترویج فعالیتهای
خیریه میپردازد .این سازمان در مورد امور مربوط به نظارت قانونی بر موقوفات،
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مراقب ــت از آن ها ،س ــرمایه گذاری موقوفـــات ،مدیریت وجوه مربـــوط به آن ها،
پرداخ ــت درآمدهای حاصل از آنها مطابق با شـــرایط وقـــف کننده و مطابق با
مقررات قانون اسالمی دارای تخصص و صالحیت است.
ب)مساجد و اماکن متبرکه :بنیاد اوقاف و امور کودکان مسئولیت نظارت بر ساخت
و ساز مساجد را بر عهده دارد.
در ادامه ،توضیح جامع مربوط به هر یک از نهادهای ذکرشـــده در ســـه حوزه وقف و امور
خیریه ،مساجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی به طور جداگانه بیان میگردد

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شـــد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کش ــور امارات متحده عربی فعالیت مینمایند؛ در این بخش
ابتدا نگاشت نهادی مربوط به این کنشگران در شکل  1-4نشان داده شده است و سپس
نهادهای سیاستگذار ،تنظیمگر ،تسهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف
در حوزه وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
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شکل )1 _4نگاشت نهادی وقف و امور خیریه

کش ــور امارات متحده عربی متش ــکل از  7امارت رأس الخیمـــه ،ام القرین ،ابوظبی،
ش ــارجه ،عجمان ،فجیره و دبی میباشـــد .با توجـــه به اینکه نظام مدیریـــت وقف و امور
خیریه در هر یک از امارتها متفاوت اســـت و برخی از آنها دارای نهادهای جداگانهای
ب ــرای مدیر ی ــت وقف و امور خیریه میباشـــد ،لذا امارت دبی به تفصیل مورد بررســـی قرار
گرفته است.
در سراس ــر کش ــور ام ــارات متح ــده عربی ،در حـــوزه وقف و امـــور خیریـــه" ،وزارت امور
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اجتماعی" در نقش نهاد سیاس ــت گ ــذار و "اداره کل امور اســـامی و اوقاف" در نقش نهاد
سیاست گذار و ناظر میباشد .در امیرنشین دبی دو نهاد "اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریه ای" و "بنیاد اوقاف و امور کودکان" در نقش سیاست گذار و ناظر فعالیت مینمایند.
4-44444شورای عالی حکام
ش ــورای عالی حکام باالترین نهاد سیاســـی در کشور و متشـــکل از حکام امارتهای
هفتگانه اس ــت .ریاست آن از ابتدای تشکیل کشور امارات ،بر عهده حاکم ابوظبی بوده
اس ــت .تعیین سیاستهای کلی کشـــور ،انتخاب رئیس و نخستوزیر کشور و قضات
دی ــوان عال ــی ،موافق ــت با قوانی ــن اتحـــادی قبـــل از صـــدور آن ،موافقت بـــا معاهدهها و
قراردادهای بینالمللی از اهم صالحیتهای شورا است [.]1
4-44444هیئتوزیران
هیئتوزیران در امارات مس ــئول تمام دستگاههای دولتی امارات است و متشکل از
نخسـ ـتوزیر ،معاونین نخسـ ـتوزیر و وزرا میباشـــد .ایـــن افراد در مقابل رئیس کشـــور و
ش ــورای عالی حکام مس ــئول هس ــتند .تهیه بودجه ســـاالنه ،اجـــرا و نظارت بـــر فرمانها و
مصو ب ــات و کلی ــه ام ــور داخل ــی و خارجـــی تعیینشـــده در قانـــون ،از جملـــه وظایـــف
هیئتوز ی ــران اس ــت .همچنی ــن نظ ــارت بـــر اجـــرای احـــکام دادگاههـــا و معاهـــدات و
موافقتنامهه ــای بینالمللی که توس ــط دولت امـــارات امضاء میشـــود از دیگر وظایف
هیئتوزیران است [.]16
4-44444وزارت امور اجتماعی
•چشمانداز :ساخت یک جامعه منسجم در امر توسعه اجتماعی []53
تهــای اجتماعــی بــه واســطهی توســعه سیاسـتهای یکپارچــه
•مأمور یــت :بهبــود فعالی 
و ارائه خدمات ویژه جهت دستیابی به یک جامعهی منسجم []53
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شکل )2_4سایت وزارت امور اجتماعی

• اهداف استراتژیک

_توسعه امنیت اجتماعی
_کمک به افرادی که به حمایت نیاز دارند جهت مشارکت فعال آنها در جامعه
_ارتقا ثبات خانوادگی در امارات و تقویت ارتباطات اجتماعی
_تشویق مشارکتها و مسئولیتهای اجتماعی جهت ارتقا مشارکت فعال بین دولت،
شهروندان و بخش خصوصی
_اطمین ــان از اینک ــه تمامی خدم ــات اداری منطبق بر اســـتاندارهای کیفیت ،کارایی و
شفافیت میباشند [.]53

ش ــهروندان ام ــارات متحده عربی که تمایل دارند تا ســـازمانهای خیریـــهای را در این
کشور ایجاد و راه اندازی نمایند ،میتوانند با استفاده از "اداره انجمنهای تسهیالت عام
المنفع ــه" که وابس ــته ب ــه وزارت امور اجتماعی میباشـــد ،اقدام به ایجـــاد خیریه نمایند.
مهاجران هم باید به واس ــطه سفارت /کنســـولگری خود در امارات ،درخواست خود را به
وزارتخانه ارائه دهند [.]54
نه ــای تس ــهیالت عـــام المنفعه عبارت اســـت از :غنی ســـاختن
وظیف ــه اداره انجم 
ته ــای داوطلبانه و گس ــترش فرهنگ داوطلبانه ،راه اندازی یک وب ســـایت برای
فعالی 
کمک به توس ــعه و و س ــازماندهی فعالیتهای غیردولتی جهت تضمین این موضوع که
تمام ــی فعالیتها و خدمات زیر نظ ــر وزیر صورت میگیرد و افزایش پروژههای غیردولتی
در میان جوامع بشردوستانه [.]55
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وزارت امور اجتماعی دارای یک وبسایت جامع است که به طور خاص و به صورت
آنالین یکس ــری خدمات را ب ــرای افرادی که از لحاظ قابلیتهـــای اقتصادی ،فرهنگی،
ذهنی و اقتصادی نیاز به حمایت دارند ،ارائه میکند [ .]56اپراتور مخابراتی در امارات و
ً
وزارت ام ــور اجتماعی مش ــترکا یک وبســـایت 1جامع بـــه نـــام  ]57[ musahamaرا برای
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی 2و خیری هه ــا در امـــارات راهاندازی کردهاند [ ،]58که لیســـت
تمام ــی س ــازمانهای غیرانتفاع ــی و خیریههـــا در ایـــن ســـایت آورده میشـــود [ .]59این
بس ــایت نق ــش ی ــک راب ــط را بی ــن ســـازمانهای غیرانتفاعی ،مـــردم و مشـــارکتهای
و 
داوطلبانه ایفا میکند .این وبسایت عالوه بر لیست کردن تمام سازمانهای غیرانتفاعی
و خیریهه ــا ،فعالیته ــای مربوط به هر ســـازمان را هم گزارش میکنـــد ،همچنین با ارائه
گزینهه ــای مختلف برای انج ــام فعالیتهـــای داوطلبانه ،فرصت کمک کـــردن را برای
تمامی افراد فراهم میآورد [.]58
4-44444اداره کل امور اسالمی و اوقاف
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان؛ امیر و رئیس دولت امارات در تاریخ  9اکتبر  2006قانون
ش ــماره  34برای سال ( 2006اصالحیه قانون شـــماره  29برای سال  )1999را منتشر کرد و
اداره امور اسالمی و اوقاف 3را تأسیس کرد.
اداره ام ــور اس ــامی و اوقاف یک اداره حقوقی مســـتقل اســـت که به طور مســـتقیم به
کابینه گ ــزارش میدهد .گزارشه ــای دورهای مرتبط با عملکرد ،فعالیت و پیادهســـازی
اهداف این اداره باید برای کابینه ارسال شود [.]60
_چشمانداز :تبدیلشدن به یک مرجع جهانی اسالمی و یک منبع توسعه پایدار وقف
[.]61
_مأموریت :اداره امور مربوط به اسالم و اوقاف برای ارتقا آ گاهی مذهبی ،توسعه مساجد و
مراکز قرآنی ،صدور فتواهای مذهبی ،مدیریت حج و عمره و توسعه وقف [.]61
 .1صفحه این وبسایت در دسترس نمیباشد.

)2. Non-Govermental Organization (NGO
)3. General Authority of Islamic Affairs and Endowments (GAIAE
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شکل )3_4سایت اداره امور اسالمی و اوقاف

شکل )4_4دسترسی به گزارش مالی اوقاف

دسترس ــی به وضعیت مالی اداره امور اســـامی و اوقاف برای تمامـــی افراد امکانپذیر
نمیباش ــد و همانطور که در ش ــکل  4-4مشخص است ،تنها با استفاده از نام کاربری و
پسورد محقق میشود [.]62
• مسئولیتهای اداره امور اسالمی و اوقاف

_ارائـ ـهی راهنماییه ــای مذهب ــی در امـــارات متحـــده عربـــی جهـــت القـــای اصول
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میانهروی در اسالم
_گسترش فرهنگ اسالمی و ارتقا آ گاهی مذهبی
_مدیریت و نظارت بر مساجد
_ارائه فتوای اسالمی
_سازماندهی امور حج و عمره
_برگزاری کنفرانس ،سمینار ،جشنها و مسابقات مذهبی
_چاپ و انتشار نسخ قرآن کریم
_نظارت بر مراکز دینی و مراکز حفظ قرآن کریم
_نقد و بررسی نشریات مذهبی
_آموزش امامان و واعظان
_اعطا مجوز فعالیت به امامان و واعظان
_نظارت و سرمایهگذاری اوقاف (اوقاف مذهبی) واگذارشده به امور اسالمی و اوقاف
_ارتقا سنت وقف در راه خدا و منفعت جامعه []63
• اهداف

_توانمن ــد س ــاختن آ گاهی مذهبی جامعه جهـــت درک و مقابله با چالشهای جدید
و معاصر
_بهبود مساجد و ارتقا مهارت کارکنان آن
_تسهیل امور حج و عمره
_احیا ،حفظ و توسعه سنت وقف
_ارتقا عملکرد اداره امور اسالمی و اوقاف برای دستیابی به عملکرد در سطح جهانی
_تأس ــیس یک سیس ــتم مش ــخص و متمایـــزی از سیاســـتها و قوانین بـــرای تنظیم
عملکرد تمام سازمانهای تحت سرپرستی امور اسالمی
_ایجاد ش ــرکای اس ــتراتژیک جهت بهرهمند ســـاختن اداره امور اســـامی و اوقاف در
اجرای مأموریت خود [.]63
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• استراتژی

اهداف استراتژیک اداره کل برای امور اسالمی و امور مربوط به اوقاف عبارتاند از:
_کمک به انتش ــار آ گاهی مذهبی و فرهنگ اســـامی و القا ارزش اعتدال و میانهروی در
جامعه
_نمایان ساختن تصویر متمدن مساجد و توسعه آن
_توسعه مرکز فتوای اسالمی و ارتقا ارزشهای اجتماعی آن
_ارتقا آ گاهی مفهوم اوقاف (اوقاف مذهبی) و توسعه و تنوع بخشیدن در سرمایهگذاری
اوقاف
_بهبود خدمات حج و عمره
_توس ــعه منابع انس ــانی اداره امور اس ــامی و اوقاف و بهینهســـازی ســـرمایهی مربوط به
درآمدها [.]64
• چارت سازمانی اداره امور اسالمی و اوقاف

در رأس اداره ام ــور اس ــامی و اوقاف یک هیئتمدیره قرار دارد و این اداره دارای ســـه
مدیر اجرایی در امور اسالمی ،امور اوقاف و خدمات پشتیبانی میباشد [.]65
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شکل )5 _4چارت سازمانی اداره امور اسالمی و اوقاف

• اهدا کمکهای مالی به صورت آنالین

یکی از قابلیتهای سایت اداره امور اسالمی و اوقاف ،اهدا کمکهای مالی به صورت
آنالین میباشد [ ]66که افراد میتوانند انواع مختلفی از وقف (خیریهها) را انتخاب نمایند
و میزان مبلغی که میخواهند کمک نمایند را در این قسمت مشخص مینمایند [.]67
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شکل )6_4اهدا کمکهای مالی به صورت آنالین

• خدمات اداره امور اسالمی و اوقاف

اداره امور اسالمی و اوقاف یکسری خدماتی ارائه میدهد که عبارت است از :خدمات
مر ب ــوط انتش ــارات و تحقیق ــات اوقاف ،خدمات فتـــوا ،خدمات حـــج و عمره ،خدمات
حف ــظ قرآن ،خدمات مس ــجد ،خدمات وقـــف ،خدمات موعظه و خدمات پیشـــنهاد و
شکایت که در ادامه هرکدام به طور تفصیلی موردبررسی قرارگرفتهاند [.]68
الف) خدمات انتشارات و تحقیقات اوقاف

خدماتی که در این قس ــمت ارائه میشـــوند عبارتاند از -1 :چاپ و توزیع قرآن کریم،
  -2آمادهس ــازی و چاپ نش ــریات باهدف ارتقا فرهنگ اســـامی و  -3افزایش اعتدال و
میانـ ـهروی در اس ــام و مجل ــه منار االســـام [ .]69این خدمات توســـط اداره انتشـــارات
مذهبی و تحقیقات ارائه میشود [.]70
ب) خدمات وقف

خدماتی که در این قس ــمت ارائه میشوند ،عبارتاند از -1 :سلسله عملیات وقف،
 -2فراهم آوردن اهداکنندگان به همراه گزارشهای مالی وقف -3 ،پیامک -4 ،چاپ و
نشر کتابچه به اهداکنندگان -5 ،مدیریت داراییهای اوقاف در طول دوران کمک کردن
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و پس از اهدا کمک و  -6خدمات وقف و کمکهای مالی [.]71
در خدمات نوع  ،1هدف ترو یج وقف از طریق رسانههای مختلف مانند تلویزیون
و رادی ــو ،روزنامهه ــا و مج ــات میباشـــد .همچنیـــن برخـــی ابتـــکارات و طرحهـــا در
مدارس و دانش ــگاهها برگ ــزار میگردند .این نوع خدمات توســـط اداره ســـرمایهگذاری
اوقاف ارائه میشوند [.]72
در خدمات نوع  ،2اداره اوقاف ،ارائه گزارشـــات مالی مرتبط با درآمد موقوفهها (ویال،
س ــاختمان ،قطعـ ـهای از زمی ــن و  )...و کانالهـــای پرداخـــت انتخابشـــده ســـازگار بـــا
درخواس ــت اهداکنن ــدگان فراه ــم میآورد .این نوع خدمات توســـط اوقـــاف و کانالهای
توزیع اوقاف ارائه میشوند [.]73
خدمات نوع  ،3اداره امور اس ــامی و اوقاف را قادر میســـازد تا ارتباط تعاملی با افراد
ایج ــاد کن ــد و تماس مس ــتقیمی ب ــا تجـــار و بازرگانان ،ســـالمندان و امامـــان جهت آ گاه
س ــاختن آن ــان در ب ــاره خدمات اوق ــاف برقـــرار نمایـــد .این نوع خدمـــات توســـط اوقاف و
کانالهای توزیع اوقاف انجام میپذیرند [.]74
در خدم ــات ن ــوع  ،4جزوات آموزنده و مفید به افراد وقف کننده اهدا میشـــود .این
کتابچهها شامل نام افراد ،اطالعات شخصی آنها ،وقفهای آنها و تصاو یر واضحی
از موقوفات آنها میباش ــد .این نوع خدمات توســـط اوقـــاف و کانالهای توز یع اوقاف
انجام میپذیرند [.]75
در خدم ــات ن ــوع  ،5مدیر ی ــت و نظـــارت بـــر درآمدهـــای اوقـــاف بـــه همـــراه حفظ و
نگه ــداری آنها به عهده گرفته میش ــود .این نوع خدمات توســـط اداره ســـرمایهگذاری
اوقاف صورت میپذیرد [.]76
خدمات نوع  6با استفاده از وبسایت اداره امور اسالمی و اوقاف (که افراد میتوانند
ان ــواع مختلف کمکهای مالی یا وقف را انتخاب نمایند) ،ارســـال پیامک ،کانالهای
توزی ــع وقف (که از ای ــن طریق افراد میتوانند میزان مبلغی کـــه میخواهند کمک کنند و
کاناله ــای پرداخ ــت آن را انتخاب نماینـــد) و جعبههای کمکهای مالی در دســـترس
خواهند بود .این نوع خدمات توسط اداره سرمایهگذاری اوقاف انجام میشوند [.]77
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4-44444اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای
اصلیتر ی ــن نه ــاد نظارت ــی و تنظیمگر در امور خیریه در کشـــور امارات -امیرنشـــین دبی،
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریه 1میباشـــد که مسئولیت نظارت بر مراکز خیریه
را دارا میباشد [.]78
امور اس ــامی و فعالیتهای خیریه در دبی در ســـال  1969توسط یک فرمان صادره از
ش ــیخ راشد بن س ــعید آل مکتوم به ایجاد یک اداره اوقاف تأسیس شده است و وظایف
آن ش ــامل گزارش فهرست موقوفات ،ثبت و مدیریت آنها مطابق با شریعت اسالمی در
دبی میباشد [.]78

شکل )7_4سایت اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه

س ــپس در سال  2011شیخ راش ــد بن ســـعید آل مکتوم ،رئیسجمهور کشور امارات و
معاون وی قانونی را منتش ــر کردند به نام قانون شماره  2که شامل سیاستهای کلی امور
اسالمی و امور مربوط به خیریه ،انتشار دانش و فرهنگ اسالمی ،افزایش آ گاهی مذهبی
در سراس ــر جوام ــع ،بررس ــی و چاپ ق ــرآن کریم و انتشـــار و مجوز برای توزیع آن میباشـــد
[ .]78این اداره در چشـ ـمانداز خود میخواهد به یک پیشگام در فعالیتهای اسالمی و
خیر یـ ـهای تبدیل ش ــود [ .]79مأموریت اصلی اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریه،
ارتقا آ گاهی مذهبی و توسعه فعالیتهای خیریه در جامعه میباشد [.]79
ته ــای خیریـــهای بـــرای شـــکلگیری انجمنهـــا [ ]80و
اداره ام ــور اس ــامی و فعالی 
)1. Islamic Affairs and Charitable Activities (IACAD
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مؤسسات خیریهای و یا رد آنها 1باید یک تأییدیهی اولیهای از وزارت کار و امور اجتماعی
دریافت نماید [ .]34خیریهها برای مجوز گرفتن برای فعالیتشان ،عالوه بر تأیید اولیهی
2
وزارت کار و امور اجتماعی ،باید تأییدیهی اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریهای
را هم به دست آورد [.]34
• اهداف

اهداف اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه عبارتاند از:
_انتشار فرهنگ دینی و توسعه آ گاهی مذهبی
_نظارت بر چاپ قرآن کریم و کتابهای مذهبی
_تأسیس مدارس حفظ قرآن کریم و نظارت بر آنها
_مراقب از مساجد و نظارت بر مدیریت آنها با هماهنگی بنیاد اوقاف و امور کودکان
_نظارت بر ساختوس ــاز مس ــاجد ب ــا هماهنگی شـــهرداری دبـــی و بنیاد اوقـــاف و امور
کودکان
_نظارت بر جشنها ،سمینارها ،کنفرانسها و مسابقات مذهبی
_نظارت بر مراکز خیریهای از لحاظ مالی ،اداری و فرهنگی
_نظارت بر برنامههای مذهبی و مراکز مطالعات اسالمی
_تمرکز بر فضائل اسالم و دین
_احیای میراث اسالمی و مطالعه درباره آنچه مسلمانان در زندگی روزمره خود نیاز دارند.
_سازماندهی امور حج با هماهنگی مراجع ذیربط در دولت
_حمایت از فرهنگ اسالمی و انتشار آن
_فعالیت برمبنای فتواهای صادرشده و شرعیات
_اعطای مجوز کار برای امامان جماعت ،واعظان ،استادان و معلمان
_انتش ــار یک مجله با پیام اس ــام و بهرهبرداری از تمام رسانهها به منظور شناخته شدن
آن []81
 .1ماده  8قانون مجوز فعالیتهای سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
 .2ماده  9قانون مجوز فعالیتهای سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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• وظایف

وظایف اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه عبارتاند از:
_تأسیس ،صدور مجوز ،نظارت و مدیریت مراکز حفظ قرآن کریم
_مراقبت از مساجد و نظارت بر آنها
_ص ــدور مجوز انجمنهای خیریه و نهادهای اســـامی و نظارت بر امـــور مالی ،اداری و
فرهنگی آنها
_تصویب برنامههای درسی و آموزشی مربوط به خود
_تنظیم و نظارت بر امور فتوا و صدور آنها []81
• فعالیتها

_صدور مجوز برای مراکز اسالمی و مراکز حفظ قرآن کریم
_اعطای گواهی حفظ قرآن کریم به دانش آموزان در مراکز قرآنی دبی
_کمک به مساجد در دبی (سیستم تهویه ،فرش ،سیستم سرمایشی و )...
_موافقت با تأسیس نمازخانههای کوچک برای نماز
_تخصیص زمین برای ساخت مساجد
_جمعآوری زکات و صدقات
_فعالیت مربوط به خطبههای نماز جمعه
_ارائه لیست مؤسسات معتبر (انجمنها /مراکز /نهادها)
_پاسخ به درخواست ایجاد مؤسسه خیریه
_درخواست ثبتنام در کار داوطلبانه
_بروز رسانی اطالعات خیریهها
_درخواست مجوز برای مؤسسات خیریه []82

• اختیارات

_رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز برای انجمنهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن
کریم و مؤسس ــات اس ــامی ک ــه عالقهمند به فعالیت در امیرنشـــین دبی هســـتند و
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اتخاذ اقدامات الزم در این زمینه.
_تصو ی ــب ش ــیوههای آموزش ــی و برنامههای دینی کـــه مراکز حفظ قـــرآن کریم آنها را
آموزش میدهند.
_اتخ ــاذ اقدام ــات الزم برای س ــاماندهی بـــه مســـابقات فرهنگی -اســـامی و به ویژه
مس ــابقات قرآن کریم و پرورش نســـل حافظ کتاب خدا و آشـــنا با علـــوم قرآن کریم و
مزین به آداب آن.
_نظارت و کنترل اداری ،مالی و فرهنگی جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم
و مؤسسات اسالمی.
_بررسی اس ــناد ،مدارک ،دفاتر و آمارهای انجمنهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و
مؤسسات اسالمی.
_تدوین نتایج بررس ــی و نظارت به صورت آمارهای ملموس به منظور اطالعرسانی به
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی.]83[ 1
• چارت سازمانی اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای

اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای دارای سه بخش امور اسالمی ،پشتیبانی
شرکت و بخش فعالیتهای خیریهای میباشد [.]84

 .1ماده  3قانون شماره  26مصوبه  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
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شکل )8 _4چارت سازمانی اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای
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• شرایط بنیانگذاران خیریهها

_از شهروندان کشور امارات باشد.
_صالحیت قانونی را داشته باشد.
_توانای ــی و پش ــتوانه مالی الزم ب ــرای پرداخـــت هزینههای فعالیتهـــای انجمنهای
خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اسالمی را که قصد تأسیس آنها را دارد،
داشته باشد.
_به حسن سابقه و خوشنامی معروف باشد و سابقه نداشته باشد.
_س ــابقه انفصالازخدمت و تعلیق فعالیت در هیچیک از انجمنهای خیریه ،مراکز
حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی را نداشته 1باشد [.]83

مدت اعتبار مجوز انجمنهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی
یک س ــال اس ــت و امکان تمدی ــد آن به مدت یک ســـال دیگر وجود دارد که درخواســـت
مر ب ــوط به تمدی ــد مجوز [ ]85فعالیت باید  30روز قبل از پایـــان مدت اعتبار مجوز اولیه
ارائه داده ش ــود و اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای ،اســـناد و مدارک الزم برای
تمدید مدت اعتبار مجوز را اعالم میکند [.]83
• نحوه کنترل انجمنهای خیریه

نه ــا بای ــد ه ــر ن ــوع اطالع ــات و گزارشهایـــی مربـــوط به امـــور ســـازمانی خود،
انجم 
فعالیتهای داخلی و خارجی و درخواســـتها را برای اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریه فراهم نمایند .این اطالعات و گزارشها عبارتاند از:2
_برنامههای ساالنه شامل برنامههای خیریهای و مذهبی و بودجه ساالنه،
_گزارشهای س ــاالنه شامل حس ــابهای نهایی ،روش کســـب منابع مالی و روشهای
مصرف آنها،
_ی ــک بیانی ــه از افرادی ک ــه انجمن در نظر دارد هرســـاله بـــرای انجـــام فعالیتهای خود
دعوت کند،
 .1ماده  5قانون شماره  26مصوبه  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
 .2ماده  37قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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_آمار و ارقام حسابهای بانکی انجمنها به همراه یک نامهای که به اداره امور اسالمی
و فعالیتهای خیریه اجازه و اختیار بازرسی این حسابها را داده است،
_رویداده ــا و فعالیتهای خارج از حیطهی وظایف دولت که انجمن درصدد انجام آن
است [.]34
• منابع مالی

منابع مالی انجمنهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی عبارت است
از:
_سرمایه اختصاصیافته از سوی بانی.
_درآمد موقوفه مخصوص آن.
_مازاد بودجه سالهای قبل.
_مس ــاعدهها ،کمکه ــا ،هدای ــا ،منافـــع ،کمکهزینههـــا ،امـــوال هدیه شـــده از طریق
وصیتها و کمکهای مالی که مورد موافقت مدیرکل اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریهای 1قرارگرفتهاند [.]83
• پیگیری رویههای مالی

