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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 مالزی 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 داشت، و همکار ایشان، آقای علیرضا رحیمی تشکر  مدیریت اجرای این پرو

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 اسالمی منتخب مالزی است. ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی 
جمهوری اســـالمی ایران و مالزی، اهمیت مالزی در منطقه و قرابت دینی و مذهبی بین 
کشـــورهای هدف  ئل انتخاب مالزی به عنوان یکی از  کشـــور ما، از جمله دال کشـــور با  آن 

مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور مالزی می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
کشـــور مالزی، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
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وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
کشور مالزی طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 

ژه به بررسی کتب، مقاالت، مطالعات و محتوای سایت های ایرانی  در ابتدای این پرو
که به جـــز اطالعات  کشـــور مالزی اطالعـــات ارائـــه می کردند پرداخته شـــد  کـــه در زمینـــه 
مختصـــری از وضعیـــت جغرافیایی و سیاســـی اطالعات مفید دیگـــری در زمینه وقف و 
امور خیریه وجود نداشت. در میان تمام مقاالت مرتبط با وقف و امور خیریه که در انتهای 
که اولی به  گزارش فاز یک آمده بودند تنها دو مقاله مرتبط آن هم به زبان عربی یافت شـــد 
یخی وقف در این کشـــور تا سال 1980 پرداخته بود اما به دلیل قدیمی بودن مفید  ســـیر تار
کامـــل آن  در اینترنت  یتی بود که متن  یســـنده کو واقـــع نشـــد، مقاله دیگـــر مربوط به یک نو

یافت نشد.
کشـــور مالـــزی به  کلـــی دربارۀ  در ادامـــه پژوهـــش بـــرای بررســـی و حصـــول اطالعـــات 
ســـایت های مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شـــد تا اطالعاتی دربارۀ وضعیت 
کشوری، وضعیت فرهنگی، اوضاع سیاسی و ساختار حکومت  جغرافیایی، تقسیمات 
و دســـت آخر وضعیت اقتصادی و شـــاخص های این حوزه به دســـت آید. دو ســـایتی که 
زارت خارجه جمهوری اسالمی ایران  کردند عبارت است از ســـایت و بیشـــترین کمک را 
کاملی در این زمینه ها ارائه می کرد و دیگری سایت بانک  که اطالعات جامع و  در مالزی 

کرده بود. ز فراهم  که شاخص های اقتصادی و جمعیتی را برو جهانی 
یف، ارکان، شـــرایط،  که به مفهوم وقف و امور خیریه مربوط اســـت تعار در فصل دوم 
که بین مـــردم در مالزی رایج  انـــواع و قســـمت هایی از قانـــون مرتبط با وقف و امـــور خیریه 
یف ســـایت های دپارتمـــان جوهر )متولی وقـــف در دپارتمان  اســـت از ترکیـــب بخش تعار
یری(، مجلـــس مذهبـــی اســـالمی ایالتـــی )متولی وقـــف در ایـــاالت و مناطق  ز نخســـت و
که همگـــی به زبان ماالیی  فدرالـــی(، بنیاد وقف مالزی )بـــازوی اجرایی دپارتمان جوهر( 

گردید. که مربوط به سال 2012 است استخراج  هستند و مقاله ای در ارتباط با وقف 
یگران فعال حوزه وقف و امور خیریه  که به معرفی باز در پیگیری مطالعات فصل سوم 
wakaf-( کلیدواژه های مرتبط با ایـــن موضوع یگـــران  می پـــردازد و به منظور شـــناخت باز
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یری  ز گردیـــد به عالوه ســـایت دپارتمان نخســـت و charity-endowment و...( جســـتجو 
که منجر به یافتن ســـایت دپارتمـــان اوقاف، زکات و  مالـــزی نیز در این حوزه واکاوی شـــد 
که به زبان ماالیی  گردید. این ســـایت  که به اختصار )جوهر( نامیده می شـــود  حـــج مالزی 
یت و  یخچه، شـــعارها، اهـــداف، مأمور اســـت اطالعـــات کامل ایـــن دپارتمان شـــامل تار
یزی راهبردی را  چشـــم انداز، ساختار، شـــرح وظایف کمیته ها، منشور مشـــتریان و برنامه ر

ارائه نماید.

تی در این زمینه به  کتب راهنما و مقاال در بررســـی این ســـایت در بخش انتشـــارات به 
کردیم. مهم ترین مطالب منتشرشده عبارت اند از: زبان ماالیی برخورد 

برنامه استراتژیک جوهر 2016-2012	 
مجموعه مقاله طرح راهبردی	 
 	2014 ,1 No ,8 Vol رنال مدیریت جوهر ژو
گزارش ساالنه جوهر 2012	 
وضعیت اوقاف سری 7 سال 2010	 
راهنمای مدیریت زمین وقف	 
راهنمای مدیریت وقف نقدی	 
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راهنمای مدیریت حسابداری اوقاف	 
راهنمای مدیریت اوقاف استبدال	 
 راهنمای مدل مدیریت قانون اوقاف	 
 راهنمای مدیریت پول خیرات	 
 راهنمای واگذاری مدیریت زمین اوقاف	 
 راهنمای مدل قانون وصیت	 
 راهنمای مدیریت میراث	 
 راهنمای مدیریت وصیت نامه اسالمی	 

که  برو شـــدیم  در ادامـــه به بـــازوی اجرایی دپارتمـــان جوهر یعنی بنیـــاد وقف مالزی رو
سایت این بنیاد نیز به زبان ماالیی بود.

یت و چشم انداز، اهداف، عملکردها، منبع  یخچه بنیاد، مأمور در این ســـایت نیز تار
یافتـــی، روش اداره بنیاد، وظایف کمیته های مختلف و ســـاختار  بـــرد وجوهـــات در کار و 
سازمانی آن به تفضیل آمده است. بعد از بررسی این سایت و جستجوی بیشتر در فضای 
که متولی امور مساجد و فعالیت های  مجازی به ســـایت دپارتمان توسعه اسالمی مالزی 

یری است رسیدیم. ز قرآنی در دپارتمان نخست و
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یت  یخچه، مأمور که قسمت های اعظم آن به زبان ماالیی بود به تشریح تار این سایت 
و چشـــم انداز، وظایف و تشـــریح آن ها، اهداف، ســـاختار سازمانی و منشـــور مشتری این 

دپارتمان پرداخته است.
که مالزی کشـــوری متشـــکل از 13 ایالت و 3 منطقه فدرالی اســـت در هر ایالت  ازآنجا
یـــک متولی برای امـــور خیریه و وقف به نام مجلس مذهبی اســـالمی ایالتی و یک متولی 
بـــرای اداره مســـاجد و آموزش و مســـابقات قرآنی بـــه نام دپارتمان مذهبی اســـالمی ایالتی 
که همه ایـــن ایالت ها و مناطق فدرالی ســـایت های اینترنتی  وجـــود دارد. قابل ذکر اســـت 

مستقلی برای این دو نهاد دارند. ابتدا سایت مجلس مذهبی اسالمی را بررسی شد.
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یخچه، اهداف،  این ســـایت نیـــز به زبان ماالیی اســـت و توضیحاتی در خصـــوص تار
شـــعارها، وظایف و عملکرد، استراتژی ها و برنامه های هر یک از این استراتژی ها، منشور 

مشتریان و ساختار سازمانی این مجلس را در بر دارد.
ســـپس نوبت به بررســـی دپارتمان مذهبی اســـالمی ایالتی مالزی به عنوان متولی امور 

مساجد و فعالیت های قرآنی در مالزی رسید.

