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مقدمه

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

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



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

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

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

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

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
 یکی از کشـــورهای اســـالمی منتخب قطر است. ارتباط گســـترده سیاسی و فرهنگی 
جمهـــوری اســـالمی ایران و قطر، اهمیـــت قطر در منطقه و قرابت دینـــی و مذهبی بین آن 
کشورهای هدف مطالعه  ئل انتخاب قطر به عنوان یکی از  کشور ما، از جمله دال کشـــور با 

می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
یخی  کشور قطر می باشد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تار
کشـــور قطر، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش وقف و امور 
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خیریه، نگاشـــت نهادی بخـــش وقف و امور خیریه و برنامه های توســـعه ای این بخش در 
کشور قطر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.

کلی در  ردن اطالعـــات  بـــرای انجـــام تحقیـــق حاضـــر در ابتـــدا به منظور بـــه دســـت آو
زمینه های مختلف کشور قطر، اعم از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته 
یکی پدیا و  شد. این اطالعات به راحتی و با یک جستجوی ابتدایی از سایت هایی نظیر و
سایت های مشابه آن به دست آمدند. برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه ای 
گزارشات  گزارشـــاتی بررسی شدند. این  کشور قطر مقاالت و  و شـــاخص های بخشندگی 
گزارش خارجی مربوط به سال های 2014 تا 2016 بودند و اطالعات بسیار جالبی  شامل 2 
کشـــور قطر در  گزارش رتبه بندی  کشـــور قطر در اختیار قرار دادند. در این 2  را در ارتباط با 
کشـــورهای جهان و شاخص های بخشـــندگی آن مور بررسی قرارگرفته بودند و  میان دیگر 
یـــه در قطر را  توانســـتند اطالعات مفیـــدی در خصوص وضعیت بخشـــندگی و امور خیر

نشان دهند.

ســـپس برای بررســـی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز 
کشور قطر یافت نشد. پس  ژه مراجعه شد اما مطالعاتی در این خصوص برای  یک این پرو
گزارشـــات و یا دیگر فایل های مرتبط فارســـی موجود در  از این مرحله برای یافتن مقاالت، 
که نتیجه ای در پی  یی به عمل آمد  کتابخانه های اینترنتی جستجو ســـایت های ایرانی و 
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نداشت. در زمینه وقف و امور خیریه کشور قطر هیچ گونه مطالعات پیشین انجام شده به 
زبان فارسی یافت نگردید.

در فصـــول 1 و 2 و 3 بـــه بررســـی ســـازمان ها، برنامه هـــا و وضعیت موجـــود وقف و امور 
کشـــور قطر پرداخته شد. اطالعات این فصول از سایت ها و مقاالت و مجالت  خیریه در 

که عمدتًا به زبان عربی بودند، به دست آمدند.  مختلفی 
کشـــور قطر در ابتدا نهاد اصلی این کشور،  برای مطالعه در خصوص نگاشـــت نهادی 
زارت اوقاف و  گرفت. ســـایت و زارت اوقاف و امور اســـالمی قطر مورد بررســـی قرار  یعنی و
کافی و مناسبی را در ارتباط با فعالیت های بخش های مختلف  امور اسالمی اطالعات 
زارت خانـــه و اهداف و  خـــود در اختیـــار قـــرار داد. در این ســـایت بخش های مختلـــف و
کمیتی  وظایف آن ها مشخص شده بودند و با مطالعه هر یک از این بخش ها، وضعیت حا

کشور قطر به دست آمد. کلی وقف در 

گردید،  کشور قطر در زمینه وقف مطالعه  یخچه ها و روند توسعه  که در تار با مطالعاتی 
که در  یی  گردید. با جســـتجو وجود ســـازمان دیگری به نام ســـازمان اوقاف قطر مشـــخص 
که این  گرفت، اطالعاتی در خصوص آن به دست آمد. خر چند  زمینۀ این سازمان انجام 
ســـازمان سایت مشخصی برای خود ایجاد نکرده بود و در سال های اخیر فعالیت خود را 
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کرده بود، اما با جستجو در قوانین  زارت اوقاف منتقل  کمتر و بخشی از وظایف خود را به و
کشور  قطر اطالعاتی در زمینه این سازمان به دست آمد.

کنترل  که به  پس ازآن با توجه به اخبار و قوانین دیگر صادر شـــده در قطر، به ســـازمانی 
امـــور خیریه و مؤسســـات مربوط به آن می پرداخت، برخورد شـــد. این ســـازمان، ســـازمان 
رود به ســـایت آن اطالعاتی در خصوص آن به  نظـــارت بـــر فعالیت های خیریه ای بود. با و

گزارش قرار داده شد. دست آمد و در 

کـــه نظارت بر  کار و امـــور اجتماعی قطر نیز  زارت توســـعه اداری،  همچنیـــن ســـایت و
ر مجوز بر آن ها را به عهده دارد نیز بررسی شد و اطالعات جامعی  مؤسسات خیریه و صدو

از آن به دست آمد.
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گرفتند.  ســـپس مؤسســـات خیریۀ اصلی و رسمی ثبت شـــده در قطر موردمطالعه قرار 
ایـــن مؤسســـات اطالعات و فعالیت هـــای خود را در قطر و خارج از کشـــور قطر به صورت 
کاملی در سایت های خود در معرض مطالعه قرار داده بودند. این اطالعات تقریبًا به طور 
کامـــل و با جزئیـــات موردمطالعه قرار گرفت و برنامه ها و فعالیت های آنان در گزارش بیان 

گردید. 
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درنهایـــت به بررســـی نحوۀ فعالیت هـــا و برنامه های این مؤسســـات و منابع درآمدی و 
ژه ها و  هزینه هـــا و مخـــارج آن هـــا و همچنین حوزه های فعالیـــت و میزان بودجه هـــای پرو

کلی پرداخته شد. اطالعات 
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا 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 |

کشور قطر کلی  اطالعات 





کشور قطر- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــای در مطالعـــات تطبیقی، آشـــنایی مختصر با موقعیـــت جغرافیایی،  یکـــی از 
اقتصادی، سیاســـی اجتماعی و فرهنگی- مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت. مقایســـه 
گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن، موجب درک  کشـــورهای دیگر بـــدون در نظر  کشـــور با  یک 

سطحی موضوع و نتیجه گیری نادرست می شود. 
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
که  کشور قطر پرداخته می شود  یژگی های بارز  به همین جهت در این فصل به بررسی و
در پنـــج بخـــش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصـــادی، اطالعـــات سیاســـی- 
کشـــور در حوزه وقف و  اجتماعـــی، اطالعات فرهنگی- مذهبی و در نهایت جایگاه این 

کمک های خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشـــوری عربی در جنوب غربی قاره آســـیا و در شـــرق شـــبه جزیره عربســـتان، در   َقَطر 
رمیانه و بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده اســـت. َقَطر خود شـــبه جزیره ای  منطقه خاو



کشور قطر 26  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

که خلیـــج فارس آن را از غرب و شـــمال و  کوچک تر واقع در شـــبه جزیره عربســـتان اســـت 
گرفته اســـت. پایتخت آن، دوحه اســـت. قطر مرز مشـــترک زمینی با عربستان  شـــرق در بر 

کشورهای بحرین و امارات متحده عربی دارد)2-1(. یایی با  سعودی، و مرز در
کشـــور تـــا ســـال 1971 تحت الحمایه انگلســـتان بود. پس از اســـتقالل به ســـبب  این 
کشـــورهای  کشـــور تبدیل بـــه یکی از ثروتمندترین  گازی، این  درآمدهـــای سرشـــار نفتی و 
گردید. تمام موقعیت های حساس حکومتی در قطر توسط خاندان آل ثانی یا افراد منطقه 

کشور قطر در جهان شکل  1-1: نقشه جغرافیایی 
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گســـترده با ایاالت  کشـــور از ســـال 1992 روابط نظامی  نزدیـــک آنان اداره می گردد. این 
متحده دارد)2-1(.

کشور قطر شکل  1-2: پرچم 

قطر به صورت امارتی مطلقه و ارثی از اواســـط قرن 19 میالدی توســـط خاندان آل ثانی 
ید و تجارت  فرمانروایـــی می شـــود. قبل از کشـــف نفت، قطر عمدتـــًا به خاطر شـــکار مروار

یایی شناخته می شد. در
کشور  گازی است. مجله فوربس قطر را ثروتمندترین  گسترده نفتی و  قطر دارای ذخایر 
کشـــورهای جهان  ترین شـــاخص توســـعه انسانی بین  کرده اســـت. قطر باال جهان معرفی 

عرب را داراست.

شکل  1-3: شهر دوحه پایتخت قطر
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گسترده شده است.  شـــبه جزیره قطر از شمال شـــرق عربســـتان به داخل خلیج فارس 
کشـــور، مســـطح بوده، و از یک صحرای خشـــک تشـــکیل شده اســـت)2-1(.  ک این  خا
یان،  کشور قطر دارای 10 استان و 28 شهر می باشد. استان های قطر شامل وکره، شمال، ر
کشور  یه، دوحه، خور، ام ســـعید، ام صالل، جریان البطنه)57(. پایتخت  جمیلیه، قوار
قطر اســـتان ســـاحلی دوحه می باشـــد. دوحه در دهه اخیر شاهد ســـرمایه گذاری فراوان در 
یرســـاخت های شهری بوده است. به طوری که از یک دهکده ساحلی به یک شهر مدرن  ز
تبدیل گردیده اســـت. طرح های مدرن ســـازی شهر عبارت اند از ساختمان های تجاری و 
مسکونی فراوان، شهر آموزشی که قرار است دانشگاه های معتبر در آن به فعالیت بپردازند. 
که شـــهر  ژه دوحه لند  کز خرید و پرو رزشـــگاه های جام جهانی فوتبال، مرا طرح ســـاخت و
بـــازی بزرگ قطر می باشـــد. این شـــهر دارای فـــرودگاه بین المللی و همچنین مرکز شـــرکت 
هواپیمایی قطریه می باشـــد. شـــبکه خبری الجزیره انگلیســـی و عربی در شهر دوحه واقع 
گشـــته است. شـــهر دوحه میزبان بازی های آسیایی 2006 بوده اســـت و همچنین میزبان 

بازی های جام جهانی سال 2022 می باشد)62(.

شکل  1-4: شهر ساحلی دوحه 
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کشوری قطر نشان داده شده است. در شکل 1-5 تقسیمات 

کشور قطر شکل  1-5: استان های 
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اطالعات اقتصادی- 1-3
منبع درآمد ارزی کشـــور، صادرات نفت و گاز می باشـــد. قطر ســـومین کشـــور دارنده 
ذخایر گاز پس از روســـیه و ایران اســـت. اقتصـــاد قطر یک اقتصاد کاماًل وابســـته به نفت 
محســـوب می شـــود اگرچه این کشـــور درآمدهـــای دیگر نظیـــر گردشـــگری دارد؛ و ذخیره 
گازی اش، برای 200 سال آینده کافی تخمین زده شده است. قطر به علت پیش دستی در 
بهره برداری از منطقه گازی پارس جنوبی، توانسته است بیش از ایران از این میدان گازی 
مشترک، گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد. درحالی که این 
کشـــور رشد نزدیک به 20٪ را تجربه می کند. همچنین برگزاری جام جهانی 2022 فرصتی 
طالیـــی برای اقتصاد این کشـــور خواهد بود. قطر عضو ســـازمان کشـــورهای صادرکننده 

پک است)2-1(. نفت، او
که این رقم برای  درآمد ناخالص ملی سرانه قطر در سال 2015، 85430 دالر بوده است 
ایران 6550 دالر بوده اســـت و نســـبت 13 برابری بین آن ها وجود دارد. همچنین رشـــد این 

کشور قطر بسیار چشم گیر می باشد)4(.  شاخص در 

کشور قطر ومقایسه با ایران شکل  1-6: درآمد ناخالص ملی سرانه 
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شکل  1-7: تولید ناخالص داخلی قطر و مقایسه آن با ایران

شکل  1-8: رشد تولید ناخالص داخلی قطر و جهان 
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که نســـبت به ســـال  تولیـــد ناخالـــص داخلی قطر 167 میلیارد دالر در ســـال 2015 بود 
برو بوده اســـت.  گذشـــته ی خـــود با تولیـــد ناخالص داخلـــی 210 میلیـــارد دالر با کاهش رو

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015، 425 میلیارد دالر بوده است)4(.

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
در کشـــور قطـــر امیر رئیس حکومت اســـت. امیر قطـــر در حال حاضر شـــیخ حمد بن 
یر  ز خلیفه آل ثانی اســـت که در ســـال 1995 جانشـــین پدر شـــد. رئیس دولت نخســـت و
است که امیر او را تعیین می کند. مجلس شورای این کشور 45 کرسی دارد که نمایندگان 

آن را امیر تعیین می کند)2-1(.
که اصالتًا از قبیله بنی تمیم نجد  نظام حکومتی قطر امیرنشین بوده و خاندان آل ثانی 
کمیـــت دارند. از ســـال 2007 بنا به  عربســـتان هســـتند از قرن نوزدهم در این ســـرزمین حا
ز به حکومت رسیدن شیخ جاسم بن محمد  کنونی قطر 18 دسامبر 1878 رو دستور امیر 
ز ملی قطر« تعیین شـــد. قطر ســـال ها  بـــن ثانی مؤســـس دولت قطـــر جدیـــد به عنـــوان »رو
تحت الحمایه انگلیس بود و شـــیخ احمد بن علی آل ثانی بر آن حکومت می کرد تا اینکه 
یه 1972م )1350/12/3( شـــیخ  یخ 22 فور در 3 ســـپتامبر 1971 اســـتقالل یافـــت. در تار
یش شیخ خلیفه بن حمد از قدرت برکنار شد و حکومت وی نیز تا  احمد توسط پسرعمو
27 ژوئن 1995 ادامه داشـــت، تا اینکه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی ) امیر فعلی قطر( به 
قدرت رســـید. یک سال بعد فرزندش شیخ جاســـم و بعد از استعفای وی برادرش شیخ 
گردیـــد)2-1(.  یـــخ 14 مـــرداد 1382 از ســـوی امیر به عنـــوان ولیعهـــد انتخاب  تیـــم در تار
راثت از پدر به پسر  کشـــور در آل ثانی خالصه شده و موروثی است، اما و کمیت در این  حا
نبـــوده و امیر بـــا تصمیم و اجماع بزرگان فامیل تعیین می شـــود. بااین حـــال امیر قبلی قطر 
یعنی » شیخ خلفیه آل ثانی« خود فرزندش شیخ » حمد بن خلیفه« را به سمت ولی عهد 

کرد)3(. انتخاب 
شـــیخ » حمد بن خلیفه« بعد از کســـب قدرت طی فرمانی نظام حکومتی قطر را موروثی 
و منحصر به آل ثانی شمرد که از پدر به یکی از فرزندان ذکور انتقال می یابد و در صورت عدم 

داشتن پسر، امیر فردى را از خاندان آل ثانی به سمت ولی عهدی انتخاب می کند)3(.
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کشـــور اســـت، عالوه بر اینکـــه طبق قانون،  امیـــر قطر عالی ترین فرد تصمیم گیرنده در 
کمیت مستقیم  که تحت حا ى در ارتباط با سایر نهادهایی نیز  اختیارات وسیعی دارد. و

او نیست، قدرت برتر به شمار می آید.
ر فرامین براســـاس  کشـــور اختیار صدو مـــاده 17 متمم قانون اساســـی قطـــر به امیر این 

زراء و رایزنی با شوراى مشورتی را می دهد)3(. توصیه شوراى و
زرا به امیر می دهد. بنابراین امیر، قواى  کمک شوراى و ماده 18 اختیارات اجرایی را با 

زرا و شوراى مشورتی در اختیار خود دارد. کمک شوراى و مقننه و مجریه را به 
ى عربی، مســـتقل و داراى  کشـــور ید، قطر  بـــاره حکومت می گو قانـــون اساســـی قطر در
کمیت قانونی اســـت و دین آن اسالم و شریعت اســـالمی منبع اصلی قانون گذاری در  حا

کشور می باشد. این 
کلیه اراضـــی و آب هاى اقلیمی  کمیت خود بـــر  دولـــت اقـــدام به اعمال نظـــارت و حا
کار  داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت می کند. مالکیت فردى و ســـرمایه گذاری و 
کشـــور وجود داشـــته و طبق قانون شـــکل می گیرد. دولت  بـــه عنوان حقـــوق فردى در این 
آزادى فعالیت اقتصادى را که با منافع عمومی تعارضی نداشته باشد مجاز می شمارد)3(.

یر بیان می کند: ماده 23 قانون اساسی مسئولیت های امیر قطر را به شرح ز
1. نمایندگی در داخل و خارج و روابط بین الملل

کلیه قوانین و احکام یب  ر و تصو 2. صدو
زرا یاست شوراى و 3. ر

4. فرماندهی عالی نیروهاى ارتش
5. عزل و نصب پرسنل نظامی

کنسول خارجی 6. پذیرش استوارنامه رؤساى هیئت هاى دیپلماتیک و 
7. اعطاى نشان افتخار مطابق قانون

کاهش مجازات از طریق قانون 8. عفو یا 
9. امضاء پیمان ها و ابالغ معاهدات به شوراى مشورتی

زکارانه ممنوع است. ر فرمان - جنگ تجاو 10. اعالم جنگ دفاعی از طریق صدو
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زراء 11. نصب و عزل و
12. انتصاب اعضاى شوراى مشورتی طی فرمان امیری)3(.

اولین تشـــکیالت جدید حکومتی در قطـــر در دهه 50 میالدی با نقش عمده انگلیس 
گردیـــد. این  زی  رزمـــان تبدیل بـــه نهادهـــای امرو در ایـــن شیخ نشـــین ایجـــاد شـــد و به مرو
کشـــور  تشـــکیالت تا ســـال 1970 تحت عنـــوان اداره عمل می کرد و مســـتقیمًا به امیر این 

گزارش می دادند.
که بـر اساس  کشور از سال 1972 میالدی دارای قانون اساسی موقــــت بوده است  این 
آن امیر دارای صالحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتــــی را صادر می کند. 
کمیته 32 نفره و تعیین ضرب االجل  در ژوئن سال 1999 میالدی امیر قطر با تشکیل یک 
کرد تا زمینه برگزاری  ین قانون اساسی دائم این کشور  کمیته مذکور را مأمور تدو ســـه ساله 

کنون برگزار نشده است. که تا رند  اولین انتخابات مجلس شورای )ملی( قطر را فراهم آو
بر اســـاس قانون اساســـی قطر این کشـــور یک حکومت و کشور مســـتقل عربی است و 
اســـالم مذهب رســـمی و شـــریعت )قوانیـــن اســـالمی( منبع اصلـــی قانون گـــذاری در آن 
یـــه، قضائیه و مقننه اســـت  می باشـــد. تشـــکیالت حکومتی در قطر شـــامل ســـه قوه مجر

.)2 -1(
از ســـال 1871 تـــا 1913 قطـــر در تصـــّرف ترک های عثمانی بـــود. پیش از آن به نوشـــته 
کمیت حکومت ایران بوده و هر  دانشنامه بریتانیکا »قطر برای سال های طوالنی تحت حا
ید، مالیات پرداخت می کرده است«.  پیه برای حق ماهیگیری و صید مروار سال سه هزار رو
که به  در 29 ژوئیـــه 1913 قـــراردادی بین دولت بریتانیـــا و دولت عثمانی به امضاء رســـید 
کرد. با خروج  کمیت بر قطر صـــرف نظر  موجـــب یکی از بندهـــای آن دولت عثمانی از حا
کم قطـــر را به  نیروهـــای عثمانـــی دولـــت بریتانیـــا حکومت »شـــیخ عبداهلل بـــن جامع« حا
رســـمیت شـــناخت و در ســـال 1916 قراردادی همچون دیگـــر قراردادهای خود با شـــیوخ 
یخ، قطر تا زمان استقالل در  امارات خلیج فارس با این شـــیخ به امضاء رســـاند. از این تار
گردید. در 1935 طایفه ای از اعراب بنی یاس مقیم  سال 1971، تحت الحمایه انگلستان 
کوچیده و  کم ابوظبی به جنوب  ابوظبی به علت نارضایتی از »شیخ خلیفه شخبوط« حا
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گزیدند. این مســـئله سرآغاز  کرانه باختری ابوظبی یعنی خورالعدید اقامت  در منتهی الیه 
اختالف جدی میان ابوظبی و قطر شد)2-1(.

قطر یکی از چندین امیرنشـــین نوبنیاد واقع در شبه جزیره عربستان است. منطقه قطر 
ره های  از دیرباز بخشـــی از منطقه تحت فرمان ساســـانیان بوده اســـت. در بســـیاری از دو
کرانـــه جنوبـــی خلیج فـــارس بخشـــی از دولـــت ساســـانی بوده و توســـط  باســـتانی همـــه 
یـــخ معاصـــر قطـــر توســـط تـــرکان عثمانـــی،  ســـاتراپ های ساســـانی اداره می شـــد. در تار
ره  انگلیســـی ها و بحرین اداره شـــده و در 3 ســـپتامبر 1971 به اســـتقالل رســـید. در آن دو
بسیاری از امیرنشین های منطقه جذب عربستان سعودی یا امارات متحده عربی شدند 

ولی قطر از این روند جدا ماند)2-1(.
پیشـــینه اختالف های مرزی و سرزمینی عربستان ســـعودی با قطر به میانه های سده 
یکه ای  نوزدهم باز می گردد. اختالفات مرزی و سرزمینی عربستان سعودی و قطر شامل بار
از زمین های جنوبی قطر می شود. عربستان سعودی مدعی مالکیت 23 مایل از سواحل 
جنوب شرقی قطر است و دو کشور در مورد مرزهای جنوب غربی نیز با یکدیگر اختالفات 
ارضی دارند؛ بنابراین، اختالفات مرزی و ســـرزمینی میان دو کشـــور از خلیج »سلوا« واقع 
ری قطر امتداد می یابد.  در جنوب باختری قطر آغاز و تا »خورالعدید« واقع در جنوب خاو

نسبت به اراضی جنوب شرقی قطر، ابوظبی نیز ادعاهایی دارد.
ز کردند و بخش هایی  در سپتامبر 1992 نیروهای نظامی عربستان سعودی به قطر تجاو
ردند. به دنبـــال آن، قطر اجرای قرارداد مرزی 1965 با  کشـــور را به تصرف درآو ک این  از خا
رد و به عنوان اعتراض از شرکت در نشست های  عربســـتان سعودی را به حال تعلیق درآو
کرد. پـــس از 3 ماه کشـــمکش، ســـرانجام با  شـــورای همـــکاری خلیـــج فارس خـــودداری 
کشـــور موافقت نامـــه ای بـــرای حل وفصل اختالفات مرزی شـــان  میانجی گـــری مصـــر، دو 

کردند)2-1(. منعقد 
که عبارتند از: زارت خانه دارد  قطر 13 و

زارت توســـعه  رزش _ و زارت فرهنگ و و کار و امور اجتماعی _ و زارت توســـعه اداری،  و
رش و آموزش عالی _  پـــرو زارت آموزش و زارت اقتصـــاد و تجارت _ و یـــزی و آمار _ و برنامه ر
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زارت امور داخلی  زارت مالیه _ و زارت انرژی و صنعت _ و زارت اوقاف و امور اسالمی _ و و
زارت  زارت بهداشت عمومی _ و یست _ و زارت شهری و محیط ز زارت دادگســـتری _ و _ و

انتقال و ارتباطات)8(

کشور قطر شکل  1-9: ساختار سیاسی 

قوه مجریه - 1-1-1
یر  ز یاســـت آن بر عهده امیر می باشـــد و توسط نخست و که ر زراء  قوه مجریه یا هیئت و
زرا و  کشـــور اســـت و نظارت و هماهنگـــی میان و اداره می شـــود و عالی تریـــن رکن اجرایی 
کرده و  ارگان هـــای دولتـــی را بـــر عهـــده دارد. امیر قطـــر دســـتورالعمل های دولت را صـــادر 

یران را امضاء می کند)2،1(. ز مصوبات هیئت و

قوه مقننه - 1-1-1
بر اساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی مجلس شورا عهده دار قوه 

مقننه است.
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یب می کند و بر قوه مجریه نظارت  مجلس مشـــورتی قطر بودجه عمومی دولـــت را تصو
زرا و سایر  که آن ها را امیر از میان و می کند. مجلس شـــورا متشـــکل از 45 عضو می باشـــد 

کرد. ره مجلس شورا در سال 2008 آغاز بکار  افراد منصوب می کند. سی و هفتمین دو
کشـــور در  کـــه تعیین خط مشـــی عمومی  قـــوه مقننه درواقع شـــورایی مشـــورتی اســـت 
یب امیر و  زرا قبل از تصو گون، بررســـی لوایح پیشنهادی از ســـوی هیئت و گونا زمینه های 
کمیته های امور  بررسی لوایح بودجه از مهم ترین وظایف آن است. شورای مشورتی دارای 
حقوقـــی و قانون گذاری، مالی و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و 
خارجی و امور فرهنگی و اطالعاتی است و نقش اطالع رسانی به امیر به شیوه ای نظام مند 
از دیدگاه های شـــیوخ برجســـته و خاندان های مهم را دارد. این شـــورا به همراه شـــوراهای 
شهرداری برحسب ظاهر در نهاد دموکراتیک جهت عدم تمرکز قدرت هستند، اما با توجه 

به اختیارات وسیع امیر، درعمل قدرت قانون گذاری ندارند)2،1(.