اداره ام ــور اس ــامی و فعالیتهای خیریه بایـــد رویههای مالـــی انجمنهای خیریه را
همانطور که در ذیل آمده است ،پیگیری و دنبال کند:2
_تأیی ــد مناب ــع تأمین مال ــی انجمنها و اینکـــه این منابـــع در مفاد قوانین مـــورد تأیید
آمده باشد،
_حسابرسی حسابهای نهایی انجمنها،
_هماهنگ بودن با بانکها تا مطمئن شوند که میزان منابع مالی انجمنها و میزان پولی
که به اشخاص پرداخت شده است ،با هم هماهنگ است،
_ارس ــال نماین ــدگان به افرادی که بودجه انجمن به آنها اختصاص داده شـــده اســـت به
منظور بررسی اینکه تخلفی در مفاد فعالیتهای خیریه صورت گرفته است یا خیر
 .1ماده  23قانون شماره  26مصوبه  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
 .2ماده  38قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
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_چنانچه اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه متوجه شود که عملکرد مالی انجمن
ضعیف اس ــت ،ممکن اس ــت سیســـتمها ،قوانیـــن ،سیاســـتها ،رویههـــای مالی یا
برنام هه ــای فنی ب ــرای کمک به انجمنها به منظور مدیریت مؤثر منابع مالی پیشـــنهاد
دهد [.]34
• انحالل خیریهها

اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای میتواننـــد با هماهنگی وزارت کار و امور
اجتماعی ،خیریهها را تحت شرایط زیر منحل نمایند:1
_اگر اداره متوجه ش ــود که فعالیتهای خیریهها در تضاد با اهدافی که تعیین کردهاند،
میباشد و یا اینکه خیریهها در دستیابی به اهدافشان ناتواناند،
_اگر بودجهی آنها برای اهدافی مصرف شود که مغایر با اهداف تعیین شده باشد،
_اگر خیریهها در انجام تعهدات مالی خود ناتوان باشند،
_اگر اسناد و مدارک خود را مطابق با ماده  472همین قانون نگهداری نکنند و یا به عمد
چنین سوابقی را نادرست نگهداری نمایند و ارائه نادرست این اسناد و مدارک به اداره
امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای.
_اگر خیریهها در برابر این قوانین و یا اساسنامههای خودشان دچار تخلفات جدی شوند.
_برطرف نش ــدن کمب ــود تعداد اعض ــای هیئتمدیره در مقایســـه با اساســـنامه طی بازه
زمانی  30روزه از زمان صدور دستور اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای.
_عدم ارائه گزارشهای مالی پایان سال و مدارک خواستهشده از سوی اداره امور اسالمی
و فعالیتهای خیریهای برای انجام نظارتهای الزم 3در زمان مقرر []83
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای مجاز است برای تخلفات صورت گرفته
(در پاراگراف قبل به آن اشاره شد) که نیاز به احکام قضایی دارد ،و برای اتخاذ رویههای
الزم ،آنها را به نهاد مربوطه ارجاع دهد [.]34
 .1ماده  23قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی
 .2م ــاده  47قان ــون مجوز فعالی ــت س ــازمانها و انجمنهای خیریه در دبـــی« :تمامی خیریهها باید اســـناد و مـــدارک زیـــر را در دفتر مرکزی
نگه ــداری کنند -1 :ثبت اس ــامی اعض ــا -2 ،صورتجلســـه هیئتمدیره و کمیتـــهی آن -3 ،حســـاب درآمدها و مخـــارج به صورت
مستند .تمامی این اسناد و مدارک باید با نام خیریهها ثبت شده باشند.
 .3ماده  15قانون شماره  26مصوبه  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
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4-44444بنیاد اوقاف و امور کودکان
بنیاد اوقاف و امور کودکان 1یک ادارهی دولتی در دبی است که وظیفهی نظارت قانونی
بر اوقاف ،مراقبت و س ــرمایهگذاری آنها را به عهده دارد .همچنین مســـئولیت تأمین رفاه
ک ــودکان را دارا میباش ــد .ای ــن س ــازمان همچنیـــن بـــه توســـعه موقوفـــات از طریـــق ترویـــج
فعالیته ــای خیریه و اعم ــال نیکوکارانه در منطقـــه میپردازد [ .]86این ســـازمان در امور
مربوط ب ــه نظارت قانونی بر موقوفات ،مراقبت از آنها ،ســـرمایهگذاری موقوفات ،مدیریت
وج ــوه مر ب ــوط به آنها ،پرداخت درآمدهای حاصل از آنها منطبق با شـــرایط وقف کننده و
مطاب ــق با مقررات قانون اس ــامی و در تمام اقدامـــات الزم برای حمایـــت از وجوه مربوط به
کودکان ،دارای تخصص و صالحیت اســـت [ .]88مؤسســـه مســـئول صـــرف درآمدهای
اوقاف بر اساس شروط واقف و در چارچوب قواعد شرعی و احکام این قانون است.]88[ 2
این سازمان با انتشار قانون شماره  6سال  2004در اواخر دوران پادشاهی شیخ مکتوم
بن راش ــد آل مکتوم تأس ــیس ش ــده اســـت .با توســـعه نهادها ،شـــیخ محمد بن راشد آل
مکتوم؛ معاون رئیسجمهور نخسـ ـتوزیر و حاکم دبی قانون شماره  9را در سال  2007به
ته ــای نهادها ،اطمینـــان از ارائه یک محیط مناســـب برای
منظ ــور س ــازماندهی فعالی 
دس ــتاوردهای بیش ــتر در توس ــعه وجوه مربوط به اوقـــاف و وجوه مربوط بـــه بخش کودکان
منتشر کرد .هدف اصلی تأسیس بنیاد اوقاف و امور کودکان ،مراقبت از کودکان و افراد و

شکل )9 _4سایت بنیاد اوقاف و امور کودکان
)1. Awqaf and Minors Affairs Foundation (AMAF

 .2ماده  43قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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سرمایهگذاری وجوه مربوط به آنان میباشد .این سازمان در چشمانداز خود میخواهد
به یک مدل جهانی در توسعه وقف و توانبخشی کودکان تبدیل شود .به منظور دستیابی
به اهداف استراتژیک ،بنیاد اوقاف و امور کودکان جهت دستیابی به اهداف استراتژیک
مش ــتاق است تا اس ــتعدادها را پرورش دهد و یک محیطی سرشـــار از خالقیت ،تعالی و
کارگروه ــی جهت بهبود کیفیت عملیـــات روزانه فراهم آورد [ .]89درآمد حاصل از اجاره
داراییهای اوقاف مربوط به بنیاد اوقاف و امور کودکان در سال  ،2012به میزان 114.600.000
درهم (حدود  946میلیارد ریال) میباشد ،عالوه بر این ،درآمدی که این بنیاد از موقوفهها
به دس ــت آورده اس ــت 78.400.000 ،درهم (حدود  647میلیارد ریال) میباشـــد [ .]90از
درآمد خالص ساختمانهای موقوفه که زیر نظر بنیاد اوقاف و امور کودکان اداره میشوند،
سالیانه سهمی به تشخیص هیئتمدیره کسر میگردد و صرف اداره ،نگهداری و مرمت
موقوفه میشود.]88[ 1
_چشمانداز :توانمند کردن کودکان و توسعه وقف
_مأموریت :تبدیل به یک مدل گسترده در سراسر جهان در توسعه وقف و توانمند ساختن
کودکان []91
• اهداف استراتژیک

_مراقب ــت و نگه ــداری از اوقاف ،طبقهبندی اســـناد مشـــابه ،مدیریت و ســـرمایهگذاری
وجوه مربوط به اوقاف برای راهاندازی پروژههای اقتصادی موفق که منطبق با شـــریعت
اسالمی هم باشند.
_نظارت بر بودجه مربوط به کودکان
_فراهم آوردن توصیهها و مشاورههایی برای ناظران موقوفات
_تداوم بخشیدن و ارتقا فعالیتهای خیریهای
_تشویق افراد خیرخواه برای اهدا کردن و کمک کردن
_سرمایهگذاری و توسعه وجوه مربوط به موقوفات []92

 .1ماده  52قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ

 / 104آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی

• نظارت قانونی بر اوقاف و حفظ اموال کودکان

بنی ــاد اوق ــاف و امور ک ــودکان مس ــئول نظـــارت قانونـــی بر اوقـــاف ،سرپرســـتی آنها،
بهرهبرداری و اداره اموال و هزینه درآمدهای آنها در محدوده شـــروط تعیینشـــده از سوی
واقف به منظور تحقق اهداف ش ــرعیه میباشد و اقدامات الزم برای حفظ اموال کودکان
یا کس ــانی که در حکم آنها باش ــند و اداره امور آنها بر اســـاس احکام این قانون و قانون
احوال شخصیه و در چارچوب احکام شریعت اسالمی اتخاذ میگردد و موسسه میتواند
برای حفظ موقوفات و اموال کودکان و توسعه آنها اقدامات زیر را اتخاذ کند:1
1.1توج ــه ب ــه اوقاف و حف ــظ آنها ،تالش برای تهیه فهرســـت اموال و مشـــخصات آنها،
حفظ اسناد مربوط به احداث و ثبت آنها در مراجع ذیربط بر اساس قوانین جاری.
2.2مدیریت و بهرهبرداری از اموال موقوفه که واقف خواستار نظارت بر آنها شده یا نشده
باشد یا شرط نظارت از آنها برداشته شده باشد.
3.3ارائ ــه پیش ــنهادها و توصیههایی به ناظران نســـبی اوقـــاف و اداره آنهـــا در مواردی که
خواسته شود.
خیر توانمند به وقف و دعوت به احیا و نهادینه کردن این سنت حسنه.
4.4تشویق و ترغیب افراد ِ
5.5راهان ــدازی پروژهه ــای اقتص ــادی کارآمـــد بـــا اتخـــاذ مدرنتریـــن شـــیوهها و ابزارهـــای
سرمایهگذاری اموال و توسعه آنها بر اساس احکام دین اسالم.
6.6بر عهده گرفتن مس ــئولیت قانونی وصی بودن بر شـــهروندانی که ولی یا وصی نداشـــته
باشند .موسسه همچنین میتواند بنا به درخواستهای صورت گرفته و با حکم دادگاه
مربوطه مسئولیت وصایت بر کودکان در امیرنشینهای دیگر را هم بر عهده بگیرد.
7.7ب ــر عه ــده گرفتن مس ــئولیت قیمومیت بـــر افراد فاقـــد صالحیت یـــا دارای صالحیت
ناقص و نیز بر عهده گرفتن مسئولیت وکالت قضایی مفقودان و غائبان بر اساس قانون.
8.8نظارت بر اقدامات اولیا و اوصیا و قیمها و وکالی قضایی.
9.9نظارت بر اموال افراد قاصر یا دیگر ســـاکنان امیرنشـــین دبی که در حکم آنها هستند.
این کار باید با حکم دادگاه صورت گیرد.
 .1ماده  21قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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1010مدیر ی ــت می ــراث متعلق ب ــه کودکان یا افرادی کـــه در حکم آنها هســـتند و نیز حفظ
اموال و اداره امور آنها.
1111سرپرس ــتی اجتماعی ،آموزش ــی و بهداشـــتی از کـــودکان یا افرادی کـــه در حکم آنها
هستند .این کار بر اساس قوانین و مقررات صادره از سوی حاکم صورت میگیرد.
1212اتخ ــاذ اقدامات حقوقی الزم به نیابت از نماینـــده حقوقی کودک یا فردی که در حکم
وی اس ــت .این کار باید به درخواس ــت خود او صورت گیرد و موسســـه در این صورت
میتواند اقدام به ارائه دادخواستهای قضایی ،شکایت به مراجع رسمی و نیز اقدامات
دیگر کند [.]88
یک ــه واقف برای خود یا افراد دیگری از نســـل خود یـــا نزدیکانش و یا حتی افراد
درصورت 
دیگر ش ــرط نظارت تعیین نکرده باشد ،بنیاد اوقاف و امور کودکان به حکم قانون مسئول
نظارت بر این موقوفات خواهد بود؛ چراکه به صورت کلی مسئولیت سرپرستی در زمینه
اداره ام ــور خیر ی ــه و صرف درآمدهای امـــوال آنها درراههای شـــرعی و منافع عمومی را بر
عهده دارد]88[ 1
• چارت سازمانی بنیاد اوقاف و امور کودکان

در رأس بنیاد اوقاف و امور کودکان یک هیئتمدیره قرار دارد و این سازمان دارای پنج اداره
در حوزههای مختلف میباشد ،که یکی از این ادارات ،ادارهی توسعه وقف است [.]93
• اداره توسعه اوقاف

بنی ــاد اوق ــاف و امور کودکان با اس ــتفاده از روشهایـــی که در ذیل آمدهانـــد ،به دنبال
توسعه موقوفات میباشد:
تشویق جوامع برای انجام فعالیت رفاهی ،تسهیل مشارکت افراد به انجام فعالیتهای
خیر یـ ـهای و وق ــف به ط ــور م ــداوم و انجـــام صدقات جاریـــه و خواســـتار احیـــا و افزایش
فعالیتهای خوب در جامعه.
افزایش کارایی مدیریت و سرمایهگذاری وجوهات مربوط به اوقاف بهواسطهی:
1.1تأسیس شرکتهای جدید اقتصادی موفق و ارتقا آنها مطابق با مقررات قانون اسالمی
 .1ماده  39قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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شکل )10 _4چارت سازمانی بنیاد اوقاف و امور کودکان

2.2اجاره دادن تسهیالت و تجهیزات مربوط به موقوفات
1
3.3کیفیت بخشیدن خدمات ارائهشده برای مشتریان برای تمام اقشار جامعه
4.4در نظر گرفتن تمامی شرایط و معیارهای افراد وقف کننده با هدف دستیابی به توسعه
 .1ماده  23قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ
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ملموس و واقعی در جامعه [.]94
• خدمات مربوط به موقوفات

بنی ــاد اوقاف و امور کودکان س ــه نوع خدمـــات مربوط به اوقاف را ارائـــه میدهد که در
حال حاضر هیچکدام از این خدمات به صورت آنالین انجام نمیشوند که این خدمات
عبارتاند از:
الف) درخواست ثبتنام برای یک موقوفه جدید
_این نوع خدمات توسط بخش خدمات مشتریان فراهم میگردد.
_عموم مردم حق مشارکت و کمک در خدمات نوع الف را دارا میباشند.
_ای ــن ن ــوع خدمات به مش ــتریان اجـــازه میدهد که یـــک دارایی را وقف کننـــد و آن را
مدیریت کنند و آن دارایی به نام صاحب وقف کننده نامگذاری میشود.
ب) ایجاد کمکهای مالی برای مشارکت در وقف
_خدمات نوع دوم به مش ــتریان اجازه میدهد که با درخواســـت خود ،در فعالیتهای
خیریهای و فعالیتهای مربوط به وقف به طور مستمر مشارکت داشته باشند.
_تمامی افراد باید حق مشارکت و کمک را داشته باشند.
_خدمات نوع سوم هم باید توسط بخش خدمات مشتریان فراهم گردد.
ج) ارسال درخواست برای صدور گواهینامه موقوفات
_این نوع خدمات به افراد متقاضی اجازه میدهد تا با ارائه اســـناد و مدارک مناســـب
برای موقوفه خود درخواست صدور گواهینامه نمایند.
_خدمات نوع سوم توسط اداره توسعه موقوفات فراهم میگردد []95
• منابع مالی

منابع مالی بنیاد اوقاف و امور کودکان عبارتاند از:1
_کمک مالی که قرار است در قالب بودجه کلی امیرنشین (دبی) ارائه شود.
_کمکها و هدایایی که به موسسه داده میشود و هیئتمدیره آنها را قبول میکند.
 .1ماده  58قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون بنیاد اوقاف و امور کودکان نابالغ

 / 108آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی

_درآمدها و سود ناشی از اجاره امالک و بهرهبرداری از اعیان و اموال موسسه.
_هرگونه منبع مالی دیگری که موسسه با انجام فعالیتها محقق میکند.
_درصدی که موسسه در قبال اداره امالک دریافت میکند و این سهم توسط هیئتمدیره
مشخص میشود [.]88
• مصارف اوقاف

مص ــارف و هزین هه ــای اوق ــاف در پنـــج دســـتهی مصارف مربـــوط به امور اســـامی،
مصارف مربوط به عدالت و تقوا ،مصارف اوقاف برای امور اجتماعی ،مصارف مربوط به
سالمت و مصارف اوقاف برای آموزش قرار میگیرند.
الف) مصارف اوقاف برای امور اسالمی
مس ــاجد در میان مسلمانان دارای نقش بسیار مهمی میباشند و آنچه به طور برجسته
نمایان است ،تعداد بسیار زیاد مساجد و موقوفات آنها میباشد .بااینحال ،بنیاد اوقاف
و امور کودکان همیش ــه تالش کرده اس ــت تا بهواســـطهی این مصارف از مســـاجد مراقبت
نمای ــد بهطور یکه ای ــن عبادتگاهها نقش متمایـــز خود را در جوامع نقـــش متمایز خود را در
داخل جوامع به عنوان مرکز دین و فرهنگ ایفا نمایند .همچنین این ســـازمان از افرادی که
خدمات ــی را از ق ــرآن ارائ ــه میدهند ،آن را به دیگـــر زبانهای زنده دنیا ترجمـــه میکنند و به
انتشار و گسترش سنت و علوم نبوی میپردازند ،حمایت و مراقبت مینماید.
ب) مصارف اوقاف برای عدالت و تقوا
در ای ــن نوع مص ــارف ،درآم ــد حاصل از اوقـــاف باید بـــر روی برقراری ارتبـــاط مفاهیم
عدالت و تقوا در جامعه و در نظر گرفتن تمام جنبههای عدالت و تقوا پرداخت شود.
ج) مصارف اوقاف برای امور اجتماعی
در این نوع مصارف ،درآمد حاصل از اوقاف برای آن دســـته از افرادی که در جامعه به
کمک نیاز دارند؛ مانند خانوادههای فقیر و پا کدامن ،یتیمان و افرادی که به حمایتهای
ویژه نیاز دارند ،مصرف میگردد.
د) مصارف اوقاف برای بهداشت
در طبقهبندی نوع چهارم ،درآمد حاصل از اوقاف به فراهم آوردن خدمات بهداشـــتی
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ب ــرای بیمارانی ک ــه به کمک نیاز دارند و هیچ مراقبتی از آنها نمیشـــود ،انتشـــار آ گاهی
بهداش ــتی در میان اعضای جوامع ،حمایت از مراکز تخصصی بهداشـــتی و فراهم آوردن
تجهیزاتی که موردنیاز آنها میباش ــد با استفاده از روشی که سطح خدمات بهداشتی را
در جامعه ارتقا دهد ،اختصاص داده میشود.
ه ) مصارف اوقاف برای آموزش
در طبقهبن ــدی نوع پنجم ،درآمد حاصل از اوقاف باید برای حمایت از نقش آموزش و
نه ــا ،ارائه کمک بـــه دانشپژوهـــان و دانشـــجویان ،فراهم آوردن
فراه ــم آوردن الزام ــات آ 
مطالعات علمی ،پش ــتیبانی از دانش ــجویان برتـــر که نیازمند کمک میباشـــند و برگزاری
کنفرانسها و تحقیقات علمی اختصاص داده شوند []96
4-44444إمارات الخیر
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریه ،پورتال "إمارات الخیر" را راهاندازی نموده تا
از این طریق تمام نهادهای خیریه در دبی با یکدیگر و با اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریهای مرتبط ش ــوند .ای ــن پورتال همچنین اهـــدا و کمک الکترونیکی را بهواســـطهی
اپلیکیشنهای هوشمند تسهیل مینماید [.]97
پورتال "إمارات الخیر" یک پروژهی پیشگام در داخل کشور امارات متحده عربی ،منطقه
عرب و در جهان در زمینه فعالیتهای خیریهای میباشد" .إمارات الخیر" اولین سیستم در
خاورمیانه است که انجمنها و مؤسسات خیریه را تحت یک سیستم جامع و تحت نظارت
و سرپرستی اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای به هم متصل میکند [.]98
ای ــن پورت ــال یک سیس ــتم اداری یکپارچـــه ارائه میدهد کـــه به توســـعه فعالیتهای
خیر یـ ـهای کم ــک مینماید .این پورتال با اســـتفاده از اتوماتیک کـــردن تمامی فرآیندهای
داخلی تراکنشهای مالی ،فعالیتهای انجمنها و جوامع خیریه را تســـهیل مینماید و
نه ــا را افزای ــش میدهد و بـــا اســـتفاده از ایـــن روش ،اهداکنندگان،
عملک ــرد و کارای ــی آ 
انجمنها و جوامع خیریهای بهرهمند میشوند .همچنین این پورتال ،یک درگاه پرداخت
1

1. Emirates Charity
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شکل )11 _4سایت إمارات الخیر

الکترونیکی امن ،قابلاعتماد و یکپارچه را از طریق پورتال و گوشـــیهای هوشمند فراهم
مینماید .با استفاده از این سیستم یکپارچه ،اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای
در دبی میتواند وظیفه نظارت و تسهیل فعالیتهای مربوط به انجمنها و جوامع خیریه
و صدور مجوز آنها را بهخوبی انجام دهد .هدف سیستم یکپارچه این است که تمامی
انجمنها و مؤسسات خیریه با نیازهای همدیگر آشنا شوند [.]98
• جستجو خیریهها

یکی از قابلیتهای این س ــایت ،امکان جســـتجو خیریهها بر اساس نام و فعالیتشان
میباشد که در شکل  12-4نشان داده شده است [.]99
خیریهه ــا بر اس ــاس نوع فعالیت ــی که انجام میدهند در دســـتههای مختلفی شـــامل
فرهنگ ،یتیم ــان ،کمکهای مالی ،کمکهای غیرمالی ،کوپـــن و  ...قرار میگیرند که
میتوان خیریهها را بر اس ــاس نوع فعالیت موردنظر جســـتجو کرد .بهعنوانمثال ،تنها یک
خیریه در دبی وجود دارد که زمینه فعالیت آن یتیمان میباشـــد و اطالعات آن در سایت
إمارات الخیر به ثبت رسیده است که در شکل  13-4نشان داده شده است [.]99
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شکل )12_4لیست خیریهها در سایت إمارات الخیر

شکل )13_4قابلیت جستجو خیریهها در سایت إمارات الخیر

• اهدا کمکهای مالی

یکی دیگر از قابلیتهای این س ــایت ،اهدا کمکهای مالی اســـت (شـــکل )14-4
[.]100
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شکل )14_4قابلیت اهدا کمکهای مالی در سایت إمارات الخیر

ای ــن کمکه ــای مالی میتوانن ــد الف) در قالـــب اهدا کمک بـــه خیریههای عمومی
باش ــند و ب) در قالب اهدا کمک به مســـاجد ،مدارس و  ...که با عنوان فهرست اهداء
(کمکهای مالی) آورده شدهاند [( ]101شکل .)15-4

شکل )15 _4انواع کمکهای مالی در سایت إمارات الخیر

الف) اهدا به خیریههای عمومی
در قس ــمت اول ،انواع خیریههای عمومی قرار دارند (شـــکل  )15-4که با انتخاب هر
مورد کلی ،انواع اهدا کمکهای مالی به طور جزئیتر قرار دارند [( ]102شکل .)16-4
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شکل  )16-4انواع کمکهای مالی در زمینه مؤسسات دبی برای زنان و کودکان

بهعنوانمث ــال؛ ب ــا انتخاب عنوان کلی "مؤسســـات دبـــی برای زنان و کـــودکان" ،انواع
یشـــود که افـــراد خیر میتواننـــد هر نوعـــی از آنها را که
یت ــر کمکه ــای مالی آورده م 
جزئ 
میخواهن ــد ،انتخ ــاب نمایند و میزان مبلغ خود را هـــم در کادر مربوطه وارد نمایند []102
(شکل .)17-4

شکل )17_4نوع اول کمکهای مالی :اهدا به خیریههای عمومی
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ب) فهرست اهدا (کمکهای مالی)
در این قس ــمت زمینههای کلی اهدا کمکهای مالی آورده شدهاند(شـــکل .)18-4
این زمینه عبارتاند از :مس ــاجد ،م ــدارس ،موقوفات ،پروژههـــای خانوادگی ،کلینیک،
پروژههای عمومی و .]103[ ...