یـــت و چشـــم انداز، اهـــداف و فعالیت ها، ســـاختار  این ســـایت نیـــز به تشـــریح مأمور
سازمانی این نهاد می پردازد. این سایت نیز به زبان ماالیی است.

در ادامه به ســـراغ بررسی نهادها و مؤسسات خیریه مالزی رفتیم. یکی از مشکالت در 
کل این مطالعه عدم وجود یک پایگاه داده برای دســـته بندی این مؤسسات و  روند انجام 
حوزه فعالیتشـــان بـــود. عالوه بر این هیچ گونه آمـــار و ارقامی از هزینه هـــا و درآمدهای این 
مؤسســـات و در کل نهادهای بررسی شـــده وجود نداشت. حتی سایت های آمار منتسب 
زارت خزانه داری و سایت بانک مرکزی مالزی بررسی شد ولی  یری، سایت و ز به نخست و

آمار مرتبطی یافت نشد.
که مؤسســـات و انجمن ها برای معرفی خودشـــان در آنجا  در آخر به ســـایتی رســـیدیم 

کردیم. ثبت نام می کردند و از آن سایت برای دسته بندی این انجمن ها استفاده 
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که نشان دهنده روابط مابین  یگران فعال این حوزه را  کلیه باز در ادامه نگاشت نهادی 
آن هاست ترسیم شد.

کنونی وقف است اطالعات مناسبی  که مربوط به وضعیت  دربارۀ فصل چهارم   
که به زبان ماالیی است. فصل پنجم هم مربوط  از انتشـــارات دپارتمان جوهر به دست آمد 
که در ایـــن زمینه نیز  کشـــور در حـــوزه وقف و امور خیریه اســـت  بـــه برنامه هـــای آینده این 

گرفت. اطالعاتی به زبان ماالیی به دست آمد و مورد بررسی و تحقیق قرار 
کشـــور مالزی به زبان ماالیی اســـت پژوهش در این  بـــا توجه به اینکه عمده اطالعات 
برو شـــد اما به هر تقدیر با تالش همکاران تیم  حوزه با چالش و مشـــکالت قابل توجهی رو
ری و پس از ترجمه و تجزیه وتحلیل در این مجلد ارائه شد اما با  ژه این مطالب جمع آو پرو
کتاب به عنوان اولین اثر فارســـی در  که همکاران تیـــم انجام دادند قطعًا این  تمام تالشـــی 

این حوزه دارای نواقص متعددی است.
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 مالزی کلی  اطالعات 





کشور مالزی- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
یکی از گام های مطالعات تطبیقی، آشـــنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی، سیاسی 
و اقتصادی کشـــور موردمطالعه اســـت؛ مقایســـه یک کشور با کشـــورهای دیگر بدون در نظر 
گرفتن شرایط و موقعیت آن، موجب درک سطحی موضوع و نتیجه گیری نادرست می شود. 
کشـــور،   بـــه منظور آشـــنایی و مطالعـــه روندهای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک 
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.
بنابرایـــن در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی دربارۀ کشـــور مالزی 

در حوزه های تقسیمات کشوری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرح داده می شود.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشور در جنوب شرق آسیا واقع شده  مالزی به معنای مجمع الجزایر مالیو است. این 
المپور و بخش  است که شامل دو بخش مالزی غربی1 مشتمل بر 11 ایالت به انضمام کواال
شرقی در جزیره بورنئو که شامل ایاالت صباح و ساراواک و یک جزیره کوچک به نام البوان 
1. peninsular
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کشـــور 329758 مترمربع است.  در خارج از جزیره صباح اســـت. وسعت سرزمینی این 
المپور پایتخت مالزی  کواال مالزی در 31 اوت 1957 به اســـتقالل دست یافته است. شهر 

المپور واقع شده است. کواال که در منطقه فدرالی  به شمار می رود 

کشوری- 1-3 تقسیمات 
ایالت های شبه جزیره مالزى یا مالزى غربی عبارت اند از:

کیلومترمربع  کـــه در جنوبی تریـــن منطقـــه شـــبه جزیره واقع شـــده و بـــا 19985  1. جوهـــور1 
مســـاحت، جمعیتـــی معـــادل 3.35 میلیون نفـــر را در خود جای  داده اســـت. مرکز این 
ایالـــت شـــهر جوهور باهـــارو2 اســـت. ایالت جوهور توســـط یک پل به ســـنگاپور متصل 

می شود.
کیلومترمربع مســـاحت، جمعیتی معـــادل 1.95 میلیون نفر دارد و  کـــداح3 بـــا 9، 435   .2 

کداح به "جام برنج" مالزى معروف است. مرکز آن شهر آلوستار4 است. ایالت 
کیلومترمربع مساحت داراى 1.54 میلیون نفر جمعیت و مرکز آن   3. کالنتان5 با 14, 930 

کوتا باهارو6 است. این ایالت مرکز فرهنگ مالیو به شمار می رود.  شهر 

کشوری مالزی شکل  1-1: تقسیمات 

1. Johor
2. Johor Baharu
3. Kedah
4. Alur Setar
5. Kelantan
6. Kota Baharu
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کیلومترمربع مســـاحت و 820 هزار نفر جمعیت اســـت. مرکز این  کا1 داراى 1,650   4. مال
کا اســـت که قدیمی ترین شـــهر مالزى بوده و داراى ســـاختمان هایی از  ایالت، شـــهر مال

زمان حضور پرتغالی ها می باشد.
کیلومتر مساحت و جمعیتی معادل 1.02 میلیون نفر دارد و  5. نگرى ســـمبیالن2 60643 

مرکز آن شهر سرمبان3 است.
کیلومترمربع مســـاحت، جمعیتی معادل 1.50 میلیون نفر دارد و   6. پاهانگ4 با 35,965 

کوانتان5 است. پاهانگ بزرگ ترین ایالت شبه جزیره مالزى است. مرکز آن شهر 
کیلومترمربع مســـاحت، 1.56 میلیون نفـــر جمعیت دارد و مرکز آن   7. پینانـــگ6 با 1,003 

ید مشرق زمین" معروف است. شهر جورج تاون7 است. این ایالت به "مروار
کیلومتر مســـاحت و 2.35 میلیون نفر جمعیت اســـت و مرکز آن   8. پراک8 داراى 21,005 

شهر ایپوه9 است. پراک ایالت قلع مالزى است.
کیلومترمربع مســـاحت، 230 هزار  کوچک ترین ایالت مالزى اســـت و با 795   9. پرلیس10 