قوه قضائیه - 1-1-3
بـــر اســـاس بندهای یکصـــد و بیســـت و نهم تا یکصـــد و چهلـــم قانون اساســـی قطر، 
کمیت قانون، اساس حکومت در دولت قطر می باشد. شرافت قضات و عدالت آنان  حا
ضمانتی برای حقوق و آزادی ها اســـت. قوه قضائیه مستقل می باشد و دادگاه ها با انواع و 
درجـــات مختلف، عهده دار مســـئولیت آن می باشـــند. قوه قضائیه احـــکام خود را طبق 
قانون صادر می کند و قضات مســـتقل می باشند و هیچ قدرت دیگری به جز قانون بر آنان 
کم نیســـت و هیـــچ ارگانی نمی تواند در مســـائل و یـــا روند دادرســـی و عدالت مداخله  حا

نماید)2،1(.
قانـــون، دادگاه ها را با توجه به تنوع و درجات و نیز صالحیت و اختیارات آن ها تنظیم 
می کند. دادگاه های نظامی به جز موارد برقراری حکومت نظامی، تنها به آن دسته از جرائم 
که  که افراد نیروهای مســـلح و انتظامی مرتکب می شـــوند، در حـــدود و چارچوبی  نظامی 

قانون آن را تعیین می نماید، منحصر می گردد)2،1(.
جلســـات دادگاه ها علنی می باشد , مگر اینکه دادگاه به خاطر مراعات نظم عمومی و 
یـــا عفت عمومـــی جامعه تصمیـــم بگیرد جلســـات را به صـــورت غیرعلنی برگـــزار نماید. 
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کار خود عزل  درهرصورت قرائت حکم در جلسه علنی خواهد بود. قضات را نمی توان از 
کرد. قانون همچنین احکام مربوط  که قانون مشخص خواهد  نمود , مگر در حالت هایی 
به قضات و تأدیب آنان را تنظیم می نماید.عفو و بخشش حق مسلم و تضمین شده همه 

مردم است. قانون اقدامات و چگونگی استفاده از این حق را تعیین می کند)2،1(.
دادســـتان عمومی دعواهای عمومی را به نیابت از جامعـــه بر عهده دارد و ناظر بر  امور 
کرد . قانون ســـازمان  کوتاهی نخواهد  ضابطین قضائی اســـت و در اجـــرای قوانین جنائی 
که  کســـانی  مزبور و شـــرح وظایف آن را تنظیم می کند و شـــرایط و ضمانت های مربوط به 

عهده دار وظایف آن می باشند، مشخص می نماید)2،1(.
که عهده دار حسن جریان اعمال دادگاه ها  قضات دارای یک شورای عالی می باشند 
و نهادهای تابعه و همکار آن می باشد . قانون چگونگی تشکیل شورای عالی،اختیارات 
و صالحیت های آن را مشـــخص می کنـــد. قانون ارگان ذی ربـــط در حل وفصل منازعات 
اداری را تعییـــن و اساســـنامه و چگونگـــی اعمـــال آن را مشـــخص می نمایـــد. چگونگـــی 
ر احکام  کـــه از صدو رســـیدگی به اختالفات ناشـــی از اختصـــاص دادگاه ها در منازعاتی 
نشـــأت می گیـــرد، قانون تعییـــن می نمایـــد و قانـــون ارگان قضائی ذی ربـــط در حل وفصل 
اختالفـــات ناشـــی از مطابقـــت قوانیـــن و لوایح بـــا قانون اساســـی و نیز اختیـــارات آن ها و 
چگونگـــی رفع تظلمـــات و اقدامات متعاقـــب آن را تعیین می کند . قانـــون همچنین آثار 

حکم ناشی از عدم مطابقت با قانون اساسی را مشخص می نماید.
یر دادگســـتری که ناظر بر اجرای قانون مدنی اســـت، فعالیت  ز یر نظر و قـــوه قضائیه نیز ز
زارت دادگســـتری عملکرد دادگاه ها و قضات را ســـازماندهی و نظارت می کند.  می کند و و
قوانین قضایی این کشور کاماًل  بر اساس اصول و مبانی اسالمی تعیین شده است)2،1(.

کم  بر اســـاس قانـــون مصوب ســـال 2003 در مورد قضـــات، چند دســـته دادگاه یا محا
شامل دادگاه تشخیص، دادگاه استیناف، دادگاه بدوی و دادگاه شرعی می باشند)2،1(.

شورای عالی برنامه ریزی- 1-1-1
یزی به عنوان یک ارگان قانونی مستقل با بودجه ای  در سال 1989 شوراى عالی برنامه ر
یر دفاع بوده و داراى یک  ز یاســـت ولی عهد و و خاص تشـــکیل شـــد. این شـــورا تحت ر
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ران باتجربـــه می باشـــد.  زراء و مشـــاو نائـــب رئیـــس، دبیـــرکل و چنـــد عضـــو مرکـــب از و
مســـؤولیت هاى این شورا تعیین سیاست هاى اجتماعی و اقتصادى دولت و طرح هاى 
یژه براى حمایت از طرح ها، تهیه گزارش هاى  توسعه، تحت پوشش قرار دادن مطالعات و
ى و  ى دولـــت و ارائه پیشـــنهادهایی جهت ســـازماندهی بهتر ادار عملکـــرد ســـازمان ادار
ى اجتماعـــی و اقتصـــادى با کشـــورهاى عرب شـــوراى  بررســـی هاى مربـــوط بـــه همـــکار

ى می باشد)3(. همکار

سیستم انتخاباتی- 1-1-5
در قطر سیســـتم انتخابات عمومی و آزاد وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز از ســـوى 
یه 1992 میالدی 50 روشنفکر قطری با ارسال نامه ای به  امیر تعیین می شـــوند. اواسط ژانو
کـــه در قطـــر انتخابـــات آزاد برگزار شـــود، امـــا بعدازاین  ى خواســـتند  کشـــور از و امیـــر این 

درخواست هیچ گونه تحولی در این رابطه صورت نگرفت)3(.

احزاب- 1-1-1
کارگرى در قطر ممنوع است و صرفًا در طول  تشـــکیل احزاب سیاســـی و اتحادیه هاى 
گـــروه به نام » جبهه آزادی بخش ملی قطر« و ســـازمان های » جهاد ملی« و نیز  دهـــه 70 دو 
گروه هاى سیاسی معتقد به پان عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این  برخی 

کشور فعالیت داشته اند.
ى هرگونه راهپیمایی حتی مســـالمت آمیز، آزاد نیست.  کشـــور همچنین برگزار در این 
یه 1992 تعداد 50 روشنفکر برجسته قطرى طی نامه ای به  همان طور گفته شد، اواسط ژانو
کشـــور خواستار تشـــکیل یک شوراى مشـــورتی با اختیارات قانون گذاری شدند.  امیر این 
کرده و  آن ها همچنین نســـبت به ســـو اســـتفاده از قدرت در این شیخ نشـــین ابراز نگرانی 

کردند)3(. انجام اصالحاتی را در خصوص سیستم آموزشی و اقتصادى پیشنهاد 
گروه هـــاى ذی نفوذی  گروه سیاســـی خاصـــی در قطر وجود نـــدارد، اما  در حـــال حاضر 
کـــه عمدتـــًا از شـــیوخ ثروتمنـــد و تجار بزرگ بـــوده، اگرچـــه اخیرًا قشـــرى از  حضـــور دارنـــد 
یر  زنامه نگاران قطرى تشکیل شـــده اند و حکومت نیز به شـــدت آن ها را ز روشـــنفکران و رو
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نظر دارد)3(.

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
کمتر از یک ســـوم جمعیت قطر را قطری های اصیل تشکیل می دهند. به دلیل حضور 
کشـــور را زنان تشـــکیل  کارگـــران مهاجر مـــرد، تنها حـــدود یک چهـــارم جمعیت این  یـــاد  ز

می دهند.
که این معیار با یک روند  امید به زندگی در قطر در ســـال 2014، 79 ســـال بوده اســـت 
صعودی را در ســـال های گذشـــته داشته است و همچنین وضعیت قطر در این شاخص 

از ایران بهتر بوده است)4(.  

کشور قطر و مقایسه آن با ایران شکل  1-10: امید به زندگی در 

جمعیت قطر در ســـال 2015، 2/235/000 نفر بوده است. با توجه به درآمدهای بسیار 
کشور از رفاه باالیی برخوردارند)4(. کم در قطر، مردم در این  کشور و جمعیت  باالی 
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کشور قطر شکل  1-11: رشد جمعیت 

اطالعات فرهنگی - مذهبی- 1-5
کشور را نیز  بیشـــتر قطری ها ســـنی مذهب هســـتند. حدودًا 5 تا 15 از شـــهروندان این 
شیعیان تشکیل می دهند. 95 درصد جمعیت قطر را مسلمانان تشکیل می دهند. اخیرًا 
ایـــراد خطبه هـــای نمـــاز جمعه به زبان انگلیســـی در برخی از مســـاجد شـــهر دوحـــه برگزار 
کاتولیـــک اخیـــرًا در شـــهر دوحه بـــرای پیروان مســـیحیان  کلیســـای  می شـــود.  نخســـتین 
کشورهای غربی هستند، افتتاح شد و طرح  که اغلب از اتباع هند و فیلیپین و  کاتولیک 
کلیســـای دیگر نیز در دست بررسی اســـت. بر طبق اطالعات نامه جهان  ســـاخت هفت 
کســـتانی، 10٪ ایرانـــی و 14٪ ســـایر اقـــوام  40٪ مـــردم قطـــر عـــرب، 18٪ هنـــدی، 18٪ پا

هستند)2-1(.
قطر به علت مهاجرپذیری دارای فرهنگ واحدی نیست. حضور شمار بسیاری از اتباع 
رده است.  کشورهای مختلف، این کشور را به صورت ترکیبی از فرهنگ های مختلف درآو
رســـوم جامعه با مقداری  بااین حال به دلیل اکثریت مســـلمان جمعیت این کشـــور، آداب و
رسوم  تفاوت، شـــبیه یکدیگر بوده و ازاین جهت جامعه مذهبی و ســـنتی قطر بر بقیه آداب و
موجود در این کشـــور غلبه دارد. فرهنگ بومی قطر طی دهه های اخیر متأثر از فرهنگ های  
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کســـتانی، فیلیپینـــی و فرهنـــگ غربی بوده اســـت. بـــه دلیل  ایرانـــی، فرهنـــگ هنـــدی، پا
همسایگی قطر با ایران طبیعت انسانی و اجتماعی قطر تا حدودی شبیه فرهنگ اجتماعی 
مـــردم جنـــوب ایران اســـت. قطر دارای یـــک جامعه آرام بـــا روابط عاطفی خوب و مناســـب 
می باشد. مهم ترین معضل فرهنگی و اجتماعی که تقریبًا در مهروموم های اخیر در قطر پیدا 
شـــده اســـت مربوط به اســـتخدام خدمه خارجی و ســـپردن فرزندان خردســـال به دایه های 
زارت  فیلیپینـــی، هنـــدی و بنگالدشـــی، و نیز پیدایـــش پدیده ای به نـــام ماهواره اســـت. و
زارتخانه هایی است که در سال 1959 قبل از استقالل،  رش قطر یکی از اولین و پرو آموزش و
زارت المعارف تشـــکیل شـــد. مدت آموزش در قطر 16 سال، شامل 6 سال ابتدایی،  بانام و
3 ســـال راهنمایی، 3 سال د و 4 سال مرحله دانشـــگاهی در دانشگاه قطر است. دانشگاه 
قطر تنها دانشـــگاه این کشـــور بوده و مرکب از تعدادی دانشـــکده می باشـــد. اداره فرهنگ و 
هنرها مسئولیت حرکت فکری و ادبی، نمایشنامه، موسیقی، برپایی نمایشگاه های عربی 
زارت فرهنگ  کز فرهنگی تابع و و بین المللـــی در زمینه های فرهنگی و هنری و نظارت بر مرا
یت قطری و نشان دادن تمدن منطقه ای  و ارشاد را بر عهده دارد. قطری ها به منظور بیان هو
یخی نموده انـــد. خدمات  و عربـــی اســـالمی خود اقـــدام به تشـــکیل اداره موزه هـــا و آثـــار تار
بهداشـــتی یکی از مهم ترین نقش ها را در برنامه توســـعه قطر و پیشبرد رفاه اجتماعی در آن بر 
عهده دارد. مراقبت های بهداشـــتی شـــامل کل کشور بوده و اســـاس آن ارائه خدمات کامل 

درمان رایگان به همه شهروندان قطری و اتباع خارجی است.
کستانی در امور منزل و تربیت  به کارگیری خدمه ی فیلیپینی، هندی، بنگالدشی و پا
فرزنـــدان، حضور دیرینـــه ی ایرانیان، اعزام جوانـــان قطری برای تحصیل بـــه غرب، وجود 
شـــمار قابل توجهی از اســـتادان آمریکایی و انگلیســـی در دانشـــگاه های آن کشـــور، روابط 
عمیـــق فرهنگی و مذهبی با ســـعودی های وهابی، جامعه ی قطر را از انســـجام و وحدت 
فرهنگی بی بهره ســـاخته و به پیدایش نوعی رقابت بیـــن فرهنگ های مختلف دامن زده 
است. بااین حال، به دلیل پیروی مردم آن کشور از اسالم، یک آرامش اجتماعی نسبی در 

قطر به چشم می خورد.
زافزونی بـــه تحصیل زنان قطـــری صورت نگرفته اســـت، به  در ســـالیان اخیـــر توجـــه رو
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یان پسر و دختر به ترتیب 1965 و 5008  که در سال تحصیلی 1992 تعداد دانشجو شکلی 
نفر، و در سال تحصیلی1991 تعداد فارغ التحصیالن پسر و دختر دبیرستان ها و دانشگاه ها 
به ترتیب 902 و 1537 نفر بوده اند. باوجوداین پیشرفت ها، زنان قطری از دست یابی کامل 
کثر اســـاتید دانشـــگاه های قطـــر، مصری اند. این  یش بازمانده اند. ا به حقوق سیاســـی خو
که از بیـــن 521 اســـتاد، 231 مصری، 195 قطـــری و 23 تن  ســـخن بـــا نـــگاه به آمـــار 1990 
کز فرهنگی  کز آموزشی، برخی از مرا انگلیسی بوده اند، قابل تأیید است. در قطر عالوه بر مرا
خارجی نیز فعال اند. یکی از مؤسســـه های فرهنگی خارجی قطر، از آن انگلیسی هاست. 
کرده اند. با این  آمریکایی ها هم دفاتر نمایندگی ســـه دانشـــگاه آمریکایی را در قطر تأسیس 

وصف، فعال ترین مرکز فرهنگی قطر به فرانسوی ها تعلق دارد.
بر پایه ی قانون مطبوعات، رســـالت رســـانه های گروهی و تبلیغی قطر، دفاع از مســـائل 
یج روش های پسندیده و ارتقای سطح  منطقه ای، عربی و اسالمی، تحکیم ارزش ها و ترو
زارت فرهنگ و ارشاد، مسئولیت طرح سیاست های  گاهی مردم است. در همین راستا، و آ
تبلیغی، اجـــرای برنامه های ارتقای فرهنگی، نظارت بر رســـانه های گروهی و... را بر عهده 
دارد. قطر از معدود کشـــورهای منطقه اســـت که سانسور شـــدیدی را بر مطبوعات و رادیو و 
رزشـــی(، العرب  کم کرده اســـت. در این کشـــور، نشـــریاتی چـــون قوس قزح )و یزیون حا تلو
)سیاســـی(، الجواهر )زنان(، اســـواق الخلیج )اقتصادی(، مشاغل )کودکان( و... چاپ 
می شود. سازمان خبرگزاری قطر در1975 تأسیس شد. این سازمان اولین خبرگزاری جهان 
عـــرب بود که اخبار خـــود را از طریق ماهـــواره مخابره می کرد. این خبرگـــزاری به چهار زبان 
عربـــی، انگلیســـی، اســـپانیولی و پرتغالـــی خبر مخابره می کنـــد. رادیوی قطر بـــه زبان های 
عربی، انگلیسی و فرانسه برنامه پخش می کند و برنامه ی رادیو قرآن نیز در آن تولید می شود.
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مقدمه- 1-1
رود به بررسی  کشـــور قطر بیان شد. پیش از و کلی درباره  گذشـــته، اطالعاتی  در فصل 
گردد.  ســـاختار وقف و امور خیریه در قطر، الزم است مفاهیم اولیه در این حوزه مشخص 
یف مهم  که در این فصل بیان شـــده است شامل توضیحاتی در خصوص تعار مفاهیمی 
در حوزه وقف و قوانین و شرایط مرتبط با وقف می شود. همچنین برخی از قوانین و احکام 

مرتبط با سرمایه گذاری وقف و اجاره و استفاده از موقوفات بیان شده است.

تعریف وقف- 1-1
وقف در لغت به معنی نگهداری، خودداری و جلوگیری می باشد و بر اساس فتواهای 
علما منظور از وقف در اسالم نگهداری اصل و استفاده از ثمره ی آن است. به عنوان مثال 

کردن منافع آن در راه خدا)51(. نگهداری و حبس مال و صرف 
کـــه همواره  کـــرداری اســـت از پیامبـــر )ص(  گفتـــاری و  وقـــف ســـنتی از ســـنت های 
کســـی از اصحاب پیامبر نبود مگر اینکه  یق می کرد و  اصحابش را به وقف اموالشـــان تشو

کرده بود)47(. مقداری از دارایی اش را وقف 
همچنیـــن پیامبر همـــواره این حدیـــث را بیان می نمـــود که پس از مرگ انســـان تمام 
یه، علم و دانش مفید قابل اســـتفاده و  اعمـــال او منقطـــع می گردد جز 3 چیز: صدقه جار

فرزند صالح)47(.
مســـلمانان در تمـــام زمان ها با اســـتفاده از پدیـــده وقف به همبســـتگی اجتماعی بین 
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کرده انـــد و از ایـــن طریـــق بـــه توســـعه و ارتقـــاء جایـــگاه جامعه  کمـــک  خودشـــان بســـیار 
دست یافته اند. 

که در یک وقف وجود داشـــته باشـــد اختصاص دادن آن به  شـــاید مهم ترین امتیازی 
کمتر پرداخته شـــده اســـت و نیازهای جامعه در آن بخش اســـت.  که به آن  اموری اســـت 
که نیازهایی از جامعه را برطرف نماید  بنابراین بهتر اســـت شروط واقفان به گونه ای باشـــد 
ردگار برای آن ها ثبت خواهد شـــد.  تری نیز در نزد پرو که در این صورت پاداش و ثواب باال
زارت اوقاف و امـــور خیریه 6 حـــوزه را برای مصـــارف وقفی بـــه واقفان  بـــه همیـــن دلیـــل و
کودکان، حوزه های اسالمی  که شـــامل: آموزش، بهداشـــت، خانواده،  پیشـــنهاد می کند 

مانند مساجد و قرآن و درنهایت خدمات خیریه و بشردوستانه می باشد)47(.

تقسیم بندی اموال وقف	 
اموال وقفی به دودسته تقسیم می شوند:

منقول. 1
غیرمنقول. 2

شروط موقوفات منقول	 
شروط موقوفات منقول عبارت اند از:

که مجوز معامله شرعی و قانونی داشته باشد. 1 مال منقولی باشد 
متعلق به واقف باشد. 2
معین و شناخته شده باشد)48(. 3

شروط موقوفات غیرمنقول	 
شروط موقوفات غیرمنقول عبارت اند از:

که سند ملکی اش به نام واقف باشد. 1 ملکی باشد 
کاماًل مشخص باشد. 2 طرح و موقعیت ملک 

شروط واقف	 
شروط واقف عبارت اند از:

بالغ، عاقل و منطقی باشد. 1
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خودش حاضر باشـــد و یا وکیل قانونی اش با وکالت نامه قانونی و تأییدشـــده دادستانی . 2
امور وقف را انجام دهد

وقف را برای امور شرعی و قانونی بخواهد)48(. 3

ثبت وقف	 
پس ازاینکـــه شـــخص واقف و یا وکیـــل قانونی آن تأییدات صحت و ســـالمت مدارک 

یافت نماید. گواهی وقف خود را در یافت نمود، می تواند  وقفی را در
یزی بعد از  گواهی و خـــارج از محـــدوده برنامه ر ک و مســـتغالت وقف شـــده بدون  امال

بررسی ها، شناسایی و با آن ها برخورد می گردد)48(.

اقدامات الزم جهت ثبت موقوفات منقول	 
اقدامات الزم جهت ثبت موقوفات منقول در قطر عبارت اند از:

شـــروط الزم برای اموال منقول از جمله بالغ بـــودن، عاقل بودن و منطقی بودن واقف در . 1
آن رعایت شود

گر . 2 ثبت وقف به گونه ای باشد که موقوفه منقول در آن توصیف شود و تعداد و مقدار آن ا
به صورت سهام یا سند باشد، مشخص شود

ثبت نیت و اهداف وقفی و شروط واقف و ناظران بر آن. 3
تأیید وقف توسط واقف، شاهدان و متخصص شرعی تأییدشده . 4
تهیه ســـه نسخه از مســـتندات وقفی برای موقوفه )یک نســـخه برای واقف، یکی برای . 5

اداره اوقاف و دیگری برای متخصص شرعی()48(

فضایل وقف 	 
فضایل وقف عبارت اند از:

ثواب مستمر حتی پس از مرگ. 1
که انسان با آن اعمال خود را باال می برد. 2 خوبی ای 
راهی برای شفای بیماران. 3
خیر و رحمت برای مردگان. 4
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ز قیامت. 5 سایه رو
ز قیامت)49(. 6 پوششی برای آتش رو

اهمیت وقف	 
اهمیت وقف و ابعاد آن عبارت اند از:

احیای سنت پیامبر )ص( در تمام زمان ها. 1
چشمه ای روان برای عطش روح مؤمنان و حفاظت آنان از بخل و وسوسه های شیطان. 2
گرایانه برای بندگان و سرزمین ها. 3 گشایش درهای اعمال نیک و توسعه 
هدایت ثروتمندان به راهی برای سعادت دنیا و آخرت. 4
درک حقیقت زندگی و فانی بودن تجمالت زندگی. 5
رستگاری عظیم بندگان در این دنیا و توشه ای برای قبر و قیامت. 6
که . 7 ژه های توسعه بخشی  مشـــارکت افراد جامعه و مؤسسات و نهادها در پشتیبانی پرو

جامعه به آن ها نیاز دارد)50(.

شکل های وقف در قطر	 
یر به این امر  که متمایل به انجام وقف باشـــند می توانند به شـــکل های ز در قطر افرادی 

خداپسندانه بپردازند:
یال، زمین، مغازه یا مرکز تجاری(. 1 وقف اموال غیرمنقول )خانه، و
که مسلمانی وصیت به استفاده از آن در امور نیک و خداپسندانه . 2 وصیت و یا هر مالی 

باشد
وقف اموال منقول )جواهرات، سهام، وسایل و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...(. 3
پرداخت نقدی ماهانه، دائم یا موقت. 4
یسی در سهام  وقفی)53(. 5 نام نو

قوانین وقف قطر- 1-3
قانون شماره 8 سال 1996 در ارتباط با وقف شامل 30 بند می باشد که توسط امیر قطر 
صادر گردیده اســـت. بر این قانون در ســـال های 2004 و 2006 اصالحاتی وارد شـــد و قوانین 
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یر می باشد: جدید به دستور امیر قطر صادر گردید. چندین بند مهم از این قانون به صورت ز
که عین آن ثابت بماند و از آن برای امور مباح و قانونی 	  وقف حبس مال معینی اســـت 

استفاده شود)54(.

انواع وقف	 
که منافعش برای امور خیرخواهانه عمومی باشد. 1 وقف خیری: وقفی 
که برای خود شـــخص یا فرزندانش و یا هر دو یا هر شـــخص و یا . 2 وقف خانوادگی: وقفی 

اشخاص دیگر و یا همه ی آن ها با هم باشد.
که منافعش برای هر دو دسته خیریه و خانوادگی باشد.. 3 وقف مشترک: وقفی 
وصیت به وقف خیری یا خانوادگی و یا مشترک. 4
وصیت به اعمال نیک و خیریه)54(. 5

برخی قوانین وقفی	 
راق قرضه و پول نیز . 1 وقف هر مال منقول و یا غیرمنقول صحیح است. سند، سهام، او

صحیح می باشد.
کسی باشد غیرمجاز است.. 2 که در رهن  وقف مالی 
باید در صیغه وقفی دائمی بودن آن ذکر شود.. 3
واقف مجاز اســـت نظـــارت بر موقوفات را خودش بر عهده بگیرد و یا آن را به شـــخص . 4

گر این نظارت را بر عهده شـــخص دیگر بگذارد و شـــخص دیگر فوت  دیگری بگذارد. ا
که  کند و یا بر اشخاصی بگذارد و آن ها باهم به اختالف بخورند و یا تحت هر شرایطی 
نظارت بر موقوفه به درســـتی انجام نشـــود، وظیفه نظارت بر موقوفه به اداره اوقاف کشـــور 

قطر واگذار می گردد.
کم مربوطه را ندارد.. 5 کسب اجازه از محا ناظر حق تعمیر موقوفه را مگر پس از 
گذاردن نماز در آن را دارند و در . 6 وقف مســـجد وقف برای خداســـت و تمامی افراد حق 

حکم آن اختصاص داده شده به خدمات وارد می شود.
حق انتقال مســـجد و یا تبدیل آن به غیر و یا فروش آن وجود ندارد، مگر برای اســـتفاده . 7

از آن عذری وجود داشته باشد)54(.
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که مســـجدی را می ســـازد و آن را برای نماز و عبادت مردم در اختیارشـــان قرار . 8 کســـی 
می دهـــد از ملکش خارج می شـــود و آن مســـجد وقـــف برای خدا می شـــود و دیگر اجازه 

فروختن آن را ندارد)52(.