شکل )18 _4فهرست کلی کمکهای مالی

بهعنوانمثال ،با انتخاب عنوان موقوفات ،مواردی که میتوانند وقف شـــوند ،به طور
یش ــوند .همچنین کشور ،میزان مبلغ هر مورد موقوفه و تعداد آنهم آورده
جزئیتر آورده م 
شده است .در کنار هر مورد ،گزینهای دارد که افراد خیر میتوانند موضوع وقف خود را به
س ــبد خرید اضافه نمایند .همچنین امکان جســـتجو بر اساس نوع کشور هم فراهم شده
است [( ]104شکل .)19-4
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شکل )19 _4موارد جزئیتر اهدا کمکهای مالی در یک موضوع خاص

• درخواست مجوز برای خیریه

یکی دیگر از قابلیتهای سایت إمارات الخیر ،درخواست مجوز برای خیریه میباشد
که برای این قس ــمت یکسری فرمهایی قرار داده شده است .این فرمها عبارتاند از ورود
اطالع ــات متقاضی ،ورود اطالع ــات خیریه ،ورود اطالعات مدیریـــت خیریه ،روزهای
فعالیت و ( ...شکل .]105[)20-4
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شکل )20 _4مراحل درخواست مجوز برای خیریهها

4-44444سازمان زاید بن سلطان آل نهیان در موضوع خیریه و بشردوستانه
س ــازمان خیر ی ــه و بشردوس ــتانهی زاید بن ســـلطان آل نهیـــان در ســـال  1992با فرمان
صادرشده از سوی مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نهیان با مقدار یکمیلیون دالر تأسیس
شد و تمامی درآمدهای این سازمان باید برای پروژهها و همچنین فعالیتهای خیریهای
و بشردوس ــتانه در داخ ــل و خارج از کشـــور مصرف شـــود [ .]106ارزشهای این ســـازمان
ش ــامل تعهد به خیریهها ،ش ــفافیت ،هویت ملی و کمک به نیازمندان میباشـــد [.]107
این سازمان در امیرنشین ابوظبی قرار دارد [.]108
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شکل )21 _4سایت سازمان زاید بن سلطان آل نهیان

_چشـ ـمانداز :ما معتقدیم ثروتی که به لطف خدا به ما اعطا شـــده است ،باید برای سایر
مردم در سراسر جهان مورداستفاده قرار گیرد [.]109
_مأموریت :انس ــانمحور اصلی هر تمدن است .پس الزم است که بر روی انسانها تمرکز
ش ــود ،زیرا عامل اصلی هر پیش ــرفت واقعی و پایدار انســـان اســـت .مهم نیست که چه
تعداد س ــاختمان ،مدارس ،تأسیس ــات ،مدارس ،بیمارســـتان ،پـــل و بناهای تاریخی
وجود داش ــته باش ــد و س ــاخته ش ــود ،تمامی اینهـــا دارای ماهیتی جامـــد و بدون روح
میباش ــند ک ــه نمیتوانند پایدار باشـــند .اما انســـانها روح واقعی هر چیزی را تشـــکیل
میدهن ــد و با هنر و مهارتی که دارند میتوانند این ســـازهها را حفظ کنند ،ارتقا دهند و
اصالح نمایند [.]110
• اهداف

الف)فعالیتهای خیریهای :مش ــارکت در تأســـیس و حمایت از مراکز بشردوســـتانه و
فرهنگی و مؤسس ــات علم ــی تحقیقاتی که در افزایش ســـطح آ گاهی و تعریف
درس ــت دین ،س ــنتها و آدابورســـوم ملی و متمدن ،و تالش دانشمندان در
توسعه تمدن بشری بهطورکلی نقش دارند.
ب)آموزش :مش ــارکت در تأس ــیس و حمایت از مدارس و نهادهای آموزش عمومی و
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پیشرفته و مراکز علمی تحقیقاتی ،کتابخانههای عمومی و نهادهای آموزش فنی
حرفـ ـهای ،ارائه بورس تحصیل ــی و کمکهزینه فرصت مطالعاتـــی ،و حمایت از
تالشهای نویسندگان ،مترجمان و ناشران.
ج)بهداش ــت :مشارکت در تأس ــیس و حمایت از بیمارســـتانها ،کلینیکها و مراکز
بهداش ــتی ،یتیمخانهها ،مرا ک ــز مراقبت از کودکان ،خانههای ســـالمندان و مراکز
مربوط به افرادی با نیازهای خاص.
د ) رفع نگرانی (تس ــکین) :مشارکت در تالشهای امدادی و کمکرسانی به مناطقی که
توس ــط بالیای طبیعی و اجتماعی دچار آسیب شدهاند؛ مانند زلزله ،قحطی ،سیل،
طوف ــان و جنگ؛ حمایت از تحقیقاتی با هـــدف مقابله با بالیای طبیعی و مهار کردن
آنها.
ه )جوای ــز  :اعط ــا جوایز علم ــی برای قدردانـــی از دانشـــمندان ،محققـــان و افرادی که
اکتشاف یا نوآوری به نفع بشریت داشتهاند [.]111
• وظایف (نقش سازمان در ابعاد مختلف)

الف) علمی
_انتشار فرهنگ خیریه بهواسطهی تحقیقات و مطالعات علمی و نوآور
_اهمیت بخشش با عزت
_تحکیم روح بخشش
_ارزش بهکارگیری بخشش
ب) عملی (کاربردی)
1
_بهکارگیری بهترین روشها در فعالیتهای بشردوستانه
_توسعه مهارتهای کارکنان
_ارتقا فعالیتهای داوطلبانه
_دستیابی به بهترین سوددهی در سرمایهگذاری
_تأسیس و ترویج ارزشهای شرکت
_انتشار مزایا به تمام بخشهای جامعه
1. Best Practices
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ج) اجتماعی
_تعامل با جامعه در فعالیتهای بشردوســـتانه از طریق مشـــارکت در نمایشـــگاهها و
کنفرانسها
_عضویت در سازمانهای بشردوستانه در داخل و خارج از امارات متحده عربی
_اجرا مسئولیت اجتماعی
_تشویق افراد به مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه
_تحکیم ارزشهای جامعه
_کمک به افراد در تأمین نیازهای ضروری
د) ملی
_بهکارگیری سیاستهای دولتی در فعالیتهای بشردوستانه
_هماهنگی با مراجع ذیربط در طرحهای ملی
_مشارکت در پروژهها و برنامههای ملی و بینالمللی
_مشارکت در مستندسازی و انتشار فعالیتهای شیخ زاید و دستاوردهای ملی وی
_همکاری با شرکا در برنامههای ملی به نفع کشور [.]112
• پروژهها و فعالیتها

ای ــن س ــازمان تعدادی پ ــروژه را در کشـــورهای عربی ،آســـیا ،آفریقا و اروپـــا انجام داده
اس ــت .تعداد  10پروژه در کش ــورهای عربی (فلســـطین ،یمن ،مراکش ،لبنان ،جمهوری
ف ــدرال کوموروس و مصر) 9 ،پروژه در کشـــورهای آســـیایی (هنـــد ،فیلیپین ،بنگالدش،
چین افغانستان و پاکستان) [ 10 ،]113پروژه در کشورهای آفریقایی (چاد ،کنیا ،موریس،
اتیوپی ،جمهوری مالی ،گامبیا و تانزانیا) و  10پروژه در کشـــورهای اروپایی (انگلســـتان،
بوسنی و هرزگوین ،بلژیک ،کوزوو ،آمریکا ،سوئد و نیوزلند) انجام شده است [ .]114این
پروژهها و فعالیتها در زمینه برنامه حج ،آموزشـــی ،بهداشـــت ،مراقبتهای بهداشتی،
س ــبد غذایی ،حمایت از خانوادههای نیازمند ،حمایت از زندانیان ،حمایت از یتیمان،
برنام هه ــای وق ــف و  ...میباش ــد [ .]115مجمـــوع هزینههای مربوط بـــه پروژههایی که در
کش ــورهای آس ــیایی انجام ش ــده اس ــت ،در حدود  51میلیون درهم ( 421میلیارد ریال)
میباشد [ ]116و در مورد هزینههای دیگر پروژهها اطالعاتی در دسترس نیست.
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4-44444سازمان هال لاحمر امارات متحده عربی در موضوع اجتماعی
هاللاحم ــر ام ــارات متح ــده عربی در تاریـــخ 1983/1/31تأســـیس شـــد و در تاریخ
 1986/8/27در فدراس ــیون بینالمللی صلیب سرخ و هاللاحمر به رسمیت شناخته
ش ــد [ .]117سازمان هاللاحمر یک ســـازمان بشردوستانه است [ .]118شیخ حمدان بن
زاید آل نهیان در س ــال  1986موقعیت ریاســـت هیئتمدیره هاللاحمر را عهدهدار بود و
پسازآن در سال  1993موقعیت ریاست سازمان را عهدهدار بود .در سال  2001هاللاحمر
امارات متحده عربی در ردهی بهترین سازمانهای بشردوستانه در سطح آسیا ،رتبه دوم
را بدس ــت آورد [ .]119ذینفعان این سازمان ،افراد آسیبدیده از بالیا در تمام اشکال آن،
یتیمان ،بیماران و فقرا میباشند [.]120
ازجمله عواملی که این س ــازمان را نســـبت به ســـایرین متمایز میکنـــد ،عبارتاند از:
انتش ــار اص ــول و حق ــوق بشردوس ــتانه در ســـطح بینالمللـــی و در یک دامنهی وســـیعتر،
بهکارگی ــری داوطلب ــان برای انجام فعالیتهای داوطلبانه ،ســـاخت یک جامعه ســـالم و
ایمن برای دستیابی به صلح اجتماعی به صورت محلی و بینالمللی [.]121
_چشمانداز :رهبری و تعالی در فعالیتهای بشردوستانه []122
_مأموریت :بسیج و هماهنگ کردن نیروی انسانی برای حمایت از آسیب پذیران []122

شکل )22_4سایت هاللاحمر امارات متحده عربی

یبرع هدحتم تاراما روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 121 /

• اهداف

_تقویت نقش سازمان در زمینه فعالیتهای بشردوستانه در داخل کشور
_حمایت از نقش سازمان در زمینه فعالیتهای بشردوستانه به طور بینالمللی
_انتش ــار و ایج ــاد فرهن ــگ داوطلبانه برای افزایـــش نقش افراد و مؤسســـات جامعه در
انجام فعالیتهای داوطلبانه
_نگهداری و توسعه منابع سازمان به منظور حمایت از فعالیتهای داوطلبانه
_توس ــعه آمادگی نیروی انس ــانی داخل سازمان در پاســـخگویی به تعامالت مربوط به
فعالیتهای بشردوستانه
_بهبود مستمر خدمات سازمان و رسیدن به تعالی []123

• نقش و وظایف

مطابق با ماده  26اولین کنوانس ــیون ژنو ( ،)1949ســـازمان هاللاحمر امارات متحده
عربی برای حمایت از سازمانهای رسمی در دوران جنگ و صلح فعالیت میکند.
الف) نقش سازمان در زمان صلح
س ــازماندهی برنامههای آ گاه ــی ،کمکهای اولیه ،حفاظـــت و کنترل بیمار یهای
واگی ــردار ،توجه به مس ــائل اجتماعی و ارائه کمکهای مختلف بشردوســـتانه به آســـیب
پذیران ،افراد نیازمند و قربانیان حوادث و بالیای طبیعی
ب) نقش سازمان در زمان جنگ
انتق ــال و درم ــان اف ــراد زخمی و کمک بـــه زندانیان در محـــدوده کنوانســـیون ژنو ،ارائه
کمکهای اولیه و امدادرسانی به قربانیان ،حفاظت از بیخانمان ،جستجو افراد گمشده
و رساندن آنها به خانوادههایشان [.]124
• خدمات

سازمان هاللاحمر امارات متحده عربی به ارائه یکسری خدمات میپردازد که عبارتاند
از:
_حمایت از پروژههای خیریهای
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در این قسمت ،افراد باید در فرم مربوطه (شکل  ،)23-4اطالعات پروژهی خیریهای
را ک ــه میخواهن ــد انجام دهن ــد ،وارد نمایند و همچنیـــن نوع پروژه (کلینیک ،مســـجد،
ساختمان و  ...که در شکل  24-4نمایان است) را مشخص نمایند [.]125

شکل )23_4حمایت از پروژههای خیریهای توسط سازمان هاللاحمر
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شکل )24_4انواع پروژههای خیریه

_کمک محلی
از دیگ ــر خدماتی که این س ــازمان ارائه میدهد ،کمکهای محلی اســـت که از مردم
مبالغ ــی را برای کمک کردن ،دریافت میکند و افراد میتوانند با ورود به پروفایل خویش،
در مورد نتایج کمکی که کردهاند ،پرسوجو کنند [( ]126شکل .)25-4

شکل )25 _4استعالم نتایج کمکهای محلی
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_پورتال داوطلبان
در این قسمت تعدادی فرم قرار داده شده که افراد با ورود اطالعات خویش میتوانند
ب ــه انجام فعالیتهای داوطلبانه بپردازند و انجام ایـــن فعالیتها تنها برای اتباع امارات
متحده عربی و ساکنان آن امکانپذیر است (شکل .]127[ )26-4

شکل )26_4پورتال انجام فعالیتهای داوطلبانه

_اهدا کمکهای مالی به صورت آنالین
یک ــی از قابلیتهای س ــازمان هاللاحمر امارات متحده عربی این اســـت که افراد به
صورت آنالین میتوانند مبالغی را برای کمک اهدا نمایند (شکل .]128[ )27-4
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شکل )27_4اهدا کمکهای مالی به صورت آنالین

4-4-4444شهر شارجه برای خدمات بشردوستانه (خدمات اجتماعی و سالمت)
شهر ش ــارجه برای خدمات بشردوستانه 1یک سازمان غیرانتفاعی محلی است که در
س ــال  1979در منطقه خلیجفارس با هدف توســـعه خدمات اجتماعی بـــه افراد نیازمند
تأسیس شده است .در سال  1995حاکم شارجه حکمی را صادر کرد و این سازمان را به
ک نهاد مس ــتقل معرفی ک ــرد که دارای شـــخصیت حقوقی و قانونی اســـت و در
عن ــوان ی 
رس ــیدن به اهداف خود ،از استقالل مالی و اداری برخوردار است .این مرکز اولین نهادی
است که در امارات به ارائه خدمات تخصصی به معلوالن میپردازد [.]129

)1. Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS
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شکل )28 _4سایت شهر شارجه برای خدمات بشردوستانه

_چشـ ـمانداز :تبدیلش ــدن به یک رهبر و پیشگام در امر طرفداری و توانمند ساختن افراد
دارای معلولیت [.]130
_مأمور ی ــت :تالش برای کاه ــش معلولیتهای مختلف از طریـــق مداخله زودهنگام و
توسعه جامعه ،توانمندسازی افراد معلول از طریق آموزش و ایجاد کار برای آنان جهت
تبدیلشدن آنها به افرادی مستقل و متکیبهخود در جامعه [.]130
م ــاده  12قانون ش ــماره  29مصوب  2006در مورد حقوق افـــراد معلول ،بیان میدارد که
دولت برای افراد معلول فرصتهای آموزشـــی یکسانی را فراهم آورده است و ناتوانی نباید
دلیلی برای فاصله گرفتن این افراد از یادگیری باشد [.]131
• اهداف

_توانمندس ــازی از طریق ارائه مستقیم خدمات آموزشی ،درمان و توانبخشی در کنار
ایجاد کار برای آنان
_کاهش علل ناتوانی با تشخیص و مداخله زودهنگام
_آ گاهی و آموزش عمومی در مورد مسائل معلولیت از طریق رسانههای جمعی
_ارائ ــه خدم ــات اجتماع ــی از طریـــق ارتباط بـــا بخشهـــای مختلف جامعـــه مانند
مدارس ،بیمارستانها ،مؤسسات دولتی و خصوصی و ...
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_همکاری بینالمللی با مؤسسات در دستیابی به اهداف در زمینه ناتوانی []132
• خدمات

_ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در مدارس و کارگاههای آموزشی
_آ گاهی بخشی افراد از طریق رسانههای مختلف
_ارائ ــه خدم ــات اجتماع ــی از طریـــق ارتباط بـــا بخشهـــای مختلف جامعـــه مانند
مدارس ،بیمارستانها ،انجمنهای محلی و ...
_ارائه خدمات مش ــاوره و آموزش به خانواده در مسائل مربوط به معلولیتها از طریق
سمینارها و سخنرانیهای مختلف
_پیگیری خدمات ارائهشده به معلولین
_خدمات درمانی []132

• فعالیت

_مدرس ــه و مهدک ــودک األمل ب ــرای ناشـــنوایان :ارائه خدمـــات آموزشـــی ،اجتماعی،
پشتیبانی و توانمندسازی کودکان ناشنوا
_مدرسه توسعه توانمندی :توانمندسازی افراد دارای معلولیت ذهنی از طریق آموزش
و به واسطهی بهترین تکنیکها ،روشها و برنامهها
_مرکز اوتیسم شارجه :ارائه خدمات به افراد مبتال به اختالالت اوتیسم
_مرکز مداخله زودهنگام :ارائه خدمات جامع درمانی ،آموزشـــی و روانی برای کودکان
معلول و کودکان در معرض خطر از بدو تولد تا سن  5سالگی
_گ ــروه درم ــان فیزیکی :ارائ ــه خدمات پشـــتیبانی بـــرای کودکانی بـــا محدودیتهای
تحرکی []133

• اهدا کمک به معلوالن و خانوادههای آنها

این سازمان یک قسمتی را برای کمک به معلوالن و خانوادههای آنها قرار داده است
و اف ــراد را ب ــه کمک و حمای ــت از خانوادههای معلوالن دعوت کرده اســـت که در شـــکل
 29-4نشان داده شده است [.]134
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شکل )29 _4اهدا کمک به معلوالن و حمایت از خانوادههای آنان
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اماکن متبرکه
در ح ــوزه مس ــاجد و اماکن متبرک ــه ،در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شـــکل
 30-4آورده ش ــده است و سپس نهادهای سیاستگذار و ناظر شناساییشدهاند و مورد
تحلیل قرارگرفتهاند .ترس ــیم نگاش ــت نهـــادی ،به درک بهتر جایگاه هر یـــک از بازیگران و
ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.

شکل )30 _4نگاشت نهادی نظام مدیریت مساجد و اما کن متبرکه

4-44444اداره کل امور اسالمی و اوقاف
متولی اصلی رس ــیدگی به مساجد و اماکن مذهبی امارات متحده عربی و همچنین
ناظر بر آن ها ،اداره کل امور اس ــامی و اوقاف اســـت که یک اداره حقوقی مستقل است و
به طور مستقیم به کابینه گزارش میدهد [.]60
اداره کل امور اس ــامی در چشـ ـمانداز خـــود میخواهد به یک مرجع جهانی اســـامی
تبدی ــل ش ــود .مأموریت ای ــن اداره در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکـــه ،اداره امور مربوط به
اسالم ،توسعه مساجد و مدیریت حج و عمره میباشد [.]61
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• مسئولیت

_مدیریت و نظارت بر مساجد
_سازماندهی امور حج و عمره
_نظارت بر مراکز دینی
_آموزش امامان و واعظان
_اعطا مجوز فعالیت به امامان و واعظان []63

• اهداف

_بهبود مساجد و ارتقا مهارت کارکنان آن
_تسهیل امور حج و عمره [.]63

• استراتژی

_اهداف استراتژیک اداره کل برای امور اسالمی و امور مربوط به اوقاف عبارتاند از:
_نمایان ساختن تصویر متمدن مساجد و توسعه آن
_توسعه مرکز فتوای اسالمی و ارتقا ارزشهای اجتماعی آن
_بهبود خدمات حج و عمره [.]64

اداره کل امور اس ــامی و اوقاف ،دارای ســـه مدیر اجرایی میباشـــد که یکی از آنها در
حوزه امور اس ــامی میباش ــد .ش ــش اداره زیرمجموعه این معاونت فعالیت میکنند که
عبارتن ــد از :اداره مس ــاجد ،اداره حج و عمره ،اداره مراکز و مؤسســـات مذهبی ،مرکز فتوا،
اداره موعظه ،و اداره تحقیقات و سانسور انتشارات مذهبی [.]65
• خدمات اداره امور اسالمی و اوقاف

اداره امور اس ــامی و اوقاف در حوزه مســـاجد و اماکن متبرکه یکســـری خدماتی ارائه
میده ــد که عبارت اس ــت از :خدمات فتـــوا ،خدمات حج و عمره ،خدمات مســـاجد،
خدمات مربوط به واعظان و موعظه کردن که در ادامه هرکدام به طور تفصیلی موردبررسی
قرارگرفتهاند [.]68
الف) خدمات فتوا
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خدماتی که در این قسمت ارائه میشوند ،عبارتاند از -1 :نرم افزار فتوا بر روی گوشی
(که در این قس ــمت بسیاری از مفتیها و دانشمندان پاسخگوی سؤاالت افراد میباشند
و تمام فتواها در یک نرمافزاری به نام  AVAYAطبقهبندی و ذخیرهشدهاند -2 ،).فتوای
الکترونیک ــی ب ــر روی وبس ــایت اداره امـــور اســـامی و اوقاف (بـــرای ارائه ایـــن خدمت،
قس ــمتی برای دریافت س ــؤاالت تعبیه شده اســـت و یک راهنمای قابلاعتماد است ).و
 -3فتوا از طریق پیامک با ش ــماره ( 2535که از این طریق افراد ســـؤاالت خود را از طریق
پیامک میپرس ــند و بیدرنگ به سؤاالت آنها پاسخ داده میشود) [ .]135این خدمات
توسط مرکز رسمی فتوا ارائه میشود [.]136
ب) خدمات حج و عمره
خدمات ــی ک ــه در این قس ــمت ارائ ــه میشـــوند عبارتانـــد از-1 :درخواســـت تغییر نام
پیمانکاران ،افتتاح یا جابهجایی ش ــعب حج -2 ،لغو مجوز کار حج -3 ،صدور مجوز
ب ــرای پیمانکاران حج و عمره -4 ،تمدید مجـــوز برای گروهها و پیمانکاران حج و عمره و
تن ــام زائ ــران بالق ــوه [ .]137تمامـــی ایـــن خدمات توســـط اداره حج و عمـــره ارائه
 -5ثب 
یش ــود .تمامی کارمندانی که مس ــئولیت حج و عمره را دارا میباشند ،عالوه بر قرارداد،
م 
باید اجازه فعالیت هم داش ــته باش ــند [ .]138همچنین خدماتی که در این قسمت ارائه
میشود ،به کسانی که قرارداد دارند اجازه میدهد که دفاتر رسمی جدیدی تأسیس کنند
و ی ــا موقعی ــت دفاتر موج ــود را تغییر دهند .تمامی خدمات ذکرشـــده ،توســـط اداره حج و
عمره ارائه میشود [.]139
ج) خدمات مساجد
خدماتی که در این قس ــمت ارائه میشـــوند ،عبارتاند از -1 :آمادهســـازی ،بررســـی و
ارزیابی خطبههای نماز جمعه -2 ،درخواست مجوز ساخت مساجد جدید -3 ،تأمین
نیازه ــا و الزام ــات مس ــاجد -4 ،اوق ــات شـــرعی -5 ،صفحهنمایـــش الکترونیکی و -6
خطبههای نماز جمعه [.]140
در خدم ــات نوع  ،1مردم میتوانند به ارائهی پیشـــنهادات برای بهبود خطبههای نماز
جمعه بپردازند؛ مانند پیش ــنهاد درباره موضوع ،هر نوع پیشنهاد در مورد عنوان خطبهها و
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اظهارنظر در مورد خطبههای هفتهی گذشـــته .این نوع خدمات توســـط دفتر حسابرســـی
داخلی انجام میپذیرد [.]141
در خدم ــات نوع  ،2درخواس ــت برای ســـاخت مســـاجد جدید توســـط اداره مســـاجد
دریافت میش ــود که با ش ــهرداری برای تخصیص زمین و صدور جواز برای ساختمانها
ارتباط دارد .این نوع خدمات توسط اداره مساجد ارائه میشود [.]142
خدمات نوع  3شامل تجهیزات صوتی و فیزیکی ایمن برای مساجد جدید و همچنین
مساجد قدیمی .این نوع خدمات توسط اداره مساجد ارائه میشود [.]143
در خدمات نوع  ،4یک سرویس الکترونیکی از طریق وبسایت اداره امور اسالمی و
اوقاف در دس ــترس اس ــت که به بازدیدکنندگان این امکان را میدهد تا به اوقات نماز در
امیرنش ــینهای مختلف دسترس ــی داشته باشـــند .این نوع خدمات توسط اداره فناوری
اطالعات ارائه میشود [.]144
در خدمات نوع ،5صفحهنمایش الکترونیکی در مساجد نصبشده است تا اطالعات
اسالمی را از این طریق در اختیار افراد قرار گیرد .این تکنولوژی باعث میشود تا اطالعات
به آسانی بهروزرسانی شود .این نوع خدمات توسط اداره مساجد ارائه میشود [.]145
در خدمات نوع  ،6عموم مردم میتوانند خطبههای نماز جمعه را در وبسایت اداره
امور اسالمی و اوقاف مطالعه نمایند .همچنین در این وبسایت آرشیو خطبههای نماز
جمعه در دسترس هستند و این خطبهها قابلیت دانلود و چاپ را دارا میباشند .این نوع
خدمات توسط دفتر حسابرسی داخلی انجام میپذیرد [.]146
د) خدمات مربوط به واعظان و موعظه کردن:
در این قسمت س ــازماندهی سخنرانیهایی جهت آ گاهی دینی [ ]147ارائه میشود
که هدفش ارتقا و انتشار فرهنگ اسالمی میباشد .این نوع خدمت توسط اداره موعظه و
ارشاد صورت میپذیرد [.]148
تمامی اطالعات مربوط به اداره کل امور اســـامی و اوقاف در بخش مربوط به وقف و
امور خیریه ،به شماره  2-1-2-5موردبررسی قرار گرفته است.
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4-44444اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه ای
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای به عنوان ناظر در حوزه مســـاجد و اماکن
متبرک ــه در امیرنش ــین دبی فعالیت مینمایـــد .این اداره در چشـــمانداز خود میخواهد به
یک پیشگام در فعالیتهای اسالمی تبدیل شود [.]79
• اهداف

_مراقب از مساجد و نظارت بر مدیریت آنها با هماهنگی بنیاد اوقاف و امور کودکان
_نظارت بر ساختوس ــاز مس ــاجد با هماهنگی شـــهرداری دبی و بنیـــاد اوقاف و امور
کودکان
_سازماندهی امور حج با هماهنگی مراجع ذیربط در دولت
_فعالیت برمبنای فتواهای صادرشده و شرعیات
_اعطای مجوز کار برای امامان جماعت ،واعظان ،استادان و معلمان []81

• وظایف

_مراقبت از مساجد و نظارت بر آنها
_تنظیم و نظارت بر امور فتوا و صدور آنها []81

• فعالیتها

_اعطای گواهی حفظ قرآن کریم به دانش آموزان در مراکز قرآنی دبی
_کمک به مساجد در دبی (سیستم تهویه ،فرش ،سیستم سرمایشی و )...
_موافقت با تأسیس نمازخانههای کوچک برای نماز
_تخصیص زمین برای ساخت مساجد
_جمعآوری زکات و صدقات
_فعالیت مربوط به خطبههای نماز جمعه []82

اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای دارای سه بخش میباشد که یکی از آنها
در حوزه امور اس ــامی میباشد .س ــه اداره زیرمجموعه این معاونت فعالیت میکنند که
عبارتند از :اداره تحقیقات ،اداره هدایت و ارشاد و اداره ارشاد مذهبی [.]84
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تمام ــی اطالعات مر ب ــوط ب ــه اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریـــهای در بخش
مربوط به وقف و امور خیریه ،به شماره  3-1-2-5موردبررسی قرار گرفته است.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت قرآن و فعالیتهای مذهبی
در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی ،در ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شکل
 31-4آورده ش ــده اس ــت و س ــپس نهادهای سیاســـتگذار و ناظر و شناساییشدهاند و
مورد تحلیل قرارگرفتهاند .ترسیم نگاشت نهادی ،به درک بهتر جایگاه هر یک از بازیگران
و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.