کنگر11 است. این ایالت هم مرز تایلند است. نفر جمعیت دارد و مرکز آن شهر 
کیلومترمربع مســـاحت جمعیتی معادل 5.46 میلیـــون نفر را در   10. ســـلنگور12 بـــا 8,200 
کالنگ در این ایالت بزرگ ترین  خود جای داده و مرکز آن شـــهر شاه عالم13 اســـت. بندر 

کشور است. این ایالت به لحاظ صنعتی، پیشرفته محسوب می شود. بندر 
کیلومترمربع مســـاحت، 1.04 میلیون نفر جمعیت دارد و مرکز آن   11. ترنگانو14 با 12,955 

ترنگانو15 است. کواال شهر 

1. Melaka
2. Negari Sembilan
3. Seremban
4. Pahang
5. Kuantan
6. Pinang
7. George Town
8. Perak
9. Ipoh
10. Perlis
11. Kangar
12. Selangor
13. Shah Alam
14. Trenccanu
15. Kuala Terengganu
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 ایاالت مالزى شرقی عبارت اند از:
کیلومترمربع مســـاحت، 3.21 میلیون نفـــر جمعیت دارد و مرکز آن   1. صبـــاح1 با 73،711 
کینابالو با ارتفاع 4،099 متر در این  که بلندترین قله مالزى به نام قله  کینابالو است  شهر 

ایالت واقع شده است.
کیلومترمربع مساحت و 2.47  که 124،449  کشور اســـت  2. ســـاراواک2 بزرگ ترین ایالت 

کوچینگ است. میلیون نفر جمعیت دارد. مرکز آن شهر 
 مناطق فدرال:

المپـــور و پوتراجایـــا در مالزی غربی و  کواال ســـه منطقه فـــدرال در مالـــزى عبارت اند از: 
کنار ایالت صباح در مالزی شـــرقی واقع شـــده اســـت. منطقه  که در  جزیره کوچک البوان 
کیلومترمربع مســـاحت 1.67 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت مالزى  المپور 244  کواال

در آن قرار دارد. )33(

ساختار سیاسی مالزی- 1-1
که با الهام از سیســـتم  فدراســـیون مالزی کشـــوری اســـت با نظام ســـلطنتی مشـــروطه 
حکومـــت پارلمانـــی انگلیس پایه گذاری شـــده و در بدنه حکومتی آن نیز از سیســـتم های 
که در رأس حکومت این کشور قرار  فدرال اســـتفاده شـــده است. پادشـــاه انتخابی مالزی 
دارد، مانند ســـایر نظام های مشـــابه دارای اختیارات و وظایف تشـــریفاتی است و از میان 

ره ای و به مدت پنج سال انتخاب می شود. خانواده سالطین 9 ایالت مالزی به طور دو
که  یر به عنوان رئیس قوه مجریه است  ز رکن اصلی قدرت در مالزی مربوط به نخست و
کابینه بر اســـاس انتخابات مجلس نماینـــدگان فدرال انتخاب و  یر و اعضای  ز نخســـت و
تعیین می گردند. بر اســـاس بند 2 ماده 43 قانون اساســـی مالزی، پادشاه فردی را از میان 
یری منصوب  ز که مورد اعتماد اکثریت مجلس اســـت به نخســـت و نماینـــدگان مجلس 
که از  یاست آقای محمد نجیب عبدالرزاق است  کنونی مالزی تحت ر کابینه  می نماید. 
یری  ز یاســـت حزب و نخســـت و کم به ر یـــل 2009 به دنبال انتخابات داخلی حزب حا ر آو

1. Sabah
2. Sarawak
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مالزی تعیین شـــده اســـت. وی همچنین پس از برگزاری انتخابات سراســـری اخیر در 5 
یری مالزی منصوب شـــد.  ز زی حزبش در انتخابات مجددًا به نخســـت و می 2013 با پیرو
مهم تریـــن ائتالف حزبی مالزی ائتالفی متشـــکل از 14 حزب تحت عنوان اتحادیه جبهه 
کنون قدرت را در دست داشته و مسئوالن حزب آمنو  که از ابتدای استقالل تا ملی1 است 
کم همیشه بیشترین و بااهمیت ترین پست های  به عنوان مهم ترین حزب عضو ائتالف حا

کابینه را به خود اختصاص داده اند.
پارلمان مالـــــزی دو مجــــــلسی بوده و از مجالس نمایندگان2 و سنا3 تشکیل می گردد. 
تریـــن مجلس نمایندگی مردم در مالزی به شـــمار مـــی رود، دارای 70  که باال مجلس ســـنا 
ســـناتور می باشد. می توان نمایندگان مجلس ســـنا را به دو بخش تقسیم نمود. تعداد 26 
نماینده ســـنا یا ســـناتور از ســـوی مجالس ایالتی از مجموع 13 ایالت مالزی )هر ایالت 2 
نفر( انتخاب و به مجلس سنا معرفی می شوند. لیکن تعداد 44 نفر دیگر از سوی پادشاه 
بـــه دلیل انجام خدمات برجســـته و ســـوابق خدماتی و شایســـتگی آنها یا بـــه نمایندگی از 
گروه ها انتخاب و  گروه های تخصصی، شرکت های بزرگ و دیگر  اقلیتهای قومی و دینی، 
المپورند. مناطق  کواال کـــه دو نفر از آنها به عنوان ســـناتور منطقه فـــدرال  معرفی می شـــوند 
فدرالی البوآن و پوتراجایا نیز هر کدام یک ســـناتور در مجلس ســـنا خواهند داشت. شایان 
یر توســـعه اجتماعـــی و خانواده مالزی پیشـــنهاد نمود یـــک نفر به  ز کـــه اخیرا و ذکر اســـت 
یت داشته باشد. سناتورها  نمایندگی از جامعه معلوالن در مجلس سنای این کشور عضو
ره دیگر قابل تمدید می باشند.  که برای یک دو ره سه ساله انتخاب می شوند  برای یک دو

رئیس مجلس سنا نیز از میان سناتورها و توسط آنها برگزیده می شود.
مجلـــس نماینـــدگان مالـــزی در حـــال حاضـــر 222 نماینده دارد کـــه این افـــراد از طریق 
ره پنج ساله برگزیده می شوند مگر اینکه انتخابات  انتخابات سراســـری حزب برای یک دو
یر از میـــان نمایندگان  ز زود هنـــگام برگـــزار گردد. هرچنـــد طبق قانـــون انتخاب نخســـت و
کم یـــا بزرگترین حزب ائتالف  مجلس در اختیار پادشـــاه اســـت اما عمـــاًل رئیس حزب حا
کنون رئیس حزب آمنو  یر منصوب می گردد. الزم به ذکر است تا ز کم، به عنوان نخست و حا