قوانین مرتبط با وقف و امور خیریه- 1-1
گذشته و با توجه به نیازهایی  کشور قطر با توجه به روند پیشرفت های خود در 60 سال 
کشـــور  خود احســـاس می کند، در ســـال های اخیـــر قوانین  کـــه برای پیشـــرفت بیشـــتر در 
بینی و تغییـــرات می گردند.  بســـیاری را تبیین نمـــوده و این قوانین هرچند ســـال دچار باز
برای مثال قوانینی که در دهه های اخیر در قطر در خصوص وقف و امور خیریه توسط امیر 

یر می باشد.  کشور صادر شده است به شرح ز این 

قانون شماره 8 سال 1991 در خصوص وقف	 
             

شکل  2-1: قانون شماره 8 سال 1996 در خصوص وقف
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قانون شماره 11 امیر قطر در خصوص ایجاد سازمان اوقاف	 

شکل  2-2: قانون شماره 41 امیر قطر در خصوص ایجاد سازمان اوقاف

قانون شماره 9 سال 1993 برای ایجاد وزارت اوقاف و تخصیص وظایف آن	 

شکل  2-3: قانون شماره 9 سال 1993 برای ایجاد وزارت اوقاف و تخصیص وظایف آن
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قانون شماره 38 سال 1001 برای اصالح قانون وقف	 

شکل  2-4: قانون شماره 38 سال 2004 برای اصالح قانون وقف

قانون شماره 31 سال 1009 برای ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی	 

شکل  2-5: قانون شماره 34 سال 2009 برای ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی
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قانون شماره 35 سال 1001 در خصوص بازبینی قانون وقف سال 1991	 

شکل  2-6: قانون شماره 35 سال 2006 در خصوص بازبینی قانون وقف سال 1996

قوانین امیر در خصوص نظارت بر امور خیریه- 1-5
که دولت های جهانی برای مقابله با  این قانون در ســـال 2014 و با توجه به فشـــارهایی 
یســـم بر دولت قطر گذاشـــتند صادر شد و در آن بر نظارت و کنترل بیشتر بر مؤسسات  ر ترو
خیریه اشاره شده است. همچنین ایجاد یک نهاد با عنوان سازمان نظارت بر فعالیت های 
رود  خیریه ای در آن اشاره شده است. بر اساس قانون جدید هیچ مؤسسه خیریه ای حق و
کشـــور را مگر با اجازه و تأیید ســـازمان  و همـــکاری بـــا دیگر مؤسســـات خیریه در خارج از 
نظـــارت بـــر فعالیت هـــای خیریه ای نـــدارد. همچنین بـــدون أخذ مجوز از ســـازمان اجازه 

کشورها نیز وجود ندارد)46(. کمک به دیگر  یافت و یا انتقال  در
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شکل  2-7: قوانین امیر در خصوص نظارت بر امور خیریه

که فعالیت های  بر اســـاس قانون صادر شـــده در ســـال 2014 هر مؤسســـه یا ســـازمانی 
یب قانونی  به خارج بفرستد یا از خارج  سیاسی انجام دهد و یا پولی را بدون اجازه و تصو

یال قطری می شود. کند، شامل مجازات تا 3 سال زندان و یا 100 هزار ر یافت  در
کشـــور صادر شده است شامل 54  که در خصوص فعالیت های خیریه در  این قانون 
که فعال هســـتند و یا به دنبال اخذ مجوز برای  بند می باشـــد و تمامی مؤسســـات خیریه 

شروع فعالیت می باشند باید از آن تبعیت نمایند)41(. 
یـــه ای مســـئول ثبت  بـــر اســـاس قانـــون جدیـــد ســـازمان نظارت بـــر فعالیت هـــای خیر
مؤسســـات خیریه در قطر اســـت، بر فعالیت های آن ها نظـــارت می کند، آمار و اطالعات 
آن ها را ثبت و نگهداری می کند و تمام گردش های مالی مؤسســـات را بررســـی می نماید. 
سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای حق انحالل مؤسسات خیریه ای متخلف را نیز 
یی را  دارند. تمامی مؤسســـات و نهادهای خیریه می بایســـت نهایت شفافیت و پاسخگو
در ارتباط با این سازمان داشته باشند. همچنین ملزومات بسیاری برای افراد و یا نهاد ها 

گرفته است)46(. برای تأسیس یک مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار 



| فصل سوم |

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





کشور قطر- 3 روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
کشور قطر و آشـــکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،  پس از بررســـی وضعیت عمومی 
کشـــور قطر  یخی توســـعه و تکامـــل وقف و امور خیریه در  در ایـــن فصل به بررســـی روند تار
پرداختـــه می شـــود و پـــس ازآن به بررســـی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و 

درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخی توسعه، مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور  در بخش روند تار
اوقـــاف، قانون هاو دســـتورالعمل های تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور 

مربوط به مساجد بیان شده است.

روند توسعه اداره اوقاف در قطر- 3-1

کم شرعی- 3-1-1 دوره محا
کم شـــرعی نامیده می شود و این  ران محا کشـــف نفت، دو یخی اوقاف بعد از  ره تار دو
ره به سال های بین 1939 و 1958 مربوط می شود. در سال 1958 قوانین شرعی مربوط  دو
کم شـــرعی به زمان هـــای ماقبل تر از آن که وقف  ران قبل از محا بـــه وقف ایجاد شـــدند. دو
نامه ها را به روش های قدیمی می نوشتند برمی گردد. در ارتباط با قضاوت بر وقف و قوانین 
شـــرعی آن برای اولین بار شـــیخ محمد بن حمدان در سال 1867 به این عمل پرداخت و 
پس ازآن شیخ عبداهلل بن احمد در خانه ی خود و یا مسجد و یا بازار به این امور رسیدگی 



کشور قطر 60  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

که از  می کرد.  در ســـال 1913 شیخ عبداهلل بن قاسم و ســـپس شیخ محمد بن عبدالعزیز 
فقهای بســـیار سرشناس بحرین بود به سمت قاضی در قطر شناخته شد و در شهر دوحه 
یس علـــوم و همچنین  بـــه ســـاخت یک خانه به نام مدرســـه اقدام نمـــود و در آنجـــا به تدر
کار خـــود اســـتعفا داد. در آن زمـــان احـــکام و  قضـــاوت پرداخـــت؛ امـــا در ســـال 1939 از 
قضاوت هـــای قاضیان و حکام به صورت شـــفاهی بـــود و برای آن ها هیچ گونه نوشـــته ای 
صادر نمی شـــد، مگر با درخواســـت خود اشخاص و به همین دلیل برای احکام و قضایا، 
کتاب و یا نوشته ای رسمی وجود نداشت. این وضع در خصوص وقفیات نیز صادق بود 
و بـــه همین دلیل واقفان برای وقف خود به استشـــهاد و نوشـــته ای جزئـــی از طرف یکی از 

کفایت می کردند. علما و یا شیخ های شهر 
یـــد آل محمـــود به ایجاد یـــک مرکـــز قضایی برای  در ســـال 1941 شـــیخ عبـــداهلل بن یز
ر  گفته ها و صدو رسیدگی به امور وقفی و نگهداری از آن ها پرداخت تا کمکی برای اثبات 
که به امور شرعی و قانونی وقف در  ره ای بود  وقف نامه ها وجود داشته باشد. این اولین دو

قطر رسیدگی می شد)11(.

دوره وزارت اوقاف و امور اسالمی- 3-1-1
که مربوط به تشـــکیل شـــورایی برای رســـیدگی  با توجه به قانون شـــماره 1 ســـال 1992 
گردید. پس از تشـــکیل  زارت اوقاف و امور اســـالمی تشـــکیل  قانونی به وضع اوقاف بود، و
زارت اوقـــاف و امـــور اســـالمی جهت نظارت بر اوقـــاف قطری، قانون دیگـــری نیز جهت  و
زارت خانه برای رســـیدگی بهتر و مؤثرتر بـــر امور وقف صادر  تشـــکیل بخش هایـــی در این و

شد)11(. 
بارزترین گام هایی که اداره اوقاف در بهبود عملکرد خود برداشـــته اســـت عبارت است 	 

از:
که در آن . 1 که در سال 1996 به فرمان امیر صادر شد،  شرکت در آماده سازی قانون وقف 

کـــردن اموالی که  ری آن از جمله: محدود  یـــف وقف، انواع وقـــف و احکام ضـــرو بـــه تعر
وقف آن جایز اســـت، شـــروط انعقاد و صحیح بودن وقف، شـــروط باطـــل بودن وقف و 

همچنین دیگر قوانین پرداخته شده است.
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که طبق بند 20 فرمان امیر در سال 1996 . 2 شرکت در آماده سازی الیحه های مالی وقف 
در خصوص اوقاف صادر شـــد. این فرمان در خصوص احیای فرهنگ وقف در کشـــور 
می باشـــد. در ایـــن فرمـــان همچنیـــن نظارت بـــر وقف، اداره امـــوال و تصـــرف در آن ها و 

همچنین سرمایه گذاری در اموال بیان شده است.
کار بهبود . 3 همکاری با مرکز تخصصی برای سیستم حسابداری و نظارت. هدف از این 

بهره برداری از اموال وقفی و بررسی دقیق این اموال است.
ایجاد یک سیســـتم اداری و ســـاختار سازمانی مناســـب برای تمامی بخش های اداره . 4

کارها، همگامی با  ردن انعطاف پذیری بیشـــتر در  عمومـــی اوقاف به منظور به دســـت آو
بردی و امور خیریه در  کار یابی مســـتمر از برنامه های  نظـــام اداری معاصر و همچنین ارز

اداره است.
که به حصر اموال وقفی پرداخته می شـــود و . 5 ک وقفی جایی  کمیته انحصار امال ایجـــاد 

گواهی و وقف نامه ای برای  که هیچ  کنترل و بررســـی برخی اوقاف قدیمی  همچنین به 
گواهی صادر می کنند. آن وجود ندارد، می پردازند و برای آن ها 

کامپیوتری قدرتمند برای تمامی بخش های اداره اوقاف در جهت . 6 ایجاد یک سیســـتم 
کاری و بهره برداری بهینه از وقت و تالش واحد ها همچنین ایجاد شبکه  بهبود سطوح 

انفورماتیکی برای تمامی بخش های اداره اوقاف برای ایجاد ارتباط مؤثر بین آن ها
کشـــورهای مختلف . 7 جـــذب نیروی انســـانی ملی و همچنیـــن متخصصان جهانی از 

یژه در حوزه های اقتصادی، مالی، قانونی، حسابداری و مهندسی برای فعالیت های  به و
کشور وقفی در 

که به بررســـی این گونه اوقاف در مناطق مختلف . 8 کمیته حصر اوقاف متروکه  تشـــکیل 
کشور می پردازد. وظیفه ی آن کشف موقوفه های متروکه ای مه به صورت مسکن، مغازه، 

ر از دسترس اند و نظارتی بر آن ها وجود ندارد. که دو زمین و یا دیگر اشکال وقفی است 
یابی اصول و . 9 که وظیفه ی ارز ک وقفی سرمایه گذاری شده  یابی امال کمیته ارز تشـــکیل 

مقـــررات ســـرمایه گذاری امـــوال وقفی برای دســـتیابی به اهداف اقتصادی و مهندســـی 
ری از آن ها را دارد. ترین بهره و کسب باال موقوفات و همچنین 
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کمیته ســـرمایه گذاری اموال وقفی برای سرمایه گذاری صحیح و مناسب اموال . 10 ایجاد 
کمیته می بایست به بررسی و مطالعه بر روی تمامی راه های ممکن و قانونی  وقفی. این 

برای سرمایه گذاری اموال به صورت مفید و توسعه بخش بپردازد.
یـــک امـــوال و دارایی هـــای وقفـــی در ســـرمایه گذاری هـــای کالن اقتصـــادی برای . 11 تحر

کز  کثر ســـود و توســـعه این اموال و همکاری با بانک های اســـالمی و مرا رســـیدن به حدا
تخصصی مالی برای رسیدن به این اهداف.

یق انســـان های عالقه مند به وقف برای وقف در . 12 ایجاد مصارف وقفی مناســـب و تشو
این امور. در این راســـتا بـــا توجه با نیازهای زمان مصارف مشـــخصی برای وقف تعیین 
می شود که با توجه به نیاز های اجتماعی می تواند به صورت تعلیم و فرهنگ و بهداشت 
تا حفاظت و نگهداری از مساجد و قرآن و سنت نبوی و همچنین اعمال خیر  باشد.

یـــژه در اینکه . 13 کار، به و ایجـــاد سیســـتم اداری پیشـــرفته در زمینـــه ساده ســـازی مراحل 
راز پیچیدگی و بوروکراسی باشد و به راحتی انجام پذیرد)11(. مراحل وقف به دو

کمیت وقف در قطر در دو دهه اخیر- 3-3 روند توسعه حا
که مربوط به تشـــکیل شـــورایی برای رســـیدگی  با توجه به قانون شـــماره 1 ســـال 1992 
زارت به  گردیـــد. این و زارت اوقاف و امور اســـالمی تشـــکیل  قانونـــی به وضع اوقاف بود، و
کمیت اوقاف در قطر می پرداخت. در  فعالیت های مرتبط با امور اســـالمی و از جملـــه حا
که وظیفه ی سیاست گذاری،  گردید  زارت اداره ای تحت عنوان اداره اوقاف تشکیل  این و

نظارت و فعالیت در امور وقف را عهده دار بود)11(. 
در ســـال 2006 میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح 
یر نظر  کرد. این سازمان ز سازمان های دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر 

مستقیم امیر فعالیت می کند و در دوحه، پایتخت قطر قرار دارد)55(.
هدف از ایجاد این نهاد اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با 
اصـــول اقتصادی و بر اســـاس قانون و شـــرع، توســـعه و نگهـــداری اموال وقفـــی، نظارت بر 

کم بود)55(. اجرای شروط واقفین و احکام و قوانین صادرشده توسط محا
زارت اوقاف و امور  در سال 2006 با توجه به فرمان صادرشده توسط امیر، اداره اوقاف و
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اسالمی ملغی شد و تمامی مسئولیت های این اداره به سازمان اوقاف قطر منتقل شد. از 
سال 2006 تا 2009 سازمان اوقاف قطر تمامی فعالیت های مرتبط با اوقاف را در کشور قطر 

انجام می داد)55(. 
زارت اوقاف و  بر اساس قانون شماره 34 امیر قطر سال 2009 ساختار سازمانی جدید و
امور اســـالمی تعیین گردید. در این ســـاختار جدید، اداره ای با عنوان اداره عمومی اوقاف 
کمیت وقف شـــناخته شـــد. بدین صورت  گرفته شـــد. این اداره به عنوان نهاد حا در نظر 
رد و ســـازمان  کنترل فعالیت های مرتبط با اوقاف قطر را دوباره به دســـت آو زارت اوقاف  و

گرفت)56(. اوقاف قطر نیز وظیفه نظارت بر این اداره را بر عهده 

وضعیت موجود اوقاف قطر- 3-1
که دولـــت قطر برای رفـــع نیازهای  یـــه ای، مجموعه تالش هایی اســـت  فعالیـــت خیر
تمامی شهروندان انجام می دهد. دولت قطر تالش های بسیاری را در جهت فعالیت های 

خیریه انجام داده است.
مؤسســـات خیریه قطری بیش از 90٪ درآمدهای ساالنه خود را صرف سرمایه گذاری و 
کمک های خیریه ای خارج شـــده از قطر در  ژه هـــای خیریه ای خارجی می کنند. میزان  پرو
کمک ها به  که این  ســـال 2012 نزدیک 1.5 میلیارد دالر )5200 میلیارد تومان( بوده اســـت 

یه، لیبی، مالی تقدیم شده اند)37(.  کشورهای یمن، سور کشور جهان از جمله   108
پـــس از تحقیقاتی در ســـال های اخیر بر  روی کمک های مؤسســـات خیریه ای در قطر 
یســـتی مانند  ر گروه های ترو کمک ها به  که بســـیاری از این  گردید  انجام شـــد، مشـــخص 
که دولت های جهانی بر دولت  القاعده انجام شـــده است. به همین دلیل با فشـــار هایی 
گذاردند، به فرمان امیر قطر در ســـال 2014 ســـازمانی برای نظارت دقیق فعالیت های  قطر 

گردید)37(. مؤسسات خیریه ایجاد 
گردید.  سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای در سال 2014 با فرمان امیر قطر ایجاد 
یق، تنظیم و نظارت بر فعالیت های خیریه ای  این سازمان مسئول توسعه، حمایت، تشو
کنترل شـــدید جذب سرمایه در دولت قطر،  نهاد های خیریه در قطر می باشـــد. با توجه به 
این نهاد همچنین فعالیت های بشردوستانه و خیریه ای را نظارت می کند و به حمایت و 
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توســـعه آن ها می پردازد. با توجه به قانون جدید تمامی مؤسسات خیریه ای تحت نظارت 
کنتـــرل هســـتند و بایـــد پاســـخگوی تمامی ســـؤاالت ســـازمان نظارت بـــر فعالیت های  و 

خیریه ای باشند)46(.
کشـــور قطر وجود داشـــته اســـت،  که در قرن اخیر در  یکـــی از اولین اوقاف قابل توجهی 
کـــه 80 خانه را وقـــف خانواده های فقیر  اوقـــاف شـــیخ علی ابن عبداهلل آل ثانی می باشـــد 
کتابخانه  یخ این وقف به ســـال 1958 میالدی برمی گـــردد. او همچنین  قطـــری نمـــود. تار
کتاب های خطی و دست نوشته های بسیار  که در آن  کرد  بزرگ خود را پس از مرگش وقف 

گران بهایی وجود داشت)11(.1

پروژه های وقفی و خیریه ای در قطر- 3-5
ژه هایی در راســـتای نشـــر  اداره مرکـــزی اوقـــاف قطر در ســـال 2015 اقـــدام به اجرای پرو
یال قطر هزینه داشته  ژه 1/5 میلیون ر کشور خود پرداخته است. این پرو فرهنگ قرآنی در 
ژه به تهیه و  کـــه اداره عمومی اوقـــاف بودجه ی آن را تهیه نموده اســـت. در این پـــرو اســـت 
کز مختلفی برای ارائه خدمات قرآنی پرداخته  انتشار فایل های قرآنی و همچنین ایجاد مرا
یر نظر اداره دعوت و ارشاد  که ز کشور قطر  کز قرآنی در  شده است. در سال 2015 تعداد مرا
زارت اوقاف و امور اســـالمی فعالیت می کنند، 87 مرکز بـــرای مردان با بیش از 10  دینـــی و

هزار دانشجو و 22 مرکز برای زنان با بیش از 7 هزار دانشجو می باشد)13(.

پروژه خدمات قرآنی 	 
ژه خدمات قرآنی به ارزش 70  ک و مستغالت برای پرو ژه در ارتباط با وقف امال این پرو
یژه ای به دین اسالم  کشور قطر می باشد. مردم مسلمان قطر توجه و یال قطری در  میلیون ر
و امـــور مذهبی مرتبط با آن دارند. این توجه به خصوص در بخش قرآن بســـیار قابل توجه و 
یادی در جهت وقف برای امور قرآنی  مشـــهود اســـت. به همین دلیل شـــهروندان قطری ز
زارت اوقاف و امور اســـالمی در جهت ایجـــاد مراکز حفظ و آموزش  مشـــارکت می کنند. و

1. در زمینـــه ی ووعیـــت موجود اوقاف کشـــور قطـــر، علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صورت پذیرفـــت، به دلیـــل 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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زارت برای رســـیدن به  کرده اســـت. و قرآن و دارالقرآن های مختلف تالش های بســـیاری 
کز بیشتری در کشور است تا به استانداردهای  ایده آل هایی در این زمینه به دنبال ایجاد مرا
گرفته شـــده  یال قطر( در نظر  یالی )ر ژه هزینه ی 70 میلیون ر مطلوب برســـد. برای این پـــرو
که در این زمینه تا سال 2015 ثبت شده اند، 112 آپارتمان مسکونی است  اســـت. وقفیاتی 
یال قطری درآمد  ژه اســـتفاده می شـــود و در ســـال 8 میلیون ر که از اجاره آن ها برای این پرو

ژه تا سال 2018 به اتمام برسد)14(. که این پرو دارد. پیش بینی شده است 

کلیوی	  پروژه حمایت از بیماران 
کلیوی با  ژه ی حمایـــت از بیماران  زارت اوقاف و امور اســـالمی در ســـال 2016 به پرو و
ژه در راستای  یال قطری )1/5 میلیارد تومان( پرداخته است. این پرو ارزش 1/5 میلیون ر
که دچار بیماری های خاص هســـتند و در درمان  حمایت هـــای درمانی از افرادی اســـت 
یادی می شـــوند و حامی و یا پشـــتیبانی نیز برای آن ها وجود ندارد.  خود دچار مشـــکالت ز
ژه های خیریه  اداره مصـــارف وقفـــی مطالعـــات الزم را در ارتباط بـــا نیاز های جامعـــه و پرو
یابی  موردنیاز برای اداره اوقاف انجام می دهد و اداره اوقاف تالش خود را می نماید تا با بازار
کند تا هم  صحیـــح و اطالع رســـانی دقیق برای واقفین، آن هـــا را برای وقفشـــان راهنمایی 
گردد. اداره عمومی اوقاف از ســـال  شـــروط واقفین اجرا شـــود و هم نیاز های جامعه مرتفع 
کلیوی به سرمایه گذاری بر روی موقوفات پرداخته  کمک به بیماران  کنون باهدف  2002 تا
کلیوی  کلی 5300 مترمربع برای بیماران  یال با مساحت  است و در حال حاضر اجاره 12 و

هزینه می شود)15(.

قوانین جدید در خصوص مؤسسات خیریه	 
در ســـال 1974 به فرمان امیر قطر قانون مربوط به مؤسســـات خیریه صادر گردید)42(. 
قانـــون ســـال 1974 در خصـــوص تأســـیس انجمن ها اولین قانـــون مرتبط بـــا فعالیت های 
یـــه ای در کشـــور قطر بود. ایـــن قانون در ســـال 2014 با فرمان امیر قطر اصالح شـــد. این  خیر
قانـــون جدیـــد بـــرای نظام مندتـــر شـــدن فعالیت های مرتبـــط با امـــور خیریه در قطـــر صادر 

شد)46(. 
رود و همکاری با دیگر مؤسسات  بر اســـاس قانون جدید هیچ مؤسسه خیریه ای حق و
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کشـــور را مگر با اجازه و تأیید سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای  خیریه در خارج از 
کمک به دیگر  یافت و یا انتقـــال  نـــدارد. همچنیـــن بدون أخذ مجوز از ســـازمان اجـــازه در

کشورها نیز وجود ندارد)46(.
که فعالیت های  بر اســـاس قانون صادر شـــده در ســـال 2014 هر مؤسســـه یا ســـازمانی 
یب قانونی  به خارج بفرستد یا از خارج  سیاسی انجام دهد و یا پولی را بدون اجازه و تصو

یال قطری می شود. کند، شامل مجازات تا 3 سال زندان و یا 100 هزار ر یافت  در
کشـــور صادر شده است شامل 54  که در خصوص فعالیت های خیریه در  این قانون 
که فعال هســـتند و یا به دنبال اخذ مجوز برای  بند می باشـــد و تمامی مؤسســـات خیریه 

شروع فعالیت می باشند باید از آن تبعیت نمایند)41(. 
یـــه ای مســـئول ثبت  بـــر اســـاس قانـــون جدیـــد ســـازمان نظارت بـــر فعالیت هـــای خیر
مؤسســـات خیریه در قطر اســـت، بر فعالیت های آن ها نظـــارت می کند، آمار و اطالعات 
آن ها را ثبت و نگهداری می کند و تمام گردش های مالی مؤسســـات را بررســـی می نماید. 
سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای حق انحالل مؤسسات خیریه ای متخلف را نیز 
یی را  دارند. تمامی مؤسســـات و نهادهای خیریه می بایســـت نهایت شفافیت و پاسخگو
در ارتباط با این سازمان داشته باشند. همچنین ملزومات بسیاری برای افراد و یا نهاد ها 

گرفته است)46(. برای تأسیس یک مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار 

کشورها- 3-1 کشور قطر در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
گر میزان کمک های بشردوستانه قطر را با توجه به درصدی از تولید ناخالص ملی این  ا
کشـــور مورد بررســـی قرار دهیـــم، رتبه ی قطر در جایگاه 17 جهان می باشـــد. قطر در ســـال 

کرده است)5(. 2015، 0/04 ٪ از تولید ناخالص ملی خود را صرف امور بشردوستانه 
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کشورها با توجه به تولید ناخالص ملی شکل  3-1: میزان بخشندگی 

کشـــور قطـــر در شـــاخص های مختلـــف بخشـــندگی   ،CAF گزارشـــات بـــا توجـــه بـــه 
کمک به افراد  کشور موردمطالعه، در  کشور در میان 145  موردبررسی قرارگرفته است. این 
کسب  کار داوطلبانه رتبه ی 16 را  کمک به خیریه ها رتبه 55 و در  ناشناس رتبه ی 71، در 
نموده است. همچنین قطر در شاخص بخشندگی 5 ساله بین سال های 2010 تا 2014 در 

رتبه دهم جهان قرار دارد)6(.
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کشورهای جهان بر اساس میزان بخشندگی شکل  3-2: رتبه بندی 

کشور قطر- 3-1 مساجد شاخص 
که در  یخی هســـتند  در قطـــر 1227 مســـجد وجود دارنـــد. از این تعداد 68 مســـجد تار
گردیده اند)58(. از این 1227 مســـجد، تعدادی از آن ها  قرن هـــای 3 تا 14 هجـــری ایجاد 
کمتر از نصف این مساجد  توســـط دولت و تعدادی توسط خیرین ساخته شده است. در 
)536 مســـجد( نمـــاز جمعه برگـــزار می شـــود و در بقیه آن ها فقـــط برای نمازهـــای یومیه 

می باشند)59(.1

1. در زمینـــه ی ووعیـــت موجود مســـاجد و اماکن مذهبـــی کشـــور قطر،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنـــت صورت پذیرفـــت، به دلیل 
محدودیت های دسترســـی 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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کشور قطر- 3-1-1 مساجد مهم 

مسجد جامع قطر	 
یژگی های بارز این مســـجد  این مســـجد یکی از بزرگ ترین مســـاجد قطر می باشـــد. از و
که با ترکیبی از معماری مدرن و ســـنتی ساخته شـــده  گنبد هایی اســـت  یادی از  تعـــداد ز
یبا به نظر می رسند. این  مسجد در دوحه،  که در نیمه های ماه بسیار درخشان و ز اســـت 

پایتخت قطر ساخته شده است)60(.