شکل )31 _4نگاشت نهادی نظام مدیریت قرآن و فعالیتهای مذهبی

4-44444اداره کل امور اسالمی و اوقاف
اداره کل امور اسالمی و اوقاف به عنوان که به عنوان ناظر در حوزه قرآن و فعالیتهای
مذهبی در امارات متحده عربی فعالیت مینماید ،یک اداره حقوقی مســـتقل است و به
طور مستقیم به کابینه گزارش میدهد [.]60
اداره کل امور اسالمی در چشمانداز خود میخواهد به یک مرجع جهانی اسالمی تبدیل
شود .مأموریت این اداره در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی ،اداره امور مربوط به اسالم برای
ارتقا آ گاهی مذهبی و توسعه مراکز قرآنی میباشد [ .]61از اهداف این اداره ،توانمند ساختن
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آ گاهی مذهبی جامعه جهت درک و مقابله با چالشهای جدید و معاصر میباشد [.]63
• مسئولیت

_ارائـ ـهی راهنماییه ــای مذهب ــی در امـــارات متحـــده عربـــی جهـــت القـــای اصول
میانهروی در اسالم
_گسترش فرهنگ اسالمی و ارتقا آ گاهی مذهبی
_برگزاری کنفرانس ،سمینار ،جشنها و مسابقات مذهبی
_چاپ و انتشار نسخ قرآن کریم
_نظارت بر مراکز دینی و مراکز حفظ قرآن کریم
_نقد و بررسی نشریات مذهبی []63

اداره کل امور اس ــامی و اوقاف ،دارای ســـه مدیر اجرایی میباشـــد که یکی از آنها در
حوزه امور اس ــامی میباش ــد .ش ــش اداره زیرمجموعه این معاونت فعالیت میکنند که
یکی از این ادارات ،اداره مراکز و مؤسسات مذهبی میباشد [.]65
• مراکز حفظ قرآن کریم

الف) مراکز حفظ قرآن کریم وابسته به اداره امور اسالمی و اوقاف
مراکز عمومی برای حفظ قرآن کریم برای اولین بار در اواخر دوران شیخ زاید بن سلطان
آل نهیان تأسیسش ــدهاند .اداره امور اســـامی و اوقاف برای مراکز حفظ قرآن کریم دارای
وظایف زیر است:
1.1تنظیم تمام دورههای حفظ قرآن (دو دوره در زمستان و یک دوره در تابستان)
2.2کس ــب اطالعات از سرپرست ش ــعب اداره امور اســـامی و اوقاف مربوط به مراکز تازه
تأسیسشده و تهیهی لیستی از تمام ادارهکنندگان و معلمان هر دوره
3.3اعالن کردن دورههای آینده
4.4درخواست و تجدید مجوز کار برای کارکنان مراکز
5.5کسب گزارشهای نهایی و میاندوره از شعب اداره امور اسالمی و اوقاف
6.6ارائه یک گزارش درباره پاداشهای نهایی کارکنان مراکز به مدیرکل اداره امور اســـامی
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و اوقاف جهت اخذ تصمیمات مناسب
7.7ش ــعب اداره امور اسالمی و اوقاف لیستی از دانشآموزانی را که دورهها را گذراندهاند،
به اداره حفظ قرآن کریم از اداره امور اسالمی و اوقاف ارائه و گزارش میدهند.
8.8اداره حف ــظ ق ــرآن کریم یک درخواســـت کتبـــی را بـــه ادارهی مالی ارســـال مینماید تا
پادشهای مالی این دانش آموزان را اهدا نماید [.]151
ب)مراکز خیریهای برای حفظ قرآن کریم (مراکزی که به واسطهی کمکهای خیریهای
تأسیسشدهاند):
1.1اداره حفظ قرآن کریم ،پیادهس ــازی مقررات و دستورالعملهای اداره امور اسالمی و
اوقاف را یک مرور کلی مینماید.
2.2تضمین اینکه تمام کارکنان مراکز مجوز فعالیت را از اداره امور اسالمی و اوقاف دارا
میباشند.
3.3درخواست گزارشهای میاندورهای برای فعالیتها ،هزینهها و درآمد مراکز.
4.4تضمین اینکه تمامی این مراکز ،فعالیتهای مربوط به سایر مراکز را انجام نمیدهند.
5.5برگزاری جلساتی با مدیران مراکز خیریه با هدف بهبود عملکرد مراکز [.]151
ج)وظایف مراکز وقفی حفظ قرآن کریم (مراکزی که با درآمد بهدســـتآمده از موقوفات
اسالمی تأسیسشدهاند):
1.1مرور کلی و بررسی مراکز وقف به واسطهی بازدیدهای دورهای
2.2بررسی پرداختهای مربوط حقوق کارکنان
3.3درخواست گزارشهای نهایی و میانسالی مربوط به درآمدها و هزینههای مراکز [.]151
_معیارهای اعطای مجوز به آموزش قرآن کریم:
1.1فردی که کاندید میشود باید تجربهی آموزش قرآن را داشته باشد.
2.2وی باید تجربهی عالی دربارهی قرائت و تجوید قرآن را داشته باشد.
3.3کس ــب تأییدیههای الزم برای محـــل کار ،درصورتیکه نامزد از مرکز حمایت نشـــده
باشد.
4.4نامزدها باید دارای رفتار خوب باشند.
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5.5ارس ــال نام ــه کاندیداتوری از مراکز حفظ قرآن کریم که توســـط اداره امور اســـامی و
اوقاف تأییدشده است.
6.6قبول شدن در آزمون مدیریت توسط اداره امور اسالمی و اوقاف [.]151
_برنامههای آیندهی توسعه مراکز عمومی برای حفظ قرآن کریم (پروژه شیخ زاید):
1.1انج ــام مطالعـ ـهای مرتبط ب ــا موقعیت این مراکز تا اطمینان حاصل شـــود که بیشـــتر
مناطق را پوش ــش میدهند و تش ــویق دانش آموزان برجسته سطوح  11و  12تا به امام
تبدیل شوند.
2.2تشویق دانشآموزانی که کل قرآن را حفظ کردهاند به مشارکت در مسابقات محلی،
منطقهای و بینالمللی.
3.3تأسیس مراکز وابسته به اداره امور اسالمی و اوقاف با برنامه آموزشی ساالنه [.]151
• خدمات اداره امور اسالمی و اوقاف

اداره امور اسالمی و اوقاف در حوزه حفظ قرآن کریم یکسری خدماتی ارائه میدهد که
عبارت است از:
 -1س ــازماندهی حفظ ق ــرآن کر ی ــم -2 ،نظارت بر مؤسســـات و مراکـــز برگزارکنندهی
مس ــابقات س ــاالنهی حفظ ق ــرآن کر ی ــم و  -3راهانـــدازی سیســـتمهای الکترونیکی برای
نظارت بر مراکز حفظ قرآن کریم [.]152
در خدمات نوع اول ،جلساتی در مساجد و برخی مراکز حفظ قرآن کریم برگزار میشود
که این جلس ــات از طریق س ــایت اوقاف ،مجله منار االســـام ،خطبههای نماز جمعه و
یش ــوند .همچنین یکسری کارگاههای آموزشی برای دانش
دیگر رسانهها اطالعرسانی م 
آموزان و برای عموم مردم برگزار میگردد .پس از حفظ موفقیتآمیز یک جزء از قرآن کریم،
دانش آموزان پاداش مالی از اوقاف دریافت خواهند کرد [.]153
در خدمات نوع دوم ،به منظور تش ــویق نســـل جدید برای خواندن و حفظ قرآن کریم،
اداره امور اسالمی و اوقاف بر مؤسسات و مراکز مذهبی برگزارکنندهی مسابقات ساالنهی
حفظ قرآن کریم نظارت میکند [.]154
در خدم ــات ن ــوع س ــوم ،مؤسس ــات و مراکـــز مذهبی اطالعاتـــی از قبیل تســـهیالت و
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امکان ــات ،دانش آم ــوزان ،معلمان و ادارهکنندگان را در وبســـایت اداره امور اســـامی و
اوقاف وارد میکنند .تمامی خدمات بیانشـــده ،توســـط اداره مؤسســـات و مراکز مذهبی
ارائه شده است [.]155
تمامی اطالعات مربوط به اداره کل امور اســـامی و اوقاف در بخش مربوط به وقف و
امور خیریه ،به شماره  2-1-2-5موردبررسی قرار گرفته است.
4-44444اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه ای
اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای به عنوان ناظر در حوزه قرآن و فعالیتهای
مذهبی در امیرنش ــین دب ــی فعالیت مینماید .این اداره در چشـــمانداز خود میخواهد به
یک پیشگام در فعالیتهای اسالمی تبدیل شود [.]79
• اهداف

اهداف اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه در حوزه قرآن و فعالیتهای مذهبی
عبارتاند از:
_انتشار فرهنگ دینی و توسعه آ گاهی مذهبی
_نظارت بر چاپ قرآن کریم و کتابهای مذهبی
_تأسیس مدارس حفظ قرآن کریم و نظارت بر آنها
_نظارت بر جشنها ،سمینارها ،کنفرانسها و مسابقات مذهبی
_نظارت بر برنامههای مذهبی و مراکز مطالعات اسالمی
_تمرکز بر فضائل اسالم و دین
_احی ــای میراث اس ــامی و مطالعه دربـــاره آنچه مســـلمانان در زندگی روزمـــره خود نیاز
دارند.
_حمایت از فرهنگ اسالمی و انتشار آن
_انتش ــار یک مجله با پیام اس ــام و بهرهبرداری از تمام رسانهها به منظور شناخته شدن
آن []78

یبرع هدحتم تاراما روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 139 /

• وظایف

وظایف اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه در حزوه قرآن و فعالیتهای مذهبی
عبارتاند از:
_تأسیس ،صدور مجوز ،نظارت و مدیریت مراکز حفظ قرآن کریم
_صدور مجوز نهادهای اسالمی و نظارت بر امور مالی ،اداری و فرهنگی آنها []78
• فعالیتها

_صدور مجوز برای مراکز اسالمی و مراکز حفظ قرآن کریم
_اعطای گواهی حفظ قرآن کریم به دانش آموزان در مراکز قرآنی دبی
_جمعآوری زکات و صدقات []82

• اختیارات

_رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی
ک ــه عالقهمن ــد به فعالیت در امیرنشـــین دبی هســـتند و اتخاذ اقدامـــات الزم در این
زمینه.
_تصویب ش ــیوههای آموزش ــی و برنامههای دینی که برای آموزش در مراکز حفظ قرآن
کریم مورد استفاده قرار میگیرد
_اتخ ــاذ اقدام ــات الزم برای س ــاماندهی بـــه مســـابقات فرهنگی -اســـامی و به ویژه
مس ــابقات قرآن کریم و پرورش نســـل حافظ کتاب خدا و آشـــنا با علـــوم قرآن کریم و
مزین به آداب آن.
_نظارت و کنترل اداری ،مالی و فرهنگی بر مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی.
_بررسی اسناد ،مدارک ،دفاتر و آمارهای مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی.
_تدوین نتایج بررس ــی و نظارت به صورت آمارهای ملموس به منظور اطالعرسانی به
مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات 1اسالمی [.]83
اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای دارای سه بخش میباشد که یکی از آنها

 .1ماده  3قانون شماره  26مصوبه  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
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در حوزه امور اس ــامی میباشد .س ــه اداره زیرمجموعه این معاونت فعالیت میکنند که
یکی از این ادارات ،اداره ارش ــاد مذهبی است و سه بخش زیرمجموعه این اداره عبارتند
از :بخش آ گاهی مذهبی ،بخش مشورت مذهبی و بخش مسلمانان جدید [.]84
تمام ــی اطالعات مر ب ــوط ب ــه اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریـــهای در بخش
مربوط به وقف و امور خیریه ،به شماره  3-1-2-5موردبررسی قرار گرفته است.

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمع بندی
با توجه به پیش ــینه وقف در فقه اسالمی ،کشـــورهای اسالمی هرکدام به نوعی در این
مبحث ورود داش ــتهاند و هریک دارای تجربیات و ســـازوکارهای اجرایی گوناگون در این
زمینه میباش ــند .در این بخش به خالصهی آنچه در امور وقف و خیریهی کشور امارات
متحده عربی میگذرد به طور خالصه و با نگاهی اجمالی پرداخته شده است.
جمعی ــت ام ــارات حدود  9میلیون نفر اســـت و پایتخت و بزرگترین شـــهر آن ابوظبی
میباش ــد .ن ــام رس ــمی آن ،ام ــارات متحـــده عربـــی اســـت و دارای مســـاحت 83.600
کیلومترمربع میباش ــد .امارات توس ــعهیافتهترین کشور حاشـــیهی جنوبی خلیجفارس از
لحاظ اقتصاد میباشد و از لحاظ رشد اقتصادی در سال  ،2015رتبه یازدهم را به دست
آورده است .بنا بر گزارش بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی امارات در سال  ،2014به
می ــزان  400میلی ــون دالر ( 12میلی ــون میلیارد ریال ایران) میباشـــد .واحد پول این کشـــور
درهم ( )AEDاست.
کشور امارات بهصورت فدرالی اداره میشود و اصلیترین نهادهای حکومتی آن رئیس
و نائب رئیس کش ــور ،ش ــورای عالی حکام ،شـــورای وزیران (هیئت دولت) ،مجلس ملی
اتحادی ــه و ق ــوه قضائی ــه میباش ــد .باالترین نهاد سیاســـی این کشـــور شـــورای عالی حکام
میباش ــد که متش ــکل از حکام امارتهای هفتگانه است و ریاست شورای عالی حکام بر
عه ــده حاکم ابوظبی میباش ــد .هیئتوزیران مســـئول تمام دســـتگاههای دولتی امارات
میباش ــد و متش ــکل از نخستوزیر ،معاونین نخســـتوزیر و وزرا میباشند که این افراد در
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مقابل رئیس کشور و شورای عالی حکام باید پاسخگو باشند .این کشور  14وزارتخانه دارد.
 %18اهالی این کشور اصلیت اماراتی دارند و  %32از اعراب دیگر کشورها و ایرانیان و
حدود  %50از اهالی جنوب آس ــیا هس ــتند .مذهب رســـمی این کشـــور اســـام است که
حدود  %96مردم را شامل میشود ( %16شیعه و مابقی سنی) و  %4مردم این کشور هم از
بقیهی مذاهب هس ــتند .بر اساس آخرین اطالعات ،ایرانیهای مقیم امارات حدود 150
هزار نفر میباشند.
بنا بر گزارش رتبهبندی کش ــورهای موردمطالعه ،کشور امارات متحده عربی در میان
کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور خیریه رتبه هفتم را کسب کرده است و بر اساس
گزارش بنیاد کمکهای خیریهای (که یک خیریهی بینالمللی اســـت) ،امارات در سال
 2015در زمینه خیرخواهانه رتبه  14ام را کسب کرده است.
از نظ ــر اس ــام منظور از وقف ،وقف مذهبی اســـت؛ مانند یک فـــداکاری داوطلبانه و
غیرقابلبازگش ــت از کل ثروت افراد یا بخشـــی از آن ،به صورت نقدی یا غیرنقدی .وقف
دارای س ــه جزء وقف کننده (واقف) ،موقوفات و ذینفعان میباشد که قانون بنیاد و امور
کودکان برای هرکدام یکس ــری ش ــرایط را در نظر گرفته اســـت .در کشور امارات وقفها در
س ــه دستهی وقف خانوادگی ،وقف خیریهای و وقف مشترک قرار میگیرند و موقوفات به
سه دستهی موقوفات قومی (ملتی) ،خیریهای و مشترک تقسیم میشوند.
در تفاوت بین وقف و خیریه بیان شـــده است که وقف یک کمک مالی دائمی است
و هنگامیکه یک وقف ایجاد شود ،هرگز نمیتواند بهعنوان یک هدیه اهدا شود ،به ارث
برده ش ــود و یا به فروش برسد و هزینه کردن بازده ناشی از آن مطابق با خواستههای واقف
یش ــود .درحالیک ــه خیر ی ــه ی ــک مفهـــوم گســـتردهتر اســـت کـــه شـــامل صدقه،
انج ــام م 
کمکهزینه ،ارث ،وام و وقف میباشد.
از دیگ ــر مفاهی ــم خیریه در امارات ،انجمنهای خیریه میباشـــد که این انجمنها
ب ــا هدف جمعآوری کمک (صدقه) به صورت نقدی و غیرنقدی و هزینه کردن آنها
در فعالیته ــای خیریهای داخل یا خارج از کشـــور تشکیلشـــدهاند و ایـــن انجمنها
بای ــد مجوزش ــان را ه ــر دو س ــال یکبـــار توســـط اداره امـــور اســـامی و فعالیتهـــای
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خیریهای تجدید کنند.
نیات وقف در این کش ــور در  7دســـتهی وقف برای امور اســـامی ،وقف برای دانش،
وقف برای عدالت و تقوا ،وقف برای افراد یتیم و فقیر ،وقف برای مراقبتهای بهداشتی،
وق ــف برای رفاه اجتماعی و خدم ــات اجتماعی و وقف بـــرای خانوادههای اهداکننده و
فرزندان آنان قرار دارند.
در بررس ــی تاریخچهی وق ــف ،تصوری که ملتهای قدیمی از آغـــاز عبادت از وقف
داش ــتند ،این بود که تنها میتوانستند امالک و مســـتغالتی را برای انجام امور نماز وقف
نمایند و در طول زمان وقف اشکال مختلفی به خود گرفت؛ مانند وقف یک قطعه زمین
برای انجام مراسم مذهبی ،وقف مکانهایی برای عبادت ،وقف پوشش و پرده کعبه .در
حال حاضر در مناطق غربی هم چیزی شبیه وقف وجود دارد.
در تاریخچـ ـهی وقف برای مس ــلمانان بیان شـــده اســـت که وقـــف در دوران حضرت
محمد (ص) ش ــناخته شده است و وی را به عنوان یک فرد خیر در صدقه دادن و انجام
کارهای خوب برای تمامی افراد میش ــناختند .زمینههای فعالیتهای خیریهای در این
دوران عبارتان ــد از :وقف مس ــاجد ،وقف خانـــه ،وقف زمینهای مزروعـــی ،وقف پول و
حیوانات و اسلحه برای جنگ ،حفاری چاه و وقف آب.
در بررس ــی وضعیت موجود ،بنیاد اوقاف و امور کودکان گزارشـــی در مورد داراییهای
مر ب ــوط ب ــه اوق ــاف ارائه میدهد ک ــه در این گـــزارش داراییهـــا به دودســـتهی داراییهای
مس ــاجد و داراییهای س ــاختمان تقسیم میشـــوند که مجموع این داراییها  1665مورد
میباش ــد .بن ــا ب ــر گ ــزارش مرک ــز بینالمللـــی تحقیـــق و توســـعه (مـــداد -متخصـــص در
فعالیته ــای خیر یـ ـهای) ،مؤسس ــات و انجمنهای خیریه امارات که در این ســـایت به
ثبت رس ــیدهاند ،در تاریخ ژانویه  ،2016به تعداد  58مورد میباشـــد (کـــه از این تعداد 19
مورد آن مربوط به خیریههایی است که در دبی فعالیت میکنند) .تعداد خیریههایی که
در س ــایت "إمارات الخیر" به ثبت رس ــیدهاند 23 ،مورد میباشـــد که این تعداد مربوط به
خیری هه ــای دبی میباش ــد .همچنین "اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریهای" یک
لیس ــتی از مؤسس ــات و انجمنهای خیریه کـــه در دبی دارای مجوز میباشـــند را گزارش
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میکند که تعداد آنها  19مورد میباشد.
بازیگ ــران فعال در ح ــوزه وقف ،امور خیریه ،مســـاجد و قرآن در کشـــور امارات متحده
عر ب ــی در چه ــار دس ــتهی نهاده ــای سیاســـتگذار ،نظارتی ،تســـهیل گر و ســـازمانهای
غیرانتفاعی قرار دارند .نهادهای سیاستگذار و ناظر در حوزه وقف و امور خیریه در کشور
امارات" ،اداره کل امور اسالمی و اوقاف" و "وزارت امور اجتماعی" میباشند .در امیرنشین
دب ــی" ،اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای" و "بنیاد اوق ــاف و امور کودکان" هم به
عنوان یک نهاد سیاستگذار و ناظر در حوزهی وقف و امور خیریه فعالیت میکنند.
سیاسـ ـتگذار و ناظر در حوزهی مســـاجد در کشـــور امارات" ،اداره کل امور اسالمی و
اوقاف" میباش ــد و همچنین "اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای"" ،بنیاد اوقاف
و امور کودکان" ،و "ش ــهرداری دبی" به عنوان نهادهای نظارتی در حوزه مســـجد فعالیت
میکنند .در امور مربوط به قرآن" ،اداره کل امور اســـامی و اوقاف" و "اداره امور اســـامی و
فعالیتهای خیریهای" نظارت بر امور مربوط به مساجد را بر عهده دارند.
"اداره کل امور اسالمی و اوقاف" یک ادارهی حقوقی مستقل است که مسئولیت اداره
امور مربوط به اسالم و اوقاف ،مدیریت و نظارت بر مساجد ،نظارت بر مراکز دینی و مراکز
حفظ قرآن کریم ،نظارت و سرمایهگذاری اوقاف (اوقاف مذهبی) و ارتقا سنت وقف را بر
عهده دارد .این اداره داری س ــه مدیر اجرایی در امور اســـام ،اوقاف و خدمات پشتیبانی
دارد و دارای یک اداره حفظ قرآن کریم اســـت که وابســـته به این اداره اســـت و مسئولیت
تنظی ــم دورههای حفظ قرآن کریم ،کســـب اطالعات از تمـــام ادارهکنندگان و معلمان هر
دوره و درخواست تجدید مجوز کار برای کارکنان مراکز را بر عهده دارد .اداره امور اسالمی
و اوقاف به ارائه خدمات مربوط به  -1حفظ قرآن (سازماندهی جلسات حفظ قرآن کریم
و نظارت بر مراکز برگزارکنندهی مس ــابقات ســـاالنه حفظ قرآن) -2 ،مساجد (درخواست
مجوز س ــاخت مساجد ،آماد هس ــازی و ارزیابی خطبههای نماز و تأمین نیازها و الزامات
مس ــاجد) و  -3وقف (ترویج وقف از طریق رســـانههای مختلـــف ،مدیریت و نظارت بر
درآمدهای اوقاف و حفظ و نگهداری آنها) میپردازد.
"وزارت ام ــور اجتماع ــی" دارای ه ــدف بهبـــود فعالیتهـــای اجتماعی به واســـطهی
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توس ــعهی سیاسـ ـتهای یکپارچه و ارائه خدمات ویژه جهت دستیابی به یک جامعهی
منسجم میباشد .وزارت امور اجتماعی دارای یک وبسایت جامعه به نام musahama
را برای خیریهها راهاندازی کرده اس ــت که لیســـت تمامی خیریهها و فعالیتهای مربوط
ب ــه آنه ــا در این وبس ــایت آورده ش ــده اســـت .این وبســـایت نقـــش یک رابـــط را بین
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی ،مردم و مشـــارکتهای داوطلبانـــه ایفا میکنـــد ،ولی در حال
حاضر این وبسایت در دسترس نمیباشد.
ته ــای خیریـــهای" یـــک اداره دولتـــی در دبی اســـت که
"اداره ام ــور اس ــامی و فعالی 
مس ــئولیت نظ ــارت بر مراکز خیر ی ــه در دبی را دارا میباشـــد ،همچنیـــن وظیفهی گزارش
فهرس ــت موقوفات ،ثبت و مدیریت آنها مطابق با شـــریعت اســـامی ،نظارت بر چاپ
قرآن کریم ،نظارت بر مراکز حفظ قرآن کریم ،مراقبت از مساجد ،نظارت بر مدیریت آنها
را دارا میباش ــد .این اداره برای ش ــکلگیری انجمنها و مؤسســـات خیریهای و یا رد آنها
بای ــد یک تأییدیـ ـهی اولیه از وزارت امور اجتماعی دریافـــت نماید .همچنین خیریهها به
منظور مجوز گرفتن برای فعالیتهایشـــان باید از دو نهاد "وزارت امور اجتماعی" و "اداره
امور اس ــامی و فعالیته ــای خیریهای" یک تأییدیه کســـب نماید .این اداره داری ســـه
بخش میباش ــد :بخش فعالیتهای خیریهای ،بخش امور اســـامی و بخش پشـــتیبانی
ش ــرکت .این اداره با اس ــتفاده از برنامههـــا و گزارشهایی که خیریههـــا تهیه میکنند و در
اختیار اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای قـــرار میدهند ،بر امور مربوط به آنها
کنترل مینماید.
"بنیاد اوقاف و امور کودکان" یک اداره دولتی در دبی است که وظیفهی نظارت قانونی
ب ــر اوق ــاف ،مراقبت و س ــرمایهگذاری آنها ،نظـــارت قانونی بر موقوفـــات و مدیریت وجوه
مربوط به اوقاف را بر عهده دارد .همچنین مســـئولیت تأمین رفاه کودکان را دارا میباشد.
درآمد این بنیاد در سال  2012از اجاره داراییهای اوقاف حدود  946میلیارد ریال و درآمد
حاصل از موقوفهها در حدود  647میلیارد ریال میباشـــد .بنیاد اوقاف و امور کودکان به
صورت کلی مس ــئولیت سرپرس ــتی در زمینه اداره امور خیریه و صـــرف درآمدهای اموال
آنها در راه شرعی و منافع عمومی را بر عهده دارد و درصورتیکه واقف برای خود و یا افراد
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دیگری از نس ــل خود یا نزدیکانش و یا حتی افراد دیگر شرط نظارت را تعیین نکرده باشد،
ای ــن بنیاد مس ــئولیت نظارت بر موقوف ــات را عهـــدهدار خواهد بود .این بنیـــاد دارای پنج
ادارهی مختل ــف اس ــت ک ــه عبارتاند از :اداره توســـعه وقـــف ،اداره امور کـــودکان ،اداره
سرمایهگذاری ،اداره امور مالی و اداره پشتیبانی .اداره توسعه اوقاف با استفاده از یکسری
مکانیسمهایی به توسعه موقوفات میپردازد :تسهیل مشارکت افراد به انجام فعالیتهای
خیریهای و وقف ،افزایش کارایی و مدیریت و ســـرمایهگذاری وجوهات مربوط به اوقاف،
و در نظر گرفتن تمامی ش ــرایط و معیارهای افراد وقف کننده با هدف دستیابی به توسعه
ملم ــوس و واقعی در جامعه .مصارف موقوفات بنیاد برای امور اســـامی ،عدالت و تقوا،
امور اجتماعی ،سالمت و آموزش میباشد.
در کش ــور امارت ،امیرنش ــین دبی ،سازمان "إمارت الخیر" نقش تسهیل گر را برای امور
خیر ی ــه ایف ــا میکن ــد و به عنوان ی ــک بانک اطالعاتی بـــه معرفی خیریهها در ســـطح دبی
میپردازد .این پورتال توس ــط اداره امور اســـامی و فعالیتهای خیریهای راهاندازی شده
اس ــت .این پورتال اولین سیستم در خاورمیانه اســـت که انجمنها و مؤسسات خیریه را
تحت یک سیس ــتم جامع و تحت نظارت و سرپرستی اداره امور اسالمی و فعالیتهای
خیر یـ ـهای به هم متصل میکند و این اداره با اســـتفاده از پورتال میتواند وظیفه نظارت و
تس ــهیل فعالیتهای مر ب ــوط به خیریهها را به خوبی انجام دهـــد .قابلیتهای مختلف
این وبسایت عبارتاند از :جستجو خیریهها بر اساس نام و فعالیتشان ،اهدا کمکهای
مال ــی (که ب ــه دو صورت اهدا ب ــه خیریههای عمومی و فهرســـت اهـــدا کمکهای مالی
میباشد) و درخواست مجوز برای خیریهها.
س ــه س ــازمان غیرانتفاعی و مؤسس ــات خیریه برتر در امـــارات در موضوعات مختلف
شناسایی و موردبررسی قرار گرفتند.
 .1سازمان خیریه و بشردوستانه "زاید بن سلطان آل نهیان" مهمترین سازمان خیریه
در موضوع بشردوستانه میباش ــد و تمامی درآمدهای این سازمان برای پروژهها و
فعالیتهای خیریهای و بشردوســـتانه داخل و خارج از کشـــور مصرف میشـــود.
ای ــن س ــازمان دارای اهداف ــی در زمینههـــای مختلـــف فعالیتهـــای خیریهای،
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آموزش ،بهداشت ،رفع نگرانی (تسکین) و جوایز میباشد .این سازمان تعدادی
پ ــروژه را در کش ــورهای عربی ،آســـیا ،آفریقا و اروپـــا انجام داده اســـت و مجموع
هزینههای مربوط به پروژههایی که در کشـــورهای آســـیایی انجام شده است ،در
حدود  421میلیارد ریال میباشد.
.2س ــازمان "هاللاحم ــر امارات متحده عربی" یک ســـازمان بشردوســـتانه در موضوع
خدمات اجتماعی میباشد .این سازمان در فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و
هاللاحمر به رس ــمیت شناخته شده اســـت .هاللاحمر امارات متحده عربی در
س ــال  2001در ردهی بهترین سازمانهای بشردوستانه در سطح آسیا ،رتبه دوم را به
دس ــت آورده است .ذینفعان این سازمان عبارتاند از :افراد آسیبدیده از بالیا در
تم ــام اش ــکال آن ،یتیمان ،بیماران و فقـــرا .خدماتی که این ســـازمان ارائه میدهد
ش ــامل حمای ــت از پروژ هه ــای خیریـــهای ،کمکهـــای محلـــی ،پورتـــال انجـــام
فعالیتهای داوطلبانه و اهدا کمکهای مالی به صورت آنالین میباشد .وظایفی
ک ــه این س ــازمان بر عه ــده دارد عبارت اســـت از :کمک بـــه زندانیـــان ،حفاظت از
که ــای اولیه و امدادرســـانی بـــه قربانیان ،توجه به مســـائل
بیخانم ــان ،ارائ ــه کم 
اجتماع ــی ،ارائ ــه کمکهای مختلف بشردوســـتانه به آســـیب پذیـــران و قربانیان
حوادث و بالیای طبیعی و . ...
.3سازمان "شهر شارجه برای خدمات بشردوستانه" ،یک سازمان غیرانتفاعی محلی
جف ــارس با هدف توســـعه خدمـــات اجتماعی بـــه افراد
اس ــت ک ــه در منطقه خلی 
نیازمند تأسیس شده است .این مرکز اولین نهادی است که در امارات به خدمات
تخصص ــی به معل ــوالن میپردازد .خدماتی که این ســـازمان ارائـــه میدهد عبارت
اس ــت از :ارائ ــه خدمات آموزش و توانبخشـــی در مدارس ،آ گاهی بخشـــی افراد از
طریق رسانههای مختلف ،ارائه خدمات اجتماعی از طریق ارتباط با بخشهای
مختلف جامعه ،ارائه خدمات مشاوره و آموزش به خانوادهها در مورد معلولیتها،
پیگیری خدمات ارائه ش ــده به معلولین و ارائه خدمات درمانی .یکی از خدمات
ش ــاخصی که این س ــازمان ارائه میدهد ،اهـــدا کمک به معلـــوالن و خانوادههای
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آنها میباشد.
پس از شناسایی بازیگران در سطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام ،نگاشت نهادی
مربوط به آنان ترس ــیم شده اس ــت که به درک بهتر جایگاه هر یک از بازیگران و ارتباطات
فیمابین آنان کمک مینماید.
نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی
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نگاشت نهادی مساجد در کشور امارات متحده عربی