1. Barisan Nasional
2. Lower House
3. Upper House
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یر بوده اســـت. آقای نجیب عبدالرزاق ششمین  ز کم همواره نخســـت و به عنوان حزب حا
یل ســـال 2009 پـــس از کناره گیری عبـــداهلل بداوی به  ر یـــر مالزی اســـت که از آو ز نخســـت و
قدرت رســـیده است. شایان ذکر اســـت آخرین انتخابات پارلمانی مالزی در 13 می 2013 
برگزار شـــده است که طی آن جبهه متحد ملی )متشـــکل از چهارده حزب( توانست 133 
کرســـی از مجموع 222 کرســـی پارلمان را کســـب نماید و احزاب مخالف نیز 89 کرســـی را 
کسب کنند. از میان کرسی های به دست آمده توسط جبهه ائتالف ملی تعداد 89 کرسی 

کم یعنی جبهه ملی( می باشد.  متعلق به حزب آمنو )بزرگترین حزب ائتالف حا
رئیس مجلس نمایندگان مالزی توسط اعضای مجلس انتخاب می شود ولی با توجه 
به پیش بینی خاص قانون اساســـی مالزی، وی می تواند از میان شخصیت های خارج از 
مجلـــس نیـــز انتخاب شـــود و الزامـــی به انتخـــاب وی از میـــان اعضای پارلمان نیســـت. 
مجلـــس نماینـــدگان فدرال از اهمیتی اساســـی در ســـاختار قدرت، حکومت و تشـــکیل 
زارتخانه ها  کابینه برخوردار بوده و درواقع دروازه ای برای دستیابی به مسند قدرت ازجمله و
کشـــورهای دیگـــر بدوًا  اســـت. مجلس ســـنا نیز همانند ســـایر نهادهای مشـــابه در برخی 
قانون گذاری نمی کند بلکه قوانین مصوب مجلس نمایندگان را به منظور تقدیم به پادشاه 

بررسی می نماید.
نحوه اداره کشـــور مالزی، فدراتیو اســـت که شامل 13 ایالت و سه منطقه فدرال بوده و 
ترین مقام تشـــریفاتی هر ایالت، ســـلطان یا حکمران است و امور اجرایی نیز در اختیار  باال
کابینـــه ایالتی قـــرار دارد. ایالت هـــا دارای مجلـــس نمایندگان ایالتی مســـتقل  یـــر و  ز ســـر و
که از طریق انتخابات مســـتقیم به هنگام برگزاری انتخابات سراســـری تعیین  می باشـــند 
می شـــوند. امـــکان اینکه یک نفر همزمان در یکی از مجالـــس ایالتی و مجلس نمایندگان 

نماینده باشد نیز وجود دارد. )34(
گذشته  کشور محسوب می شود. پادشاه در  پادشاه در ساختار حکومتی مالزی رئیس 
از مصونیت ها و اختیارات خاصی در ساختار سیاسی برخوردار بود لیکن در زمان ماهاتیر 
گردید. ســـلطان المعتصم باهلل محب الدین توآنکو حاجی  محمد این اختیارات محدود 
ره  کـــه از 14 دســـامبر 2011 بـــرای یک دو کداح  عبدالحلیـــم معظم شـــاه، ســـلطان ایالـــت 

پنج ساله انتخاب شده است هم اکنون پادشاه مالزی به شمار می رود. )35(
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یر رئیس دولت به شمار می رود. بر اساس قانون  ز در ساختار سیاسی مالزی، نخست و
که از مقبولیت الزم در  اساسی مالزی، پادشاه می تواند یکی از نمایندگان مجلس مالزی را 
یری انتخاب نماید.  ز کشـــور برخوردار اســـت به سمت نخســـت و مجلس نمایندگان این 
که از  یر مالزی است  ز آقای داتو ســـری حاجی محمد نجیب تون رزاق هم اکنون نخست و
کثر  ره دولت در مالزی حدا کنون این سمت را به عهده دارد. مدت زمان دو یل 2009 تا ر 3 آو
یر نیـــز از زمان تشـــکیل مجلس جدیـــد انتخاب  ز کـــه بالطبع نخســـت و پنج ســـال اســـت 
می شـــود. نجیـــب رزاق در پـــی انتخابـــات سراســـری اخیـــر مالـــزی نیـــز مجـــددًا بـــه مقام 
کاسار اندونزی  یشه خانوادگی وی به ملیت استان ما گشته اســـت. ر یری نائل  ز نخست و
از نســـل ســـلطان حســـن الدیـــن در سوالوســـی جنوبـــی برمی گـــردد. شـــایان ذکر اســـت که 

یر مالزی است.  ز نجیب رزاق اولین فرزند تون رزاق داتو حسین دومین نخست و
تان ســـری داتو ابو زاهار اوجانگ شـــانزدهمین رئیس مجلس ســـنای مالزی می باشد. 

کرسی منصب مذکور را در اختیار دارد.  یل 2010  ر وی از 26 آو
یاســـت مجلس نماینـــدگان مالزی را به  آقـــای داتو ســـری پاندیکار امین حاجی مولیا ر
عهـــده دارد. طبـــق قانون اساســـی مالـــزی، رئیس مجلـــس نماینـــدگان می توانـــد از میان 
که از ســـوابق  نماینـــدگان حاضـــر در مجلـــس و یـــا از شـــخصیت های سیاســـی و حقوقی 
درخشـــان برخوردار باشـــد و مورد اعتماد اکثریت مجلس، انتخاب شـــود. پاندیکار امین 
رئیس کنونی مجلس نمایندگان مالزی از اعضای نمایندگان مجلس مالزی نیست لیکن 
کرســـی های مجلـــس را در اختیار دارد معرفـــی و بارأی  کـــه اکثریت  از ســـوی جبهـــه ملی 

اکثریت مجلس انتخاب شده است. )38(
یاست دیوان عالی مالزی را  کنون ر آقای تان ســـری عارفین زکریا از 12 ســـپتامبر 2011 تا

به عهده دارد. 
کل مالزی است. )41(  آقای تان سری عبدالغنی پاتائیل دادستان 

دســـتگاه قضائـــی یا قـــوه قضائیه مالزی یکی از قوای ســـه گانه حکومتی در این کشـــور 
کارکرد  که مجزا و مســـتقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینـــی عمل می نماید و  اســـت 
کشور  کم بر  اصلی آن تضمین اجرای قانون اساســـی و تحقق عدالت بر اســـاس قوانین حا
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اســـت. عالوه بر این، رســـیدگی بـــه اختالفات قانونی میـــان افراد و بین دولـــت و افراد نیز 
وظیفه اصلی دســـتگاه قضائی مالزی به شمار می رود. ازجمله وظایف دادگاه های مالزی 
تفســـیر قوانین اســـت. این قوه به عنوان نظام حقوقی شناخته می شود و اعضای آن شامل 
 توسط رئیس کشور )پادشاه( منصوب می گردند. 