شکل 3-3: مسجد جامع قطر

مسجد فرودگاه بین المللی حمد	 
شـــکل ایـــن مســـجد به شـــکل یـــک قطـــره آب اســـت و از معمـــاری بی نظیـــری در آن 
استفاده شـــده است. این مسجد در مســـاحتی به ابعاد 2000 مترمربع ساخته شده و دارای 
مناره ای به ارتفاع 36 متر است که با صدها هزار المپ LED پوشش داده شده است)61(.
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شکل  3-4: مسجد فرودگاه بین المللی حمد

مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر	 
سه سال پس از تأســـیس دانشگاه مطالعات اسالمی قطر، اولین مسجد این مجموعه 
یژه و منحصربه فرد افتتاح شـــد. مناره های متفاوت این مســـجد به شـــکل 90  با ســـاختار و
درجـــه تاخـــورده و رو به ســـوی مکه قـــرار گرفته انـــد. خطاطی هایی با مضمون آیـــات قرآنی 
یرین؛ کاشـــی ها و پنجره های  هرگوشـــه از این مســـجد را آراســـته اند، از بام تا ســـتون های ز

شیشه ای.
این ســـازه بزرگ غار مانند دارای نشانه های مذهبی و اسالمی فراوانی است. از جمله 
که روی ســـقف این ســـازه خودنمایـــی می کنند.  کـــی آیه هـــای قـــرآن در ابعاد بـــزرگ  حکا
که ستاره های  کوچک و درخشان است  همچنین این ســـقف مرتفع، دارای صدها نقطه 
چشـــمک زن آسمان شب را تداعی می کنند. این ســـازه با احتساب بخش های داخلی و 

کل توانایی میزبانی 1.800 نمازگزار را داراست)61(. حیاط بیرونی، در 
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شکل  3-5: نمای مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر از پشت

شکل  3-6: نمای مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر از روبرو





| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور قطر و امور خیریه در 





کشور قطر- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،    در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کـــن متبرکه، قرآن و فعالیت هـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
مختلف با توجه به نقشی که در وقف و امور خیریه کشور قطر ایفا می کنند، پرداخته شده 
یگران به همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شده  اســـت. سپس نگاشت نهادی تمامی این باز
یت،  یگران و مجموعـــه فعالیت ها، اهـــداف، مأمور اســـت و پـــس ازآن، هر یک از ایـــن باز

چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

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

تقسیم می شوند:



کشور قطر 76  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

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

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

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

وزارت اوقاف و امور اسالمی	 
زارت خانه هـــای مهـــم کشـــور قطـــر می باشـــد کـــه به  زارت اوقـــاف و امـــور اســـالمی از و و
زارت خانه به امور مسلمانان  یکردهای فکری و عملی اسالمی می پردازد و همچنین این و رو
کز دعوت افراد به سوی خداوند  نیز رسیدگی می کند. نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مرا
زارت اوقاف و امور اسالمی می باشد. در این  و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهده ی و
زارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه پرداخته می شود. و

اداره عمومی اوقاف	 
کشور قطر  کنترل بر اوقاف در  که مسئول نظارت و  اداره عمومی اوقاف اداره ای اســـت 

یر می باشد: می باشد. اهم مسئولیت های این اداره به صورت ز
اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی . 1

و بـــا ضوابـــط شـــرعی و قانونی، به منظور توســـعه آن ها و محافظـــت از آن ها و همچنین 
استفاده از آن ها در محل های مورد نیاز بر اساس شروط واقفین 

کم قضایی. 2 کمیته ها و یا محا اجرای احکام و مقررات صادر شده از 

انجام تمام فعالیت های الزم برای رسیدن به اهداف

اداره صندوق زکات	 
زارت اوقاف و امور اســـالمی در قطر اســـت که با توجه  یر نظر و صندوق زکات اداره ای ز



کشور قطر  /  77 فقل چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کرد. این  گردید و فعالیت خود را از ســـال 1995 آغاز  با قانون شـــماره 8 ســـال 1992 ایجاد 
ری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آن ها برای  اداره وظیفـــه جمـــع آو
فقـــرا و نیازمنـــدان و دیگر مصارف مشـــخص را دارد. ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل 
یق جامعه به بذل و بخشش می باشد. این  کشـــور قطر متمرکز کرده اســـت و به دنبال تشـــو
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیه هایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن 
ره هـــای علمـــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و  و همچنیـــن برگـــزاری دو

گاه سازی مردم درباره فرهنگ زکات می پردازد. کنفرانس هایی در جهت آ

اداره دعوت و ارشاد دینی	 
که ایـــن بخش ها  اداره دعـــوت و ارشـــاد اســـالمی شـــامل بخش های مختلفی اســـت 
که  هرکدام به شـــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام می دهند. برای مثال مرکز حفظ قرآن 
کشـــور می پردازد. برای مثـــال در این زمینه به  بـــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر 
یـــک جوانـــان بـــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری  یق و تحر تشـــو
کاروان های حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامه های  مســـابقات می پردازد. همچنین 
مختلف در شهرســـتان ها و روســـتاها ارســـال می نماید و برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
کز و مؤسسات جامعه  مختلفی را در این راســـتا برگزار می نماید. همچنین در مدارس، مرا
کز آموزشی مختلفی  به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته می شود. مرا
رزشی، بر اساس قوانین  کز فرهنگی، فکری، و نیز برای خدمت رســـانی به زنان از جمله مرا

گردیده است. و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد 

کار و امور اجتماعی	  وزارت توسعه اداری، 
کشور قطر تا سال 2030 برای خود تعیین نموده است و در  که  با توجه به چشـــم اندازی 
کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری  جهت رســـیدن دولت قطر به 
قطر بـــرای ایجاد جامعه ای ســـعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامه های 
زارت  بســـیاری در کشـــور ایجاد گردید. یکی از این برنامه ها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد و
کار و امـــور اجتماعـــی بود. این فرمان در ســـال 2013 صادر  زارت  کنـــار و توســـعه اداری در 
زارت تعیین شـــد. با توجه به این تغییر در  گردید و در ســـال 2014، وظایف و اهداف این و
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یر بودند: نظـــارت بر اجرای  زارت به صـــورت ز زارت، وظایـــف جدید تعیین شـــده بـــرای و و
کلی برای منابع انسانی  قوانین مربوط به توسعه منابع انسانی دولتی، وضع سیاست های 
و تعییـــن وظایـــف آن هـــا، پیگیری اجرای سیاســـت های وضع شـــده در خصـــوص منابع 
انســـانی، انجـــام مطالعات در خصوص توســـعه منابع انســـانی، پیشـــنهاد ســـاختارهای 
کســـب رأی اعتماد برای آن ها، ایجاد  ســـازمانی مناسب متشـــکل از بخش های دولتی و 
کارمنـــدان قطـــری در خصوص  سیســـتم کاری منظـــم بـــرای نهاد هـــای دولتـــی و بررســـی 

کارهای مناسب برای آن ها. کاری و ارائه  استعدادهای 

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

آمده اند از جمله:
تعیین حقوق و مسئولیت های هر یک از موجودیت های جامعه به منظور تحقق اهداف 	 

توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
جمع آوری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	 

به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

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

دارند، تنظیم شود.  
یکرد 	  یکرد می توانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رو خـــود- تنظیمی: ایـــن رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  تشـــکیل شده 
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خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانیکه با اهـــداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه هـــای بیرونی کســـانیکه فکر می کنند اســـتانداردها و 
کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.        قوانین به سمت 

یه ای 	  یق، سیاست، قانون، مکانیســـم قیمت، یا رو یق: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شونده فعالیت های غیر مطلوب خود 
کند. برای  را از طریـــق تحمیل/ وضـــع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیم مبتنی بر عملکرد  جریمه ها می باشـــد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیستم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو



کشور قطر 80  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآینـــد تنظیم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت، که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 
یکرد،  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
گاهی  که لزومـــًا در همه موارد یافت نمی شـــود. همچنین،  عقالنیت اقتصادی اســـت 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند  اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو

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

اداره مساجد	 
که به امور  زارت اوقاف و امور اســـالمی می باشـــد  یر نظـــر و ایـــن اداره یکـــی از ادارات ز
مربـــوط به مســـاجد در کشـــور قطر می پـــردازد. از جمله وظایـــف و فعالیت هـــای این اداره 
ر مجوز برای ســـاخت مســـاجد و نظـــارت بر آن ها، شناســـایی نیاز های  می تـــوان به صدو
کار  کارکنان قطری برای  یق  کنترل آن ها، تشـــو کارکنان واجد شـــرایط و  مســـاجد از طریق 
ره های آموزشی برای امامان، مؤذنان و واعظان،  به عنوان امام و واعظ، پیشنهاد برگزاری دو
پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه، مدیریت 
برنامه های ســـخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه، تهیه قرارداد های مرتبط با 
کارکنان  گرفته توسط  مساجد و خانه های امامان و مؤذنان، بررسی بی نظمی های صورت 
کشـــور به مسجد و مصال، تأمین  گیری آن ها، تعیین نیاز مناطق مختلف  مســـاجد و پی 
مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آن ها، تهیه طرح های ساالنه برای نگهداری 
از مســـاجد و خانه هـــای امامـــان با هماهنگـــی ادارات مربوطـــه، نظارت بر تهیـــه و اجرای 
ژه های الزم االجرا برای مساجد و  فعالیت های ســـاخت و نگهداری مساجد، نظارت بر پرو
کن امامان ازنظر فنی، مهندســـی و اجرایی و در نهایت آماده ســـازی پایگاه داده برای  مســـا

کرد. کارکنان اشاره  مساجد، مصالها و 

سازمان اوقاف قطر	 
در ســـال 2006 میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح 
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یر نظر  کرد. این سازمان ز سازمان های دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر 
مستقیم امیر فعالیت می کند و در دوحه، پایتخت قطر قرار دارد. هدف از ایجاد این نهاد 
اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با اصول اقتصادی و بر اساس 
قانون و شـــرع، توســـعه و نگهداری اموال وقفی، نظارت بر اجرای شروط واقفین و احکام و 
کم بود. در ســـال 2006 با توجه به فرمان صادرشـــده توسط  قوانین صادرشـــده توســـط محا
زارت اوقاف و امور اســـالمی ملغی شـــد و تمامی مســـئولیت های این  امیر، اداره اوقاف و
اداره به ســـازمان اوقاف قطر منتقل شـــد. از سال 2006 تا 2009 ســـازمان اوقاف قطر تمامی 

کشور قطر انجام می داد. فعالیت های مرتبط با اوقاف را در 

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می باشد. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. تسهیل گران در نظر 

اداره امور اسالمی	 
زارت اوقاف و امور اســـالمی اختصاص داده  در زمینـــه ی امـــور اســـالمی اداره ای در و
ری  شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است. این اداره در این زمینه به جمع آو
گاهی مسلمین  که به آ گذشته و همچنین دست نوشته های خطی  و احیای آثار علمای 
کتب اســـالمی در زمینه های فقه،  یع  منجر می شـــود نیز می پـــردازد. همچنین تهیـــه و توز
کشـــور نیـــز از فعالیت هایی  عقیـــده، فرهنـــگ و هنر  به صورت رایـــگان در داخل و خارج 
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کـــه ایـــن اداره در جهت نیـــل به اهداف خـــود انجام می دهـــد. اداره امور اســـالمی  اســـت 
یجی را در غالب  یری تبلیغی و ترو همچنیـــن مجالت، فیلم هـــا و فایل های صوتی و تصو
یجی مانند  کز آموزشـــی، فرهنگـــی و ترو کشـــور و در مرا ژه هـــای مختلـــف در خـــارج از  پرو

یع می کند. مساجد توز

اداره امور حج و عمره	 
کشور قطر می پردازد. در  این اداره به فعالیت و نظارت بر  امور مربوط به حج و عمره در 
یارت به ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات کشور عربستان  این خصوص اداره حج و ز
کشـــور می پردازد تا با همکاری آن ها امور مربوط به حج و عمره را تا حد  زارت حج این  و و
که دولت عربســـتان در  گیری تعهداتی  امکان تســـهیل نمایـــد. همچنین این اداره بـــه پی 

زمینه امنیت، سالمت، تغذیه و مسکن حجاج دارد می پردازد.    

اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی	 
کـــه به تحقیقات و  زارت اوقاف  و امور اســـالمی اســـت  ایـــن اداره یکی از بخش های و
که نقش   کمک علمـــای جهان اســـالم  مطالعـــات اســـالمی اختصاص یافتـــه اســـت و با 
مهمی را در عرصه دین و مذهب بازی می کنند به دنبال نشان دادن ماهیت اصلی اسالم 
در جهـــان می باشـــد. در ایـــن اداره به مطالعات مفید و ارزشـــمندی پرداخته می شـــود که 
گمراه و سرگردان  یدان را برای مسلمانان  روش های صحیح عبادت و زندگی سالم و جاو
به وضوح مشـــخص می کند و همچنین جامعه اســـالمی را به ســـمت ســـعادت هدایت 
کتاب مرتبط با اســـالم منتشرشـــده اســـت. این اداره  کنون 135  می نماید. در این اداره تا
که در آن به همت دانشمندان اسالمی شامل منابع بسیار نادر  کتابخانه است  شامل یک 

و ارزشمندی در خصوص فقه، ادب، فرهنگ و هنر می باشد.

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

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
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یگران فعال در کشور قطر  گران مطرح شده است، باز با توجه به ادبیاتی که درباره کنش 
کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های مذهبی  در ســـه حوزه وقف و امور خیریه، مساجد و اما
ایفای نقش می نمایند که در ادامه، توضیح مختصری درباره هرکدام از این نهادها و نقش 

آن ها در این سه حوزه داده شده است.

مؤسسات خیریه	 
در قطر مؤسسات خیریه بسیاری در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. بیشتر این 
مؤسسات فعالیت های خیریه ی بین المللی نیز دارند و در سطح جهانی و برای کشورهای 
کشور،  کمک هایی ارســـال می کنند. مهم ترین و بزرگ ترین مؤسســـه خیریه این  محروم نیز 
مؤسســـه خیریه قطر)Qatar Charity( می باشـــد. مؤسسه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی 
که در ســـال 1992 برای توسعه و پیشـــرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن  در قطر اســـت 
که این مؤسســـه در طول حیات خود انجام داده اســـت شـــامل  ژه هایی  گردید. پرو ایجاد 
مـــوارد بســـیاری از جمله تســـکین فجایـــع، تولید درآمد بـــرای افراد، آموزش و بهداشـــت و 
سالمت می شوند. این مؤسسه به صورت منطقه ای در فروشگاه های بزرگ و عمومی قطر 
فعالیـــت می کند. این مؤسســـه بزرگ ترین نهاد غیردولتی در قطر می باشـــد. این مؤسســـه 
یـــه ای اصلـــی فعـــال در شـــورای همـــکاری خلیج فارس )شـــامل  یکـــی از نهادهـــای خیر
که در ســـطح  یـــت، امارات، قطـــر، بحرین و عمان( می باشـــد  کو کشـــورهای عربســـتان، 
کشـــور جهان فعالیـــت می کند و  جهانـــی فعالیـــت می کند. این مؤسســـه در بیـــش از 25 

کستان و اندونزی دارد. کشورهای انگلیس، پا همچنین دفاتری در 

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، مساجد و فعالیت های قرآنی - 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اما
کشور قطر فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشت نهادی مربوط به این کنشگران 
در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـت گذار، تنظیم گر، 
تسهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در سه بخش وقف وامور خیریه، 

کن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی مورد تحلیل قرارگرفته اند. مساجد و اما
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کشور قطر شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف  و امور خیریه، مساجد و فعالیت های قرآنی در 

وزارت اوقاف و امور اسالمی - 1-3-1
زارت خانه هـــای مهـــم کشـــور قطـــر می باشـــد که به  زارت اوقـــاف و امـــور اســـالمی از و و
زارت خانه بـــه امور  یکردهـــای فکـــری و عملـــی اســـالمی می پـــردازد و همچنیـــن ایـــن و رو
کز دعوت افراد به  مســـلمانان نیز رســـیدگی می کند. نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مرا
زارت اوقاف و امور اسالمی  ســـوی خداوند و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهده ی و
زارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه  می باشد. در این و
پرداخته می شـــود. همچنین اداراتی جهت ایجاد همبستگی اجتماعی تحت بخش های 
مرتبـــط بـــا وقف و همچنیـــن صندوق های زکات برای کمک به جامعه و توســـعه انســـانی 

وجود دارد)9(.
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شکل  4-2: سایت وزارت اوقاف و امور اسالمی قطر

چشم انداز	 
تبدیل شـــدن به یک جامعه اســـالمی متمدن، متعامل با نگرانی هـــای مردم، برگرفته از 

شریعت و میراث فرهنگی و دارای یک سبک زندگی در حد اعتدال)10(.

مأموریت	 
که به مراقبت و توسعه  زارت اوقاف و امور اسالمی به دولت قطر تضمین داده است  و
فعالیت هـــای دینـــی در کشـــور بپـــردازد و ارزش ها و مبانـــی این دین الهـــی را در جامعه به 
کریم و علوم قرآنی، امور زکات، امور حج و  نمایش بگذارد و این عمل را با اهتمام به قرآن 
عمره، احیای مطالعات و تحقیقات اسالمی و همچنین با ایجاد یک فعالیت سازمانی 

قوی انجام دهد)10(. 

ارزش ها	 
کیفیت و نیکوکاری)10( برتری، اعتدال، اعتماد، همراهی، شفافیت، 
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ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی	 

شکل  4-3: ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی قطر

اداره عمومی اوقاف- 1-3-1-1
کشور قطر  کنترل بر اوقاف در  که مسئول نظارت و  اداره عمومی اوقاف اداره ای اســـت 

یر می باشد: می باشد. اهم مسئولیت های این اداره به صورت ز
اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی . 1

و بـــا ضوابـــط شـــرعی و قانونی، به منظور توســـعه آن ها و محافظـــت از آن ها و همچنین 
استفاده از آن ها در محل های مورد نیاز بر اساس شروط واقفین 

کم قضایی. 2 کمیته ها و یا محا اجرای احکام و مقررات صادر شده از 
انجام تمام فعالیت های الزم برای رسیدن به اهداف )11(.. 3



کشور قطر  /  87 فقل چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شکل  4-4: سایت اداره عمومی اوقاف قطر

ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف 	 

شکل  4-5: ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف قطر
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نماد اداره عمومی اوقاف	 
که این  اداره عمومی اوقاف، نماد خود را به شـــکل یک برگ ساده تعریف نموده است 

کوچک است و سپس رشد می کند و تکامل می یابد)11(. برگ در ابتدا 

شکل  4-6: نماد اداره عمومی اوقاف قطر

مفاهیم و معانی	 
که ســـمبلی از طبیعت، توســـعه، نیکوکاری، تحول و  برگ به این دلیل انتخاب شـــد 
کامل می شـــود و رنگ آن از سبز روشن به سبز تیر  که برگ  چرخه زندگی اســـت. همان طور 
ره رشـــد کامل می شود و این تفکر، اساس و بنیان شعار اوقاف است.  تبدیل می شـــود، دو
اثـــر وقفیـــات برای ذی نفعان نیـــز بدین صورت  می باشـــد. همچنین هـــدف اداره عمومی 

اوقاف از توسعه خود، توسعه و پیشرفت جامعه در تمامی جوانب آن می باشد)11(.
بارزترین گام هایی که اداره اوقاف در بهبود عملکرد خود برداشته است عبارت است از:

که در آن . 1 که در سال 1996 به فرمان امیر صادر شد،  شرکت در آماده سازی قانون وقف 
کـــردن اموالی که  ری آن از جمله: محدود  یـــف وقف، انواع وقـــف و احکام ضـــرو بـــه تعر
وقف آن جایز اســـت، شـــروط انعقاد و صحیح بودن وقف، شـــروط باطـــل بودن وقف و 

همچنین دیگر قوانین پرداخته شده است.
که طبق بند 20 فرمان امیر در سال 1996 . 2 شرکت در آماده سازی الیحه های مالی وقف 

در خصوص اوقاف صادر شـــد. این فرمان در خصوص احیای فرهنگ وقف در کشـــور 
می باشـــد. در ایـــن فرمـــان همچنیـــن نظارت بـــر وقف، اداره امـــوال و تصـــرف در آن ها و 

همچنین سرمایه گذاری در اموال بیان شده است.
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کار . 3 کز تخصصی برای سیســـتم حســـابداری و نظارت. هـــدف از این  همـــکاری بـــا مرا
بهبود بهره برداری از اموال وقفی و بررسی دقیق این اموال است.

ایجاد یک سیســـتم اداری و ســـاختار سازمانی مناســـب برای تمامی بخش های اداره . 4
کارها، همگامی با  ردن انعطاف پذیری بیشـــتر در  عمومـــی اوقاف به منظور به دســـت آو
بردی و امور خیریه در  کار یابی مســـتمر از برنامه های  نظـــام اداری معاصر و همچنین ارز

اداره است.
که به حصر اموال وقفی پرداخته می شـــود و . 5 ک وقفی جایی  کمیته انحصار امال ایجـــاد 

گواهی و وقف نامه ای برای  که هیچ  کنترل و بررســـی برخی اوقاف قدیمی  همچنین به 
گواهی صادر می کنند. آن وجود ندارد، می پردازند و برای آن ها 

کامپیوتری قدرتمند برای تمامی بخش های اداره اوقاف در جهت . 6 ایجاد یک سیســـتم 
کاری و بهره برداری بهینه از وقت و تالش واحد ها همچنین ایجاد شبکه  بهبود سطوح 

انفورماتیکی برای تمامی بخش های اداره اوقاف برای ایجاد ارتباط مؤثر بین آن ها
کشـــورهای مختلف . 7 جـــذب نیروی انســـانی ملی و همچنیـــن متخصصان جهانی از 

یژه در حوزه های اقتصادی، مالی، قانونی، حسابداری و مهندسی برای فعالیت های  به و
کشور وقفی در 

تشـــکیل کمیتـــه حصر اوقاف متروکه که به بررســـی این گونه اوقـــاف در مناطق مختلف . 8
کشور می پردازد. وظیفه ی آن کشف موقوفه های متروکه ای که به صورت مسکن، مغازه، 

ر از دسترس اند و نظارتی بر آن ها وجود ندارد. زمین و یا دیگر اشکال وقفی است که دو
یابی اصول و . 9 که وظیفه ی ارز ک وقفی سرمایه گذاری شده  یابی امال کمیته ارز تشـــکیل 

مقـــررات ســـرمایه گذاری امـــوال وقفی برای دســـتیابی به اهداف اقتصادی و مهندســـی 
ری از آن ها را دارد. ترین بهره و کسب باال موقوفات و همچنین 

کمیته ســـرمایه گذاری اموال وقفی برای سرمایه گذاری صحیح و مناسب اموال . 10 ایجاد 
کمیته می بایست به بررسی و مطالعه بر روی تمامی راه های ممکن و قانونی  وقفی. این 

برای سرمایه گذاری اموال به صورت مفید و توسعه بخش بپردازد.
یـــک امـــوال و دارایی هـــای وقفـــی در ســـرمایه گداری هـــای کالن اقتصـــادی برای . 11 تحر
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کز  کثر ســـود و توســـعه این اموال و همکاری با بانک های اســـالمی و مرا رســـیدن به حدا
تخصصی مالی برای رسیدن به این اهداف.

یق انســـان های عالقه مند به وقف برای وقف در . 12 ایجاد مصارف وقفی مناســـب و تشو
این امور. در این راســـتا بـــا توجه با نیازهای زمان مصارف مشـــخصی برای وقف تعیین 
می شود که با توجه به نیاز های اجتماعی می تواند به صورت تعلیم و فرهنگ و بهداشت 
تا حفاظت و نگهداری از مساجد و قرآن و سنت نبوی و همچنین اعمال خیر  باشد.

یژه در اینکه . 13 کار، به و کسب وکار پیشرفته در زمینه ساده سازی مراحل  ایجاد سیســـتم 
راز پیچیدگی و بوروکراسی باشد و به راحتی انجام پذیرد)11(. مراحل وقف به دو

•  وظایف اداره عمومی اوقاف عبارت اند از:
پیشـــنهاد سیاســـت های عمومـــی بـــرای اداره و ســـرمایه گذاری امـــوال وقفی و توســـعه . 1

اقتصادی آن ها
اداره امور اوقاف و نظارت بر این امور برای رسیدن به اهداف. 2
کارآمد برای مصرف درآمد های وقفی برای توسعه موقوفات و یا . 3 پیشنهاد یک سیستم 

امور خیریه
ژه های وقفی مختلف با همکاری بخش های مختلف . 4 ایجاد پرو
ژه های وقفی. 5 تخصیص اموال الزم برای اجرای پرو
گواهی های وقفی برای آن ها. 6 ر   ثبت اوقاف و صدو
که ناظر، وصی یا شـــخصی بـــر آن ها نظارت . 7 اداره اوقـــاف و وصیت نامه هـــا در حالتـــی 

ندارد و یا درگیری بر سر آن وجود دارد
که برای امور خاصی وقف شده اند. 8 سازمان دهی امور اوقافی 
ری ها و احکام مربوط به اموال وقفی. 9 ارائه پیشنهادات در خصوص مصالحه، داو

نظارت بر اموال وصیت شده یا اهدایی برای امور خیریه. 10
کنترل اجرای قوانین، مقررات و سیستم های مالی مرتبط با اموال وقفی)26(.. 11

• وظایف دفتر سرمایه گذاری اداره عمومی اوقاف عبارت اند از:
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پیشنهاد سیستم اداره سرمایه گذاری اموال وقفی. 1
گیـــری اجرای طرح ها . 2 زارت و پی  ارائه طرح های ســـرمایه گذاری متناســـب با اهداف و

یر ز پس از تأیید و
یزی شده و انتخاب مناسب ترین راه . 3 مطالعه و بررســـی عملیات سرمایه گذاری برنامه ر

برای تحقق بخشیدن به اهداف
ژه های مشابه در بازار. 4 مطالعه و بررسی درآمدهای حاصل از پرو
یر نظر اداره اوقاف. 5 ک و مستغالت ز پیگیری سرمایه گذاری امال
حسابرسی دقیق سرمایه گذاری های اموال وقف. 6
ره ای به صورت هر 3 ماه یک بار از وضع ســـرمایه گذاری های اموال . 7 گزارشـــات دو تهیـــه 

اداره)26(.