در ای ــن گزارش تعدادی قان ــون مورداســـتفاده قرارگرفتهاند که عبارتانـــد از -1 :قانون
مج ــوز فعالی ــت س ــازمانها و انجمنهای خیریه در دبـــی (مصوب  )2006کـــه این قانون
توس ــط اداره ام ــور اس ــامی و فعالیتهـــای خیریـــهای منتشـــر شـــده اســـت -2 ،قانـــون
انجمنهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی (مصوب )2013
که این قانون هم توس ــط اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای منتشـــر شده است،
 -3قان ــون اوق ــاف و امور ک ــودکان (مصوب  )2007که مســـئول اجرای ایـــن قانون یکی از
قضات دادگاه بدوی دبی است.
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نگاشت نهادی قرآن در کشور امارات متحده عربی

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر و رئیس دولت امارات در سال  2006قانونی را منتشر
کرد و "اداره امور اسالمی و اوقاف" را تأسیس کرد که این اداره مسئولیت اداره امور مربوط
به اوقاف ،نظارت و سرمایهگذاری اوقاف ،مدیریت و نظارت بر مساجد و نظارت بر مراکز
خیریه حفظ قرآن کریم را بر عهده دارد که این نهاد به طور مســـتقیم زیر نظر هیئتوزیران
اس ــت و به طور مس ــتقیم گزارشهای دورهای مرتبط به عملکرد ،فعالیت و پیادهســـازی
اهداف ــش را ب ــه کابینه گزارش ده ــد .به عبارتی مدیریـــت و سیاســـتگذاری در زمینهی
توسعه وقف در کشور امارات به صورت واحد و متمرکز صورت میپذیرد.
در امیرنش ــین دبی هم دو نهاد "اداره امور اســـامی و فعالیتهـــای خیریهای" و "بنیاد
اوقاف و امور کودکان" مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر خیریهها و موقوفههای دبی
را بر عهده دارند .چنانچه خیریهها در امیرنشین دبی بخواهند برای انجام فعالیتهایشان
مجوز بگیرند ،باید از دو نهاد وزارت امور اجتماعی و اداره کل امور اسالمی و فعالیتهای
خیر یـ ـهای یک تأییدیه کس ــب نمایند و چنانچه خیریههایی کـــه تحت نظارت اداره امور
اس ــامی و فعالیتهای خیریهای میباشند ،بخواهند منحل شـــوند ،این اداره باید یک
تأییدیهی اولیه از وزارت امور اجتماعی کسب نمایند (شکلگیری خیریهها هم به همین
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ترتیب است).
ته ــای خیریـــهای بـــرای اینکـــه بتوانـــد وظیفـــه نظارت و
اداره ام ــور اس ــامی و فعالی 
سرپرس ــتی خود بر خیریهها را به درس ــتی انجام دهد ،یک پورتال به نام "إمارات الخیر" را
راهاندازی نموده اس ــت که لیس ــت تمامی خیریههای دبی و فعالیتهای مربوط به آنها
در این پورتال آورده شده است .انجمنهای خیریه در دبی تعدادی گزارش و بیانیههایی
را ب ــه این اداره ارائه میدهن ــد و اداره از این طریق میتواند انجمنهـــا را کنترل نماید .این
گزارشهای ،برنامهها و بیانیهها عبارتاند از :آمار و ارقام حسابهای بانکی ،گزارشهای
ساالنه درباره حسابهای نهایی و روش کسب منابع مالی و . ...
وظیفـ ـهی نظارت بر روی مس ــاجد بر عهدهی چهار نهاد اداره امور اســـامی و اوقاف،
اداره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریهای ،بنیاد اوقاف و امور کودکان و شهرداری دبی
میباش ــد یعنی نظارت بر مس ــاجد به صـــورت واحد و متمرکز صـــورت نمیپذیرد .بر روی
مدیریت مساجد دو نهاد اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای و بنیاد اوقاف و امور
کودکان نظارت میکنند و بر ساختوســـاز مســـاجد تمامی نهادهای ذکرشـــده بهجز اداره
امور اسالمی و اوقاف نظارت دارند .اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریهای مسئولیت
تأمی ــن الزام ــات مس ــاجد ،تخصی ــص زمیـــن بـــرای مســـاجد و فعالیتهـــای مربـــوط به
خطبههای نماز جمعه را بر عهده دارد.
مدیریت مساجد در کشور امارات بر عهدهی نهاد اداره امور اسالمی و اوقاف میباشد
که این مدیریت و سیاسـ ـتگذاری به صورت واحد و متمرکز صورت میپذیرد .این اداره
مس ــئول توس ــعه مساجد ،ارائه فتوای اســـامی و آموزش امامان و واعظان را بر عهده دارد.
تعداد مس ــاجد امارات متحده عربی  4818مورد میباشـــد و همچنین این کشـــور دارای
چهارمین مسجد بزرگ جهان؛ مسجد شیخ زاید میباشد.
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پیوست

پیوست  -1قانون شماره  9مصوب  ،2007قانون تأسیس اوقاف و امور کودکان
دفتر جناب حاکم
فرمانداری دبی
قانون شماره  9مصوب سال 2007
تأسیس موسسه اوقاف و امور افراد قاصر
ما محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی
پس از اطالع از قانون معامالت مدنی صنفی شماره ( )5مصوب سال ،1985
و قانون صنفی شماره ( )28مصوب سال  2005درباره اسناد شخصی،
و قانون اوقاف و امور اسالمی شماره ( )7مصوب ساب 1994
و قانون شماره ( )6مصوب سال  2004درباره تأسیس موسسه اوقاف و امور افراد قاصر
و اصالحات آن،
قانون زیر را صادر میکنیم:
ماده ()1
این قانون به "قانون تأسیس موسسه اوقاف و امور افراد قاصر شماره ( )9مصوب سال
 "2007معروف خواهد بود.
ماده ()2
هدف از کلمات و عبارتهای ذکرشده در این قانون ،معانی مشخصشده در مقابل
هر یک از آنهاست؛ مگر اینکه معنای دیگری از سیاق متن برداشت شود:

 / 164آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی

امارت :امیرنشین دبی
شورای اجرایی :شورای اجرایی امیرنشین دبی.
موسسه :موسسه اوقاف و امور افراد قاصر.
مجلس :هیئتمدیره موسسه.
رئیس :رئیس هیئتمدیره.
دبیر کل :دبیر کل موسسه.
قانون احوال ش ــخصیه :قانون صنفی شـــماره ( )28مصوب ســـال  2005درباره احوال
شخصیه و اصالحات مربوط به آن.
اوقاف :هر مال منقول یا غیرمنقولی که در راســـتای جلب رضایت خداوند متعال ،به
یک مرکز خیریه وقف میشود.
اموال :هر مال منقول یا غیرمنقولی متعلق به سازمان اوقاف یا افراد قاصر یا افرادی که
در حکم آنها باشند.
س ــن رش ــد :سن بلوغ شخص که  21سال قمری است و وی در آن سن از تمامی قوای
عقلی بهرهمند میشود و از محوریت خارج میگردد.
قاصر :کس ــی که به سن رشد نرسیده باشـــد؛ چه از لحاظ نسبی معلومالحال باشد یا
نه.
کسی که در حکم قاصر است :جنینی که وجود آن در رحم ثابت شده باشد ـ مجنون
ـ کمعقل ـ سفیه ـ سادهلوح ـ مفقود ـ غائب.
صغیر غیر ممیز :کودکی که به سن  7سالگی نرسیده باشد.
صغیر ممیز :کودکی که سن  7سالش تمامشده باشد.
فاقد صالحیت :صغیر غیر ممیز ـ مجنون ـ کمعقل.
فرد دارای نقص صالحیت :کس ــی که به ســـن تمییز رســـیده باشـــد ،اما به ســـن رشد
نرسیده باشد .یا کسی که به سن رشد رسیده باشد ،ولی سفیه یا سادهلوح باشد.
لقیط :کسی که نسبش معلوم نباشد.
غائب :شخصی که وطن و محل اقامتش مشخص نباشد.
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مفقود :شخص ناپدیدشدهای که معلوم نباشد ،مرده یا زنده است.
حمل مستکن :جنینی که وجودش در رحم مادر اثبات شده است و به زودی به دنیا
میآید.
س ــفیه :ش ــخصی که مالش را با ریختوپاش و اســـراف برخالف عقل و شـــرع از بین
ببرد.
ذو غفلة (س ــادهلوح) :ش ــخصی که به خاطر زود گول خـــوردن در معامالت مالیاش
ضرر میکند.
معتوه :کسی که کم فهم ،دارای بیان نامشخص ،بیتدبیر و در حد مجنون باشد.
ً
مجنون :کس ــی که اصال عقل نداشـــته باشـــد ،یا بی مواقع عقلش را از دست بدهد و
دچار کمعقلی و نفهمی شود.
ولی :پدر یا پدربزرگ واقعی.
وصی :شخصی که مسئولیت اداره اموال و امور فرد صغیر را دارد.
وص ــی مختار :ش ــخصی ک ــه از طرف پدر یا پدربزرگ واقعی مســـئول رســـیدگی به امور
مالی شده باشد و این حق و اختیار برخوردار باشد.
قیم :شخصی که مسئول اداره اموال و امور محجور شده باشد.
وکیل قضائی :ش ــخصی که مسئولیت اداره اموال و امور فرد غائب و مفقود را بر عهده
دارد.
مشاور قضائی :شخصی که مسئولیت کمک به افراد دارای نقص جسمانی در انجام
و امضای معامالت حقوقی را بر عهده دارد.
ترکه :اموال و حقوقی که فرد متوفی بر جای میگذارد.
ماده ()3
به موجب این قانون موسسهای دولتی به نام "موسسه اوقاف و امور افراد قاصر" تأسیس
میشود که نهادی حقوقی و مستقل و دارای اختیارات الزم برای انجام تمامی اقدامات و
کارهایی اس ــت که مسئولیت پیگیری آنها به این موسســـه سپرده میشود .این موسسه
میتواند با طرفهای دیگر قرارداد امضا کند و یا دادخواست قضایی علیه یکطرف ارائه
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ً
دهد و یا متقابال ،دادخواس ــتی علیه آن ارائه شـــود .همچنین موسســـه اوقاف و امور افراد
قاصر از نهادهای وابسته به شورای اجرایی است و میتواند شخصی را به عنوان نماینده
خود انتخاب کند.
ماده ()4
مقر این موسس ــه در دبی اس ــت و میتواند نمایندگیها یا دفاتر دیگر در داخل امارات و
خارج از آنهم دایر کند.
ماده ()5
هیئتمدیره موسس ــه که متشکل از رئیس و شش عضو باکفایت و متخصص است
و انتص ــاب تعیین پاداشهای آنها به دســـتور رئیس شـــورای اجرایـــی صورت میگیرد،
اداره ام ــور این موسس ــه را بر عهده دارد .مدت عضویت اعضای هیئتمدیره ســـه ســـال
است و امکان تمدید این عضویت وجود دارد.
ماده ()6
هیئتمدیره موسسه نهاد عالی آن به شمار میرود و از تمامی اختیارات و قدرتهای
الزم و بهویژه صالحیت اجرای اقدامات زیر برخوردار است:
تدوین سیاستهای کلی موسسه و نظارت بر اجرای آنها.
تصویب س ــاختار تشکیالتی و مقررات و آییننامههای داخلی که تضمینی برای سیر
درست امور در موسسه باشند.
موافق ــت ب ــا انفاق از اموال موسس ــه و تـــاش در جهت نگهداری و حفـــظ آنها بدون
تعرض به اموال خصوصی افرادی که موسسه وصی و قیم اموال آنها به شمار میرود یا بر
اساس احکام شریعت اسالمی وکالت قضایی بر آنها دارد.
تصویب پیشنویس بودجه ساالنه و حسابوکتاب پایان سال موسسه.
پیشنهاد قوانین درباره اقدامات موسسه.
ماده ()7
هیئتمدی ــره میتوان ــد برخی اختیارات مذکور در ماده قبلـــی را به رئیس ،یا هرکدام از
اعضا ،یا دبیر کل و یا یکی از کمیتههای موسسه واگذار کند.
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ماده ()8
هیئتمدیره نایبرئیس ــی از میان اعضای خود انتخاب میکند که در غیاب رئیس،
ج ــای وی را پ ــر کن ــد .هیئتمدی ــره همچنیـــن میتوانـــد برخـــی اختیـــارات رئیـــس را به
نایبرئی ــس تفو ی ــض کند و در کن ــار آن کمیتههای دائمی یا موقتی بـــرای کمک به او در
انج ــام کارها تش ــکیل ده ــد .این نهاد همچنیـــن میتواند طبق صالحدید خـــود از برخی
کارشناسان و متخصصان که مشارکتشان را در انجام کارهای تخصصی مفید تشخیص
میدهد ،برای ش ــرکت در نشسـ ـتهای خود دعوت کند؛ هرچند که آنها نمیتوانند در
جلسات رأی بدهند.
ماده ()9
هیئتمدی ــره دسـ ـتکم ه ــر دو م ــاه یکبـــار تشـــکیل جلســـه میدهـــد و میتوانـــد به
درخواس ــت رئیس یا حداقل س ــه نفر از اعضا خواستار تشـــکیل جلسه شود و حد نصاب
الزم برای تشکیل جلسات حضور  4عضو ازجمله رئیس یا نایبرئیس است.
ماده ()10
هیئتمدی ــره موسس ــه تصمیمات خـــود را با رأی اکثریتـــی آرای اعضای حاضر صادر
میکند و در صورت تساوی آراء ،رأی رئیس هیئتمدیره تعیین کننده است و وی در هر
طرفی قرار داش ــته باش ــد ،رأی آن به عنوان رأی اکثریتی مدنظر قرار میگیرد .در هر جلســـه
هیئتمدی ــره ،صورتجلس ــات هم نوشـــته میشـــود و به امضـــای حاضرین میرســـد و
مصوبات به امضای رئیس میرسد.
ماده ()11
هیئتمدی ــره گزارش س ــاالنه خ ــود را با ذکـــر تفصیلـــی جنبههای فعالیت موسســـه و
پروژههای آن و نیز سیر کارها در این موسسه و اداره مالی به کمیته اجرایی تحویل میدهد
و این گزارش حداکثر باید تا سه ماه پس از پایان سال مالی موسسه تحویل داده شود و در
آن پیش ــنهادها و توصیههای الزم به همراه یک نســـخه از گزارش دایـــره نظارت مالی ارائه
شود.
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ماده ()12
رئیس نماینده موسس ــه در روابط آن با طرفهای دیگر و در مقابل دســـتگاه قضایی به
شمار میرود ،اما او و هیچکدام از اعضای دیگر هیئتمدیره مسئولیتی در قبال اقدامات
و یا خودداری دیگران از انجام یک کار در کمال حســـن نیت ،ندارند؛ هرچند که در قبال
کالهبرداری و اشتباهات بزرگ مسئول هستند.
ماده ()13
چک ــدام از اعض ــای هیئتمدیره یـــا کارکنان موسســـه نمیتوانند در هیـــچ پروژه یا
هی 
توافقنامهای که با موسس ــه امضا میشود ،منافع مستقیم یا غیرمستقیمی داشته باشند و
چی ــک از آنها هم نمیتوانند با اس ــتفاده از اموال اوقاف و افـــراد قاصر و دیگر نهادهای
هی 
وابس ــته به هیئتمدیره یا مواردی که زیر نظر موسســـه اداره میشـــوند و یا موسسه وصی و
قیم آنها حساب میشود ،اقدام به خرید یا فروش به نفع خود یا دیگری کنند و هر اقدامی
که برخالف احکام این ماده صورت گیرد ،باطل است.
ماده ()14
موسس ــه دبیرخانهای دارد که ریاس ــت آن بر عهده دبیر کل اســـت و وی هم با تصمیم
رئیس کمیته اجرایی و با پیشنهاد هیئتمدیره انتخاب میشود و در مقابل هیئتمدیره
مسئول اجرای سیاستهای کلی موسسه و عملکرد خوب نهادها و ادارات زیرمجموعه
موسس ــه خواهد بود .دبیر کل همچنین نقش مخبر هیئتمدیره را دارد و بدون اینکه حق
رأی داشته باشد ،در تمامی جلسات هیئتمدیره شرکت میکند.
ماده ()15
هیئتمدیره به پیش ــنهاد دبیر کل دســـتورات الزم درباره ساختار تشکیالتی موسسه،
ادارات زیرمجموعه آن و نیز اختیارات آنها صادر میکند و همچنین به دســـتور دبیر کل
میتوان بخشها یا دوائر جدیدی در ادارات زیرمجموعه تأسیس کرد و اختیارات هر یک
از آنها را تعیین و یا تعدیل و اصالح کرد.
ماده ()16
تمامی اموال و اس ــناد و مس ــتندات در مدت حداکثر  6ماهه پس از تاریخ اجرای این
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قانون به موسس ــه انتقال پیدا میکند و فرقی نمیکند که این اموال و اســـناد یا مســـتند نزد
دای ــره امور اس ــامی و فعالیتهای خیریه باشـــد یا دایره محاکم یا بانکهـــا و یا هر ارگان
دیگری.
ماده ()17
دادگاهها و مراکز پلیس و بیمارس ــتانها و اداره ثبتاحوال و اســـکان ،بانکها و دیگر
مراج ــع ذیربط ،وراث بالغ و ش ــرکای امـــوال ـ هرکدام بهنوبه خود ـ باید مرگ هر شـــخص
قاصر یا افراد دیگری که در حکم او باشند و نیز مگر کفیل بچههای مجهولالهویه و یا ولی
ی ــا وصی را گزارش دهند تا موسس ــه بتوانـــد اقدامات حقوقی الزم بـــرای حفظ حقوق افراد
قاصر و افرادی که در حکم آن هس ــتند ،را اتخاذ کرده و وضعیت حقوق و تعهداتی را که
در قبال آنها دارد ،تا  30روز پس از مرگ مشخص کند.
ماده ()18
موسسه بهمحض دریافت این گزارشها بر اساس احکام ماده قبل ،خودبهخود و یا به
درخواس ــت اولیای امر ،اقدامات الزم برای حصر اموال منقول و غیرمنقول قاصر و افرادی
که در حکم او هس ــتند را انج ــام دهد و درباره حقوق و تعهداتی کـــه دارند ،تصمیمگیری
کند .موسسه همچنین با حکم دادگاه میتواند مکانهای بسته را بازکرده و اسناد مربوط
به این اموال را حفظ و تمامی اموال به ارث گذاشتهشـــده را که در دفتر رســـمی ثبت شده
است ،را دریافت کند تا اقدامات الزم برای اداره آنها یا سرمایهگذاری به صالحدید خود
و ب ــا در نظ ــر گرفتن منافع اف ــراد قاصر و افرادی کـــه در حکم آنها هســـتند را اتخاذ کند تا
زمینه تقس ــیم یا تحویل این اموال پس از پایان مدت نیابتش از افراد قاصر و افرادی که در
حکم آنها هستند ،فراهم شود.
ماده ()19
هیچیک از وراث بالغ یا ش ــرکای متوفی که قاصر یا در حکم آن باشـــند ،پس از تاریخ
م ــرگ نمیتوانند در اموال به ارث گذاشتهشـــده یا اموال مشـــترک دخـــل و تصرف کنند تا
اینک ــه مراحل حصر این ام ــوال در مدت حداکثر  30روزه از تاریخ اعالم فوت به موسســـه
طی شود و در این مدت هر اقدامی که بدون مجوز کتبی موسسه اوقاف و امور افراد قاصر
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از سوی افراد مذکور صورت گیرد ،باطل است.
ماده ()20
احکام ماده قبلی بر شرکای افراد زیر هم جاری میشود:
 – 1محجور به خاطر کمعقلی یا جنون یا سفاهت یا سادهلوحی از تاریخ صدور حکم
محجوریت.
 – 2مفقود یا غائب از تاریخ ابالغ حکم موسســـه مبنی بر ثابت شـــدن فقدان یا غیبت
فرد.
ماده ()21
موسس ــه مسئول نظارت قانونی بر اوقاف ،سرپرســـتی آنها ،بهرهبرداری و اداره اموال و
هزین ــه درآمدهای آنها در محدوده ش ــروط تعیینشـــده از ســـوی واقف بـــه منظور تحقق
اهداف ش ــرعیه اس ــت و اقدامات الزم برای حفظ اموال افراد قاصر یا کسانی که در حکم
نه ــا باش ــند و اداره امور آنها بر اس ــاس احکام ایـــن قانون و قانون احوال شـــخصیه و در
آ
چارچوب احکام شریعت اسالمی اتخاذ میگردد و موسسه میتواند برای حفظ موقوفات
و اموال افراد قاصر و توسعه آنها اقدامات زیر را اتخاذ کند:
توج ــه ب ــه اوقاف و حفظ آنها ،تالش برای تهیه فهرســـت اموال و مشـــخصات آنها،
حفظ اسناد مربوط به احداث و ثبت آنها در مراجع ذیربط بر اساس قوانین جاری.
مدیریت و بهرهبرداری از اموال موقوفه که واقف خواستار نظارت بر آنها شده یا نشده
باشد یا شرط نظارت از آنها برداشته شده باشد.
ارائه پیشنهادها و توصیهها به ناظران نسبی اوقاف و اداره آنها در مواردی که خواسته
شود.
تشویق ترغیب افراد خیر توانمند به وقف و دعوت به احیا و نهادینه کردن این سنت
حسنه.
راهان ــدازی پروژ هه ــای اقتص ــادی کارآمـــد بـــا اتخـــاذ مدرنتریـــن شـــیوهها و ابزارهـــای
سرمایهگذاری اموال و توسعه آنها بر اساس احکام دین اسالم.
بر عهده گرفتن مس ــئولیت قانونی وصی بودن بر شـــهروندانی که ولی یا وصی نداشـــته
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باش ــند .موسسه همچنین میتواند بنا به درخواستهای صورت گرفته و با حکم دادگاه
مربوطه مسئولیت وصایت بر افراد قاصر در امیرنشینهای دیگر را هم بر عهده بگیرد.
ب ــر عهده گرفتن مس ــئولیت قیمومیـــت بر افراد فاقـــد صالحیت یـــا دارای صالحیت
ناقص و نیز بر عهده گرفتن مسئولیت وکالت قضایی مفقودان و غائبان بر اساس قانون.
نظارت بر اقدامات اولیا و اوصیا و قیمها و وکالی قضایی.
نظارت بر اموال افراد قاصر یا دیگر ســـاکنان امیرنشـــین دبی که در حکم آنها هستند.
این کار باید با حکم دادگاه صورت گیرد.
مدیریت میراث متعلق به افراد قاصر یا افرادی که در حکم آنها هســـتند و نیز حفظ
اموال و اداره امور آنها.
سرپرس ــتی اجتماعی و آموزش ــی و بهداشـــتی از افراد قاصر یا افرادی که در حکم آنها
هستند .این کار بر اساس قوانین و مقررات صادره از سوی حاکم صورت میگیرد.
اتخ ــاذ تمامی حقوق ــی الزم به نیابت از نماینده حقوقی قاصر یا فردی که در حکم وی
اس ــت .این کار باید به درخواس ــت خود او صورت گیرد و موسسه در این صورت میتواند
اقدام به ارائه دادخواسـ ـتهای قضایی ،شـــکایت به مراجع رســـمی و نیـــز اقدامات دیگر
کند.
ماده ()22
موسس ــه در چارچوب اصول شرعی و حقوقی میتواند در اموال متعلق به افراد قاصر یا
اف ــرادی ک ــه در حکم آنها هس ــتند ،به هر شـــکلی که به نفع آنها باشـــد ،دخل و تصرف
کند.
ماده ()23
موسس ــه در راس ــتای تحقق اهداف خود در زمینه حفظ موقوفات ،اموال افراد قاصر و
افرادی که در حکم آنها هستند و نیز اداره ،بهرهبرداری و توسعه آنها در چارچوب اصول
و احکام شرعی باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 – 1تأسیس شرکتهای جدید و خرید شرکتهای موجود و مشارکت در آنها.
 2ـ انجام اقدامات تجاری و فعالیتهای اقتصادی دیگر.
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ماده ()24
موسسه در راه اجرای احکام این قانون باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 – 1کمک گرفتن از حکومت.
 – 2تفو ی ــض اختیار به کارمندان خود بـــرای انجام بازدیدهای میدانی از محل زندگی
اف ــراد قاص ــر و اف ــرادی ک ــه در حکم آنها هســـتند تا از ایـــن طریق در جریـــان اوضاع آنها
قرارگرفته و گزارشهایی در این زمینه تهیه کنند.
 – 3برخورد با هرگونه سرپیچی غیرقابلتوجیه از اجرای مصوبات و دستورات موسسه
به عنوان یک تخلف که مس ــئولیت قانونی به دنبال دارد .موسســـه همچنین باید با افراد
ول ــی ،وص ــی ،قیم و غیره که ب ــه عمد مانع از عمل کارمندان موسســـه بـــه وظایف خود بر
اس ــاس بن ــد  2این قانون ش ــوند ،برخ ــورد کند؛ چراکه ایـــن ممانعـــت از انجاموظیفه یک
کارمند دولتی ،مستوجب بازخواست کیفری است.
ماده ()25
تمامی اقدامات ولی ،وصی ،قیم و وکیل قضایی تحت نظارت موسسه قرار میگیرد و
هرک ــدام از آنها موظف به ارائه حس ــابوکتاب و گزارشهای مالـــی دورهای موثق درباره
اقدامات خود در زمینه مدیریت اموال فرد قاصر یا هرکسی هستند که در حکم وی است.
ماده ()26
سرپرس ــتی مالی موسسه ش ــامل اموال فرزندان قاصر افراد محجور نیز که دچار جنون،
کمعقلی ،سفاهت و سادهلوحی شده باشند و یا اموال فرزندان قاصر افراد مفقود یا غائب
نیز میشود.
ماده ()27
که ــای عامـــل در امیرنشـــین دبـــی دربـــاره ســـرمایهها و
موسس ــه بای ــد از تمام ــی بان 
حس ــابهای افراد قاصر و افرادی که در حکم آنها هســـتند و نیز افراد قاصر متوفی و افراد
متوفایی که در حکم قاصر بودند ،اس ــتعالم بگیرد و هرگونه برداشـــت از این حســـابها را
ممنوع کند و دستورات ویژهای برای برداشت ،واریز یا انتقال این اموال بهحساب موسسه
صادر کند.
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ماده ()28
موسس ــه حق درخواست توقیف خودروهای شخصی افراد قاصر یا افراد متوفای قاصر
یا افرادی که در حکم آنها هستند ،را دارد و در این صورت این خودروها باید توسط اداره
راهنمایی و رانندگی توقیف ش ــود و موسسه میتواند هر اقدامی که بخواهد با آنها انجام
ده ــد .این موسس ــه همچنی ــن میتواند خواســـتار نصـــب برچســـب توقیف بـــر روی این
خودروها و محدودیت و ممنوعیت دخل و تصرف در آنها جز با مجوز مکتوب خود شود
و رفع توقیف آنها را منوط به موافقت خود کند.
ماده ()29
موسس ــه میتواند پروانههای تجاری و حرفهای مربوط بـــه افراد قاصر یا افرادی را که در
حکم آنها باش ــند در اداره توسعه اقتصادی امیرنشین (دبی) توقیف کند و به هر شکلی
ک ــه ص ــاح ببیند در آنها در راس ــتای منافع ایـــن افراد دخل و تصرف کند .این موسســـه
همچنی ــن میتواند دخل و تصرف در این پروانههـــا و مجوزها جز با مجوز مکتوب خود را
ممنوع کند.
ماده ()30
در صورت عدم حضور نماینده حقوقی قاصر یا هرکسی که در حکم اوست و یا حکم
محجور ی ــت ی ــا س ــلب آزادی به م ــدت بیش از  6مـــاه علیه او صادر شـــده اســـت ،و نیز
یک ــه ام ــوال قاصر یا کس ــی ک ــه در حکم قاصر اســـت در معرض خطر قـــرار گیرد،
درصورت 
موسسه میتواند از دادگاه ذیصالح خواستار عزل فرد و تعیین نگهبان موقت یا نائب برای
وی کند و هرکس ــی هم که چنین حکمی در حق وی صادر میشـــود ،باید اموال قاصر یا
کس ــی را ک ــه در حکم قاصر اس ــت ،ب ــه نگهبان موقت یا موسســـه تحویل دهـــد .این افراد
همچنین باید اس ــناد و صورتحس ــاب مربوط به اداره اموال قاصر یا فردی را که در حکم
قاصر بوده اس ــت ،ت ــا مدت  30روز پس از صدور حکم عزل به نگهبان موقت یا موسســـه
تحویل دهد.
ماده ()31
وقتی اموال قاصر یا کسی که در حکم قاصر است ،به خاطر تصرف ناشایست نماینده
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قانون ــی یا هر دلیل دیگری در معرض خطر قرار گیرد ،موسســـه میتوانـــد به دادگاه مراجعه
کرده و خواستار سلب اختیارات یا کاهش این اختیارات شود.
ماده ()32
وصی بودن موسسه با تحقق یکی از این شروط پایان مییابد:
الف :به س ــن رش ــد رس ــیدن قاصر بنا به حکم دادگاه ذیصالح .البته موسسه میتواند
درصورتیکه مصلحتی وجود داش ــته باشـــد ،از دادگاه خواســـتار تداوم مسئولیت خود به
عنوان وصی شود.
ب :مرگ قاصر.
ت :بازگشت والیت شرعی به پدر یا پدربزرگ واقعی.
 – 2مس ــئولیت قی ــم بودن موسس ــه بـــرای محجور بـــا از بین رفتـــن محجوریت وی بر
اساس حکم دادگاه پایان مییابد و موسسه درهرحال میتواند در بازه زمانی  90روزه پس از
تاریخ درخواست صاحبان اموال ،این اموال را به اولیای امر تحویل دهد و در آن زمان باید
اموال مذکور را بر اساس صورتجلسه و با امضای دبیر کل و اولیای امر واگذار کند.
ماده ()33
یک ــه در می ــان وراث فردی قاصر یا در حکم قاصر وجود داشـــته باشـــد ،وصی
درصورت 
میراث باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 – 1ارائه رونوشت تأییدشده از صورتجلسات پرداخت پول یا اسناد مالی یا اشیای
باارزش به خزانه دادگاه به منظور تسویهحساب.
 -2قرار دادن موسسه در جریان اقداماتی که در حال حاضر درباره میراث متوفی اتخاذ
میشود یا اقداماتی که قبل از واگذاری این مسئولیت به موسسه اتخاذ شده است.
 3ـ ارائه صورتحساب دورهای درباره اداره اموال برجایمانده به موسسه.
 - 4ارائ ــه فهرس ــتی از حقوق و بدهیهـــای مربوط به اموال باقیمانـــده متوفی و برآورد
ارزش این اموال طی بازه زمانی  90روزه پس از تعیین وی یا هر بازه زمانی اضافیتری که از
سوی دادگاه مشخص شود.
 – 5اطالعرس ــانی ب ــه موسس ــه درباره تسویهحســـاب بدهیهایی که دعـــوای قضایی
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درباره آنها به جریان نیفتاده است.
 – 6تحویل س ــهم جداگانه قاصر یا افرادی که در حکم قاصر باشند ،به موسسه و این
امر مش ــروط به این اس ــت که مغایرتی با منافع قاصر نداشـــته باشـــد و وی از لحاظ قانونی
ملزم به تداوم شراکت نباشد.
ماده ()34
موسس ــه بر اساس اصول شرعی میزان مشخصی از درآمد اموال سرمایهگذاری شده به
نف ــع موقوف ــه و افراد قاصر یا کس ــی ک ــه در حکم قاصر باشـــد ،را در قبـــال اداره این اموال و
فعالیت در راس ــتای افزایش آنها درخواســـت میکند که میزان آن از سوی هیئتمدیره و
بر اساس اصول شرعی مشخص میشود.
ماده ()35
زکات قاصر یا کس ــی که در حکم وی باشد ،واجب است و موسسه باید آن را از اموال
وی خارج کرده و در مصارف شرعی هزینه کند.
ماده ()36
یک ــه ف ــرد ،کر و ال ل یا ک ــر و کور ،یا کور و ال ل باشـــد یا دچار نقص جســـمانی
درصورت 
ش ــدید باش ــد و به همین دلیل نتواند خواســـته خود را بیان کند ،موسسه به عنوان مشاور
قضایی وی مسئولیت انجام کارها و امضای معامالت حقوقی وی را بر عهده میگیرد.
ماده ()37
تملک اموال موقوفه یا ادعای داشتن حق عینی درباره آن به خاطر گذشت زمان جایز
نیست.
ماده ()38
ساختوساز در امالک موقوفه با تأیید دادگاه صورت میگیرد.
ماده ()39
یک ــه واقف برای خود یا افراد دیگری از نســـل خود یـــا نزدیکانش و یا حتی افراد
درصورت 
دیگر ش ــرط نظارت تعیین نکرده باش ــد ،موسســـه اوقاف و اموال افراد قاصر بهحکم قانون
مس ــئول نظارت بر این موقوفات خواهد بود؛ چراکه به صورت کلی مســـئولیت سرپرستی
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در زمینه اداره امور خیریه و صرف درآمدهای اموال آنها درراههای شرعی و منافع عمومی
را ب ــر عهده دارد ت ــا هدف واقف مبنی بر تقـــرب به درگاه خداوند متعـــال از طریق اعطای
صدقه جاریه محقق شود.
ماده ()40
هرگون ــه تص ــرف در اموال موقوفه اعـــم از فروش ،بخشـــش ،یا رهـــن دادن آنها ممنوع
اس ــت؛ مگر اینکه مصلح ــت موقوفه خالف آن را اقتضا کند کـــه در این صورت هم باید
هرگونه دخل و تصرف با مجوز دادگاه صورت گیرد.
وقف به مسجد تنها به صورت دائمی ممکن است ،اما در موارد دیگر میتوان آن را به
صورت موقتی یا دائمی وقف کرد.
ماده ()41
مال ــک مال میتوان ــد کل مال خود را درراههـــای خیریه وقف کند و یـــا برای خود حق
انتفاع از درآمد کل یا بخشی از موقوفه در طول زندگیاش قائل شود.
ماده ()42
یت ــوان قصد و غرض واقف را بر کل ســـخنان وی حمل کرد و درصورتیکه در الفاظ
م 
وی شک و تردید یا ابهامی دیده شود ،آشکارترین معنا در نظر گرفته میشود.
م ــاده ( )43موسس ــه مس ــئول صرف درآمدهـــای اوقاف بر اســـاس شـــروط واقف و در
چارچوب قواعد شرعی و احکام این قانون است.
ماده ()44
درصورتیکه واقف مرجعی را که موقوفه به آن واگذارشـــده ،مشـــخص نکرده باشـــد ،یا
مشخص کرده باشد و وی موجود نباشد ،یا آن موجود باشد ،ولی مرجع دیگری اولی تر از
آن باش ــد ،موسس ــه میتوان ــد ضمن رعایت قواعـــد و احکام شـــرعی کل درآمـــد موقوفه یا
بخشی از آن را به مرجعی که اولی بودن آن ثابتشده است ،اختصاص دهد.
ماده ()45
وقفی که منوط به مرگ واقف باشد یا مقرر شده باشد که پس از مرگ وی چنین کاری
صورت گیرد ،الزم نیست که در زمان حیاتش صورت گیرد؛ چراکه شرط شده است بعد
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از مرگش وقف شود.
ماده ()46
درصورتیکه واقفی که نظارت بر موقوفه در زمان حیاتش را حق خود دانســـته است ،از
دنیا برود ،ورثه وی باید این مسئله را به موسسه اعالم کرده و اسناد مربوط به وقف را تا 30
روز پس از تاریخ وفات واقف به موسسه تحویل دهند .عالوه بر این ،افرادی هم که بخشی
از سهام وقف یا اموال و مستندات مربوط به آن را در اختیار داشته باشند ،در قبال اعالم
خبر مرگ واقف مس ــئولیت دارند و باید تا  30روز پس از تاریخ مرگ این خبر را به موسســـه
ابالغ کنند و در صورت تخطی از این کار به جرم خیانتدرامانت محاکمه خواهند شد.
ماده ()47
متولی موقوفه باید گزارش دورهای تأییدشده به همراه مستندات الزم درباره درآمدهای
موقوفه را در زمان مشخصشده توسط موسسه به آن ارائه دهد.
ماده ()48
متولی قبل موقوفه باید صورتحساب دوره تولیت خود را به موسسه ارائه دهد.
ماده ()49
هرک ــدام از متولیان موقوفه باید گزارشـــی مفصل درباره اعیـــان موقوفه و مراکز مختلف
آنه ــا را ب ــه همراه آمارهای دیگر و رونوشـــتهای برابر اصل شـــده تمامی اســـناد مربوط به
تغیی ــرات صورت گرفته در موقوفه ماننـــد افزایش بخشها یا تبدیل برخی از آنها طی بازه
زمانی  60روزه پس از اجرای این قانون به موسســـه تحویل دهد و هرکسی همدوره تولیتش
به اتمام رس ــیده باش ــد ،باید اعیان موقوفه و تمامی اموال آن را به همراه آمارها و اسناد الزم
در ب ــازه زمان ــی  30روزه پ ــس از پایان تولیتش به موسســـه ارائـــه دهد و تا زمـــان تحویل این
اسناد ،نگهبان موقوفه به شمار میرود.
ماده ()50
موسس ــه باید اوق ــاف خانوادگی حصـــری را که صاحبان آنها مشـــخص نیســـت ،در
اس ــناد خود مشخص کند و تمامی اســـناد مربوط به آ نهها را در دو روزنامه چاپ و منتشر
کند و به مدت  60روز آ گهی مربوط به تعیین تکلیف آن را در مقر موسســـه و مراکز پلیس
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ک ــه ادارات اعی ــان موقوفه در آنها وج ــود دارد ،نصب کند و افراد ذینفـــع میتوانند تا یک
س ــال پس از انتش ــار این آ گهیها خواســـتار دریافت حقوق و مســـتمریهای خود از این
موقوفات شوند و در غیر این صورت ،حقوق آنها به صورت وقف منقطع واگذار میشود
و درآمدهای آنها در کارهای خیریه صرف میشـــود .موسسه همچنین وظیفه دارد اصل
موقوفه را بدون س ــود آن در مدت گذشـــته ،پس از پیدا شـــدن صاحبان واقعی یا ورثه ،به
آنها برگرداند.
ماده ()51
طرفهای صاحب موقوفات خانوادگی باید نسبت به اداره و نظارت بر آن ،به موسسه
تعهد دهند و موسس ــه همانند موارد اداره اعیان موقوفه ،ســـهمی از درآمدهای ساالنه این
موقوفات را که توسط هیئتمدیره مشخص میشود ،دریافت میکند.
ماده ()52
از درآم ــد خال ــص س ــاختمانهای موقوفه که زیر نظر موسســـه اوقاف اداره میشـــوند،
سالیانه سهمی به تشخیص هیئتمدیره کسر میگردد و صرف اداره ،نگهداری و مرمت
موقوفه میشود.
ماده ()53
در مواردی که حکمی در این قانون درباره آن صادر نشده باشد ،موسسه به شکلی که
مغایرتی با احکام این قانون نداشته باشد ،در قبال اموال افراد قاصر و افرادی که در حکم
آنها هس ــتند ،مس ــئولیت پیدا میکند و باید بر اســـاس احکام سرپرســـتی بر اموال که در
قانون احوال شخصی آمده است ،آنها را اداره کند.
ماده ()54
موسسه مس ــئول اداره اموالی است که در حسابهای بانکی گذاشتهشدهاند و بیش
از  15س ــال از آنها اس ــتفاده نش ــده اســـت .البته در این موارد ،باید تحقیقات الزم درباره
صاحب ــان واقع ــی این ام ــوال صورت گیـــرد و فرقـــی نمیکند که ایـــن امـــوال در بانکها و
مؤسس ــات مال ــی فعال در امیرنش ــین دبی گذاشـــته شـــده باشـــند یـــا در دادگاههای این
امیرنش ــین .موسس ــه بای ــد در قب ــال بهکارگیـــری این امـــوال ســـهمی از آنها را که توســـط
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هیئتمدیره مش ــخص میشود ،بگیرد و زمانی که صاحبان واقعی این اموال یا ورثه آنها
پیدا شدند ،اموالشان را به آنها بازگرداند.
ماده ()55
موسس ــه مسئول هماهنگی با وزارت دادگســـتری ،بانک مرکزی ،دادگاههای داخلی،
مراجع رس ــمی و بانکهای دیگر امیرنشـــینهای امارات درباره اجـــرای مصوبات خود در
تمامی بخشهایی است که در حیطه اختیارات مراجع مذکور قرار میگیرد.
ماده ()56
یکی از قضات دادگاه بدوی دبی به عنوان مسئول اجرای این قانون انتخاب میشود
و بای ــد کارش را در مق ــر موسس ــه انجام دهد .وی مســـئول نظـــارت و تصمیمگیری درباره
درخواستها و شهادتهایی است که از سوی موسسه یا افراد ذینفع درباره اوقاف و افراد
قاصر یا افرادی که در حکم آنها هستند ،ارائه شده است .این درخواستها و شهادتها
بیش ــتر مربوط به احکام سرپرس ــتی بر اموال و درآمدهاســـت که در قانون احوال شـــخصی
ذکرشده است.
ماده ()57
موسس ــه در مدیریت حس ــابها و اســـناد خـــود بر اســـاس اصول و مبانی حسابرســـی
تج ــاری و در چارچ ــوب اس ــتانداردهای بینالمللی به رســـمیت شناختهشـــده فعالیت
میکن ــد و بودجـ ـهای مس ــتقل خواهد داشـــت که بـــه بودجه کلی امیرنشـــین دبـــی اضافه
یش ــود .س ــال مالی موسس ــه از اوایل ژانویه آغاز میشـــود و در آخر دســـامبر هرسال پایان
م 
مییابد.
ماده ()58
منابع مالی موسسه عبارت است از:
کمک مالی که قرار است در قالب بودجه کلی امیرنشین (دبی) ارائه شود.
کمکها و هدایایی که به موسسه داده میشود و هیئتمدیره آنها را قبول میکند.
درآمدها و سود ناشی از اجاره امالک و بهرهبرداری از اعیان و اموال موسسه.
هرگونه منبع مالی دیگری که موسسه با انجام فعالیتها محقق میکند.
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درص ــدی ک ــه موسس ــه در قب ــال اداره امـــاک دریافـــت میکنـــد و این ســـهم توســـط
هیئتمدیره مشخص میشود.
ماده ()59
اموال موسس ــه بیتالمال اس ــت و تمامی قواعد و احکام مربوط به بیتالمال بر آنها
ص ــدق میکند .دای ــره نظارت مال ــی بر فعالیتها ،عملیات و حســـابوکتاب موسســـه
مسئولیت اطمینان از مطابقت این اقدامات با مفاد قانون را بر عهده دارد.
ماده ()60
موسسه معاف از مالیات و تعرفههایی مانند تعرفههای گمرکی است که در معامالت
و دعواها و پروژههای خیریه پرداخت میشود و به دادخواستهای قضایی آن به سرعت
رسیدگی شده و احکام آنها صادر میشود و دادگاه در تمامی موارد حکم به تنفیذ فوری
حکم میدهد.
ماده ()61
مبالغ موسس ــه به موج ــب این قانون بر تمامـــی بدهیهای دیگر اولویـــت دارد و پس از
بدهیهای بانکی قضایی و بدهی نفقه ،اولویت با بدهیهای این موسسه است .موسسه
همچنی ــن حق دریافت اموال خود بر اســـاس قوانین و مقررات دریافـــت اموال عمومی در
امیرنشین دبی را دارد و میتواند همه یا بخشی از این اموال را طبق شروطی که هیئتمدیره
با پیشنهاد دبیر کل مصوب میکند ،به تقسیط بگذارد.
ماده ()62
هیئتمدیره به موجب احکام این قانون میتواند دستورات الزم برای اجرای قوانین را
صادر کند.
ماده ()63
مواعد مذکور در این قانون بر اساس تقویم هجری است.
ماده ()64
رئیس کمیته اجرایی دستورالعملهای الزم برای اجرای این قانون را صادر میکند.
ماده ()65
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قانون ش ــماره ( )6مصوب س ــال  2004درباره تأسیس موسسه اوقاف و امور افراد قاصر
به همراه اصالحات آن ملغی میگردد.
ماده ()66
ه ــر حکم ــی در هر قانون دیگری که با احکام این قانون مغایرت داشـــته باشـــد ،ملغی
میگردد؛ مگر اینکه اصالح شود.
ماده ()67
این قانون در روزنامه رسمی منتشر میشود و از تاریخ انتشار قابلیت اجرایی دارد.
امضا :محمد بن راشد آل مکتوم
حاکم دبی