ً
قضات و دادرسان می باشند که معموال

 وظایف خود را در دادگاه ها انجام می دهند و با دیگر بخش های کشـــور 
ً
ایـــن افراد معمـــوال

ر احکام  مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می نمایند. درمجموع تفسیر قوانین، صدو
ر  کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده های استیناف، صدو مدنی، رســـیدگی به دعاوی 
ر احکام بازداشـــت از  یث و صدو آرای مربوط به خانواده )طالق، نفقه و ...(، تعیین موار

جمله نقش های اصلی قوه قضائیه مالزی است.    
کشـــورهای  نـــوع دادگاه عالـــی در  از تأســـیس مالـــزی )1963 میـــالدی(، ســـه  قبـــل 
که شـــامل دیوان عالی فدرال  مشـــترک المنافع آســـیای جنوب شـــرقی وجود داشته است 
سرزمین مالیو، دادگاه عالی سنگاپور و همچنین دادگاه عالی ساراواک، بورنئوی شمالی 
و برونئی می باشـــند. هر یک از این دیوان های عالی مذکور شـــامل یک دادگاه عالی و یک 

یر نظر قاضی القضات اداره می شد. که ز دادگاه تجدیدنظر بود 

کواالالمپور شکل  1-2: ساختمان سلطان عبدالصمد مقر قدیمی دادگاه عالی ماالیا در 
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یر  ز طبق قانون اساسی مالزی، »رئیس القضات« بر اساس پیشنهاد و توصیه نخست و
و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه )رئیس کشور( انتخاب می شود. 

کشور به قاضی القضات1 تغییر نام یافت. )44(    در سال 1994 عنوان رئیس قضات 
دادســـتانی کل مالزی درگذشـــته امور حقوقی دولت را به عهده داشت و از سال 1951 
کشـــور و دادگســـتری، امـــور حقوقی و  زارتخانه هـــای  زارتخانـــه ازجملـــه و وظایـــف چنـــد و
یر  کل ز کنون عنوان دادستانی  دادســـتانی را به عهده داشته است تا اینکه از سال 1980 تا
کل مالزی از چند بخش تشکیل شده است و هرکدام  یر است. دادستانی  ز نظر نخســـت و

از این بخش ها وظایف محوله خود را به عهده دارند. )45(

سیاست خارجی مالزی- 1-1-1
کشـــور به عنوان  یایی سیاســـی و اقتصادی این  سیاســـت خارجی مالزی با توجه به پو
که بتـــــواند بیشترین  مکمل سیاســـت و اقتصاد داخـــــلی جهت گیری آن به گونه ای است 
که  کشـــور به همراه داشـــته باشـــد به طوری  ردها را برای منافع ملی این  منافـــع و دستــــــاو
کشور طراحی  رنمای 2020 این  چـــــارچوب و ساختار حرکت مالزی رو به جلو در قالب دو
گرفتن این  ری و بـــه خدمت  که محور اصلی آن را دانش و فّناو یزی شـــده اســـت  و برنامه ر
اصل در عرصه اقتصــــــاد و سیاست داخلی و خارجی تشکیل می دهد. بر این اساس و با 
که مهم ترین مشخصــه آن  توجه به نیاز داخـــــلی و شرایط و مقتضیات محیط بین المللی 
یش را برای تبدیل به اقتصــاد برتر  جهانی شدن اقتصاد و بازار است مالزی تمام تالش خو
ری برتر متمرکز نمــــوده است. در این رابطه مالزی با توجه به  کسب دانش و فّناو و نمونه و 
پا و ژاپن نســـبت به  وضعیت قدرت های برتر اقتصادی جهان چون  آمریکا، اتحـــــادیه ارو
یل از یک ســـو و عالوه بر این  قدرت گیری قدرت های جدید اقتصـــــادی چون روســـیه و برز
یژه هند و چیـــن توجه و اهمیت خاصی را قائل شـــده  قدرت هـــای نوظهــــــور آســـیایی به و
کی از تمرکز  ردهای سازمان های اقتصادی جهانی حا که پیش بینی ها و برآو است و ازآنجا
کشـــــورهای چین،  بیشـــتر اقتصاد جهانی در منطقه آسیا و حضور شرکت های فراملیتی 
هنـــــد و ژاپن در صحنـــــه اقتصادی جهان می باشد، این امر موجب شده است که مالزی 

1. ChiefJustice
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گرایـــش جدید سیاســـت خـــــارجی خود توجه بیشـــتری را بـــه روابط با کشـــــورهای این  در 
منطقه و تنظیم آن با توجه به آینده تحـــوالت اقتصــادی منطقه معطوف نماید. به طورکلی 
شـــاید بتوان عامل اقتصـــــاد و هدف مالزی مبنی بر تبدیل شـــدن به اقتصاد برتر و نمونه را 
کشـــــور در آینده  به عنوان یکی از ابزارها و محرکه های اصلی تنظیم سیاست خارجی این 
یت  کشورهای منطقه و اولو تعریف نمود. بر همین اســـاس عالوه بر موارد مذکور ارتباط با 
آســـیایی در قالب ســـازمان منطقه ای آ ســـه آن و ارتباط با کشورهای اســـالمی نیز ازجمله 

گرایش های عمده سیاست خارجی مالزی به شمار می آید. )46( اهداف و 

وضعیت اقتصادی- 1-5
یرســـاخت های اقتصادی یکـــی از غنی ترین و  مالزی ازنظر داشـــتن منابـــع طبیعی و ز
کشـــورهای آســـیای جنوب شـــرقی اســـت. صادرات محصوالت الکترونیکی و  مهم ترین 
کشـــور به شـــمار می رود. عالوه بر داشتن منابع  صنعتی از پشـــتوانه های مهم اقتصاد این 
کشـــور ازجملـــه صادرکننـــدگان مهم روغن نخـــل، قلع،  گاز طبیعـــی این  عظیـــم نفـــت و 

کائو، فلفل و… در جهان است. کا کائوچوی طبیعی، الوار، 
کشـــور به اقتصاد جهانی پیوســـته و با سرعت هرچه تمام تر  در حال حاضر اقتصاد این 
به ســـوی توســـعه تجارت و اقتصاد بازار آزاد در حال حرکت است. در سال های اخیر این 
گام هـــای مهمـــی را در جهت باال بردن ســـطح زندگی مـــردم مالـــزی، افزایش تولید  کشـــور 
ناخالـــص داخلی، جذب ســـرمایه گذاران خارجی، توســـعه صنعت جهانگردی، توســـعه 

یج صنایع مواد غذایی حالل و… برداشته است. بانکداری اسالمی و ترو
از ســـوی دیگر مالزی ازجمله کشـــورهای فعال و مهم در حوزه آســـیای جنوب شـــرقی 
کشـــور عضو و با جمعیتی معادل  کشـــورهای جنوب شرق آسیا با ده  می باشـــد. اتحادیه 
کز اقتصادی و سرمایه ای  600 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی 700 میلیارد دالری توجه مرا

جهان را به خود جلب نموده است.
کشـــور با  دولت مالزی برنامه انتقال اقتصادی1 خود را در جهت  انتقال مالزی به یک 
درآمـــد ســـرانه 15 هزار دالر و با رشـــد تولید ناخالـــص ملی 6 درصد هرســـاله و ایجاد 3/3 

1. Economic Transformation Programme
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کرده اســـت. این برنامه تغییرات  یزی  میلیون شـــغل جدید تا ســـال 2020 طراحی و برنامه ر
گرفته و چشـــم  یژه اقتصادی کشـــور در نظر  عظیمـــی را در بخش هـــای خـــاص و مناطق و

اندازهای روشنی را برای مالزی در سال 2020 ترسیم نموده است.