•  وظایف دفتر امور اموال وقفی عبارت اند از:
تطبیق قوانین و مقررات مالی مربوط به اموال وقفی. 1
یع آن ها. 2 یافتی و توز یافت مبالغ در در
مصرف مبالغ متناسب با ضوابط و مقررات مالی و اداری. 3
حسابرسی اموال وقفی. 4
گیری و نگهداری از اسناد نقدی و حساب های مالی و اعتباری. 5 تنظیم، پی 
پیشنهاد پیش نویس بودجه ساالنه و حساب های نهایی با هماهنگی ادارات مختلف. 6
یـــد و مزایده ای اموال وقفی و فعالیت های انجام شـــده در . 7 نظـــارت بر فعالیت های خر

دارایی های وقفی
تهیه مستندات مربوط به مناقصات و مزایده ها و قرارداد های مربوط به وقف)27(.. 8

•  وظایف اداره مصارف وقفی عبارت اند از:
ژه های خیریه با توجه به نیازهای جامعه و محقق شـــدن . 1 انجام مطالعات الزم برای پرو

شروط واقفین و با توجه به قوانین شرعی
ژه ها بـــرای ایجاد هماهنگی بین شـــروط . 2 انجـــام مطالعـــات مقدماتی دیگر بـــر روی پرو
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واقفین و مصارف وقفی
گرفتن تصمیم . 3 ژه های وقفی برای خیرین و واقفیـــن برای  یابـــی وقفی و نمایـــش پرو بازار

کمک های مالی خود  مناسب در ارتباط با وقف ها یا 
اســـتفاده از تجهیزات مناســـب برای معرفـــی وقف و باال بردن جایـــگاه آن در جامعه و . 4

مؤسسات با هماهنگی دیگر بخش های اداره
ژه های وقفی خیریه و تالش برای توسعه آن ها. 5 گیری پرو اجرا و پی 
یت ارتباطات با مؤسسات خارجی و با هماهنگی بخش های مرتبط)28(.. 6 تقو

دستاورد های اداره اوقاف	 
یر می باشند)12(: رد های اداره اوقاف در سال 2012 به صورت ز دستاو

جدول  4-1: دستاوردهای اداره عمومی اوقاف قطر

هزینه پروژه)تومان(هزینه پروژه)ریال قطر(نام پروژه

حمایت از بدهکاران با همکاری صندوق 
1000 میلیون تومان1000000زکات

کرواسی 164 میلیون تومان164000حمایت از مسابقات قرآنی در 

کرواسی 144 میلیون تومان144000بورس های تحصیلی در 

10 میلیون تومان10000کمک هزینه درمان

500 میلیون تومان500000حمایت از مردم سومالی

کودکان 50 میلیون تومان50000حمایت از 

کلیوی 50 میلیون تومان50000حمایت از درمان بیماران 

کودکان 5 میلیارد تومان5000000حمایت از شبکه الجزیره برای 

500 میلیون تومان500000کاروان های پزشکی و درمانی

100 میلیون تومان100000تهیه تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص
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پروژه های اداره مرکزی اوقاف	 
ژه هایی در راســـتای نشـــر  اداره مرکـــزی اوقـــاف قطر در ســـال 2015 اقـــدام به اجرای پرو
یال قطر هزینه داشته  ژه 1/5 میلیون ر کشور خود پرداخته است. این پرو فرهنگ قرآنی در 
ژه به تهیه و  کـــه اداره عمومی اوقـــاف بودجه ی آن را تهیه نموده اســـت. در این پـــرو اســـت 
کز مختلفی برای ارائه خدمات قرآنی پرداخته  انتشار فایل های قرآنی و همچنین ایجاد مرا
یر نظر اداره دعوت و ارشاد  که ز کشور قطر  کز قرآنی در  شده است. در سال 2015 تعداد مرا
زارت اوقاف و امور اســـالمی فعالیت می کنند، 87 مرکز بـــرای مردان با بیش از 10  دینـــی و

هزار دانشجو و 22 مرکز برای زنان با بیش از 7 هزار دانشجو می باشد)13(.

پروژه خدمات قرآنی 	 
ژه خدمات قرآنی به ارزش 70  ک و مستغالت برای پرو ژه در ارتباط با وقف امال این پرو
یژه ای به دین اسالم  کشور قطر می باشد. مردم مسلمان قطر توجه و یال قطری در  میلیون ر
و امور مذهبی مرتبط با آن دارند. این توجه به خصوص در بخش قرآن بســـیار قابل توجه و 
یادی در جهت وقف برای امور قرآنی  مشـــهود اســـت. به همین دلیل شـــهروندان قطری ز
زارت اوقاف و امور اســـالمی در جهت ایجـــاد مراکز حفظ و آموزش  مشـــارکت می کنند. و
زارت برای رســـیدن به  کرده اســـت. و قرآن و دارالقرآن های مختلف تالش های بســـیاری 
کز بیشتری در کشور است تا به استانداردهای  ایده آل هایی در این زمینه به دنبال ایجاد مرا
گرفته شـــده  یال قطر( در نظر  یالی )ر ژه هزینه ی 70 میلیون ر مطلوب برســـد. برای این پرو
که در این زمینه تا سال 2015 ثبت شده اند، 112 آپارتمان مسکونی است  اســـت. وقفیاتی 
یال قطری درآمد  ژه اســـتفاده می شـــود و در ســـال 8 میلیون ر که از اجاره آن ها برای این پرو

ژه تا سال 2018 به اتمام برسد)14(. که این پرو دارد. پیش بینی شده است 

کلیوی	  پروژه حمایت از بیماران 
کلیوی با  ژه ی حمایـــت از بیماران  زارت اوقاف و امور اســـالمی در ســـال 2016 به پرو و
ژه در راستای  یال قطری )150 میلیون تومان( پرداخته اســـت. این پرو ارزش 1/5 میلیون ر
که دچار بیماری های خاص هســـتند و در درمان  حمایت هـــای درمانی از افرادی اســـت 
یادی می شـــوند و حامی و یا پشـــتیبانی نیز برای آن ها وجود ندارد.  خود دچار مشـــکالت ز
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ژه های خیریه  اداره مصـــارف وقفـــی مطالعـــات الزم را در ارتباط بـــا نیاز های جامعـــه و پرو
یابی  موردنیاز برای اداره اوقاف انجام می دهد و اداره اوقاف تالش خود را می نماید تا با بازار
کند تا هم  صحیـــح و اطالع رســـانی دقیق برای واقفین، آن هـــا را برای وقفشـــان راهنمایی 
گردد. اداره عمومی اوقاف از ســـال  شـــروط واقفین اجرا شـــود و هم نیاز های جامعه مرتفع 
کلیوی به سرمایه گذاری بر روی موقوفات پرداخته  کمک به بیماران  کنون باهدف  2002 تا
کلیوی  کلی 5300 مترمربع برای بیماران  یال با مساحت  است و در حال حاضر اجاره 12 و

هزینه می شود)15(.

صندوق زکات- 1-3-1-1
زارت اوقاف و امور اســـالمی در قطر اســـت که با توجه  یر نظر و صندوق زکات اداره ای ز
کرد. این  گردید و فعالیت خود را از ســـال 1995 آغاز  با قانون شـــماره 8 ســـال 1992 ایجاد 
ری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آن ها برای  اداره وظیفـــه جمـــع آو
فقـــرا و نیازمنـــدان و دیگر مصارف مشـــخص را دارد. ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل 
یق جامعه به بذل و بخشش می باشد. این  کشـــور قطر متمرکز کرده اســـت و به دنبال تشـــو
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیه هایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن 
ره هـــای علمـــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و  و همچنیـــن برگـــزاری دو

گاه سازی مردم درباره فرهنگ زکات می پردازد)16(. کنفرانس هایی در جهت آ
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شکل  4-7: سایت اداره صندوق زکات

ساختار سازمانی	 

شکل  4-8: ساختار سازمانی اداره صندوق زکات

چشم انداز	 
فعالیت در راستای اجرای صحیح فریضه زکات و رسیدن به همبستگی اجتماعی
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مأموریت	 
یافـــت زکات و صدقات نیکـــوکاران و  گاهـــی در جامعـــه در زمینـــه زکات و در ایجـــاد آ

هزینه ی آن ها در مصارف قانونی

پروژه های صندوق زکات	 
حمایت از دانش آموزان نیازمند. 1
زه داران. 2 افطار رو
لباس های عیدی . 3
گوشت قربانی. 4 یع  توز
پن های خیریه. 5 کو یع  توز
یع زکات فطره. 6 توز
لباس های زمستانه و تابستانه)16(. 7

پروژه حمایت از دانش آموزان نیازمند	 
که توانایی  ژه، صندوق زکات به ارائه خدمات به دانش آموزان خانواده هایی  در این پرو
کافی جهت تحصیل فرزندانشـــان ندارنـــد، می پردازد. در ســـال 1996 تعداد دانش  مالـــی 
یال قطری پوشش  آموزان تحت پوشش صندوق زکات 125 نفر بود که با هزینه ی 50 هزار ر

داده شده بودند. 
از سال 2002 صندوق به ایجاد مدارسی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان و همچنین 
کـــز حمایتـــی از ایـــن دانش آمـــوزان پرداخت. در ســـال 2010 تعداد دانـــش آموزان تحت  مرا
یال قطری  پوشش این صندوق به 3261 نفر و هزینه های حمایتی آن ها به 14/5 میلیون ر

یال قطری رسید)16(. رسید. این رقم در سال 2012 به 23 میلیون ر

طرح افطار روزه داران	 
زه داران قطری   در ایـــن طرح صنـــدوق زکات در طول ماه مبارک رمضان بـــرای افطار رو
کشـــور انجام می شـــود. در این طرح در  فعالیـــت می کند. این طرح در تمامی اســـتان های 
که در طول ماه مبارک  زه دار خدمت اراده شد  زانه به طور متوسط به 6300 رو ســـال 2010 رو



کشور قطر  /  97 فقل چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کل افراد قریب به 200 هزار نفر رسید)16(. رمضان تعداد 

شکل  4-9:  پروژه افطار روزه داران در صندوق زکات

__ وظایف اداره صندوق زکات عبارت است از:
تهیه طرح های ساالنه برای درآمد ها و هزینه های حاصله از اموال زکات. 1
ری زکات و مصرف آن در امور الزم. 2 جمع آو
یافت زکات و تصمیم گیری در این موضوع. 3 بررسی درخواست نیازمندان برای در
ری و بررســـی درخواســـت های مقدماتی در ارتباط با صنـــدوق و تصمیم گیری . 4 جمع آو

مناسب در این موضوع
ری زکات و هماهنگـــی بـــا اداره ارتباطات . 5 به کارگیـــری وســـایل مطمئن بـــرای جمـــع آو

عمومی در این زمینه
پاسخ به سؤاالت مرتبط با زکات. 6
کمک های زکات)24(.. 7 تهیه پایگاه اطالعاتی برای نیازمندان به 

اداره دعوت و ارشاد دینی- 1-3-1-3
که ایـــن بخش ها  اداره دعـــوت و ارشـــاد اســـالمی شـــامل بخش های مختلفی اســـت 
که  هرکدام به شـــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام می دهند. برای مثال مرکز حفظ قرآن 



کشور قطر 98  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشـــور می پردازد. برای مثـــال در این زمینه به  بـــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر 
یـــک جوانـــان بـــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری  یق و تحر تشـــو
کاروان های حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامه های  مســـابقات می پردازد. همچنین 
مختلف در شهرســـتان ها و روســـتاها ارســـال می نماید و برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
کز و مؤسسات جامعه  مختلفی را در این راســـتا برگزار می نماید. همچنین در مدارس، مرا
کز آموزشی مختلفی  به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته می شود. مرا
رزشی، بر اساس قوانین  کز فرهنگی، فکری، و نیز برای خدمت رســـانی به زنان از جمله مرا

گردیده است)17(. و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد 

شکل  4-10: سایت اداره دعوت و ارشاد اسالمی
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ساختار سازمانی اداره دعوت و ارشاد اسالمی	 

شکل  4-11: ساختار سازمانی اداره دعوت و ارشاد اسالمی

چشم انداز و مأموریت	 
اداره دعـــوت و ارشـــاد اســـالمی تالش های خـــود را در جهـــت انجـــام فعالیت های 
مختلفی در زمینه دعوت و انتشار فرهنگ اسالمی و منعکس کردن اهمیت دین اسالم 
یت  در میـــان دیگر ادیان و همچنین نمایش فضیلت های آن متمرکز کرده اســـت. مأمور
زارت اوقـــاف و امـــور اســـالمی و اجـــرای  ایـــن اداره اجـــرای سیاســـت ها و برنامه هـــای و
فعالیت هـــای خود در جهت گســـترش اســـالم و ارائه ی ارزش های اســـالمی در توســـعه 

انسانیت برای جامعه است.
اداره دعوت و ارشـــاد دینی تمامی تالش خود را برای انتشار فرهنگ اسالمی و توسعه 
که با  گاهـــی دینی با اســـتفاده از تمامی امکانات جامعه می کند و همچنین ســـعی دارد  آ
کشـــورهای عربی و اســـالمی در امور دینی و مذهبی همکاری و مشـــارکت داشته  تمامی 

کشور ها در امور مختلف الگوبرداری نماید)18(. باشد و همچنین از این 

وظایف اداره دعوت و ارشاد اسالمی	 
فعالیت در جهت دعوت به اســـالم و نشـــان دادن چهره حقیقی اســـالم و مبانی آن در . 1

سراسر جامعه
تالش برای تبلیغ اسالم برای غیرمسلمانان. 2
کشور. 3 ر مجوز و نظارت بر سایت های اسالمی  صدو
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یق به حفظ قرآن و آموزش آن با وسایل مناسب. 4 تشو
کشور و نظارت بر آن ها. 5 ایجاد مراکز حفظ قرآن در 
گماشتن معلمین و مدرسین برای مراکز حفظ قرآن. 6 تهیه برنامه های حفظ قرآن و 
برگزاری مسابقات محلی و کشوری حفظ قرآن و همچنین آماده سازی برای مسابقات . 7

بین المللی
همکاری و هماهنگی با مؤسسات عمومی در زمینه دعوت برای تبادل اطالعات . 8
ایجاد دروس علمی هم راستا با علوم دینی . 9

یری مناسب و انتشار آن ها در جامعه. 10 تهیه منابع صوتی و تصو
انتشار فرهنگ اسالمی و ارزش ها و مبانی آن بین غیرمسلمانان. 11
کتب و منابع تبلیغی. 12 ترجمه 
نظارت بر اداره شبکه اسالمی. 13
آماده سازی و آموزش واعظان برای انجام وظایف خود. 14
کز تبلیغی اسالم و علوم اسالمی و نظارت بر آن ها)19(.. 15 ایجاد مرا

بخش حسابرسی داخلی- 1-3-1-1
وظایف بخش حسابرسی داخلی عبارت است از:

زارت خانـــه و ارائه نتایج . 1 وضـــع قوانین حسابرســـی ســـاالنه برای بخش های مختلـــف و
یر ز گزارشات حسابرسی به و

زارت . 2 نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در فعالیت های و
زارت. 3 راق هزینه ها و مخارج و نظارت بر اسناد مالی و او
 بررسی مقررات مالی و پیشنهاد اصالحات الزم بر این قوانین و نظارت بر اجرای آن ها. 4
کارکنان، انتصابات و ارتقاء آن ها و دیگر امور مربوط به . 5 نظارت بر روش های استخدام 

کارکنان
زارت مانند مبلمان، ابزار، ساختمان . 6 اطمینان از ایمنی و سالمتی اموال و دارایی های و

زارت)20( و دیگر دارایی های و
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کیفیت- 1-3-1-5 اداره برنامه ریزی و 
کیفیت عبارت اند از: یزی و  وظایف اداره برنامه ر

زارت بـــا هماهنگـــی مقامـــات ذی صالح و . 1 تهیـــه برنامـــه اســـتراتژیک عمومـــی بـــرای و
واحد های اداری مربوطه

زارت. 2 ژه های اجرایی و برنامه های ادارات مختلف و یزی پرو برنامه ر
گزارش های . 3 یابـــی نتایج و ارائـــه ی  زارت، ارز گیـــری اجرای طرح هـــای راهبـــردی و پی 

ره ای برای آن ها دو
زارت. 4 بررسی مشکالت و موانع اجرای طرح های راهبردی و
زارت و ارائه . 5 تحقق بخشـــیدن به هماهنگی و انسجام فعالیت ها در راستای اهداف و

پیشنهادات الزم در این زمینه
زارت با توجه به خدمات بخش های . 6 یابی عملکرد و تهیه یک برنامه مناســـب برای ارز

مختلف آن
یابـــی عملکرد واحد های اداری و ارائه طرح های مناســـب به منظور بهبود . 7 بررســـی و ارز

زارت کلی و بازدهی 
زارت و تشخیص علل آن و بیان روش های . 8 بررســـی مشـــکالت و موانع فعالیت های و

حل مشکل
کاری و ساده سازی برنامه های . 9 پیشـــنهاد برنامه های توسعه ای سیستم ها و روش های 

زارت)21(. اجرایی با هماهنگی خبرگان و متخصصین و متناسب با برنامه ادارات و

اداره امور قانونی- 1-3-1-1
وظایف اداره امور قانونی عبارت اند از:

زارت خانه و با . 1 تحقیـــق و مطالعـــه و پیگیری مســـائل حقوقی مربوط به فعالیت هـــای و
زارت هماهنگی اداره های مختلف و

زارت و اظهارنظر در مورد قوانین تهیه شده. 2 قانون گذاری بر امور خاص و
زارت. 3 اظهارنظر قانونی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با و
زارت و هماهنگ اداره های . 4 کار و تهیـــه قرارداد هـــا، توافقات و تفاهم نامه هـــا مربوط بـــه 
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زارت مختلف و
زارت و تهیه نتایج تحقیقات با توجه به . 5 کارکنان و  بررسی حقایق و تناقضات مرتبط با 

گرفته شده در این امور قوانین مرتبط و پیگیری تصمیمات 
زارت می باشد)22(.. 6 که یک طرف آن و گیری درگیری ها و شکایاتی  پی 

اداره ارتباطات عمومی- 1-3-1-1
وظایف اداره ارتباطات عمومی عبارت اند از:

زارت و اهـــداف و فعالیت ها آن را . 1 که نقش و ر مجالت و برنامه هـــای اطالعاتی  صـــدو
نشان دهد

گیری انتشـــارات مختلف در خصوص موضوعات منتشرشده مرتبط با . 2 بررســـی و پی 
زارت و تهیه پاسخ برای آن ها و

زارت انجام می شود و پاسخ به آن ها. 3 یافت درخواست ها و شکایاتی که در خصوص و در
و . 4 زارت  و مهمانـــان  از  مهمان نـــوازی  و  اقامـــت  محـــل  ســـفر،  مقدمـــات  آماده ســـازی 

هیئت های همراه
زارت و نظارت . 5 رزشی برای کارکنان و سازماندهی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و و

زارت در آن ها شرکت دارد زارت و یا جشن هایی که و بر جشن های برگزارشده توسط و
زارت، . 6 کنفرانس هـــا، ســـمینارها و نمایشـــگاه های برگزارشـــده توســـط و ســـازماندهی 

زارت  آماده سازی بودجه الزم و ایجاد هماهنگی بین بخش های مرتبط در و
کنفرانس ها، ســـمینارها و نمایشـــگاه های برگزارشـــده . 7 آماده ســـازی مقـــاالت مربوط به 

زارت توسط و
گـــزارش و پاســـخ های موردنیاز ســـازمان ها، انجمن هـــا و نهادهـــای منطقه ای و . 8 تهیـــه 

زارت و با هماهنگی واحد های اداری مربوطه بین المللی در ارتباط با فعالیت های و
ری و اثربخشی در همکاری های بین المللی . 9 ایجاد آمادگی های الزم جهت افزایش بهره و

زارت)23(. با سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی با توجه به فعالیت های و
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اداره فرهنگی اسالمی شیخ عبداهلل بن یزید آل محمود- 1-3-1-8
وظایف اداره فرهنگی اسالمی شیخ عبداهلل بن یزید آل محمود عبارت اند از:

رساندن رسالت اسالم به غیرمسلمانان با تمام وسایل در دسترس. 1
یج مبانی اسالم  و فرهنگ اسالمی برای مسلمانان غیر عرب. 2 نشر و ترو
اجرای فعالیت های الزم برای تبلیغ اسالم برای غیرمسلمانان. 3
تهیه و اجرای برنامه های آموزشی زبان عربی برای غیر عرب زبانان. 4
یج اسالم. 5 برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های مختلف برای نشر و ترو
کتب و منابع تبلیغی به زبان های دیگر و با هماهنگی ادارات مرتبط)25(.. 6 ترجمه 

اداره مساجد- 1-3-1-9
وظایف اداره مساجد عبارت اند از:

ر مجوز برای ساخت مساجد و نظارت بر آن ها . 1 صدو
کنترل آن ها. 2 کارکنان واجد شرایط و  شناسایی نیاز های مساجد از طریق 
کار به عنوان امام و واعظ. 3 کارکنان قطری برای  یق  تشو
ره های آموزشی برای امامان، مؤذنان و واعظان. 4 پیشنهاد برگزاری دو
پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه. 5
مدیریت برنامه های سخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه. 6
تهیه قرارداد های مرتبط با مساجد و خانه های امامان و مؤذنان. 7
گیری آن ها. 8 کارکنان مساجد و پی  گرفته توسط  بررسی بی نظمی های صورت 
کشور به مسجد و مصال. 9 تعیین نیاز مناطق مختلف 

تأمین مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آن ها. 10
تهیـــه طرح های ســـاالنه برای نگهـــداری از مســـاجد و خانه های امامان بـــا هماهنگی . 11

ادارات مربوطه
نظارت بر تهیه و اجرای فعالیت های ساخت و نگهداری مساجد. 12
کن امامان ازنظر فنی، مهندســـی . 13 ژه های الزم االجرا برای مســـاجد و مســـا نظارت بر پرو

و اجرایی
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کارکنان)29(.. 14 آماده سازی پایگاه داده برای مساجد، مصالها و 

اداره امور اسالمی- 1-3-1-10
زارت اوقاف و امور اســـالمی اختصاص داده  در زمینـــه ی امـــور اســـالمی اداره ای در و
ری  شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است. این اداره در این زمینه به جمع آو
گاهی مسلمین  که به آ گذشته و همچنین دست نوشته های خطی  و احیای آثار علمای 
کتب اســـالمی در زمینه های فقه،  یع  منجر می شـــود نیز می پـــردازد. همچنین تهیـــه و توز
کشـــور نیـــز از فعالیت هایی  عقیـــده، فرهنـــگ و هنر  به صورت رایـــگان در داخل و خارج 
کـــه ایـــن اداره در جهت نیـــل به اهداف خـــود انجام می دهـــد. اداره امور اســـالمی  اســـت 
یجی را در غالب  یری تبلیغی و ترو همچنیـــن مجالت، فیلم هـــا و فایل های صوتی و تصو
یجی مانند  کز آموزشـــی، فرهنگـــی و ترو کشـــور و در مرا ژه هـــای مختلـــف در خـــارج از  پرو

یع می کند)35(. مساجد توز
وظایف اداره امور اسالمی عبارت اند از:

زارت خانه ها و ســـازمان های عربی و اقلیمـــی و بین المللی در امور . 1 یـــت روابط بـــا و تقو
اسالمی

کریم و حسابرسی آن و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن. 2 نظارت بر چاپ قرآن 
کتب، دست نوشته ها و منابع موجود و بررسی آن ها. 3 انتشار میراث اسالمی از 
کتب اسالمی. 4 یع  نشر و توز
کتب خطی ارزشـــمند و پیشـــنهاد تحقیق و پژوهش بر . 5 ری، نگهداری و ترمیم  جمع آو

روی آن ها
گفتگو و شـــکیبایی مذهبی و ارائه ی دیدگاه های شرعی برای مشکالت . 6 ایجاد روحیه 

معاصر
شناســـایی فعالیت های اجتماعی مخالف با اســـالم و پیشـــنهاد طرح هـــای اجرایی . 7

متناسب با آن ها
شناســـایی وسایل و منابع نشر و تبلیغ موضوعات دینی و اتخاذ تصمیماتی متناسب . 8

با آن ها
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پیشنهاد مشارکت در همایش های اسالمی داخلی و خارجی با هماهنگی بخش های . 9
مربوطه

کنفرانس های اسالمی و استفاده از آن ها. 10 گیری نتایج حاصل از همایش ها و  پی 
یزیون و پیشـــنهاد . 11 اظهارنظـــر در برنامه هـــای خاص و مرتبط با امور اســـالمی رادیو و تلو

اقدامات مناسب با آن ها)30(.

اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی- 1-3-1-11
کـــه به تحقیقات و  زارت اوقاف  و امور اســـالمی اســـت  ایـــن اداره یکی از بخش های و
که نقش   کمک علمـــای جهان اســـالم  مطالعـــات اســـالمی اختصاص یافتـــه اســـت و با 
مهمی را در عرصه دین و مذهب بازی می کنند به دنبال نشان دادن ماهیت اصلی اسالم 
در جهـــان می باشـــد. در ایـــن اداره به مطالعات مفید و ارزشـــمندی پرداخته می شـــود که 
گمراه و سرگردان  یدان را برای مسلمانان  روش های صحیح عبادت و زندگی سالم و جاو
به وضوح مشـــخص می کند و همچنین جامعه اســـالمی را به ســـمت ســـعادت هدایت 
کتاب مرتبط با اســـالم منتشرشـــده اســـت. این اداره  کنون 135  می نماید. در این اداره تا
که در آن به همت دانشمندان اسالمی شامل منابع بسیار نادر  کتابخانه است  شامل یک 

و ارزشمندی در خصوص فقه، ادب، فرهنگ و هنر می باشد)35(.
وظایف اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی عبارت اند از:

که در توســـعه . 1 تهیـــه مطالعـــات و تحقیقات مرتبط با امور شـــرعی و فکری قرن معاصر 
یج آن ها با وسایل و تجهیزات مناسب و همچنین  فرهنگ تأثیرگذار اســـت و نشـــر و ترو

ترجمه ی آن ها
احیای مطالعات علمی در زمینه های شرعی و فکری و فعالیت در راستای نشر آن. 2
گیری فعالیت های تحقیقی و فکری مرتبط با احکام شـــرع و تعیین . 3 شناســـایی و پی 

روش های استفاده از آن ها
سازماندهی سمینارها و جلسات علمی شرعی و تالش برای استفاده از نتایج آن ها. 4
ارائه دیدگاه های شرعی برای مشکالت معاصر. 5
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یق به تحقیقات علمی در زمینه های اسالمی. 6 تالش برای تشو
ایجاد یک آرشیو مخصوص مطالعات با اهداف اسالمی. 7
ره ای. 8 یم قطری و همچنین مجالت دو یع تقو نشر و توز
زی. 9 یربرداری از اسناد اداری و نگهداری از آن ها در وسایل مدرن امرو تصو

ایجاد یک پایگاه از تحقیقات شرعی صادرشده از مجامع فقهی اسالمی و استفاده از . 10
آن ها

نظارت بر جوایز اسالمی. 11
کتابخانه های اسالمی وقفی)31(.. 12 نظارت بر 

اداره منابع انسانی - 1-3-1-11
وظایف اداره منابع انسانی عبارت اند از:

کارکنان. 1 اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور 
کارکنان با هماهنگی بخش های مختلف. 2 زارت به شغل ها و  تعیین نیاز های و
گیری اجرایی آن ها. 3 ژه و ترتیب اجرای وظایف و پی  آماده سازی شرح پرو
ژه با هماهنگی بخش های مختلف. 4 یس تفصیلی پرو تهیه پیش نو
کارکنان. 5 یابی عملکرد  ارز
تعیین نقل و انتقاالت در نمایندگی ها و سازمان ها. 6
کارکنان بر اساس قوانین. 7 بررسی توانمندی های 
زارت و ارائه پیشـــنهادات الزم در جهت . 8 تحقیق و مطالعه بر روی ســـاختار ســـازمانی و

توسعه آن
زارت بـــا هماهنگی بخش های . 9 کارکنـــان و تعییـــن برنامه هـــای آموزشـــی موردنیاز برای 

گیری آن ها مختلف و پی 
زارت)32(.. 10 کارکنان و ایجاد یک پایگاه اطالعاتی مرتبط با امور 

دایره امور مالی و اداری- 1-3-1-13
وظایف دایره امور مالی و اداری عبارت اند از:
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زارت . 1 اجرای قوانین و مقررات مالی و اداری مرتبط با و
ژه ها و حسابرسی نهایی آن ها . 2 تهیه برنامه بودجه ساالنه برای پرو
زارت و بخش های مختلف آن شامل وسایل و تجهیزات. 3 تهیه نیازهای و
انجام مناقصه ها و مزایده ها متناسب با قوانین و مقررات دولتی. 4
نظارت بر اجرای اعتبارسنجی ها، بررسی حساب درآمدها، هزینه ها و مخارج. 5
رودی و خروجی. 6 یافت، طبقه بندی و بررسی نامه های و در
زارت برای نگهداری اسناد. 7 ایجاد یک آرشیو برای و
زارت. 8 مستندسازی مخارج و دیگر معامالت و
کارکنان و پرداخت کمک هزینه خرید . 9 اتخاذ تصمیم های الزم برای مسکن های دولتی 

کارکنان وسایل به این 
زارت آن ها را انجام می دهد. 10 که و ری هزینه های خدماتی  جمع آو
انجام تمامی خدمات اداری. 11
زارت)33(.. 12 نظارت بر منابع درآمدی و

اداره سیستم های اطالعات- 1-3-1-11
وظایف اداره سیستم های اطالعات عبارت اند از:

گیری . 1 زارت و پی  کامپیوتر در فعالیت هـــای و تهیـــه برنامه هـــای الزم جهت اســـتفاده از 
اجرای آن ها

زارت. 2 یابی و توسعه اطالعات الزم در فعالیت های و یسی، نگهداری، باز برنامه نو
کارکرد . 3 حفاظت و نگهداری از وســـایل و برنامه ها و شـــبکه های الکترونیکی الزم برای 

زارت سیستماتیک و
طراحی، بهره برداری و مدیریت انواع مختلف داده ها و اطالعات . 4
زارت و آموزش نحوه ی استفاده از . 5 پشـــتیبانی فنی الزم برای شـــبکه های الکترونیکی و

کامپیوتری این شبکه ها برای استفاده از برنامه ها و دستگاه های 
ایجاد، پی گیری و به روزرسانی سایت وزارت بر روی شبکه های اطالعاتی دولتی)34(.. 6
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اداره حج و عمره- 1-3-1-15
کشور قطر می پردازد. در  این اداره به فعالیت و نظارت بر  امور مربوط به حج و عمره در 
یارت به ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات کشور عربستان  این خصوص اداره حج و ز
کشـــور می پردازد تا با همکاری آن ها امور مربوط به حج و عمره را تا حد  زارت حج این  و و
که دولت عربســـتان در  گیری تعهداتی  امکان تســـهیل نمایـــد. همچنین این اداره بـــه پی 

زمینه امنیت، سالمت، تغذیه و مسکن حجاج دارد می پردازد)36(.

شکل  4-12: سایت اداره امور حج و عمره

سازمان اوقاف قطر- 1-3-1
در ســـال 2006 میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح 
یر نظر  کرد. این سازمان ز سازمان های دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر 

مستقیم امیر فعالیت می کند و در دوحه، پایتخت قطر قرار دارد)55(.
هدف از ایجاد این نهاد اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با 
اصـــول اقتصادی و بر اســـاس قانون و شـــرع، توســـعه و نگهـــداری اموال وقفـــی، نظارت بر 
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کم بود)55(. اجرای شروط واقفین و احکام و قوانین صادرشده توسط محا
زارت اوقاف و امور  در سال 2006 با توجه به فرمان صادرشده توسط امیر، اداره اوقاف و
اسالمی ملغی شد و تمامی مسئولیت های این اداره به سازمان اوقاف قطر منتقل شد. از 
سال 2006 تا 2009 سازمان اوقاف قطر تمامی فعالیت های مرتبط با اوقاف را در کشور قطر 

انجام می داد)55(. 
که سازمان اوقاف قطر بدان اختصاص یافته بود:	  مواردی 

کلی اداره و سرمایه گذاری اموال وقفی. 1 سیاست گذاری 
اداره امور اوقاف و نظارت بر آن ها برای رسیدن به اهداف. 2
سرمایه گذاری اموال وقفی و توسعه آن ها بر اساس اصول اقتصادی. 3
نظارت بر اموال وصیت شده و اهداشده در خصوص امور خیریه. 4
فعالیت در زمینه ایجاد صلح و تحکیم و رفع درگیری ها در خصوص اموال وقفی. 5
پیشنهاد روش های صحیح مصرف عایدات وقفی در امور ارجح خیریه. 6
ژه ها با هماهنگی بخش های مرتبط. 7 ژه های وقفی و اجرای این پرو ارائه طرح ها و پرو
ژه های وقفی. 8 تخصیص اموال الزم برای پرو
گواهی برای آن ها. 9 ثبت اوقاف و ارائه 

بررســـی شـــرایط ناظران و وصیت شـــوندگان و عزل آن ها در صورت لزوم و رفع درگیری . 10
بین آن ها)55(

ییس می باشـــد و تعداد 	  ییـــس و نایب ر اداره ســـازمان برعهـــده یـــک شـــورا متشـــکل از ر
یران  ز اعضای این شورا نباید کمتر از 5 و بیشتر از 9 باشد. این اعضا به پیشنهاد هیئت و

و با تأیید امیر تعیین می شوند.
مدت فعالیت اعضای شورا 3 سال و قابل تمدید می باشد.	 

کم قضایی باشد. رئیس شورای سازمان باید حا
یر نظر امیر قطر بود و شورای سازمان اوقاف موظف بود به صورت ساالنه  این ســـازمان ز
گزارشـــات مالـــی فعالیت های  ژه هـــا، فعالیت هـــا و همچنین  گزارشـــاتی از عملکـــرد، پرو

سازمان به امیر ارائه دهد)55(.
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زارت اوقاف و  بر اساس قانون شماره 34 امیر قطر سال 2009 ساختار سازمانی جدید و
امور اســـالمی تعیین گردید. در این ســـاختار جدید، اداره ای با عنوان اداره عمومی اوقاف 
کمیت وقف شـــناخته شـــد. سازمان اوقاف  گرفته شـــد. این اداره به عنوان نهاد حا در نظر 

گرفت)56(. قطر نیز وظیفه نظارت بر این اداره را بر عهده 

کار و امور اجتماعی- 1-3-3 وزارت توسعه اداری، 
کشور قطر تا سال 2030 برای خود تعیین نموده است و در  که  با توجه به چشـــم اندازی 
کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری  جهت رســـیدن دولت قطر به 
قطر بـــرای ایجاد جامعه ای ســـعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامه های 
زارت  بســـیاری در کشـــور ایجاد گردید. یکی از این برنامه ها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد و
کار و امـــور اجتماعـــی بود. این فرمان در ســـال 2013 صادر  زارت  کنـــار و توســـعه اداری در 
زارت تعیین شـــد. با توجه به این تغییر در  گردید و در ســـال 2014، وظایف و اهداف این و

یر بودند:  زارت به صورت ز زارت، وظایف جدید تعیین شده برای و و
نظارت بر اجرای قوانین مربوط به توســـعه منابع انســـانی دولتی، وضع سیاســـت های 
کلی برای منابع انســـانی و تعیین وظایف آن ها، پیگیری اجرای سیاست های وضع شده 
در خصوص منابع انســـانی، انجام مطالعات در خصوص توسعه منابع انسانی، پیشنهاد 
ســـاختارهای ســـازمانی مناسب متشکل از بخش های دولتی و کســـب رأی اعتماد برای 
کارمنـــدان قطری در  کاری منظم بـــرای نهاد های دولتی و بررســـی  آن هـــا، ایجاد سیســـتم 

کارهای مناسب برای آن ها)38(. کاری و ارائه  خصوص استعدادهای 
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کار و امور اجتماعی شکل  4-13: سایت وزارت توسعه اداری، 

کار و امور اجتماعی- 1-3-3-1 ساختار سازمانی وزارت توسعه اداری، 

کار و امور اجتماعی شکل  4-14: ساختار سازمانی وزارت توسعه اداری، 
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اداره جمعیت ها و مؤسسات خاص- 1-3-3-1
تمامی مؤسسات حرفه ای، انجمن ها، جمعیت ها و مؤسسات مجوز فعالیت خود را 
یافت نمایند. جمعیت ها  کار و امور اجتماعی قطر در زارت توسعه اداری،  می بایست از و
یـــه نیز برای شـــروع فعالیت خود باید مجوز خـــود را از اداره جمعیت ها و  و مؤسســـات خیر
زارت نمایند و به تأییـــد آن برســـند)39(. اداره جمعیت ها و  مؤسســـات خاص در ایـــن و
زارت توسعه اداری کار و امور اجتماعی وظیفه ی نظارت بر جمعیت ها  مؤسسات خاص و

و مؤسسات خیریه ای را نیز در قطر بر عهده دارد)40(.

سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای- 1-3-1
که به موجب قانون سال 2014 توسط امیر  این ســـازمان یک نهاد دولتی مستقل است 
یق و پشتیبانی از فعالیت های خیریه ای و بشردوستانه ایجاد  قطر و به منظور توسعه، تشو
گردیـــد. همچنیـــن از اهداف ایجاد این ســـازمان می توان به انجـــام فعالیت هایی به برای 
ری، شفافیت و کار سازمانی با استاندارد های بین المللی  رسیدن به سطوح باالیی از بهره و

شکل  4-15: سایت سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای

گاهی در ارتبـــاط با این  یج این عمل انســـانی، ایجـــاد آ یـــه برای نشـــر و ترو در امـــور خیر
کانال هـــای همـــکاری بین فعـــاالن در این زمینـــه و ارتقـــاء فعالیت های  موضـــوع، ایجـــاد 
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کرد)43(. بشردوستانه در قطر اشاره 
گاهی در جامعه به نشـــر فرهنگ بخشـــش و ایجـــاد انگیزه در  ایـــن ســـازمان با ایجـــاد آ
یـــه و پیگیری آن ها می پـــردازد و این فرهنـــگ را در میان  ژه های خیر خیریـــن به انجـــام پرو
جمعیت ها و مؤسسات خیریه نیز ایجاد می کند. این سازمان با ایجاد یک فضای رقابتی 
مثبت در بین جمعیت ها و مؤسسات به دنبال ارتقاء آن ها است و این هدف را از طریق 
ایجـــاد ارتباطـــات بین افـــراد جامعه و آن ها برقـــرار می کنـــد)43(. بر اســـاس قانون جدید 
سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای مسئول ثبت مؤسسات خیریه در قطر است، بر 
فعالیت هـــای آن هـــا نظارت می کند، آمار و اطالعات آن ها را ثبـــت و نگهداری می کند و 
گردش های مالی مؤسســـات را بررســـی می نماید. ســـازمان نظارت بـــر فعالیت های  تمام 
یـــه ای متخلف را نیـــز دارند. تمامی مؤسســـات و  یـــه ای حق انحالل مؤسســـات خیر خیر
یی را در ارتباط با این ســـازمان  نهادهای خیریه می بایســـت نهایت شـــفافیت و پاســـخگو
داشـــته باشـــند. همچنیـــن ملزومات بســـیاری بـــرای افراد و یـــا نهاد ها برای تأســـیس یک 

گرفته است)46(. مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار 
ســـازمان بـــا همـــکاری با مؤسســـات و دیگـــر نهاد هـــای مرتبط بـــه دنبال ســـازماندهی 

یر دنبال می کند: فعالیت های خیریه و بشردوستانه می باشد و این هدف را از طریق ز
کم بر فعالیت های خیریه و بشردوستانه. 1 ر قوانین و مقررات حا صدو
نظارت و هدایت فعالیت انجمن ها و مؤسسات خیریه. 2
کمک مالی. 3 ری  ثبت، حسابرسی و نظارت بر عملیات جمع آو
کمک ها برای افراد و نهادهای دیگر. 4 ری  ر مجوز برای جمع آو صدو

بـــر فعالیت هـــای اداری و مالـــی  بـــه حسابرســـی دقیـــق  ره ای  ســـازمان به صـــورت دو
کشور قطر می پردازد)43(. جمعیت ها و مؤسسات خیریه در 

اهداف سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای- 1-3-1-1
اهداف سازمان عبارت اند از:

گاهی در ارتباط با امور خیریه در بین افراد جامعه و رشد و توسعه این عمل در . 1 افزایش آ
جامعه
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ایجاد هماهنگی و اتحاد بین نهادهای فعال در زمینه امور خیریه و فعالیت های بشردوستانه. 2
کار انجمن ها و مؤسسات خیریه. 3 ر دستورالعمل های دقیق و منظم برای  صدو
ر مجوز برای آن ها. 4 ثبت جمعیات و مؤسسات خیریه و صدو
کنترل فعالیت های خیریه ای و بشردوستانه انجمن ها، جمعیت ها . 5 بررسی، نظارت و 

ری هدایای  و مؤسســـات خیریه و افراد فعال در آن ها در تمامـــی زمینه ها مانند: جمع آو
کشور یافت و ارسال هدایا از خارج  مجاز برای امور مجاز و همچنین در

کمک های خیریه ای و بشردوستانه. 6 گردش های مالی مربوط به  کنترل  بازرسی و 
تعیین حدود مشـــخص و مجازات مربوط به فعالیت ها و حفظ و نگهداری ســـوابق و . 7

آمار های جمعیت ها و مؤسسات)44(

ساختار سازمانی سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه ای- 1-3-1-1
یر تشکیل شده است: سازمان از بخش های ز

مجلس اداره. 1
بخش حسابرسی داخلی. 2
دفتر مدیرکل. 3
یزی. 4 بخش برنامه ر
بخش امور قانونی. 5
بخش ارتباطات عمومی . 6
بخش مجوز ها. 7
کنترل. 8 بخش نظارت و 
بخش خدمات مشتریان. 9

کار و امور اجتماعی و 4 نفـــر دیگر از بخش های  یـــر  ز اعضای اصلی ســـازمان شـــامل و
یر می باشند: ز

زارت کار و امور اجتماعی – بانک مرکزی قطر)45( زارت خارجی- و زارت داخلی- و و
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موسسه خیریه قطر- 1-3-5
مؤسســـه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی در قطر اســـت که در سال 1992 برای توسعه و 
ژه هایی که این مؤسسه در طول  پیشرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن ایجاد گردید. پرو
حیات خود انجام داده اســـت شامل موارد بســـیاری از جمله تسکین فجایع، تولید درآمد 
برای افراد، آموزش و بهداشـــت و ســـالمت می شوند. این مؤسســـه به صورت منطقه ای در 
فروشـــگاه های بزرگ و عمومی قطر فعالیت می کند. این مؤسسه بزرگ ترین نهاد غیردولتی 
در قطر می باشد. این مؤسسه یکی از نهادهای خیریه ای اصلی فعال در شورای همکاری 
یت، امـــارات، قطر، بحریـــن و عمان( می  خلیج فارس )شـــامل کشـــورهای عربســـتان، کو
باشـــد کـــه در ســـطح جهانی فعالیـــت می کند. ایـــن مؤسســـه در بیش از 25 کشـــور جهان 
کستان و اندونزی دارد)64(. فعالیت می کند و همچنین دفاتری در کشورهای انگلیس، پا

که به انجام فعالیت های بشردوستانه و برنامه های  مؤسســـه خیریه قطر نهادی اســـت 
توســـعه ای بـــرای مبارزه بـــا فقر با همـــکاری با جوامـــع آســـیب پذیر،  بدون توجـــه به دین، 

مذهب، جنس و اعتقادات می پردازد)63(.

شکل  4-16: سایت مؤسسه خیریه قطر



کشور قطر 116  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

چشم انداز- 1-3-5-1
که مردم در آن با خوشی  تالش برای رسیدن به جهانی پر از امید و بدون فقر به گونه ای 

کنند)63(. و سربلندی زندگی 

مأموریت- 1-3-5-1
امید دادن به مردم و خدمت رسانی به جوامع با روش های آبرومند برای دستیابی آن ها 

به نیازهایشان)63(

ارزش ها- 1-3-5-3

سربلندی	 
مؤسســـه به ســـربلندی تمامی افراد جامعـــه اعتقاد دارد و با تمامی افـــراد بدون توجه به 

دین، ایمان، نژاد و جنس آن همکاری می کند)63(.

مهربانی	 
مؤسســـه با هرگونـــه فقر در جامعه مبارزه می کند و تمام تـــالش خود را برای فعالیت در 

این راه می نماید)63(.

اعتماد	 
یی را در خصوص تمامی منابع سپرده  مؤسســـه تالش می کند تا شفافیت و پاســـخگو

شده به آن را نشان دهد)63(.

همکاری	 
مؤسســـه یـــک پیوند قابل اعتماد و بســـیار قـــوی بین ســـهام داران، حامیـــان و جوامع 
آســـیب پذیر برقرار می کند و خدمات و هدایـــای حمایتی را در جهت فعالیت های خود 

به کار می گیرد)63(.

شعار- 1-3-5-1
شرکای قابل اعتماد در ارائه امید)63(
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شکل  4-17: لوگوی مؤسسه خیریه قطر

پروژه های اصلی- 1-3-5-5
ژه های بلندمدت این  ژه ی »طیف« جزو پرو ژه های اصلی مؤسسه قطر، پرو در میان پرو
ژه ی ساالنه افطار در  کمک های خیریه می باشـــد. همچنین پرو ری  مؤسســـه برای جمع آو
زه دار درکشـــورهای هدف از  ماه هـــای مبارک رمضان برای تهیه غذای هزاران مســـلمان رو

ژه های مؤسسه می باشد)64(.  دیگر پرو
مؤسســـه قطـــر در ارائـــه خدمـــات در هنگام رخـــداد بالیـــای طبیعی نیـــز فعالیت های 
یع 100 هزار غذا، پتو  بسیاری انجام داده است. برای مثال این مؤسسه در کشور نپال به توز
و دیگر اقالم غیرخوراکی پرداخت. در ســـال 2008-2009 کمک های بسیاری به مردم غزه 
کشور  کســـتان در سیل های سال 2010 در آن  کمک هایی به مردم پا به مبلغ 140 هزار دالر و 
یال قطری انجام داد. در نیجر تالش های برای مقابله با خشک ســـالی  به مبلغ 2میلیون ر
گرفت. همچنین در  کودکان انجـــام  و در مالـــی ســـاخت پناهگاه هایی برای محافظت از 
کرد.  ژه های مختلف در ســـومالی هزینه  ســـال 2014 این مؤسســـه 7 میلیون دالر برای پرو
یال قطر در جیبوتی انجام گرفت. ساخت خانه هایی برای  ژه هایی به ارزش 4 میلیون ر پرو
خدمات دهی به 7000 نفر در روستای الریان قطر و همچنین ارسال 400 خانه پیش ساخته 

کمک های این مؤسسه می باشد)64(. برای آوارگان سوری نیز بخشی از 

شرکای مؤسسه- 1-3-5-1
مؤسســـه خیریه قطر برای خدمت رســـانی به مردم جهان با نهادهای خیریه ای دیگری 
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نیز همکاری نموده است. از آن جمله می توان به همکاری با یونیسف)Unicef(، سازمان 
حمایت از مهاجران)UNHCR(، مؤسســـه بیل اند ملینا برای فلج اطفال و مؤسسه ودافن 

کرد)64(. کارهای داوطلبانه اشاره  برای 

برنامه ها و طرح های مؤسسه- 1-3-5-1
مؤسسه خیریه قطر 12 طرح برای همکاری خیریه ای با دیگر نهادها دارد:

کمک	  طرح خرید و 
ایـــن طـــرح برنامه ای اســـت که طی آن به افـــراد این فرصت داده می شـــود تا با خرید 
به مؤسسه  امور خیریه  برای  آن محصوالت  اینترنتی سود  از طریق  از محصوالت  بعضی 

انتقال یابد)64(.

کمک	  طرح مسافرت و 
که برای مســـافرت خود به رزرو بلیت هواپیما و هتل نیاز دارند با  کســـانی  در این طرح 
یـــه ای اهدا  یـــد از ایـــن ســـایت می توانند درصـــدی از هزینه خـــود را به کمک های خیر خر

نمایند)64(.

طرح طیف	 
این طرح برای ایجاد ارتباط بین خیرین و نیازمندان می باشـــد. در این طرح مؤسسه به 
کودکان، لوازم  کفش، اسباب بازی  ری هدایای خیرین از انواع مختلف )البســـه،  جمع آو

منزل، جواهرات و ... ( می پردازند و آن ها را به نیازمندان می رسانند)64(.

برخی آمارهای مربوط به مؤسسه- 1-3-5-8
کرده است. هم اکنون نیز . 1 کشور بوسنی خدمت رسانی  کنون به 8000 یتیم در  مؤسسه تا

کودکان  که از این تعداد 2150 نفر  2500 نفر در بوســـنی تحت پوشش مؤسســـه می باشند 
یتیم و باقی افراد خانواده های نیازمند و دانش آموزان فقیر می باشند.

یال قطری )180 میلیارد تومان( و . 2 گذشـــته بیش از 178 میلیون ر مؤسســـه در 10 ســـال 
یال قطری )5000 میلیون تومان( در بوســـنی هزینه  همچنین در ســـال 2015، 5 میلیون ر

کرده است.
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ژه ی فصلی ماه مبارک رمضان در ســـال 2016 در داخل و خارج قطر . 3 مؤسســـه برای پـــرو
ژه به  یال قطری پرداخت نموده اســـت و در طی این پرو هزینـــه ای بالغ بر 32/2 میلیون ر
بیش از 2/131/000 نفر خدمت رسانی شده است. از این مقدار 14 میلیون آن در خارج 

گشته است.  قطر و 18 میلیون آن در داخل قطر هزینه 
که این خدمات . 4 کرده اســـت  کمک  خیریه قطر از ســـال 2011 به 7/8 میلیون ســـوری 

گشته است.  کمک های خوراکی و غیرخوراکی مانند چادر، بهداشت و آموزش  شامل 
کمک ها برای مهاجران ســـوری در  یه و باقی این  کمک ها در داخل خود ســـور 68٪ این 
کنون 120  کمک هـــا از ســـال 2011 تا کشـــورهای اطراف هزینه شـــده اســـت. میـــزان این 

میلیون دالر بوده است.
کمک های خیریه قطر در یمن از ســـال 2012 شـــروع به فعالیت نموده اســـت و در . 5 اداره 

طی این مدت به بیش از 4 میلیون نفر در یمن کمک شـــده اســـت. ارزش این کمک ها 
یال قطر )180 میلیارد تومان( می باشد. در مرکز خیریه  گذشته 180 میلیون ر در 3 ســـال 
قطر در یمن فعالیت های بشردوســـتانه بســـیاری ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی، 
ســـاخت مـــدارس ابتدایـــی و تانکرهای آب در مناطـــق محروم و دیگر نیازهـــا برای افراد 

نیازمند ارائه شده است.
ژه ای به عنـــوان احیای . 6 کمک شـــورای همکاری خلیـــج در پرو مؤسســـه خیریه قطـــر با 

کار برای مردم غزه هستند.  اقتصاد غزه به دنبال نوسازی و بازسازی تجهیزات و ایجاد 
یال قطر )25 میلیارد تومان( اســـت برای 1200  که هزینه آن 25/5 میلیون ر ژه  در این پرو

گردید. نفر فرصت شغلی ایجاد 
ژه ی بزرگ و کوچک دیگر نیز توسط این مؤسسه انجام شده و انجام خواهد . 7 و هزاران پرو

شد...)64(.

مؤسسه خیریه مراقبت از ایتام دریمه- 1-3-1
گردید. این مؤسســـه در شـــهر  این مؤسســـه در ســـال 2003 برای مراقبت از ایتام ایجاد 

دوحه واقع شده است)65(.
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اهداف مؤسسه- 1-3-1-1
کشور قطر و ارائه خدمات به آن ها. 1 گروه ایتام در داخل  توجه به 
گیری شرایط ایتام در خانواده های نیازمند و فقیری در سختی زندگی می کنند. 2 پی 
گاهی جامعه قطر و دستیابی به همبستگی اجتماعی. 3 کمک به آموزش و آ
گاهی در جامعه در خصوص ایتام و تصحیح برداشت های غلط اجتماعی . 4 آموزش و آ

در ارتباط با آن ها
کار می کنند و . 5 کـــه بـــرای ایتـــام  انجـــام تحقیقـــات علمـــی میدانـــی در تمامـــی مراکزی 

همـــکاری یا مؤسســـات رســـمی، اســـالمی، عربـــی و جهانی بـــرای انتقـــال اطالعات و 
شناخت بیشتر)66(

چشم انداز- 1-3-1-1
مؤسسه برتر در نگه داری و مراقبت از ایتام در جهان عرب)66(

مأموریت- 1-3-1-3
ارائه یک سیستم یکپارچه در حمایت از کودکان در کشور قطر با بهره گیری از تجربیات 

و پژوهش های اسالمی برای توسعه  بنیان خانواده و ایجاد همبستگی اجتماعی)67(.