پیوست  -2قانون شماره  26مصوب  ،2013قانون انجمنهای خیریه و مراکز حفظ
قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در دبی
مصوبه شماره ( )26کمیته اجرایی در سال 2013
درباره جمعیتهای خیریه و مراکز حفظ قرآن کریم
و مؤسسات اسالم در امیرنشین دبی
ما حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد دبی و رئیس کمیته اجرایی
پس از اطالع از قانون ش ــماره  3مصوب ســـال  2003درباره تأســـیس کمیته اجرایی در
امیرنشین دبی،
و قانون شماره ( )2مصوب سال  2011درباره دایره امور اسالمی و اقدامات خیریه،
مصوب کردیم:
تعاریف:
ماده ()1
کلمات و عبارتهای زیر هر وقت که در متن مصوبه ذکر شوند ،معانی را که در مقابل
هرکدام از آنها ذکر شده است ،خواهند داشت؛ مگر اینکه معنای دیگری از سیاق متن
برداشت شود:
کشور :کشور امارات متحده عربی
امیرنشین :امیرنشین دبی
اداره :اداره امور اسالمی و فعالیتهای خیریه.
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قانون :قانون ش ــماره ( )2مصوب ســـال  2011درباره دایره امور اسالمی و فعالیتهای
خیریه.
مدیرکل :مدیرکل اداره
جمعی ــت خیریه :هر موسس ــه ش ــخصی یا گروهی دارای تشـــکیالت مـــدتدار یا غیر
مدتدار که متشکل از یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و در زمینه امور دینی
یا خیریه در داخل امیرنشین (دبی) فعالیت کند .این تعریف ،مؤسسات و جمعیتهای
دین ــی یا خیریه تش ــکیالتی ی ــا نهادهایـــی را هم که به موجـــب این قانون و دســـتورالعمل
تشکیل میشوند ،شامل میشود.
مرک ــز حفظ ق ــرآن کریم :محلی که در آن احـــکام تالوت و تجوید قـــرآن کریم و حفظ و
تدریس آن در امیرنش ــین دب ــی چه به صورت موقتی و چه به صـــورت دائمی آموزش داده
میشود.
موسسه اسالمی :هر مرجعی که مسئول ترویج فرهنگ اسالمی و توسعه معارف دینی
در امیرنش ــین (دبی) باش ــد و چه ب ــه صورت موقتی و چه به صـــورت دائمی در این زمینه
فعالیت کند.
اساس ــنامه :اساس ــنامه جمعیت خیریه ،مرکز حفظ قرآن کریم و موسســـه اســـامی به
اقتضای حال.
هیئتمدیره :هیئتمدیره جمعیت خیریه ،مرکز حفظ قرآن کریم و موسســـه اسالمی
به اقتضای حال.
بانی :ش ــخص حقیقی ی ــا حقوقی که عالقهمند بـــه راهاندازی جمعیـــت خیریه ،مرکز
حفظ قرآن کریم یا موسسه اسالمی باشد.
عضو :عضو هیئتمدیره.
محدوده اجرا
ماده 2
اح ــکام این مصوبه در ب ــاره جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات
مجاز اس ــامی در امیرنش ــین (دبی) در زمان اجرای این مصوبه و نیز مؤسساتی که پس از
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اجرای مفاد این مصوبه مجوز دریافت میکنند ،قابلیت اجرایی دارد.
موازی کاری
ماده 3
هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمیتواند در هیچیک از زمینههای فعالیت جمعیتهای
خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم یا مؤسســـات اســـامی در امیرنشـــین (دبی) فعالیت کند؛
مگر اینکه مجوز آن را از اداره ذیربط گرفته باشد.
مأموریتها و اختیارات اداره
ماده 3
اداره در راستای تحقق اهداف ذکرشده در این مصوبه ،مأموریتها و اختیارات زیر را
بر عهده دارد:
رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز برای جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن
کریم و مؤسس ــات اس ــامی که عالقهمند به فعالیت در امیرنشین (دبی) هستند و اتخاذ
اقدامات الزم در این زمینه.
تصویب شیوههای آموزشی و برنامههای دینی که مرکز حفظ قرآن کریم آنها را آموزش
میدهد.
اتخاذ اقدامات الزم برای ساماندهی به مسابقات فرهنگی ـ اسالمی و بهویژه مسابقات
قرآن کریم و پرورش نسل حافظ کتاب خدا و آشنا با علوم قرآن کریم و مزین به آداب آن.
نظ ــارت و کنترل اداری ،مالی و فرهنگی جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم
و مؤسسات اسالمی.
بررس ــی اسناد و مدارک و دفاتر و آمارهای جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم
و مؤسسات اسالمی چه در مقر آنها و چه در ساختمان اداره.
تدوین نتایج بررس ــی و نظارت به صورت آمارهای ملموس به منظور اطالعرســـانی به
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی درباره آنها.
شروط بانی (بنیانگذاران)
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ماده 5
الف :بانی باید شروط زیر را داشته باشد:
از شهروندان کشور امارات باشد.
صالحیت قانونی را داشته باشد.
توانایی و پش ــتوانه مال ــی الزم برای پرداخـــت هزینههای فعالیتهـــای جمعیتهای
خیر ی ــه ،مرا ک ــز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی را که قصد تأســـیس آنهـــا را دارد،
داشته باشد.
ب ــه حس ــن س ــابقه و خوشنامی معروف باشـــد و ســـابقه محکومیت بـــه محرومیت از
آزادیها به خاطر ارتکاب جنایت یا جرم مخل ناموس یا امانتداری نداشـــته باشد؛ مگر
اینکه اعاده حیثیت شده باشد.
س ــابقه انفصالازخدمت و تعلیق فعالیت در هیچیک از جمعیتهای خیریه ،مراکز
حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی را نداشته باشد.
ب :دارا ب ــودن ش ــروط ذکرش ــده در بند "الـــف" این ماده بـــه قدر کفایـــت درصورتیکه
بنبانگذار جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اسالمی از اشخاص
حقوقی باشد.
ج :مدیرکل میتواند هر ش ــخصی را از شرط ذکر شـــده در شماره  1بند "الف" این ماده
مستثنی کند.
اقدامات الزم برای صدور مجوز
ماده 6
الف :درخواستهای صدور مجوز برای جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم
و مؤسس ــات اس ــامی ب ــه همراه اس ــناد و مـــدارک الزم؛ از جمله اساســـنامه بـــه اداره داده
میشود .در درخواست ارائهشده باید موارد زیر رعایت شود:
نام و عنوان هرکدام از آنها.
بررسی درباره ابعاد مختلف اساسنامه و شیوه فعالیت آنها.
ن ــام بانی و اس ــامی اعضای پیش ــنهادی هیئتمدیره بـــه همراه مناصب و رونوشـــت
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گذرنامههای آنها.
اساسنامه امضاشده از سوی بانی.
ساختار تشکیالتی و توزیع اختیارات و مسئولیتها.
برنامهها و پروژهها و فعالیتهای ساالنه.
منابع مالی.
ته ــای جمعیتهای خیریه ،مراکـــز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات
تأمی ــن مق ــر فعالی 
اسالمی با مراعات شروط ذکرشده از سوی اداره.
تأمین هرگونه اسناد و مدارک دیگر خواستهشده از سوی اداره.
ب :اداره پس از بررسی درخواستهای ذکرشده در بند "الف" این ماده ،در بازه زمانی
 60روزه از زم ــان ارائه درخواس ــت درباره آنها تصمیمگیری میکنـــد و درصورتیکه در این
مدت تصمیمی درباره درخواستها اتخاذ نشود ،آن درخواست مردود تلقی میشود.
ج :مجوز جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی با تصمیم
مدیرکل صادر میشود.
د :جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی با اتمام اقدامات
الزم برای صدور مجوز وجاهت حقوقی پیدا میکنند.
ه :ب ــرای هر یک از جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی
پروندهای تشکیل میشود که در آن اسم ،عنوان ،اهداف ،مقر ،آغاز سال مالی و پایان آن،
تعداد اعضای هیئت مدیر ،نام مدیر ،نماینده قانونی و تمامی مدارک دیگر خواستهشـــده
از سوی اداره گنجانده میشود.
مدت اعتبار مجوز
ماده 7
مدت اعتبار مجوز جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی
یک س ــال اس ــت و امکان تمدی ــد آن به مدت یک ســـال دیگر وجود دارد که درخواســـت
مربوط به تمدید مجوز فعالیت باید  30روز قبل از پایان مدت اعتبار مجوز اولیه ارائه داده
شود و اداره اسناد و مدارک الزم برای تمدید مدت اعتبار مجوز را اعالم میکند.
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ایجاد شعبه
ماده 8
ال ــف :جمعیتهای خیر ی ــه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی میتوانند
شعبههایی برای خود در داخل امیرنشین (دبی) تأسیس کنند و در این موارد باید شروط
زیر را رعایت کنند:
ارائه درخواست به اداره.
در زمان ارائه درخواست مجوز فعالیت داشته باشند.
توان پرداخت هزینههای شعبه و مدیریت آن را داشته باشند.
دالیل الزم برای راهاندازی شعبه را داشته باشند.
ب :اداره پس از بررسی درخواست ذکرشده در بند "الف" این ماده ،طی بازه زمانی 30
روزه پس از ارائه درخواست ،درباره آن تصمیمگیری میکند و درصورتیکه در این مدت،
تصمیمی درباره آن اتخاذ نکند ،بهمنزله رد درخواست است.
هیئتمدیره
ماده 9
ته ــای خیر ی ــه ،مرا ک ــز حف ــظ قـــرآن کریـــم و مؤسســـات اســـامی بـــرای خـــود
جمعی 
هیئتمدی ــرهای دارند که تعداد اعضای آن نباید کمتر از  3نفر باشـــد و این هیئتمدیره
مس ــئول ترس ــیم سیاسـ ـتهای کلی ،اداره اموال ،انجام امـــور و تأمین راههـــای الزم برای
انجام فعالت ها و تحقق اهداف است .اساسنامه این جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ
قرآن کریم و مؤسس ــات اس ــامی چارچوب اختیارات هیئتمدیره و تعداد اعضا و نحوه
انتخ ــاب آنها و همچنین نح ــوه پایان عضویت و اقدامات الزم بـــرای دعوت به برگزاری
نشست و مشروعیت نشستها و مصوبات را مشخص میکند.
شروط اعضای هیئتمدیره
ماده 10
ال ــف :اعض ــای هیئتمدیره باید شـــروط ذکرشـــده در بند "الف" مـــاده  5این مصوبه
بهاستثنای شرط ذکرشده در شماره  3آن را داشته باشند.
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ب :مدیرکل میتواند اعضای هیئتمدیره را از شرط ذکرشده در شماره " "1بند "الف"
ماده  5این مصوبه مستثنی کند.
مدیرکل
ماده 11
الف :هیئتمدیره میتواند پس از موافقت اداره و رعایت شدن شروط ذکرشده ،برای
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی مدیرکل تعیین کند.
ب :مدی ــر جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی در برابر
هیئتمدیره مس ــئول مستقیم اجرای سیاســـتها ،پروژهها و برنامههای تصویبشده از
س ــوی ای ــن هیئتمدی ــره و ه ــر مأموریت دیگر محول شـــده به وی بر اســـاس اساســـنامه
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی است.
تعهدات
ماده 12
ته ــای خیر ی ــه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی متعهد به انجام
جمعی 
موارد زیر هستند:
جلب موافقت قبلی اداره قبل از افتتاح هرگونه حساب بانکی برای خود.
تأمین محل الزم برای انجام فعالیتهای خود که باید با شـــروط تعیینشـــده از ســـوی
اداره در این زمینه مطابقت داشته باشد.
واریز کردن تمامی مبالغ مالی بهدســـتآمده بهحساب بانکی قبل از هزینه کردن آنها
برای فعالیتهای خود.
ارائه صورتحساب بانکی سهماهه به اداره به همراه ذکر تمامی اقدامات مالی.
ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر و یا مستندات خواستهشده به اداره.
عدمتخطی از اهداف مشخصشده در اساسنامه و عدم انجام هرگونه فعالیتی خارج
از مسئولیتهای ذکرشده.
ع ــدم دخالت در سیاس ــت یا درگیریهای طائفه ای ،تعصبـــات قبیلهای ،مذهبی و
نژادی.
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عدم مش ــارکت در هرگونه کنفرانس ،همایش ،نشست یا مسابقهای در داخل یا خارج
از کشور جز با جلب موافقت کتبی قبلی اداره.
عدم انتس ــاب یا مش ــارکت یا عضویت در هر نهادی در داخل یا خارج از کشـــور جز با
جلب موافقت کتبی قبلی اداره.
هزین ــه کردن ام ــوال در راس ــتای تحقق هدف موردنظـــر و خـــودداری از ورود به عرصه
فعالیتهای تجاری یا معامالت مالی.
عدم ارائه کمک مالی به هیچ طرفی بدون جلب موافقت کتبی قبلی اداره.
پاس ــخ دادن به گزارشها ،مالحظات ،ســـؤاالت و نامهنگار یهای اداره در زمانهای
مشخصشده.
ارائه یک نسخه از بودجه ساالنه و حسابوکتابهای پایان سال مالی به اداره.
جل ــب موافق ــت کتبی قبلی اداره بـــرای تعیین رئیس و اعضـــای هیئتمدیره ،مدیر و
کارکنان و نیروهای داوطلب و برنامههای مربوط به این اقدامات.
جل ــب موافق ــت کتب ــی قبل ــی اداره در صـــورت برگـــزاری همایشهـــا ،نشســـتها،
سخنرانیها و جلسات درس با مشارکت شخصیتهایی از داخل و خارج.
فراهم ساختن زمینه الزم برای کارمندان اداره یا مأموران آن برای اطالع و بررسی اسناد
و مدارک و دفاتر در هر زمان.
عدم دریافت هرگونه هبه یا سود یا مساعده یا توصیه یا کمک مالی یا کمک بالعوض
از داخل یا خارج از کشور جز در صورت جلب موافقت کتبی قبلی اداره.
جلب موافقت کتبی قبلی اداره برای انحالل یا تسویهحساب و نحوه تصرف در اموال
و سرمایهها و اسناد و دفاتر.
جل ــب موافقت کتب ــی قبلی اداره دربـــاره برنامههـــا ،پروژهها و فعالیتهـــا در داخل و
خارج از کشور.
اساسنامه
ماده 13
ته ــای خیر ی ــه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی باید
اساس ــنامه جمعی 
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شامل تمامی مؤلفههای اساسی و به ویژه موارد زیر باشد:
اسم و مقر.
اهداف موردنظر.
نح ــوه تش ــکیل هیئتمدی ــره ،مأموریتهـــا ،سیســـتم و نحـــوه برگـــزاری جلســـات و
تصمیمگیریها.
قواعد اصالح اساسنامه و شرط احداث شعب و ادغام آنها.
منابع مالی و نحوه هزینه منابع و نیز آغاز و پایان سال مالی.
هرگونه مدرک دیگری که اداره خواسته باشد.
انحالل و تسویهحساب اختیاری
ماده 14
ب ــا مراعات اح ــکام بند  18م ــاده  12این مصوبـــه ،انحالل و تسویهحســـاب اختیاری
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی با تصمیم هیئتمدیره
امکانپذیر اس ــت و در این مصوبه نحوه انحالل و تصرف در اموال و اســـناد و مرجعی که
این اموال به آن خواهد رسید ،مشخص شده است.
انحالل و تسویهحساب اجباری
ماده 15
الف :با دستور مدیرکل امکان انحالل و تعطیلی اجباری جمعیتهای خیریه ،مراکز
حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی در موارد زیر ممکن است:
در صورت برطرف نشدن کم بودن تعداد اعضای هیئتمدیره در مقایسه با اساسنامه
طی بازه زمانی  30روزه از زمان صدور دستور اداره برای رفع این کمبود.
درصورتیکه مش ــخص ش ــود فعالیتهای آن با اهداف تعیینشـــده مغایـــرت دارد یا
اینکه این نهاد قدرت تحقق این اهداف را ندارد.
درصورتیکه به شکلی مغایر با مواد مندرج در اساسنامه در اموال خود دخل و تصرف
کند.
درصورتیکه قدرت عمل به تعهدات مالی خود را نداشته باشد.
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در صورت ارائه اسناد و مدارک نادرست به اداره.
در صورت مخالفت با نظارت و تفتیش و انجام بررسیهای الزم از سوی کارشناسان
و مأموران اداره و یا مخالفت با ارائه هرگونه اطالعات یا آمارهای موجود در هر زمینهای که
اداره خواسته باشد.
در صورت خودداری از ارائه پاسخ به مالحظات اداره یا نامهنگار یهای آن و یا تأخیر
در ارائه پاسخ در مدت بیش از  30روز و بدون عذر موجه.
در صورت مخالفت با اجرای درخواستها یا اقدامات خواستهشده از سوی اداره.
در ص ــورت ع ــدم ارائ ــه حس ــابوکتابها ،گزارشهـــای مالـــی پایان ســـال و اســـناد
تأییدکنن ــده آن در زمانهای مشخصشـــده از ســـوی اداره یـــا عدم ارائه اســـناد و مدارک
خواستهشده از سوی اداره برای انجام نظارتهای الزم.
در ص ــورت تخل ــف ب ــزرگ و اساس ــی از اساســـنامه یـــا احکام قانـــون یا ایـــن مصوبه و
مصوبات مرتبط دیگر.
در صورت عدم نگهداری اسناد و مدارک بر اساس احکام این مصوبه یا درصورتیکه
اسناد و مدارک حاوی اطالعاتی نادرست باشند.
ب :مدی ــرکل میتوان ــد با رعایت احکام ذکرشـــده در بند "الف" این مـــاده و با تصمیم
موج ــه ،هیئتمدی ــره جدی ــدی تعیی ــن کنـــد کـــه در راســـتای تحقـــق منافـــع عمومـــی
ته ــای خیر ی ــه ،مرا ک ــز حف ــظ قـــرآن کریـــم و مؤسســـات اســـامی ،اختیـــارات و
جمعی 
صالحیته ــای هیئتمدی ــره قبل ــی را بر عهده بگیـــرد و هیئتمدیره قبلـــی و کارمندان
حاض ــر در جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی هم تمامی
اموال ،اسناد ،دفاتر و مدارک را که در اختیار دارند ،به هیئتمدیره جدید تحویل دهند.
کمیته انحالل یا تسویهحساب
ماده 16
الف :با تصمیم مدیرکل ،کمیته انحالل و تسویهحساب جمعیتهای خیریه ،مراکز
حفظ قرآن کریم و مؤسس ــات اس ــامی تشکیل میشـــود که مأموریتهای خاصی به آن
واگذارشده و نحوه فعالیت و تصمیمگیریهای این کمیتهها اعالم خواهد شد.

 / 192آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور امارات متحده عربی

ب :کمیته ذکرشده در بند "الف" این ماده مسئولیت ارائه گزارش درباره کارهای خود
به مدیرکل را بر عهده دارد.
ممنوعیت تصرف در اموال
ماده 17
مس ــئوالن امور جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی که
دس ــتور انحالل یا تعطیلی اختیاری یا اجباری آنها صادر میشود ،نمیتوانند در اموال،
اس ــناد ،دفاتر و مستندات دخل و تصرف کنند؛ مگر پس از جلب موافقت کتبی قبلی از
اداره.
اسناد
ماده 18
ته ــای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی باید اســـناد زیر را
جمعی 
نگهداری کنند.
سند بانی و اسناد مربوط به حمایتهای مالی وی از موسسه.
سند مربوط به اسامی رئیس و اعضای هیئتمدیره.
سند صورتجلسات هیئتمدیره.
سند صورتحساب درآمدها و هزینهها به همراه اسناد تأییدشده.
س ــند حس ــابهای بانکی که در آن به تمامی تصرفات مالی مانند واریز یا برداشـــت و
غیره اشاره شده باشد.
جلسات قرآن کریم
ماده 19
اداره بر اس ــاس درخواستهای ارائهشده میتواند با تشـــکیل جلسات موقتی حفظ و
ت ــاوت ق ــرآن کر ی ــم و تدر ی ــس موافق ــت کند و بایـــد در بـــازه زمانـــی  15روزه از زمـــان ارائه
درخواست ،به آنها پاسخ دهد .درصورتیکه اداره در این مدت پاسخی به درخواستها
ندهد ،بهمنزله مخالفت با این درخواستها خواهد بود.
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اقدامات
ماده 20
اقدام ــات ز ی ــر در قبال افرادی که از مفاد این مصوبـــه و مصوبات اجرایی مربوط به آن
تخطی کنند ،اتخاذ میشود:
دس ــتور کتبی برای تصحیح تخلفات صورت گرفته در بازه زمانی یکهفتهای پس از
ابالغ دستور.
هش ــدار کتبی ب ــرای تصحیح تخلف صورت گرفته به فاصله یـــک هفته پس از ابالغ
هشدار.
توقی ــف پروان ــه فعالی ــت جمعیتهای خیریـــه ،مراکز حفـــظ قرآن کریم و مؤسســـات
اسالمی و تعطیلی ساختمان طرف مذکور به مدت حداقل یک ماه و حداکثر یک سال.
لغو دائمی مجوز جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی،
صدور دستور انحالل و تعطیلی آن.
برخورد قضایی
ماده 21
کارمن ــدان اداره با دس ــتور مدیرکل که بـــا هماهنگی مدیرکل اداره امـــور حقوقی دولت
دب ــی و به نام آنها صادر میش ــود ،امور رســـیدگی قضایی برای اثبـــات تخلفات صورت
گرفت ــه از اح ــکام قان ــون و اح ــکام ای ــن مصوبـــه و مصوبههـــای اجرایـــی هســـتند و بایـــد
صورتجلسات رس ــیدگی قضایی را با کمک مراجع ذیربط و بهویژه افراد پلیس تنظیم
کنند.
اقدامات تشخیص تخلفات مالی
ماده 22
مدیرکل یا نماینده وی میتوانند یک یا چند مورد از اقدامات زیر را در صورت ارتکاب
تخلف مالی از س ــوی جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اسالمی
اتخاذ کنند:
موظ ــف کردن ط ــرف متخلف به انجام تحقیـــق اولیه درباره تخلف صـــورت گرفته و
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ارائه نتیجه تحقیق به اداره.
تشکیل کمیتهای که مسئولیت تحقیق درباره تخلف صورت گرفته را بر عهده بگیرد.
تعلیق از کار کارمند مسئول ارتکاب تخلف تا زمان پایان تحقیقات.
ضبط اسناد و مدارک و هر وسیله دیگری که در ارتکاب تخلف مورداستفاده قرارگرفته
است.
موظ ــف ک ــردن هیئتمدیره به اعمال مجـــازات کارمند متخلف بر اســـاس آییننامه
داخلی جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی .هیئتمدیره
ه ــم باید در بازه زمانی  15روزه از زمان ارائه درخواســـت ،اداره را در جریان اقدام تنبیهی یا
مجازات اعمالشده قرار دهد.
ارجاع اس ــناد تحقیق به دادس ــتانی کل در صورت وجود مجازات قانونی برای تخلف
موردنظر.
توقف تحقیقات در صورت اثبات عدم وجود تخلف مالی.
منابع مالی
ماده 23
منابع مالی جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اسالمی عبارت
است از:
سرمایه اختصاصیافته از سوی بانی.
درآمد موقوفه مخصوص آن.
مازاد بودجه سالهای قبل.
که ــا ،هدای ــا ،منافـــع ،کمکهزینهها ،امـــوال هدیه شـــده از طریق
مس ــاعدهها ،کم 
وصیتها و کمکهای مالی که مورد موافقت مدیرکل قرارگرفتهاند.
بستن و انسداد حسابهای بانکی
ماده 24
مدیرکل باید از بانکهایی که جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسسات
اس ــامی در آنها حس ــابهای بانکی دارند و قرار بر انحالل ،تعطیلی ،توقف فعالیت یا
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لغو مجوز این مؤسس ــات شده اس ــت ،بخواهد که حســـابهای بانکی را مسدود کرده و
حسابهای بانکی را ببندند و اموال آن را به اداره تحویل دهند.
تظلم خواهی
ماده 25
ً
هرکدام از افراد ذینفع ،میتواند تا  30روز پس از اتخاذ تصمیم یا اعمال مجازات ،کتبا
از تصمیم ــات و اقدام ــات مدیرکل علیه خود تظلم خواهی کند و کمیته تشکیلشـــده از
سوی مدیرکل برای رسیدگی به این تظلم خواهی نیز در مدت  30روزه پس از تظلم خواهی
درباره آن رأی صادر میکند و این رأی صادره نهایی خواهد بود.
سازگاری
ماده 26
جمعیتهای خیریه ،مراکز حفظ قرآن کریم و مؤسســـات اســـامی که در زمان اجرای
این قانون مش ــغول به فعالیت هس ــتند ،باید در بازه زمانی  6ماهه شرایط خود را با احکام
این قانون وفق بدهند.
صدور تصمیمات اجرائی
ماده 27
مدیرکل تصمیمات الزم برای اجرای احکام این مصوبه را به ترتیب زیر صادر میکند:
س ــاماندهی ب ــه فعالیتهای ــی ک ــه جمعیتهای خیریـــه ،مراکـــز حفظ قـــرآن کریم و
مؤسسات اسالمی مجاز به انجام آنها هستند.
تعیی ــن س ــازوکارهای هم ــکاری ب ــا جمعیتهـــای خیریه ،مراکـــز حفظ قـــرآن کریم و
مؤسسات اسالمی مشابه.
قوانی ــن و مق ــررات جمعآوری کمکهای مالی از ســـوی جمعیتهـــای خیریه ،مراکز
حفظ قرآن کریم و مؤسسات اسالمی بر اساس قوانین جاری در این زمینه.
ابطال اسناد دیگر
ماده 28
ه ــر متن ــی در هر مصوبه دیگ ــر که با احکام این مصوبه مغایرت داشـــته باشـــد ،ملغی
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میگردد؛ مگر اینکه تناقضات و مغایرتها را برطرف کند.
انتشار و اعمال
ماده 29
این مصوبه در روزنامه رس ــمی منتشـــر میشـــود و از تاریخ انتشـــار قابلیت اجرا خواهد
داشت.
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم
ولی عهد دبی
رئیس کمیته اجرایی