شاخص ها و نمودارهای اقتصادی- 1-5-1
در جدول 1-1 شـــاخص های اقتصادی مالزی در ســـال 2015 نشـــان داده شده است. 

)47(

جدول  1-1: شاخص های اقتصادی مالزی در سال 2015

میزانشاخص

1.50%نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

3.30%نرخ بیکاری

3.50%نرخ تورم

3.25%نرخ بهره

338.10میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی

273میلیارد دالرتولید ناخالص ملی

 95600میلیارد دالرذخایر ارزی

56460 میلیارد دالرواردات

61850 میلیارد دالرصادرات

9500 دالردرآمد سرانه

0.6%درصد فقر

75 سالامید به زندگی



کشور مالزی 36  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

رده شده است: در ادامه تعدادی از نمودارهای اقتصادی مالزی آو

شکل 1-4: نمودار مقایسه ای تولید ناخالص داخلی مالزی و ایران

شکل1-5: نمودار رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در مقایسه با ایران
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شکل1-6: نمودار تولید ناخالص سرانه داخلی مالزی در مقایسه با ایران و جهان

وضعیت بهداشت- 1-1
گسترش و توسعه بهداشت اهمیت قائل بوده و 5% بودجه توسعه  جامعه مالزی برای 
که یک افزایش بیش  بخش اجتماعی دولت به بهداشت عمومی اختصاص داده شده – 
از 47% نســـبت به رقم پیشـــین آن اســـت. این یعنی بهداشـــت دارای افزایشـــی بیش از 2 
ینگیت است. با افزایش و باال رفتن سن جمعیت، دولت می خواهد در بسیاری  میلیارد ر
از حوزه ها اصالحاتی انجام دهد ازجمله نوســـازی بیمارســـتان های موجود، ساختمان و 
کلینیک هـــا )درمانگاه هـــا( و اقدامات  گســـترش تعـــداد پلی  تجهیزات جدید پزشـــکی، 
ر بهداشـــت. در طی چند ســـال گذشـــته، آن ها  یج از راه دو ارتقـــای آمـــوزش و توســـعه ترو
تالش های خود را برای بازسازی سیستمها و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی افزایش 

داده اند.
کلی 28163 تخت وجود دارد.  فعاًل 14 بیمارستان دولتی و مرکز بهداشتی با ظرفیت 
همچنین 7 مؤسسه تخصصی درمانی )ازجمله مؤسسات روانشناسی( با ظرفیت 6292 
تخـــت وجود دارنـــد. همچنیـــن دربارۀ بیمارســـتان های خصوصـــی، 225 واحـــد درمانی 



کشور مالزی 38  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

)ازجملـــه زایشـــگاه و شـــیرخوارگاه( در مالزی وجـــود دارد و آن ها ظرفیـــت 9498 تخت را 
کثر آن ها در نواحی شـــهری قرار دارند و نیز بســـیاری از بیمارستان های  فراهم می ســـازند. ا
بـــرای  هســـتند.  پرتونـــگاری  و  تشـــخیصی  تجهیـــزات  جدیدتریـــن  بـــه  مجهـــز  عمومـــی 
بیمارستان های خصوصی به طور کل سرمایه گذاری بهینه ای منظور نشده است – و آن ها 
کار خود  کنند، بـــه  اغلـــب ظرف 10 ســـال پیـــش از آن که شـــرکت ها از آن ســـودی حاصل 
رود  کرده و شـــرکت ها اینک بـــه دنبال و خاتمـــه می دهنـــد؛ امـــا هم اکنون وضعیـــت تغییر 
مجدد به این حوزه می باشند، به خصوص از این لحاظ که خارجی ها عالقه فراوانی دارند 

که برای مراقبت درمانی به مالزی وارد شوند.

وضعیت آموزشی- 1-1
یت های اساســـی دولت مالزی می باشـــد ســـاالنه مبالغ  از آنجا که آموزش، در زمرۀ اولو
کالنی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص می یابد. تحصیل در مقاطع 
ابتدائی و متوســـطه برای کلیه دانش آموزان رده های ســـنی 7 تا 17 ســـال رایگان می باشد. 
رود به سال اول ابتدائی 7 سالگی است. ســـن فارغ التحصیلی دانشگاهی نیز، 22  ســـن و
سالگی است. بالغ بر 97%  کودکان رده سنی 7 سال مالزیایی در سیستم آموزشی دولتی، 
مشـــغول به تحصیل می باشـــند. نرخ افراد باسوادکشـــور مالزی بالغ بر،  93% می باشد که از 
ر دولت  ترین ارقام افراد با ســـواد دنیا، به شـــمار می آید. در آینده ای نه چندان دو جمله باال

مالزی به اجباری سازی آموزش ابتدائی برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد.
نظام آموزشـــی مالزی تمامی مقاطع آموزشـــی از مقطع پیش دبستانی تا مقطع آموزش 

عالی را به شرح ذیل تحت پوشش قرار می دهد:
آموزش پیش دبستانی از سن 5 سالگی )برای 2 تا 3 سال(	 
آموزش ابتدائی از سن 7 سالگی )برای 5 تا 7 سال(	 
آموزش متوسطه مقدماتی از سن 13 سالگی )برای 3 سال(	 
آموزش متوسطۀ تکمیلی، از سن 16 سالگی )برای مدت 2 سال(	 
کالج، یا مقطع ششم،  از سن 18 سالگی )برای مدت 1 تا 1/5 سال(	  آموزش 
آموزش عالی	 
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کارشناسی، از 20 سالگی )برای 3 تا 5 سال(	  رۀ  دو
کارشناسی ارشد و دکتری )به مدت 1 تا 5 سال(	  رۀ  دو

در نظـــام آمـــوزش مالزی، مؤسســـات دولتی و مؤسســـات خصوصی مشـــارکت دارند. 
رة ابتدائی و متوســـطه در بخش دولتی رایگان می باشـــد،  بخش اعظم آموزش  آمـــوزش دو
کودکان مالزیایی توسط مدارس دولتی یا عمومی تأمین می گردد،  ابتدائی و متوسطه برای 
کشـــور ایفا می نماید، اما ســـطح  لیکن بخش خصوصی نقش به ســـزایی در آموزش عالی 

همکاری بخش خصوصی در مقاطع ابتدائی و متوسطه بسیار اندک است.
برنامه های آموزشی ملی مقاطع ابتدائی و متوسطه، به آماده سازی دانش آموزان جهت 
ره های آموزش ابتدائی ؤ مقدماتی و تکمیلی  شرکت در آزمونهای عمومی مشترک پایان دو

متوسطه منتهی می گردد.
گیری زبان  که یـــاد  کشـــور مالزیســـت. این در حالی اســـت  بـــان ماالیـــی( زبان ملی  )ز
انگلیســـی در مـــدارس اجباری اســـت. در مقابل چنـــد ملیتی بودن کشـــور مالزی و وجود 
ین و  تامیل به  گیری از زبانهای  ماندار مـــدارس مختص به نژادهای غیر مالزیائی به بهـــره 