خدمات مؤسسه- 1-3-1-1
کمـــک در داخل قطر بدون توجه بـــه جنس، فرهنگ،  مؤسســـه به تمامـــی افراد محتاج 

کمک می کند)68(. زبان، دین، نژاد و رنگ آن 

خدمات داخل مؤسسه- 1-3-1-5
کـــودکان یتیـــم خدمت رســـانی می کند و  مؤسســـه در بخـــش مراقبت داخلـــی خود به 
نیازهای آن ها از قبیل نیازهای مادی، سالمت، شخصی، آموزشی و ... را تحت پوشش 
که  که جو یتیم خانه را به گونه ای ایجـــاد نماید  قرار می دهد. موسســـه ســـعی نموده اســـت 
خألهـــای عاطفی و احساســـی ازنظر فقـــدان والدین برای کودکان تا حد ممکن احســـاس 

کودکان باشد)68(. نشود و جو خانوادگی این خانه مانند خانه های خود 



کشور قطر  /  121 فقل چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

خدمات خارج از مؤسسه - 1-3-1-1
کودکان بی سرپرســـت و . 1 کـــودکان خانواده های نیازمندی که حضانت  بازدیـــد و معاینه 

تک سرپرست را دارند.
پـــی گیری شـــرایط کودکان تحت حضانـــت تا حد کفایت ازنظر اجتماعی، آموزشـــی، . 2

تربیتی، سالمت و ...
گروه های ایتام عادی در زمینه های مختلف. 3 حمایت از 
ارائه خدمات و پشتیبانی به خانواده های درگیر برای یافتن راه حل برای مشکالت خود. 4
ارائه خدمات و پشـــتیبانی اجتماعی، شـــخصی، آموزشی، مادی و درمانی  به کسانی . 5

که نیازمند بهبود وضعیتشان در جامعه می باشند و کمک به حل مشکالت آن ها)68(.

مؤسسه خیریه عفیف - 1-3-1
این مؤسســـه در ســـال 2012 برای انجام فعالیت های بشردوستانه و خیریه ایجاد شد. 

مؤسسه خیریه عفیف 
به دنبال کمک های بشردوستانه دائمی و پایدار است و  برای مثال ازاین گونه کمک ها 

کرد)70(. کار برای آن ها اشاره  کردن افراد نیازمند با یافتن  می توان به فعال 

شکل  4-18: سایت مؤسسه خیریه عفیف
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مأموریت- 1-3-1-1
کودکان برای فعالیـــت در بنیادها و نهادهای  مؤسســـه به دنبال توانمندســـازی زنان و 

محلی است تا بتوانند زندگی بهتری را برای خودشان ایجاد نمایند.

ارزش ها- 1-3-8
بی طرفی	 
شفافیت	 
یی	  پاسخگو
اخالص	 
عدالت اجتماعی)70(	 

چشم انداز- 1-3-8-1
کودکان فقیر و نیازمند در جهان)70( کمک به زنان و 

پروژه ها- 1-3-8-1

1. پروژه های داخلی
یال قطری )50 میلیون تومان(  ژه انتقال آب بـــه مناطق محروم که ارزش آن 50000 ر پـــرو

می باشد.

1. پروژه های خارجی
یال قطری )300 میلیون تومان(	  آزادی بردگان در میانمار به ارزش 30000 ر
یتانی	  کشورهای سودان، سومالی، سریالنکا، مور گوشت قربانی در  یع  توز
کشورهای مختلف	  ساخت مساجد در 
ژه های فرهنگی و آموزشی	  پرو
یال قطری )110 میلیون تومان( که 2500 نفر از آن 	  حفر چاه در قرقیزستان به ارزش 11000 ر

استفاده می کنند.
کفالت ایتام در سودان)71(	  ژه های  پرو
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کشور  که این  کرد  کشور قطر باید به این نکته توجه  در خصوص وقف و امور خیریه در 
گذشته با آن  که در 100 ســـال  کمی  کوچک و جمعیت بســـیار  با توجه به وســـعت بســـیار 
برو بوده تنها به تازگی و در قرن اخیر توانســـته است پیشرفت های بسیاری در زمینه های  رو
کشـــور قطر در اواسط قرن 20،  مختلف از جمله وقف و امور خیریه انجام دهد. جمعیت 
چیـــزی در حـــدود 200 هـــزار نفـــر می بود و این کشـــور تا ســـال های 1940 و 1950 پیشـــرفت 
چندانـــی در هیـــچ زمینه ای نداشـــت. حتی قوانیـــن و نهادهای فعالی نیـــز در زمینه های 
کشور، قطر  کشف نفت در 1939 در این  کشـــور دیده نمی شد. اما پس از  مختلف در این 

به سرعت پیشرفت نمود.  
کم شـــرعی نامیده می شود و این  ران محا کشـــف نفت، دو یخی اوقاف بعد از  ره تار دو
ره به سال های بین 1939 و 1958 مربوط می شود. در سال 1958 قوانین شرعی مربوط  دو
کم شـــرعی به زمان های ماقبل تـــر از آن که وقف  ران قبل از محا بـــه وقف ایجاد شـــدند. دو
نامه ها را به روش های قدیمی می نوشتند برمی گردد. در ارتباط با قضاوت بر وقف و قوانین 
شـــرعی آن برای اولین بار شـــیخ محمد بن حمدان در سال 1867 به این عمل پرداخت و 
پس ازآن شیخ عبداهلل بن احمد در خانه ی خود و یا مسجد و یا بازار به این امور رسیدگی 
که از  می کرد.  در ســـال 1913 شیخ عبداهلل بن قاسم و ســـپس شیخ محمد بن عبدالعزیز 
فقهای بســـیار سرشناس بحرین بود به سمت قاضی در قطر شناخته شد و در شهر دوحه 
یس علـــوم و همچنین  بـــه ســـاخت یک خانه به نام مدرســـه اقدام نمـــود و در آنجـــا به تدر
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کار خـــود اســـتعفا داد. در آن زمـــان احـــکام و  قضـــاوت پرداخـــت؛ امـــا در ســـال 1939 از 
قضاوت هـــای قاضیان و حکام به صورت شـــفاهی بـــود و برای آن ها هیچ گونه نوشـــته ای 
صادر نمی شـــد، مگر با درخواســـت خود اشخاص و به همین دلیل برای احکام و قضایا، 
کتاب و یا نوشته ای رسمی وجود نداشت. این وضع در خصوص وقفیات نیز صادق بود 
و بـــه همین دلیل واقفان برای وقف خود به استشـــهاد و نوشـــته ای جزئـــی از طرف یکی از 

کفایت می کردند. علما و یا شیخ های شهر 
یـــد آل محمـــود به ایجاد یـــک مرکـــز قضایی برای  در ســـال 1941 شـــیخ عبـــداهلل بن یز
ر  گفته ها و صدو رسیدگی به امور وقفی و نگهداری از آن ها پرداخت تا کمکی برای اثبات 
که به امور شرعی و قانونی وقف در  ره ای بود  وقف نامه ها وجود داشته باشد. این اولین دو

قطر رسیدگی می شد.
زارت اوقاف به فعالیت در  که و ره 1990 به بعد می رســـیم  ره به دو گذر از این دو پس از 
که مربوط به تشـــکیل  حوزه وقف در قطر پرداخت. با توجه به قانون شـــماره 1 ســـال 1992 
زارت اوقاف و امور اسالمی تشکیل  شـــورایی برای رســـیدگی قانونی به وضع اوقاف بود، و
زارت اوقاف و امور اسالمی جهت نظارت بر اوقاف قطری، قانون  گردید. پس از تشکیل و
زارت خانه برای رســـیدگی بهتر و مؤثرتر بر  دیگری نیز جهت تشـــکیل بخش هایی در این و

امور وقف صادر شد.
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که به  کشـــور قطر می باشـــد  زارت خانه هـــای مهم  زارت اوقـــاف و امـــور اســـالمی از و و
زارت خانه بـــه امور  یکردهـــای فکـــری و عملـــی اســـالمی می پـــردازد و همچنین ایـــن و رو
کز دعوت افراد به  مســـلمانان نیز رسیدگی می کند. نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مرا
زارت اوقاف و امور اسالمی  سوی خداوند و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهده ی و
زارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه  می باشد. در این و

پرداخته می شود.
کشور قطر  کنترل بر اوقاف در  که مسئول نظارت و  اداره عمومی اوقاف اداره ای اســـت 

یر می باشد: می باشد. اهم مسئولیت های این اداره به صورت ز
1. اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی 
و بـــا ضوابـــط شـــرعی و قانونی، به منظور توســـعه آن ها و محافظـــت از آن ها و همچنین 
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استفاده از آن ها در محل های مورد نیاز بر اساس شروط واقفین 
کم قضایی کمیته ها و یا محا 2. اجرای احکام و مقررات صادر شده از 

3. انجام تمام فعالیت های الزم برای رسیدن به اهداف

زارت اوقاف و امور اســـالمی در قطر اســـت که با توجه  یر نظر و صندوق زکات اداره ای ز
کرد. این  گردید و فعالیت خود را از ســـال 1995 آغاز  با قانون شـــماره 8 ســـال 1992 ایجاد 
ری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آن ها برای  اداره وظیفـــه جمـــع آو
فقـــرا و نیازمنـــدان و دیگر مصارف مشـــخص را دارد. ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل 
یق جامعه به بذل و بخشش می باشد. این  کشـــور قطر متمرکز کرده اســـت و به دنبال تشـــو
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیه هایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن 
ره هـــای علمـــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و  و همچنیـــن برگـــزاری دو

گاه سازی مردم درباره فرهنگ زکات می پردازد. کنفرانس هایی در جهت آ
که ایـــن بخش ها  اداره دعـــوت و ارشـــاد اســـالمی شـــامل بخش های مختلفی اســـت 
که  هرکدام به شـــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام می دهند. برای مثال مرکز حفظ قرآن 
کشـــور می پردازد. برای مثـــال در این زمینه به  بـــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر 
یـــک جوانـــان بـــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری  یق و تحر تشـــو
کاروان های حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامه های  مســـابقات می پردازد. همچنین 
مختلف در شهرســـتان ها و روســـتاها ارســـال می نماید و برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
کز و مؤسسات جامعه  مختلفی را در این راســـتا برگزار می نماید. همچنین در مدارس، مرا
کز آموزشی مختلفی  به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته می شود. مرا
رزشی، بر اساس قوانین  کز فرهنگی، فکری، و نیز برای خدمت رســـانی به زنان از جمله مرا

گردیده است. و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد 
کـــه به امور  زارت اوقاف و امور اســـالمی می باشـــد  یـــر نظر و مســـاجد یکـــی از ادارات ز
مربـــوط به مســـاجد در کشـــور قطر می پـــردازد. از جمله وظایـــف و فعالیت هـــای این اداره 
ر مجوز برای ســـاخت مســـاجد و نظـــارت بر آن ها، شناســـایی نیاز های  می تـــوان به صدو
کار  کارکنان قطری برای  یق  کنترل آن ها، تشـــو کارکنان واجد شـــرایط و  مســـاجد از طریق 
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ره های آموزشی برای امامان، مؤذنان و واعظان،  به عنوان امام و واعظ، پیشنهاد برگزاری دو
پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه، مدیریت 
برنامه های ســـخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه، تهیه قرارداد های مرتبط با 
کارکنان  گرفته توسط  مساجد و خانه های امامان و مؤذنان، بررسی بی نظمی های صورت 
کشـــور به مسجد و مصال، تأمین  گیری آن ها، تعیین نیاز مناطق مختلف  مســـاجد و پی 
مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آن ها، تهیه طرح های ساالنه برای نگهداری 
از مســـاجد و خانه هـــای امامـــان با هماهنگـــی ادارات مربوطـــه، نظارت بر تهیـــه و اجرای 
ژه های الزم االجرا برای مساجد و  فعالیت های ســـاخت و نگهداری مساجد، نظارت بر پرو
کن امامان ازنظر فنی، مهندســـی و اجرایی و در نهایت آماده ســـازی پایگاه داده برای  مســـا

کرد. کارکنان اشاره  مساجد، مصالها و 
زارت اوقاف و امور اســـالمی اختصاص داده  در زمینـــه ی امـــور اســـالمی اداره ای در و
ری  شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است. این اداره در این زمینه به جمع آو
گاهی مسلمین  که به آ گذشته و همچنین دست نوشته های خطی  و احیای آثار علمای 
کتب اســـالمی در زمینه های فقه،  یع  منجر می شـــود نیز می پـــردازد. همچنین تهیـــه و توز
کشـــور نیـــز از فعالیت هایی  عقیـــده، فرهنـــگ و هنر  به صورت رایـــگان در داخل و خارج 
کـــه ایـــن اداره در جهت نیـــل به اهداف خـــود انجام می دهـــد. اداره امور اســـالمی  اســـت 
یجی را در غالب  یری تبلیغی و ترو همچنیـــن مجالت، فیلم هـــا و فایل های صوتی و تصو
یجی مانند  کز آموزشـــی، فرهنگـــی و ترو کشـــور و در مرا ژه هـــای مختلـــف در خـــارج از  پرو

یع می کند. مساجد توز
کشور قطر  اداره امور حج و عمره به فعالیت و نظارت بر  امور مربوط به حج و عمره در 
یارت بـــه ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات  می پـــردازد. در این خصوص اداره حج و ز
زارت حج این کشور می پردازد تا با همکاری آن ها امور مربوط به حج  کشـــور عربســـتان و و
که دولت  گیری تعهداتی  و عمره را تا حد امکان تسهیل نماید. همچنین این اداره به پی 

عربستان در زمینه امنیت، سالمت، تغذیه و مسکن حجاج دارد می پردازد.
زارت اوقاف  و امور  اداره تحقیقـــات و مطالعات اســـالمی اداره یکـــی از بخش های و
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کمک  که به تحقیقات و مطالعات اســـالمی اختصاص یافته است و با  اســـالمی است 
که نقـــش  مهمـــی را در عرصه دیـــن و مذهب بـــازی می کنند به  علمـــای جهان اســـالم 
دنبال نشـــان دادن ماهیت اصلی اســـالم در جهان می باشـــد. در این اداره به مطالعات 
کـــه روش های صحیح عبادت و زندگی ســـالم و  مفید و ارزشـــمندی پرداخته می شـــود 
گمراه و ســـرگردان به وضوح مشـــخص می کند و همچنین  یـــدان را برای مســـلمانان  جاو
کتاب  کنون 135  جامعه اسالمی را به سمت سعادت هدایت می نماید. در این اداره تا
که در آن به  کتابخانه اســـت  مرتبط با اســـالم منتشرشـــده اســـت. این اداره شـــامل یک 
همت دانشـــمندان اســـالمی شـــامل منابع بســـیار نادر و ارزشـــمندی در خصوص فقه، 

ادب، فرهنگ و هنر می باشد.
در ســـال 2006 میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح 
یر نظر  کرد. این سازمان ز سازمان های دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر 
مستقیم امیر فعالیت می کند و در دوحه، پایتخت قطر قرار دارد. هدف از ایجاد این نهاد 
اداره اموال اوقاف و ســـرمایه گذاری آن ها، تصرف در اوقاف با اصول اقتصادی و بر اساس 
قانون و شـــرع، توســـعه و نگهداری اموال وقفی، نظارت بر اجرای شروط واقفین و احکام و 
کم بود. در ســـال 2006 با توجه به فرمان صادرشـــده توسط  قوانین صادرشـــده توســـط محا
زارت اوقاف و امور اســـالمی ملغی شـــد و تمامی مســـئولیت های این  امیر، اداره اوقاف و
اداره به ســـازمان اوقاف قطر منتقل شـــد. از سال 2006 تا 2009 ســـازمان اوقاف قطر تمامی 

کشور قطر انجام می داد. فعالیت های مرتبط با اوقاف را در 
کشور قطر تا سال 2030 برای خود تعیین نموده است و در  که  با توجه به چشـــم اندازی 
کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری  جهت رســـیدن دولت قطر به 
قطر بـــرای ایجاد جامعه ای ســـعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامه های 
زارت  بســـیاری در کشـــور ایجاد گردید. یکی از این برنامه ها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد و
کار و امـــور اجتماعـــی بود. این فرمان در ســـال 2013 صادر  زارت  کنـــار و توســـعه اداری در 
زارت تعیین شـــد. با توجه به این تغییر در  گردید و در ســـال 2014، وظایف و اهداف این و
یر بودند: نظـــارت بر اجرای  زارت به صـــورت ز زارت، وظایـــف جدید تعیین شـــده بـــرای و و
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کلی برای منابع انسانی  قوانین مربوط به توسعه منابع انسانی دولتی، وضع سیاست های 
و تعییـــن وظایـــف آن هـــا، پیگیری اجرای سیاســـت های وضع شـــده در خصـــوص منابع 
انســـانی، انجـــام مطالعات در خصوص توســـعه منابع انســـانی، پیشـــنهاد ســـاختارهای 
کســـب رأی اعتماد برای آن ها، ایجاد  ســـازمانی مناسب متشـــکل از بخش های دولتی و 
کارمنـــدان قطـــری در خصوص  سیســـتم کاری منظـــم بـــرای نهاد هـــای دولتـــی و بررســـی 

کارهای مناسب برای آن ها کاری و ارائه  استعدادهای 
در قطر مؤسسات خیریه بسیاری در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. بیشتر این 
مؤسسات فعالیت های خیریه ی بین المللی نیز دارند و در سطح جهانی و برای کشورهای 
کشور،  کمک هایی ارســـال می کنند. مهم ترین و بزرگ ترین مؤسســـه خیریه این  محروم نیز 
مؤسســـه خیریه قطر)Qatar Charity( می باشـــد. مؤسسه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی 
که در ســـال 1992 برای توسعه و پیشـــرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن  در قطر اســـت 
که این مؤسســـه در طول حیات خود انجام داده اســـت شـــامل  ژه هایی  گردید. پرو ایجاد 
مـــوارد بســـیاری از جمله تســـکین فجایـــع، تولید درآمد بـــرای افراد، آموزش و بهداشـــت و 
سالمت می شوند. این مؤسسه به صورت منطقه ای در فروشگاه های بزرگ و عمومی قطر 
فعالیـــت می کند. این مؤسســـه بزرگ ترین نهاد غیردولتی در قطر می باشـــد. این مؤسســـه 
یـــه ای اصلـــی فعـــال در شـــورای همـــکاری خلیج فارس )شـــامل  یکـــی از نهادهـــای خیر
که در ســـطح  یـــت، امارات، قطـــر، بحرین و عمان( می باشـــد  کو کشـــورهای عربســـتان، 
کشـــور جهان فعالیـــت می کند و  جهانـــی فعالیـــت می کند. این مؤسســـه در بیـــش از 25 

کستان و اندونزی دارد. کشورهای انگلیس، پا همچنین دفاتری در 
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قانون رقم 15
لسنة 1011

بشأن تنظیم األعمال الخیریة
عدد المواد: 51

فهرس الموضوعات
یف وأحکام عامة 1-5 الباب األول: تعار

الباب الثاني: الجمعیات الخیریة
الفصل األول: إنشاء الجمعیة الخیریة 6-15

الفصل الثاني: إدارة الجمعیة الخیریة 16-22
رقابة أعمالها 23-32 الفصل الثالث: مالیة الجمعیة الخیریة و

الفصل الرابع: حل الجمعیة الخیریة 
الباب الثالث: المؤسسات الخاصة الخیریة 

الباب الرابع: العقوبات واإلجراءات التحفظیة 
الباب الخامس: أحکام ختامیة 

نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، بعد االطالع علی الدستور، وعــلی القانــون 
رقـــــم 12لســنة 2004بشـــــأن الجمعیــات والمؤسســات الخاصـــــة، والقوانــن المعدلــة لــه، 
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یـل اإلرهـاب الصـادر بالقانـون رقـم 4لسـنة ،2010  وعـلی قانـون مکافحـة غسـل األمـوال وتمو
یــة،  وعـــــلی القــرار األمـــــیري رقــم )  43لســـــنة 2014بإنشــاء هیئــة تنظیـــــم األعــمال الخیر

وعلی مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
تي: ى، قررنا القانون اآل وبعد أخذ رأي مجلس الشور

یف وأحکام عامة المادة 1 في تطبیـــــق أحــکام هــذا القانــون، تکــون  الباب األول: تعار
کل منهــا، مـــــا لم یقتــض  یـــــن  للکلـــــمات والعبـــــارات التالیــة، المعـــــاني الموضحــة قر

الســیاق
معنــی آخــر:

یر العمل والشؤون االجتماعیة. ز یر: و الوز
الهیئـة: هیئـة تنظیـم األعـمال الخیریـة، المنشـأة بالقـرار األمـیري

رقـم 43لسـنة 2014المشـار إلیـه.
المجلس: مجلس إدارة الهیئة.

الرئیس: رئیس المجلس.
یـن یشـرکون معـًا  یــة: جماعــة تضــم عــدة أشــخاص طبیعیــن أو معنو الجمعیــة الخیر
بــــح مــــادي أو  في القیام بنشــــاط خــــیري أو إنســــاني، وال یکون مــــن أغراضهــــا تحقیــــق ر

االشـتغال باألمـور السیاسـیة.
مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعیة الخیریة.

کــــر مــــن  یــــة: کل منشــــأة خاصــــة یؤسســــها شــــخص أو أ المؤسســــة الخاصــــة الخیر
یـن للقیـام بنشـاط خیري أو إنسـاني لمـدة غـیر محـدودة،  األشـخاص الطبیعیـن أو المعنو

وال یکـون مـن أغراضهـا تحقیـق ربـح
مـادي أو االشـتغال باألمـور السیاسـیة.

یـــــح: الموافقـــــة الکتابیـــــة الصـــــادرة عـــــن الهیئـــــة ألي مـــــن الجمعیـــــات أو  التصر
یــة أو الجهــات األخــرى أو األفــراد، بجمــع أو تلقــي تبرعــات  المؤسســات الخاصــة الخیر
یــة أو إنســـــانیة، وفقــًا ألحــکام  یـــــالت المالیــة ألغــراض خیر أو إرســـــال التبرعــات والتحو

هــذا القانــون.
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التبرعــــات: جمیــــع األمــــوال النقدیــــة والعینیـة التـي تمنــــح للجمعیــــة أو المؤسســة 
یــة أو الجهــات األخــرى أو األفـــــراد دون مقابـل، لإلنفـاق منهـا عـلی أوجـه  الخاصـــــة الخیر

الـبر أو النفـع العـام، أو تقدیـم
یـة أو اإلنسـانیة بمختلـف صورهـا. الخدمـات الخیر

المادة 2
یـة وتنظیمهـا بمـا یحقـق األهـداف  تتـولی الهیئـة تنمیـة ودعـم وتشـجیع األعـمال الخیر

المرجـوة منهـا.
رقابــة الهیئــة، بموجــب أحــکام هــذا القانــون، المادة 3 تخضــع إلشراف و

کل مــن:
یــخً العمـل بهـذا القانـون  یــة القائمــة في تار الجمعیـــــات والمؤسســات الخاصــة الخیر

أو التـي یتـم تسـجیلها وشـهرها وفقـا ألحکامــه.
یـــــة أو اإلنســانیة، وفقــًا  2. الجهـــــات األخـــــرى المــصرح لهــا بمبـــــاشرة األعــمال الخیر

ألحــکام هــذا القانــون.
یـــــالت مالیــة  3. األفـــــراد المـــــصرح لهـــــم بجمـــــع التبرعـــــات أو القیـــــام بإجــراء تحو

یــة أو إنســانیة. ألغــراض خیر
المادة 4

ال یجــــوز للجمعیــــة أو المؤسسـة الخاصــــة الخیریـة، أو أي جهـات أخــــرى أو األفـراد، 
القیــــام بجمـع التبرعــــات، إال بتصریـح مــــن المجلس، لغـرض محــــدد ولفـرة محـدودة، 

وفقـًا ألحـکام هـذا القانـون.
المادة 5

تلتــــزم الجهــــات الخاضعــــة لرقابـة الهیئــــة بتقدیـم جمیــــع مـا یلـزم مــــن معلومـات أو 
یکــون للهیئــة  مســــتندات أو بیانـات لمعاونــــة الهیئـة في تحقیــــق أغراضهــا الرقابیـــــة، و

ممارســة جمیــع الصالحیــات
الالزمـة ألداء عملهـا، وعـلی األخـص مـا یـي:

یــة، والجهــات األخــرى  1. التفتیــش عــلی الجمعیــات والمؤسســات الخاصــة الخیر
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واألفــراد المــصرح لهــم بجمــع التبرعــات، ولهــا في ســبیل ذلــك دخــول المقــار واالطــالع 
کافــة عــلی 

المســتندات والســجالت والوثائــق.
الحصول علی صور المستندات والتحفظ علی الملفات.

طلـب الحصـول عـلی البیانـات والمعلومـات الخاصة بالحسـابات البنکیـة المتعلقـة 
بجمـع التبرعات.

الباب الثاني: الجمعیات الخیریة
الفصل األول: إنشاء الجمعیة الخیریة

المادة 6
1. ُیشرط لقیام الجمعیة الخیریة ما یي:

أ. أال یقل عدد المؤسسن عن عشرین شخصًا.
یـــــر بنــاء عـــــلی اقــراح  ب. ســـــداد الرســـــم الـــــذي یصـــــدر بتحدیـــــده قـــــرار مـــــن  الوز

المجلــس.
یــة مــا یـي: 2. ُیشــرط في العضــو المؤســس أو المنضــم للجمعیــة الخیر

أ. أن یکون قطریًا.
ب. أال یقل عمره عن ثماني عشرة سنة میالدیة.