 قانون مجوز فعالیت سازمانها و انجمنهای خیریه در دبی-3 پیوست
ISLAMIC AFFAIRS & CHARTABLE
ACTIVITIES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF DUBAI
Rules for Licenses of Religious and
Charitable Societies and Organization
Of their Activities in the Emirate of Dubai
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST
GRACIOUS, MOST MERCIFUL
Resolution Number (12) for the year 2٠٠6
Rules for Licenses of Religious and
Charitable Societies and Organization
Of their Activities in the Emirate of Dubai
Chapter one
After reviewing Law # (12) for the year 2005 regarding the formation of the
Department of Islamic Affairs & Charitable Activities Department. And Decree # (20) for the year 2002 regarding the appointment of a general manager
for Islamic Affairs &
Charitable Activities Department in Dubai. And after reviewing Federal Law #
(6) for the year 1974 for the public benefit societies and its amendments.
It is decided to issue the following rules:
Article (1):
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These rules are called (Rules for Licenses of Religious and Charitable Societies
and Organization of their Activities in the Emirate of Dubai) and their provisions shall be applicable on all the religious and charitable societies.
Definitions
Article (2):
In application of the provisions of these rules the following shall mean:
The Country: United Arab Emirates.
The Emirate: Emirate of Dubai.
The Ministry: Ministry of Labor and Social Affairs
The Department:: Islamic Affairs & Chartable Activities Department
The manager: General Manager of the Department
The rules: Rules for Licenses of Religious and Charitable Societies and Organization of their Activities in the Emirate of Dubai.
The society: Every organization or establishment or a society dealing in religious
or charitable activities as per the definitions stipulated by these rules , and
which performs its activities permanently or temporarily in the Emirate of
Dubai under Law # ( 12 ) for he year 2005 regarding the formation of Islamic
Affairs & Chartable Activities Department.
Section one
Rules for Licenses of Religious and Charitable Societies
Firstly: Classification of Societies:
Article (٣):
They are classified as follows:
1- The religious society: it is the society formed for the purpose of the call for
Islamic religion and spreading it among non Muslims or to guide Muslims to
its teachings, and
make them aware about their religion and to take care of Islamic culture. The
society in order to achieve this shall exercise the following activities for example:
a- Distribution of the Holy Quran.
b- To issue books , magazines and periodicals specialized in the call for Islam
and Sharia science in the different languages , and distribution of the same ,
and to produce and istribute reading , audio or video materials on the suitable
media.
c- To convene exhibitions, conferences, and presentations, to organize studies,
Sharia, educational and religious lectures.
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d- Preparation of researches, Sharia and jurisprudence studies.
2- The charitable society: It is the society formed for the purposes of collecting
onations (alms) in cash or in kind, and spending of the same in the charitable
activities inside or outside the State. These societies perform the following activities for example:
a- Building of Mosques, schools, hospitals, clinics and care centers.
b- To build roads and to dig wells etc.
c- Collection of donations (alms) and Zakat and to distribute the same to those
who are entitled.
d- To take care of Doat (callers for the spread of Islam), and to provide financial
ssistance to needy students.
e- To take care of and sponsor orphans, elders and special need individuals.
f- Preparation of pilgrims and those intending to perform Omra.
g- Slaughter of religious sacrifice (Adhahi) and distribution of their meats.
h- Convening of charitable exhibitions. The society may practice both religious
and charitable activity , as per what is stated in paragraphs (1) and (2) above ,
provided that it possesses the prerequisites to practice activities in both fields ,
and that it obtains a license for that from the Department.
Article (4):
The society may not practice any activity contrary to the provisions of these
rules, and the objectives stated in the society’s articles of association. The society shall not perform the following works and activities in particular:
1- Performance of political activities or adoption of certain political attitudes or
to upport political movements.
2- To instigate sectarian, racial or partisan or intellectual or ideological differences.
3- To perform any commercial business by itself, except the investment of the
endowments put under its disposal.
4- To attempt to obtain profits in exchange for performing its activities.
5- To use the funds in purposes for which they are not intended.
Article (5):
The society whatever its type shall do the following:
1- Develop its work through the invention of new practices and the use of new
technologies and methods in management and regulation.
2- Co-operation and co-ordination with other similar parties inside the State to
develop its activities.
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3- The society can co-operate with related and recognized regional and international parties in order to perform its objectives, and in order to assist it in completing its work programs outside the State, provided that the department shall
be provided with a list of the parties with whom dealings are made, for obtaining prior approval of the same.
Article (6):
The society shall provide the financial, administrative and technical requirements
necessary to perform its activities and in particular it shall provide the following requirements:
1- The society shall have an equipped location to perform the administrative, financial and organizational activities in the Emirate of Dubai, provided the following conditions are complied with:
a- A suitable location to carry out the general activities.
b- The location shall be equipped with furniture, office and technical equipments
necessary for performing the religious or charitable activities.
2- The society shall have a qualified manager who shall be responsible for its
management. It shall also have its financial system and an accountant who
shall be responsible for the accounts and the financial procedures, and he shall
possess the professional and scientific qualifications and the necessary practical experience to perform his duties.
.
3- The society shall have a staff of full time or part time employees or of volunteers who possess the professional and scientific qualifications and the necessary practical experience to perform management or financial or religious activities.
4- All this shall be made through co-ordination with the concerned parties.
Secondly: Licenses of Societies
1- Licenses of the society of public benefit:
Article (7):
The founder of the society established in the Emirate of Dubai as a society of
public benefit, shall submit the formation application to the Department which
the following
documents shall be attached:
1- The name, address and location of the society.
2- A study showing all the aspects related to the system and work method of the
society.
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3- Statement about the names of founders, their capacity, addresses and copies of
their passports.
4- A copy of the proposed articles of association of the society.
Article (8):
1- The concerned department shall study the application for formation of the society according to the following:
a- Availability of the prerequisites in the founding members, and the members of
the proposed board of directors in terms of legal capacity and ability to carry
out voluntary work.
b- Scope of work and activities which shall be performed by the society, which
are stated in its articles of association.
c- The society shall work according to the regulations setup by the Department
for the organization of religious and charitable activities.
d- Completion of all official documents.
2- The Department is entitled to request meeting with the founding members to
check all aspects, which it sees necessary to be checked.
3- The Department shall send a letter to the Ministry of Labor and Social Affairs
either for preliminary approval for the formation of the society or for the rejection of the same.
4- The Department is entitled to consider the formation application and to issue
its resolution either for acceptance of rejection within a period not exceeding
two months from the date of receiving the formation application.
Article (9):
The preliminary approval of the Department shall not be considered as a license
to erform the activities, and the society shall not perform any activities until
completion of its formation procedures , and its announcement by the Ministry
of Labor and Social Affairs , as per the provisions of Federal law # ( 6 ) for the
year 1974 , regarding the societies of public benefit and its amendments , then
completion of its licensing procedures by the Department , according to the
provisions stipulated by these rules , or any laws or legislations applicable at
the time of the announcement.
Article (10):
1- The society after completion of the procedures of its formation and announcement by the Ministry of Labor and Social Affairs , shall provide the Department with the announcement resolution and the articles of association to be
approved by the Department , or to make the appropriate amendments on the
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same as per these rules, and the address of the location of the society in which
the activities are performed , in order to complete licensing procedures by the
Department , and the society shall not be entitled to perform its activities before obtaining final approval from the Department.
2- The Department shall issue the license after making sure that all conditions
are fulfilled.
3- The society shall renew its license at the Department once every two years for
charitable societies. As for religious societies, license shall be renewed each
year
before the expiry date.
4- If the society applies any clause of article 4 of these rules, coordination shall
be made with the Ministry to apply the appropriate action against it.
2- Licenses for the society formed in the Emirate by a party or an individual:
Article (11):
The society formed in the Emirate by an individual or an official or private party,
shall be directly licensed by the Department as per the terms and conditions
and the procedures stated in these rules.
Article (12):
The society, which is formed as an individual establishment shall possess the
following prerequisites:
1- The founder shall be an Emirates national, and shall have the legal capacity. If
the founder is an artificial person, it shall be licensed according to the provisions of the law governing the activities of that party.
2- The founder shall possess the financial ability to fund the activities of the society.
3- The society shall have one or more banking accounts if necessary, and its accounts shall be separate from those of the founder.
4- The society shall not collect donations for financing its activities even if they
are charitable activities, unless it obtains a written approval from the Department.
5- The society shall pay its charitable assistance inside the State according to
regular records showing the names of beneficiaries. If assistance is paid outside the State, the payment shall be made by another charitable society approved by the Department.
Article (13):
The founder of the society, which is formed by an individual or a party, or his
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representative, shall submit to the Department the application for formation
and licensing of the society, and the following documents shall be attached to
the application
1- The name, address and location of the society.
2- The proposed articles of association of the society stating the objectives of the
society.
3- A study showing all the aspects related to the to the formation of the society
and its work methods.
4- The organizational structure of the society, and the distribution of assignments
and responsibilities.
5- A list of the names of members of the proposed board of directors, and copies
of their passports, provided that all the members of the board shall be form the
citizens of the United Arab Emirates.
Article (14):
The Department shall study the license application for the society as per the provisions and procedures stated in article 8 of these rules, and the license shall be
issued according to that. The society shall renew its license at the Department
once every two years for charitable societies. As for religious societies, license
shall be renewed each year before the expiry date
1- The proposed articles of association of the society, signed by the founding
members.
2- The organizational structure of the society, and the distribution of assignments
and responsibilities.
3- A study showing all the aspects related to the organization and work method
of the society.
4- Copies of passports of the founding members with valid a residence issued by
Dubai.
5- Minutes of meetings of the general assembly.
6- Resolution of the general assembly authorizing its
representative at the Department to follow up the licensing procedures.
7- Certificate of good conduct.
Provisions for the Formation and Licensing of Religious Societies of Foreign
Communities:
Article (15):
Religious societies formed in the Emirate of Dubai by individuals representing
one of the Islamic communities residing in the Emirate, by the Department as
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per the formation and licensing procedures stipulated by these rules, and shall
possess the following prerequisites:
1- The founders shall not be less than twenty members, but if necessary, they can
be less than that according to the approval of the Department.
2- This community shall not have another society licensed in the Emirate of
Dubai at the time of the application.
3- The founders shall adhere to all the provisions included in these rules.
Article (16):
The founders of the society shall nominate from among them the person who
shall represent them in following up the licensing procedures stipulated by
these rules, and they shall submit to the Department a written application for
the formation of the society with which the following documents shall be attached:
1- The proposed articles of association of the society signed by the founding
members.
2- The society’s organizational structure and the distribution of specializations
and responsibilities.
3- A study showing all the aspects related to the organization of the society and
its method of work.
4- Passport copies of the founding members with a valid residence visa issued in
Dubai.
5- Minutes of meeting of the constituent assembly.
6- Resolution of the constituent assembly of authorizing its representative to follow up the licensing procedures.
7- A certificate of good conduct.
Article (17):
The Department shall study the application for licensing the society submitted
by the founders, after finalization of all the required official documents.
Article (18):
1- The Department shall send a letter to the founders stating whether or not the
preliminary approval is given.
2- In case of approval, the society shall not conduct its business unless all licensing procedures are finalized by the Department.
3- The society shall renew its license at the Department before one month at least
from the expiry date.
4- The formation and management of the society shall be governed by the provi-
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sions of these rules.
Section two
Licenses of branches of Societies
Article (19):
The branches of the society formed and operating in the Emirate of Dubai shall
be licensed inside the Emirate directly by the Department, and the following
provisions and
procedures stipulated later in these rules shall be applicable
to them.
Article (20):
The society licensed in the State shall submit an application to the Department
for pening its branch inside the Emirate, and the following conditions shall be
applied:
1- The society shall be operating at the time of the application.
2- The society shall be financially capable of bearing the expenses of opening
and management of the branch.
3- The board of directors of the society shall have justified reasons to open the
branch.
Article (21):
1- The Department shall study the application, in terms of the availability of the
above conditions, verifying the performance level of the society.
2- The Department shall send a letter to the society of approval or rejection within a period not exceeding two months from the date of application.
3- After completion of the documents procedures of the branch license, the Department shall issue the license. The society shall renew the license at the Department once a year before its expiry date.
Dissolution of the society
Article (22):
Apart from the society formed as a society for public benefit the society can be
optionally dissolved by a resolution of the extra – ordinary general assembly,
or by the concerned party in the Department, provided that the Department
shall be notified in writing about the place and date of the general assembly
before fifteen days, and the Department shall coordinate with the ministry in
this connection.
Article (23):
1- The Department can dissolve the society through coordination with the minis-
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try in the following cases:
a- If it is discovered that its activities contradict or do not achieve its objectives,
or if the society becomes incapable of achieving its objectives.
b- If it disposes of its funds in purposes, contrary to those which are originally
stipulated.
c- If it becomes unable to fulfill its financial obligations.
d- If it does not keep its records and documents according to article 47 of these
rules, or if such records willfully contain incorrect statements.
e- If the society commits a serious violation of the provisions of these rules or of
its articles of association.
2- The Department is entitled to take the necessary procedures to refer the violations, which require judicial judgments to the concerned authority to take the
necessary legal procedures with respect to the violations referred to in the previous paragraph.
Chapter two
Section one
Financial resources of societies and method of spending
1- Financial resources of religious societies:
Article (24):
The financial resources of religious societies, on which they depend to finance
their activities, consist of the following:
1- Subscriptions of the members.
2- Personal grants given by the founder of the society, in the case of the society
formed by a certain individual or party.
3- Financial grants given to the society, which are accepted by the society’s
board of directors, and which shall not contradict the society’s objectives
and legal purposes.
4- Testaments and endowments which are left under the disposal of the society.
5- The proceeds of the presentations and parties and other activities carried out
by the society, provided that the income of these events is dedicated to
finance the society’s activities.
6- Any other revenues, which do not contradict the nature of the activity of the
religious society, and which is approved by the Department.
7- All the above is subject to the prior approval of the Department, before starting any activity.
Financial resources of charitable societies and how to collect the same:
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Article (25):
The financial resources of charitable societies, on which they depend to finance
their activities, consist of the following:
1- Subscriptions of the members.
2- Personal grants given by the founder of the society, in the case of the society
formed by a certain individual or party.
3- The proceeds of the presentations and parties and campaigns and other activities carried out by the society.
4- Cash and in kind donations collected by the society as per the provisions of
these rules.
5- Grants given to the society as per the provisions of these rules.
6- Testaments and endowments which are left under the disposal of the society.
7- Alms and Zakat.
8- Any other revenues, which do not contradict the nature of the activity of the
society, or its objectives, and which are approved by the board of directors.
Article (26):
The charitable societies may collect donations and cash and in kind alms, using
one or more of the following practices, provided that the provisions included
in these rules shall be adhered to:
1- Performance of the parties and campaigns for the charitable activities, and
collection of donations from the participants.
2- To advertise through the different advertisement media.
3- Collection of donations through sponsorship.
4- Other legal methods, which do not contradict the laws of the state, provided
the prior approval of the Department is obtained before starting the work.
Donations collection procedures by boxes
Article (27):
The charitable societies shall adhere to the following conditions upon collection
of donations and in cash alms:
1- The society shall obtain a written approval from the party in which location
donations shall be collected as follows:
a- Mosques: Islamic Affairs & Charitable Activities Department.
b- Public utilities such as the open markets and parks: Dubai Municipality
c- Commercial outlets and centres: management of the centre or the outlet or the
commercial complex.
d- Governmental and private establishments: management of the establishment.
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2- Donations and alms shall be collected in closed boxes , which fulfill the following conditions:
a- They shall bear the society’s logo.
b- To adhere to the specifications set up by the Department for the donations collection boxes.
c- They shall be permanently placed at the mosques or in other places.
d- The box shall have a serial number registered at the society.
e- The person who collects donations for the society shall put an identification
card in a
clear place, bearing his photograph, his personal information and the society’s
logo.
f- The places for the distribution of the boxes shall be known and registered by
the society.
g- The boxes allocated for the collection of Zakat shall be distinguished from
boxes of alms and other donations.
h- Collections of donations shall be made outside the mosque or at its external
yard. i-The persons assigned to collect donations shall not raise their voices or
insist on the donors and the members of the public, and the envelopes for collection of donations shall be placed beside the boxes.
j- The boxes shall be opened by two persons at least, who shall count the money
and record it in approved registers, before depositing the amounts in the society’s account in the bank, provided the terms and conditions set up by the Department shall be adhered to.
Donations collection procedures through
Banking transfers
Article (28):
Charitable societies may collect donations and alms from donors through banking transfers either in a continuous or non continuous manner. The society
shall submit a statement showing the amounts which were collected as required
by the Department.
Donations collection procedures through
Parties and charitable campaigns
Article (29):
The charitable societies shall adhere to the following conditions upon collection
of cash and in kind donations through performance of parties and charitable
campaigns
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and activities:
1- To obtain permission from the Department, which determines the nature of
the activity, its place and time.
2- The nature of the activity shall take one of the following forms:
a- The charitable market.
b- The charitable campaign.
c- The charitable exhibition.
d- The religious presentation or lecture.
3- The permission application shall state the names of the persons responsible
for the management of the event and to receive the amounts collected from the
donations of the public.
4- The society shall submit at the end of the campaign a statement showing the
amounts, which were collected, if the Department requests so.
5- The same terms and conditions stipulated by article 27 of these rules shall be
applied if donations are collected by boxes.
Donations collection procedures through advertisements
Article (30):
The charitable society may collect donations through advertisements in the various advertisement media, provided that the advertisement shall not include any
abuse
to any certain party, or any violations to any of the applicable systems in this
field.
Collection of donations through sponsorship
Article (31):
1- The charitable societies may collect donations through marketing of their
events through the practice of sponsorship, provided they adhere to the following conditions:
a- The sponsoring company shall be licensed and registered by the concerned
authorities
b- The objectives of the sponsorship shall be in agreement with the objectives of
the society, which are stated in its articles of association
c- The sponsorship shall not contradict the principles of Islamic Sharia, the public morals,
and the regulations applied in the State.
d- The society shall submit a statement at the end of the campaign showing the
amounts
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which were collected, as required by the Department.
e- To submit a statement showing the method of spending these amounts.
2- If the sponsor is a company or an organization existing outside the State,
which has no licensed branch inside the State, the society shall submit an application to the Department in order to obtain its prior approval.
Article (32):
The charitable society shall give priority to financing charitable activities inside
the State, unless these amounts are the proceeds of a campaign or a donation
dedicated for haritable purposes outside the State.
Article (33):
1- The charitable societies shall spend their money for the achievement of their
objectives. Their articles of association shows the methods of disposal of their
money, and for management and keeping of them. The society shall adhere to
the provisions included in these rules with respect to collection and spending
of these amounts.
2- The society shall undertake in determining its administrative expenses not to
exceed the amount, which covers the minimum limit of these expenses, and
such expenses shall not exceed 10% of the society’s financial resources.
Article (34):
No other party apart from the charitable society may collect donations through
sponsorship, unless they obtain a prior written approval from the Department,
provided that they fulfill the following conditions:
1- That party shall be a government department or an official establishment or a
company licensed to work in the Emirate as per the law, and it may be an international organization, in which the State is a member.
2- The organizing party shall submit an application to the Department including
comprehensive information about the purpose of the collection of donations ,
the nature of the event or activity and how is it performed , the time and place
of the event , and the other statements and conditions included in this article.
3- The collection of donations shall be made through a charitable event or activity which does not contradict the provisions of Islamic Sharia, and shall not involve any Sharia violations, and shall not contradict the customs and traditions
of the United Arab Emirates.
4- The event shall be under the sponsorship of a charitable society licensed by
the Department.
5- A high ranking employee shall be assigned to be responsible for the supervi-
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sion of collection of donations.
6- To submit a final statement to the Department about the total collected donations, and the expenses incurred by the organizing committee as per official
letters and reports.
7- To adhere to any other conditions determined by the Department upon submitting the application. In case of violation of any conditions stipulated by this
article, the establishment shall bear the consequences of legal accountability.
Article (35):
No member of the board of directors of the charitable societies or any of their
employees shall be entitled to dispose of their funds , unless in the limit of
achievement of their objectives as per the provisions of these rules , and the
society’s articles of association , in a manner , which does not contradict the
society’s internal regulations.
Article (36):
Those in charge of the affairs of any society may not issue a decision to dissolve
it , dispose of its movable or immovable properties , and its documents , unless
by a resolution issued by the Department , or the concern authority , which
shall determine the method of liquidation , and how to dispose of these properties and documents and the party to whom they shall belong.
Section two
Control of Religious and Charitable Societies
Article (37):
The society shall provide the Department with any statement or information regarding its organizational affairs and its local or external activities, as requested, and this includes:
1- The plans and annual work programs including its religious or charitable programs, and its annual budget.
2- Its annual report including the final accounts, stating its financial resources,
and methods of spending them.
3- A statement of the names of persons whom the society intends to invite each
year, to carry out its activities before one month at least from the date fixed for
the performance of the activity. The statement shall include the subject of the
activity, its date and a passport copy of the lecturer and his C.V, after obtaining
the approval of the Department.
4- Figures of the society’s bank accounts with a letter authorizing the Department to inspect these accounts.
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5- The organizations which represent the society or cooperate with it outside the
State.
6- Events outside the State, which the society intends to perform.
7- Regarding audio or reading or visual materials produced or distributed by the
society, the society shall obtain permission from the Department to produce or
print any of these materials before their production.
Article (38):
The Department shall follow up the financial procedures of the societies as follows:
1- Verification of the sources of financing the societies, and that they are as per
the provisions of the approved rules.
2- Auditing the societies ‘ final accounts.
3- Coordination with the banks to make sure of the financial resources of the societies, and the parties to whom these amounts were paid and to harmonize the
same.
4- To send delegates to the parties to whom the societies’ funds are directed to
verify that assistance has reached those parties or individuals , and that they
are entitled and do not represent any violation to the provisions of charitable
work. If it is discovered for the Department that the financial performance of
the society is weak, the Department may
suggest systems, or rules or policies or financial procedures or technical programs to assist the society to manage it financial resources efficiently.
Article (39):
The Department shall carry out all the necessary procedures to ensure the efficiency of the administrative organization of the society , and the efficiency of
its performance , and order to achieve that it may request the society to provide
it with the necessary statements and information , and the Department shall
verify the following in particular:
1- Names of employees, their personal and professional information, whether
they work full time or part time or as volunteers.
2- The organizational structure, and the specializations and assignments of the
administrative units.
3- Internal rules and instructions, and operational work guides.
4- The Department is entitled to address the general assembly or the parties responsible for appointment, suggesting changing the board of directors by another management, and to propose regulations, rules , organizational struc-
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tures, guides and procedures, to upgrade the level of its management
performance , upon the existence of practices conflicting with the applicable
rules or regulations in the Emirate or the State.
Article (40):
The Department shall control the societies’ activities by its administrative bodies, and may seek the assistance of any of the other concerned authorities in the
Emirate, in performing its control duties as per the nature of the subject and its
available capabilities.
Article (41):
If it is discovered to the Department that the society does not cooperate with it as
per the articles stipulated by the rules, the Department shall be entitled to withdraw the license in
coordination with the ministry or the concerned party. The Department shall be
entitled also to refer those in charge of the society to the concerned departments, if it is discovered that they violated the objectives stipulated by the society’s articles of association or the rules which regulate the work.
Section three
Violations and punishment
Article (42):
The society shall be considered as a violator if it commits any of the following
actions:
1- Violation of the provisions of laws , the rules regulating the activities of public benefit societies , and law # (12) for the year 2005 regarding the formation
of Islamic Affairs & Chartable Activities Department , and the rules issued by
it , or the violation of the society’s articles of association.
2- To commit any of the prohibited actions stipulated by these rules or any other
resolutions issued by the Department.
3- Misuse of the society’s funds or mismanagement of the same, thus squandering the available funds or misusing them, or creating indebtedness to the
society.
4- Poor management performance of the societies , due to violation of internal
rules or due to the bad selection of human resources necessary for the work
5- Concealment of any financial statements or information requested by the Department , or to tamper with the same or to present misleading information.
6- Proof of causing material or moral damage to any other party.
7- To carry out the work without renewing the license, unless this is due to rea-
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sons beyond the control of the society.
8- Violation of any of the provisions of these rules. All these violations are only
examples, and the Department shall prepare detailed rules including the violations and the resulting punishments.
Article (43):
The complaints against the society shall be filed to the Department from the following parties:
1- The concerned authority.
2- One of the employees or one of the members of the society’s board of directors.
3- One member of the public.
4- One employee of the Department. These complaints shall be accompanied by
evidence and the documents, which prove the case.
Article (44):
The Department shall do the following:
1- To consider the complaint, and to carryout the necessary investigations, and to
call the violator if it is an individual, or the representative of the society if necessary, or any other person or party whom the Department requires his presence.
2- To decide the complaint and to forward the recommendation for the appropriate action, or to refer the violating person or party to the concerned authority.
Section four
Provisions for the formation of Foreign
Communities Societies
Article (45):
The member of the society formed in the Emirate of Dubai by individuals representing one of the Islamic communities residing in the Emirate, shall fulfill the
following conditions:
1- He shall be conducting commercial or professional activities in the State.
2- He shall have full legal civil capacity.
3- His age shall not be less than twenty one years.
4- He shall have good conduct, and shall not be convicted by an imprisonment
sentence, unless he is pardoned and reinstated.
Article (46):
The founders shall meet as a constituent assembly to set up the society’s articles
of association, which shall include the following:
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1- Name and objectives of the society, and the community it represents.
2- Names of the founding members, their surnames, age, nationality, occupation
and place of residence.
3- Membership conditions, its types, procedures for acceptance and cancellation
of the same, and the rights and duties of members.
4- Method of formation of the board of directors, its responsibilities, system of
its sessions and its method of taking decisions.
5- Rules for the organization of the meetings of the ordinary and extra -ordinary
general assembly, its calling procedures, and conditions for its valid convening, and its responsibilities.
6- Resources of the society and how to utilizes and dispose of them, and the
method of controlling their spending, and the beginning and end of its fiscal
year.
7- Conditions for the optional dissolution of the society, and rules for its liquidation.
Article (47):
The society shall keep at its head office the following records and documents:
1- The register of names of members and the subscriptions they pay.
2- Minutes of the board of directors, and its committees.
3- Revenues and expenses accounts supported by the documents.
All these records and documents shall bear the society’s name.
Board of directors of communities societies, and their general assembly
Article (48):
1- The society formed by the communities shall have a board of directors whose
members shall not be less than five persons to be selected by the general assembly for the period of three years, and any of its members may be re selected
for similar periods.
2- The society’s articles of association shall determine the responsibilities of its
board of directors , and the conditions which shall be available in its members
, number of embers, method of their selection and cancellation of their membership , procedures for calling the general assembly , and conditions for the
validity of its meetings and resolutions.
Article (49):
1- The society’s general assembly shall consist of all its members as per its articles of association; the meeting of the general assembly shall be valid if more
than half the members at least attend before the start of the meeting.
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2- If the required number is not available, the meeting shall be adjourned to the
next day, and the meeting shall be valid in this case if a quarter of the members
at least attend it.
3- If the required member Is not available for this meeting in the next day , the
chairman of the society’s board of directors shall be entitled to request the Department to authorize the board of directors to exercise the powers of the general assembly for a period determined by the authorization resolution , provided that the period shall not exceed six months.
Article (50):
The general assembly shall convene its ordinary meeting once a year within the
three months following the end of fiscal year to discuss the following matters:
1- Approval of the minutes of the previous meeting.
2- Approval of the report of the board of directors about its work during the past
year and of the society’s programs and its action plan for the NewYear.
3- Approval of the balance sheet for the past fiscal year and the budget project
for the next fiscal year.
4- Selection of the new board of directors upon the end of the term of the previous board, or if there are vacant positions in the board.
5- Appointment of the accounts auditor.
6- Other matters included in the agenda. The general assembly issues its resolutions by the majority of the votes of the attending members.
Article (51):
The general assembly may be called to convene extra ordinary meetings as per
the equest of the Department, which states the reasons for the call , or from the
society’s board of directors , or as per a request submitted by a quarter of the
members entitled to attend the general assembly.
Article (52):
The extra ordinary general assembly shall discuss the following matters:
1- To decide the resignations submitted by all or part of the members of the
board, or cancellation of their membership, and filling of the vacant positions.
2- Amendment of the society’s articles of association.
3- Optional dissolution of the society.
4- Other important and urgent matters. The resolutions of the general assembly
shall be passed in these cases by the majority of two thirds of the attending
members.
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Dissolution of communities societies

Article (53):
1- The Department shall dissolve the society formed by the communities in the
following cases:
a- If its members are less than the limit stated in article (15) of these rules.
b- If it is found out that its works do not achieve its objectives, or if it becomes
incapable of achieving these objectives.
c- If it disposes of its funds in purposes, contrary to those which are originally
stipulated.
d- If it becomes unable to fulfill its financial obligations.
e- If it does not keep its records and documents according to article 47 of these
rules, or if such records willfully contain incorrect statements.
f- If the society commits a serious violation of the provisions of these rules or of
its articles of association.This shall be without prejudice to referring the case
to the concerned authority to take the legal procedures. Nevertheless, the Department is entitled to call the extra ordinary meeting of the general assembly
to elect a new board of directors. The Department is entitled to change the
board of directors as it sees fit, through coordination with the general assembly
or the official appointment departments or the ministry.
Article (54):
Adhering to the provisions of the previous article, the society may be optionally
dissolved by a resolution of the extra ordinary general assembly, provided that
the Department shall be notified about the place of the meeting before fifteen
days at least from the date of the meeting.
Section five
General provisions
Article (55):
The society which is existing at the time of applying this rules shall amend its
articles of association according to the provisions of these rules within six
months from the date of
their application, otherwise the society shall be considered as illegal, and the Department may address the concerned authority to take the necessary action
against it.
Article (56):
The society shall issue internal rules to regulate its work and to form any com-
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mittees belonging to it, provided that this does not contradict the laws of the
state or the provisions of these rules or the society’s articles of association.
Article (57):
The Department shall be entitled to attend the meetings of the general assembly
and to review the minutes of the sessions of the board of directors , and its ordinary and extra
ordinary general assembly.
Article (58):
These rules shall be effective from their issue date , and shall be circulated to the
concerned parties.
The general manager
These rules are issued in Dubai.
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