عنوان زبان های آموزشی منجر شده است. )48(

اطالعات فرهنگی مذهبی- 1-1
بر اســـاس آخرین سرشـــماری در ســـال 2015، جمعیـــت این کشـــور 30.7 میلیون نفر 
)مردان: 16.56 و زنان 14.14( به ثبت رســـیده اســـت. نرخ رشـــد جمعیت در این کشـــور 
1.39 است در این کشور نرخ باسوادی  بیش از 88.9 درصد است. نژاد مالیو )%50.4(، 
کنان بومی )11%( و ســـایر اقـــوام و غیر  نـــژاد چینـــی )23.7%(، نـــژاد هنـــدی )7.1%( ســـا
مالزیایی )7.8%( از جمعیت این کشـــور را تشـــکیل می دهند. زبان رســـمی این کشـــور، 
مالیو می باشـــد لیکن زبان های انگلیســـی و چینی و تامیلی نیز در این کشـــور رواج دارد. 
دیـــن رســـمی مـــردم مالزی بر اســـاس قانون اساســـی، اســـالم )حـــدود 58 درصـــد از کل 
 به عنوان مسلمان شناخته می شود. ادیان 

ً
جمعیت( اســـت. نژاد مالیو در مالزی معموال

دیگـــر مانند بودیســـم، کنفوســـیوس، مســـیحیت و ســـایر ادیـــان در انجام اعمـــال دینی و 
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عبادی خود از آزادی برخوردارند.
گرم و میهمان نواز هســـتند. ایرانی ها را بســـیار دوست  مردم مالزی افرادی بســـیار خون 
که با آرم حالل مشخص  دارند.مســـلمان ها دارای رســـتوران ها و فروشـــگاه هایی هســـتند 

می شوند. هندوها و چینی ها به بودا معتقد هستند.
کثرًا مسلمان اند دارای اخالقی  که ا با توجه به طبیعت بخشـــنده این سرزمین بومی ها 
پایی  کامـــاًل ارو کارها به شـــکل  خـــوش و دســـت ودل باز هســـتند. دارای نظـــم و ترتیب در 
کشور و نظارت و  که با توجه به سرمایه گذاری های شـــرکت های ژاپنی در این  می باشـــند. 

مدیریت ژاپنی ها این نظم در تمام جاها مشهود است.
که شـــامل  مالـــزی یـــک جامعـــه چنـــد نـــژادی، چنـــد فرهنگـــی و چنـــد زبانی اســـت 
که  %65ماالیایی و دیگر قبایل بومی، %25 چینی، و %7 هندی می باشـــد. ماالیایی هایی 
کـــه هر فرد باید  بزرگ ترین مجموعه را تشـــکیل می دهند، همگی مســـلمان می باشـــند چرا
مســـلمان باشـــد تـــا از لحـــاظ قانونی بتوانـــد تحت شـــرایط امور قانونـــی مالزی قـــرار گیرد. 
که  گروهی را تشـــکیل می دهند  ماالیایی ها از لحاظ سیاســـی نقـــش غالبی را ایفا نموده و 
بومیپوتـــرا نامیده می شـــود. زبان بومی آن ها ماالیایی، »باهاســـا ماالیو« اســـت. باهاســـای 
که زبان ملی کشور  بردی ترین مواردی اســـت  کار مالزی بســـیار شـــبیه به باهاســـا ماالیو در 

مالزی شمرده می شود.
که یک الگوی خطی بر  گذشته، زبان ماالیایی عمدتًا به خط جاوی نوشته می شد  در 
تین بر الگوی جاوی به عنوان یک  اســـاس زبان عربی اســـت. با گذشـــت زمان، ترکیب ال
که  الگوی غالب نگارشـــی چیره شد. این بیشتر در اثر نفوذ نظام آموزشی استعماری بوده 

تین را به جای الگوی عربی آموزش داده است. به بچه ها نگارش ال
بزرگ ترین قبیله بومی از لحاظ تعداد، مردم ایبان از ســـاراواک هســـتند که تعدادشـــان 
بیـــش از 600 هزار نفر اســـت. برخی از مـــردم ایبان هنوز در روســـتاهای قدیمی جنگلی در 
پـــار و سرشـــاخه های آن زندگـــی می کنند، اما  کنـــار رودهـــای راجانگ و لو کلبه هایـــی در 
که افراد آن  کرده اند. بیدایوه، )170000( قبیله ای است  بســـیاری از آن ها به شهر مهاجرت 
کادازان  در بخـــش جنـــوب غرب ســـاراواک قرار دارنـــد. بزرگ ترین قبیلـــه بومی در ســـاباه، 
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که از این طریق امرارمعاش می کنند.  رزان مســـیحی هســـتند  کشـــاو اســـت. بیشـــتر آن ها 
رانگ اســـلی )140000( یا قبایل بومی، شـــامل تعدادی از جوامع نژادی مختلف هستند  او
رزان عشایر  کشاو که در شبه جزیره مالزی زندگی می کنند. از لحاظ سنتی، شکارچیان و 
کن بوده و تا حدودی جذب شـــهرهای جدید  بســـیاری از آن ها در مکان مشـــخصی ســـا

کشور باقی مانده اند. گروه اجتماعی در  مالزی شده اند. اما، آن ها به عنوان فقیرترین 
جمعیت چینی ها در مالزی عمدتًا شامل فرقه های بدائیست ماهایالنا، تائوئیست یا 
مسیحی می باشند. زبان چینی در مالزی به انواع لهجه های چینی تکلم می شود. برخی 
بـــان اول صحبت می کننـــد. زبان چینـــی از لحاظ  از چینی هـــا به انگلیســـی به عنـــوان ز

یخی در جامعه تجاری مالزی رایج بوده است. تار
هندی ها در مالزی عمدتًا مردم تامیل هندو از جنوب هند هستند که به زبان تامیلی، 
مردم تلوگو، ماالیاالم، و هندی تکلم می کنند و بیشتر در شهرهای بزرگ تر غرب شبه جزیره 
زندگی می کنند. بســـیاری از طبقات متوســـط تا باالی متوســـط هندی در مالزی به زبان 
انگلیســـی به عنوان زبان اول صحبت می کنند. همچنین جامعه ای بزرگ از سیک ها در 

که جمعیت آن ها در اینجا بالغ بر 83000 نفر می باشد. گنند  مالزی زندگی می 
کـــه بیش از نیمـــی از جمعیت را  گروه قومی در مالزی هســـتند،  ماالیی هـــا بزرگ تریـــن 
گروهی  تشکیل داده و به زبان ملی مالزی تکلم می کنند. به همراه قدیمی ترین مردم بومی 
که به معنی پسران یا شاهزادگان زمین  که بومی پوترا نامیده می شوند،  را تشکیل می دهند 
هســـتند. تقریبًا تمام ماالیی ها مســـلمان هستند، اما اســـالم در مالزی به شدت اسالم در 
زه ماالیی ها بیشـــتر در شـــهرها دیده می شوند ولی فرهنگ  رمیانه نیســـت. اگرچه امرو خاو