جــ. أال یکــــون قـد صـدر ضـده حکـم نهـائي في جریمـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة مـا لم 
یکـن قـد رد إلیـه اعتبــاره.

رة، وفقـًا  یجــــوز لمجلـس الـوزراء عنـد الـرو د. أن یکون حسن السمعة محمود السیرة. و
لمقتضیـات المصلحة

یـر، الموافقـة عــــلی تأسـیس جمعیـات خیریـة ال یتوافـر  ً العامــــة، وبنـاء عـلی اقـراح الوز
فیهـا الشرطـان المنصـوص علیهـما في البندیـن )/1أ،(

)/2أ( مـن هـذه المـادة.
المادة 7

یجتمـــــع المؤسســـــون في هیئــة لجنـــــة تأسیســیة إلعـــــداد عقــد التأســــیس والنظـام 
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یکونــــون مسـؤولن بالتضامــن عــما یســتلزمه إنشــاؤها مــن  األسـاسي للجمعیـة الخیریـة، و
نفقــات.

المادة 8
یـة بوجـه خـاص یجـب أن یتضمـن عقـد تأسـیس الجمعیـة الخیر

مـا یـي:
یخ ومکان تحریره. 1. تار

2. أســماء األعضــاء المؤسســن وجنســیاتهم ومحــال إقامتهــم وســنهم.
یــة اســتخدام  3. اسم الجمعیة الخیریة ومقرها وأغراضها. وال یجـــــوز للجمعیــة الخیر
اســـــم الدولــة "قطـــــر" في اسـمها أو أنشـطتها، عـــــلی نحـو یــــؤدي إلی المسـاس بالصالــح 
کـما ال یجــــوز لهـا أن تتخـذ اســــمًا یـؤدي إلی اللبـس بینهــــا وبـن جمعیـة  العــــام للدولــــة، 

یـة أخـرى. خیر

المادة 9
یـة نظـام أسـاسي یشـتمل بوجـه خـاص یکـون لـکل جمعیـة خیر

عـلی مـا یـي:
1. اسم الجمعیة الخیریة ومنطقة عملها ومقرها.
2. أغراض الجمعیة الخیریة وقواعد العمل فیها.

یــــة وواجبـات العضــــو وحقوقـه، وکیفیـة انسـحابه أو فصلـه أو إسـقاط  3. شروط العضو
یـة عنـه. العضو

یـــــخ  4. نظـــــام مجلـــــس اإلدارة ومدتـــــه واختصاصاتـــــه وعـــــدد أعضائــهوطریقـــــة وتار
انتخابهــم.

إجــــراءات دعوتهــــا ومواعیــــد اجتماعاتهــــا  5. اختصاصــــات الجمعیــــة العمومیــــة و
یـت واتخـاذ القـرارات فیهـا. والنصـاب القانـوني الـالزم لصحـة انعقادهـا وکیفیة التصو

یــة ومواردهـــــا المالیـــــة وکیفیــة  6. بدایـــــة ونهایـــــة الســـــنة المالیـــــة للجمعیـــــة الخیر
اســتغاللها والتــصرف فیهــا.
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7. طرق المراقبة المالیة.
8. القواعــــد المتعلقــــة بتنظیــــم الحســــابات ووضـــع الموازنة والحســــاب الختامــــي 

إقرارهما. و
یـــــة أو إنشـــــاء فـــــروع لهــا أو  کیفیـــــة تعدیـــــل النظـــــام األســـــاسي للجمعیـــــة الخیر  .9

اتحادهــا، أو إدماجهــا مــع غیرهــا.
یــة والجهــة التــي تــؤول إلیهــا أموالهــا بعــد الحــل. 10. قواعــد حــل الجمعیــة الخیر

وال یجــــوز أن ینـص في النظـام األسـاسي للجمعیـة الخیریـة عـلی أن تـؤول أموالهـا بعـد 
کـر مـن  الحــــل لغــــیر الجمعیــــات أو المؤسســــات الخاصــــة التـي تعمــــل في مجــــال أو أ

یـة التـي مجـاالت الجمعیـة الخیر
تـم حلهـا.
المادة 10

یختــــار المؤسســــون مـن بینهـم عــــددًا مـن األعضــــاء ال یقـل عـن ثالثــــة وال یزیـد عـلی 
یـة  ســــبعة، یشــــکلون لجنــــة مؤقتـة، تتــــولی اتخـاذ إجــــراءات تأســــیس الجمعیــــة الخیر
یخ  ز ســــنة مـن تار إدارتهــــا إلی أن یتــــم انتخــــاب أول مجلــــس إدارة في مــــدة ال تتجــــاو و

تسـجیل وشـهر الجمعیـة الخیریـة.
المادة 11

یــة وشـــــهرها، مرفقــًا بــه  یقــدم المؤسســـــون للهیئــة طلــب تســـــجیل الجمعیــة الخیر
المســتندات التالیــة:

یــة  1. ثـــــالث نســخ مــن کل مــن عقـــــد التأســیس والنظــام األســاسي للجمعیــة الخیر
بعــد إقرارهــماوتوقیعهــمامــن المؤسســن.

بیــان أعضــاء اللجنــة المؤقتــة المنصــوص علیهــا في  2. محــر اجتــماع المؤسســن، و
یــة. المــادة الســابقة التــي ســتتولی إدارة الجمعیــة الخیر

یـة أو عقـد إیجـاره أو عقــــد االنتفــاع بــه، أو إقــرار  3. ســــند ملکیـة مقـر الجمعیــــة الخیر
یــة، وذلـــــك خــالل ســتة  مـــــن المؤسســـــن بتوفــیر مقـــــر صالــح لنشــاط الجمعیـــــة الخیر

أشــهر مــن
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یــة لحــن توفــر المقــر. یــخ تســجیلها، وللمجلــس أن یوقــف نشــاط الجمعیــة الخیر تار
المادة 12

یـخ تقدیـم طلـب التسـجیل والشـهر، وفقـًا لمقتضیـات  للهیئـة خـالل ثالثـن یومـًا مـن تار
المصلحــــة العامـة، أن ترفــــض هـذا الطلـب بقــــرار مسـبب، أو أن تطلـب إدخــــال مـا تـراه 

یـًا مـن تعدیـالت ر ضرو
ُیعتـــــبر مــي هــذه المـــــدة دون رد رفضـــــًا ضمنیـًا للطلـب  عـــــلی النظـــــام األســاسي، و

المشـار إلیـه.
یـخ إخطارهــــم بقـرار  وللمؤسســــن التظلــــم إلی المجلــــس خـالل ثالثــــن یومـًا مــــن تار
یـر التظلـم مشـفوعًا برأیـه،  یعـرض الوز یـخ الرفـض الضمني. و الرفـض أو التعدیـل، أو مـن تار

عـلی مجلـس الـوزراء،
یکــون القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بالبــت في  خــالل الثالثــن یومــًا التالیــة، و

التظلــم نهائیــًا.
المادة 13

تکـــــون موافقــة الهیئــة عــلی طلــب التســجیل والشـــــهر بقــرار ُیصـدره المجلـس، بعـد 
یــــة في سـجل خـاص  العــــرض عــــلی رئیــــس مجلس الــــوزراء، وُتسـجل الجمعیــــة الخیر

بالهیئـة، یبـن فیـه عـلی األخـص،
اســــمها ومقرهـا وأغراضهـا ومدتهـا وسـنتها المالیـة، وأســــماء أعضـاءاللجنـة المؤقتـة، 
یـة  وعــــدد أعضـاء مجلـس اإلدارة، ومـن یمثلهـا قانونـًا.وتتـولی الهیئـة شـهر الجمعیـة الخیر

التـي یتـم تسـجیلها بنـشر
إصــدارشـهادة تسـجیل  یــدة الرســـــمیة و عقــد تأسیســـــها ونظامهــا األســاسي في الجر

موقعـة مـن الرئیـس.
یــــة وفقـًا  یجــــب تســــجیل وشــــهر أي تعدیــــل في النظــــام األســــاسي للجمعیـةالخیر و

ألحـکام هـذا القانـون.
المادة 14

یــة بمجــرد إتمــامعملیتــي التســجیل  یــة الشــخصیة المعنو تکتســب الجمعیــة الخیر
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والشــهر وفقــًا ألحــکام هــذا القانــون.
المادة 15

یـــــة یضــم نســـــخة مــنعقـــــد تأسیســها  تحتفـــــظ الهیئـــــة بملــف لـــــکل جمعیــة خیر
ونظامهــا األســاسي وشــهادة تســجیلها والقــراراتالصــادرة في شــأنها.

13
الفصل الثاني: إدارة الجمعیة الخیریة

المادة 16
یتـولی إدارة الجمعیـة الخیریـة مجلـس إدارة یشـکل مـن عدد من األعضـاء ال یقـل عـن 
خمســــة وال یزیـد عـلی أحـد عـشر، تنتخبهـم الجمعیــــة العمومیـة مـن بـن أعضائهـا لمـدة 
ُیشـــــرط في عضــو مجلـــــس اإلدارة أال یکــون قــد ســـــبق إنهــاء خدمتـه  ثــــالث سـنوات. و
ألســــباب مخلـة بالــــشرف أو األمانـة، أو أسـند إلیـه أمـر مـن ذلــــك وصـدر قـرار مـن جهـات 
کفایـة  قامــــة الدعـوى الجنائیـة أو التأدیبیـة ضـده لعـدم  التحقیـق المختصـة بـأال وجـه إل
األدلــــة، أو صــــدر  حکـــــم ببراءتــه لـــــذات الســبب، وذلـــــك مــا لم تنقـــــض مــدة خمــس 

ر القـرار أو الحکـم. سـنوات عـلی انتهـاء الخدمـة أو صـدو
المادة 17

ینتخــب مجلــس اإلدارة في أول اجتــماع لــه مــن بــن أعضائــه رئیســًا ونائبــًا للرئیــس، 
یـة أمـام  ُ  یمثـل رئیـس مجلــــس اإلدارة الجمعیــــة الخیر وســـــکرتیرًا وأمینـــــًا للصنـــــدوق. و
یحـل نائــــب الرئیـس محـل  القضــــاء، وفي عالقتهــــا مـع الغـیر، ولـه حــــق التوقیـع عنهـا، و
إذا خــال مــکان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي ســبب، حــل مـن  الرئیــــس عنـد غیابـه.و

کـر األصـوات مـن بـن األعضـاء المرشـحن کان حائـزًا أل
یکمــل  في اجتــــماع الجمعیـة العمومیـة الـذي جـرى فیـه انتخــــاب مجلـس اإلدارة، و

العضــو الجدیــد مــدة ســلفه.
المادة 18

تتکـــــون الجمعیـــــة العمومیـــــة مــن جمیـــــع األعضـــــاء الذیـــــن أوفــوابالتزاماتهـم تجـاه 
الجمعیــــة الخیریـة، وُتدعـی لالنعقــــاد في اجتـماععـادي بدعـوة مــــن مجلـس اإلدارة مـرة 
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یجــوز للهیئــة في حالــة امتنــاع مجلــس اإلدارة عــن دعــوةالجمعیــة العمومیــة  کل سـنة.و
لالنعقــاد، أن تقــوم بتوجیــه الدعــوة، وتعقــد

یجـوزعقدهــا في مــکان  الجمعیـة العمومیـة اجتماعاتهـا في مقـر الجمعیـة الخیریـة، و
آخــر بعــد موافقــة الهیئــة.

المادة 19
تیــة: تختــص الجمعیــة العمومیــة في اجتماعهــا العــادي بالنظــر فیالمســائل اآل

1. التقریر السنوي لمجلس اإلدارة.
2. التصدیق علی الحساب الختامي للسنة المالیة المنتهیة.

3. إقرار مشروع الموازنة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة.
4. تقریر مراقب الحسابات.

5. اعتماد تعین مراقب الحسابات وتحدید مکافأته.
6. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
7. إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق.

8. المسائل األخرى المدرجة في جدول األعمال.
المادة 20

لمجلـس اإلدارة دعـوة الجمعیـة العمومیـة إلی اجتـماع غـیر عـادي إذا دعـت الحاجـة، 
یجــــب علیـه أن یقــــوم بدعوتهــــا إذا طلـب منـه ذلــــك ثلـث األعضـاء الذیــــن یحـق لهـم  و
حضـور الجمعیـة العمومیــــة، بـشرط أن یبینـوا في الطلـب أغـراض االجتـماع، فـإذا امتنـع 
مجلــــس  إلدارة في هــــذه الحالــــة عــــن توجیــــه الدعــــوة لالنعقـاد جــــاز للهیئــــة أن تقـوم 

بتوجیههـا.
المادة 21

تیـة: تختـص الجمعیـة العمومیـة في اجتماعهـا غـیر العـادي بالنظـر في المسـائل اآل
1. المسـائل الهامـة والعاجلـة التـي یـرى مجلـس اإلدارة أو األعضاء عرضها.

2. البــــت في اســــتقالة رئیـس مجلــــس اإلدارة، أو االسـتقاالت المقدمــــة مــن أعضــاء 
یــــة أو  کیــــان الجمعیــــة الخیر مجلـــــس اإلدارة بعضهـــــم أو کلهـــــم بســـــبب أمـــــور تمــــس 
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المصلحـة العامـة.
کلهـم أو بعضهـم. یـة عـن رئیـس أو أعضـاء مجلـس اإلدارة  3. إسـقاط العضو

4. تعدیل النظام األساسي للجمعیة الخیریة.
5. حل الجمعیة الخیریة أو اتحادها أو إدماجها مع غیرها.

المادة 22
ال یجـــــوز للجمعیــة العمومیــة، في اجتماعهـــــا العــادي أو غــیر العــادي، أن تنظــر في 
مســـــائل غـــــیر  درجــة في جــدول األعــمال. وال یجـوز عقـد اجتــــماع غـیر عـادي للجمعیـة 

العمومیـة للنظـر
ر هــذا  یـــــخ صــدو في موضـــــوع ســـــبق أن اتخـــــذ فیــه قــرار، إال بعـــــد مــي ســنة مــن تار

القــرار.
وال یعتـــــبر اجتــماع الجمعیـــــة العمومیــة العــادي أو غــیر العـــــادي صحیحـًا إال إذا تـم 
قــل، وللهیئــة  إخطـــــار الهیئــة باالجتــماع قبــل الموعــد المحــدد لــه بســبعة أیــام عــلی األ
إیفـــــاد مــن یمثلهــا لحضــور اجتماعـــــات الجمعیــة العمومیــة.وللهیئـــــة عنــد إخطارهــا 
باالجتـــــماع العــادي أو غــیر العــادیللجمعیـــــة العمومیــة أن تحــدد موعــدًا آخــر لــه، عــلی 

یــخ اإلخطــار.  یــة بذلــك خــالل ثالثــة أیــام مــن تار أن تبلــغالجمعیــة الخیر
رقابـــة أعمالها المادة 23 ُتعتـــــبر أمـــــوال  الفصـــل الثالـــث: مالیـــة الجمعیـــة الخیریة و
یــة ملــکًا لهــا، ولیــس ألعضائهـــــا أو العضــو المنســحب أو مــن فصــل أو  الجمعیـــــة الخیر

یتــه حــقفیهــا. أســقطت عضو
یـة التقیـد بالقواعـد والتعلیـمات والنـماذج المحسـابیة  المادة 24 عـلی الجمعیـة الخیر

التـي تصدرهـا الهیئـة.
المادة 25

یــة االحتفـــــاظ في مقــر إدارتهــا، بجمیـــــع الســجالت والدفاتــر  عـــــلی الجمعیــة الخیر
والمســتندات التــي تنــص علیهــا القواعــد والتعلیــمات واألصــول المحاســبیة.

المادة 26
کـر مـن البنـوك  یـة أن تـودع أموالهـا النقدیـة باسـمها لـدى بنـك أو أ عـلی الجمعیـة الخیر
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المحلیــــة یختــــاره مجلـس اإلدارة، وال یجـوز أن یتـم السـحب مــــن هـذه األمـوال إال بتوقیـع 
مـن رئیـس مجلـس اإلدارة أو نائبـه وأمـن الصنـدوق.

المادة 27
یـة، بعــــد موافقـة الهیئــــة، وبمــــا ال یتعـارض مـــــع أغراضهــا،  یجــــوز للجمعیــــة الخیر

یــل أنشــطتها.  اســتثمار الفائــض مــن أموالهــا داخــل الدولــة بمــایســاعدها عــلی تمو
المادة 28

یــة، أن یقــدم إلی الجمعیــةً العمومیــة الحســاب  عــلی مجلــس إدارة الجمعیــة الخیر
الختامــي للســنة المالیــة المنتهیــة، مدققــا واسـطة مراقـب حسـابات مرخـص لـه بالعمـل 

في الدولـة، ومـشروع
کل منهـما  یـــــة للســنة المالیــة التالیـــــة، وموافــاة الهیئــة بصـــــورة ـن  الموازنـــــة التقدیر
قــل، وللهیئـــــة إجــراء المراجعــة  قبـل موعــــد اجتـماع الجمعیـة العمومیــــة بشـهر عـلی  األ

المســتندیة لهــما.
یـة  المادة  9ً لمجلـــــس الــوزراء، بنـــــاء عــلی اقــراح المجلــس، منـــــح الجمعیــة الخیر
کـما یجـوز إعفاؤهـا مـن أي ضرائــــب أو رســوم، وذلــك لمعاونتهــا  إعانــــة مالیـة، أو قرضـًا، 

عــلی تحقیــق أغراضهــا.
المادة 30

یـــــة االنتســـــاب أو االشـــــراك أو االنضـــــمام إلی أي جمعیـة  ال یجـــــوز للجمعیـــــة الخیر
کـما ال یجـوز لهـا  یــــة أو هیئــــة أو نـاد مقـره خــــارج الدولـة، إال بعـد موافقـة المجلــــس،  خیر

تلقـي أو إرسـال أي قـروض أو
هبـــــات أو تبرعـــــات أو وصایــا أو أوقــاف أو غیرهــا مــن أمــوال، مــن أو إلی أي شــخص 
یـــــة أو هیئــة أو نــاد مقــره خــارجالدولـــــة، إال بعــد الحصــول عــلی موافقــة  أو جمعیـــــة خیر
یــة إرســـــال صــورة مـــــن قســائم اإلرســـــال والتســلم إلی  الهیئـــــة، وعــلی الجمعیـــــة الخیر

الهیئــة موضحـًا بهـا اسـم وعنـوان الجهـة المرسـلة واسـم وعنـوان المسـتلم.
المادة 31

یـة  یجــــوز بقـرار مــــن المجلـس منـح تصریـح بفتـح حسـاب مــــصرفي ألي جمعیـة خیر
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کانـت تقـوم عـلی ذات األغـراض التـي تقـوم علیهـا الجمعیـات  مسـجلة خـارج الدولـة، إذا 
المنظمـة وفقـًا ألحـکام

یبــن قــرار المجلــس في هــذا الشـــــأن الض ابــط الخاصــة بفتــح هــذا  هــــذا القانـون. و
الحســـــاب وکیفیـــــة اإلشراف والرقابـــــة علیـــــه، وال یکــون قـــــرار المجلــس نافـــــذًا إال بعــد 

اعتــماده مــن مجلــس الــوزراء.
المادة 32 

یــة  کـر لمراقبة حسـابات الجمعیــة الخیر یجـوز للهیئـة تکلیـف مراقــــب حسـابات أو أ
رة، ولمراقـــــب الحســـــابات، في کل وقــــت، الحــــق في االطــــالع عــــلی دفاتـر  عنـــــد الـــــرو

الجمعیـة الخیریـة وسـجالتها
یــة ألداء واجبـــــه، عـ لی أن یرفــع  ر ومســـــتنداتها، وطلــب البیانـــــات التــي یراهـــــا ضرو

یــرًا بذلــك للهیئــة مشــفوعًا بتوصیاتــه.21 تقر
الفصل الرابع: حل الجمعیة الخیریة المادة 33

یجـوز حـل الجمعیـة الخیریـة، بقـرار مـن الجمعیـة العمومیـة في  اجتـماع غـیر عـادي، 
یصــــدر قـرارالحـل بموافقـة أغلبیـة األعضـاء الحاضریـن  قـل، و یحــــره ثلثـا األعضـاء عـلی األ

المادة 34
تیة: 1. نقص عدد أعضائها عن  للهیئـــة حل الجمعیة الخیریة فـــي أي من الحاالت اآل

عشرین عضوًا.
2. مخالفة أحکام هذا القانون أو نظامها األساسي. 

3. االشتغال باألمور السیاسیة.
 مــن حــــل الجمعیـة 

ً
یجـــــوز للهیئـــــة، وفقــًا لمقتضیـــــات المصلحـــــة العامــة، بــدال و

یــــة، إیقــــاف مجلـس إدارتهـا عــــن العمـل وتعیـن مجلـس إدارة مؤقــــت لهـا، لمـدة ال  الخیر
ز سـنة. تجـاو

وتـري بالنسـبة لقـرار حـل الجمعیـة الخیریـة، أو تعیـن مجلـس  اإلدارة المؤقـت، قواعـد 
ُینــشر قـــــرار الحــل أو قــرار  التظلــــم المنصـوص علیهــــا في المـادة 12مـن هـــــذا القانــون، و

تعیــن مجلــس اإلدارة
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رتـه نهائیـًا في الجریـدة الرسـمیة.    المؤقـت بعـد صیرو
المادة 35

عنــــد حـل الجمعیـة الخیریة یتـم التـصرف في أموالها ومسـتنداتها، وفقـا ألحـکام هـذا 
یـــة. البـــاب الثالث: المؤسســـات الخاصة  القانــــون والنظام األســــاسي للجمعیــــة الخیر

الخیریة
المادة 36

رد بشـأنه نـص خـاص في هـذا البـاب، تـري عـلی المؤسسـات الخاصـة  فیـما عـدا مـا و
یـة األحــــکام المنظمـة للجمعیــــات الخیریـة،مــع مراعــاة أن تقـــــوم وثیقــة تأســیس  الخیر

یــة المؤسســة الخاصــة الخیر
مقـام عقـد تأسـیس الجمعیـة الخیریـة.

المادة 37
یـة بوثیقـة تأسـیس مـن المؤسـس  و بعقـد تأسـیس بـن  ُتنشــــأ المؤسسـة الخاصـة الخیر
یکــــون المؤســــس أو المؤسســــون مســــؤولن  یکــــون لهــــا نظــــام أســــاسي، و المؤسســــن، و

بالتضامـن عـما یسـتلزمه إنشـاؤها
یتعـن أال یقـل رأس مـال المؤسسـة الخاصـة الخیریـة عـن 10,000,000عـشرة  مـن نفقـات، و

یـال، وأن یکـون مملـوکًا بالکامل مالیـن ر
 للمؤسـس أو المؤسســــن.  ولمجلــس الــوزراء االســتثناء مــن شرط رأس المــال، تبعــًا 

لنشــاط المؤسســة.
المادة 38

یـــــع األعیــان  ر یــــة التـي تخصــــص ألغراضهـا و ُتعــــد أمــــوال المؤسســــة الخاصـة الخیر
الموقوفــة علیهــا، ملــکًا لهــا، ولیــس لمؤسســها أو مؤسســیها حــق اســردادها.

المادة 39
یــل الــذاتي، وال  یــة في ممارســة نشــاطها عــلی التمو تعتمــد المؤسســة الخاصــة الخیر

یجــوز لهــا قبــول الهبــات والوصایــا. المادة 40 یجــوز منحهــا إعانــات حکومیــة، و
یــة أســلوب  وکیفیــة إدارتهــا. یحــدد النظــام األســاسي للمؤسســة الخاصــة الخیر
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 المادة 41
رقابتهــا وفقــًا  یــــة و تتــــولی الهیئـة اإلشراف عــــلی أعـمال المؤسســــات الخاصـة الخیر

للقواعــد والضوابــط التــي یصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس. 
یکــــون لهــــا عـزل المدیریـن الذیـن یثبــــت إهمالهـم أو اســــتعمالهم أمــوال المؤسســة  و
یــة فیــما ال یتفــق مــع أغراضهــا أو قصـد مؤسسـها أو مؤسسـیها وتعیـن مـن  الخاصــة الخیر

یحـل محلهـم، واالطـالع
یــة وســجالتها ووثائقهـــــا التــي تتعلـق بعملهـا  عــلی دفاتــر المؤسســـــة الخاصــة الخیر
یــة تقدیــم أي معلومــات أو  وتعدیــــل نظامهـا األسـاسي. وعــلی المؤسســة الخاصـــــة الخیر

مســتندات أو بیانــات تطلبهــا الهیئــة. 
الباب الرابع: العقوبات واإلجراءات التحفظیة

المادة 42
مــــع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبـة أشـد ینــــص علیهـا قانـون آخـر، ُیعاقــب بالحبــس مــدة 
یــال، أو  یــد عـــــلی 100,000مائــة ألـــــف ر ز ثــالث ســـــنوات، وبالغرامـــــة التــي ال تز ال تجـــــاو

بإحــدى هاتــن
کل مــن: العقوبتــن 

  1. حــرر أو قــدم محــررًا أو ســجاًل مــما یلزمــه القانــون بتقدیمــه یشــتمل عــلی بیانــات 
کاذبــة، مــع علمــه بذلــك.

یــة قبــل تســجیلها وشــهرها،  2. بــاشر نشـــــاطًا للجمعیــة أو المؤسســة الخاصــة الخیر
طبقــًا ألحــکام هــذا القانــون.

یـة، أو نشـاطًا  3. بـــــاشر نشــاطًا محظــورًا عــلی الجمعیـــــة أو المؤسســة الخاصــة الخیر
یخالـف الغـرض الـذي أنشـئت مـن أجلـه، أو أنفــق أموالهــا فیــما ال یحقــق هــذا الغــرض، 

أو دخــل بأموالهــا في مضاربــات مالیــة.
ر قـرار  4. واصــــل بســــوء نیــــة، نشـاط جمعیــــة أو مؤسسـة خاصــــة خیریـة، رغـم صــــدو

بحلهـا مـع علمـه بذلـك.
یــة عـلی خـالف أحـکام  5. جمــع تبرعــات لحســاب جمعیــة أو مؤسســة خاصــة خیر

هـذا القانـون، وفي هـذه الحالـة ُیحکـم بمصــادرة التبرعــات.