سنتی ماالیی در اطراف دهکده ها متمرکزشده اند.
چینی ها برای قرن ها طرف های بازرگانی مالزیایی ها بوده اند، و پس از شنیدن اخباری 
یای جنـــوب یا “نانیانگ”  در ارتبـــاط بـــا ثروت در قرن نوزدهم به تعـــداد انبوه در اطراف در
جمع شدند. اگرچه بیشتر در قالب یک تصور نمادین، چینی ها به عنوان بازرگانان مالزی 
که اولین بازرگانان چینی به  که در اغلب صنایع موفق بوده انـــد. زمانی  شناخته شـــده اند، 
کارها را از قبیل اســـتخراج قلـــع در معدن و یا   ســـخت ترین 

ً
مالـــزی آمدند، اگرچه معموال
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یی هســـتند که با اجداد  احداث راه آهن را انجام می دادند. بیشـــتر آن ها از بودائی های تائو
خود در ســـرزمین مادری خـــود ارتباطات محکمـــی دارند. آن ها حـــدود 35% جمعیت را 

تشکیل می دهند..
کنین مالزی مردم قبیله ای مالزی هســـتند. جمعیت این عده تقریبًا  قدیمی ترین ســـا
کثر آن هـــا در ایالت ســـاراواک و صباح زندگی  کـــه ا کل جمعیـــت را تشـــکیل می دهد   %5
می کننـــد. اگرچـــه مـــردم قبیلـــه ای مالـــزی دوســـت دارنـــد با مشـــخصات قبیلـــه ای خود 
رنگ اصلی قرار  طبقه بندی شـــوند، ولی مردم شـــبه جزیره مالـــزی آن ها را تحت عنـــوان او
که به معنی “مردم اصلی” می باشـــد. در ایالت ســـاراواک اغلـــب مردم از قبیله  می دهند 
یل  ر طو کریدو کـــه به صورت یـــک  کـــه عمومًا در خانه های دســـته جمعی  ک هســـتند  دایا
کثر  که یا در آب زندگی می کنند و یا در خشکی. در ایاالت صباح ا اســـت زندگی می کنند 
کادازان هســـتند. اغلـــب مـــردم قبیلـــه ای مالـــزی وابســـتگی روانی شـــدیدی با  قبیله هـــا 

جنگل های انبوه پر باران دارند. 
کشـــور شـــاهد ادغام فرهنگ های مختلف و متفاوتی بوده  یخ مالزی این  از ابتدای تار
است. بیش از هزار و پانصد سال پیش پادشاهی مالی در دره بوجانگ به بازرگانان هندی 
رود بودائی ها و هندوها نیز هموار  و چینی خوش آمد گفت. با آمدن طال و ابریشم راه برای و
که با خود بنیاد مفاهیم  کا رسیدند  گشت. پس از یک هزار سال بازرگانان عرب هم به مال
که سلطنتی را  که پرتقالی ها به مالزی آمدند و متوجه شـــدند  ردند. تا زمانی  اســـالمی را آو

گیرتر است. کشور خودشان فرا که با آن مواجه شده اند از سلطنت 
که فقط  ترکیـــب فرهنگی مالـــزی توســـط فرهنگ های مختلفی شـــکل گرفته اســـت، 
کشـــور داشـــته باشـــند. مهم ترین آن ها فرهنگ  بعضی از آن ها توانســـتند تأثیر بســـزایی بر 
که به عنوان طرف های تجاری مالزی در طول  ماالیی سنتی و فرهنگ دو فرقه غالب دیگر 
گروه اصلی با  که عبارت اند از چینی ها و هندی ها. این سه  یخ محســـوب می شـــدند،  تار
کـــه اغلب آن ها در جنگل و یا مناطق ســـاحلی بورنیئو  قبیله های متفرقه تلفیق شـــده اند 
زندگی می کنند. اگرچه هر یک از این قبیله ها به شـــدت ســـنت ها و ترکیب سنتی جامعه 
کرده اند، بلکه آن ها با ترکیب با یکدیگر نسل جدید متفاوتی از مالزی جدید  خود را حفظ 



کشور مالزی  /  43 کلی  فلا اولش اطالعات 

کرده اند. را ایجاد 
یـــخ پدید  کـــه جمعیت مهاجـــر در طول تار یـــک نمونـــه از پیچیدگـــی فرهنـــگ مالزی 
که از ابتـــدا در اطراف مالکا  یخ مهاجران چینی اســـت. اولیـــن چینی هایی  رده انـــد، تار آو
گزیدند،  ســـکونت داشته و پس از آشـــنایی با فرهنگ و ازدواج با آن ها در خلیج سکونت 
که به باباس و نوناس معروف هستند  کا و اطراف آن آغاز شـــد. این افراد  ابتدا از شـــهر مال
که ترکیبی  که منعکس کننده اعتقادات، رفتار و هنری بود  کردند  یج تلفیقی ایجاد  به تدر
از سنت ماالیی و چینی به وجود آمد، به نحوی که فرهنگ جدیدی را تشکیل داد. بعدها 
که برای بهره برداری از صنایع قلع و الستیک به مالزی آمدند، فرهنگ خود را  چینی هایی 
کسی به شهر پنانگ سفر می کرد، بیشتر  گر  که به طور مثال ا با دقت بیشتری حفظ نمودند 

که در چین بسر می برد تا در مالزی. احساس می کرد 

شیعیان در مالزی- 1-1-1
رود اســـالم به این  رند حضور ســـادات در میـــان بازرگانان همزمان با و برخـــی بر این باو
ســـرزمین، زمینه ســـاز آشـــنایی مردم با خاندان رسالت شده اســـت، در آن زمان بیشترین 
تبلیغات شـــیعی در ایالت جوهور، ترنگانو، پهنگ، کالنتان، پرلیس و کداح بوده است، 

اکنون نیز تعدادی خاندان شیعی در این مناطق سکونت دارند.
همچنیـــن در ســـمینار امام علـــی، محمد صغیر عبداهلل، یکی از اســـتادان دانشـــگاه 
که پیش از اشـــغال منطقه  که این اســـناد بیانگر این بود  کرد  مالزی، اســـنادی خطی ارائه 
جنوب شـــرق آســـیا توســـط هلندی هـــا و انگلیســـی ها، مردم ایـــن منطقـــه از مریدان امام 

علی)ع( و امام صادق)ع( بوده اند.
که در صفحه 34 قانون اساســـی ایالت سالنگور آمده است: مذهب  بر اســـاس آنچه 
شیعه در این ایالت در 1991 در کنار مذاهب حنفی، مالکی، حنبلی جزو مذاهب رسمی 

این ایالت بوده است.
از تعداد شیعیان آمار دقیقی در دست نیست، ولی تعداد آن ها را 200 هزار تن تخمین 
کوچکی از جامعه مالزی را تشـــکیل می دهند، حکومت  می زننـــد. این جمعیت، اقلیت 
که به ظاهر جنبه جلوگیری از تفرقه مســـلمانان مالزی را دارد رســـما با  ئلی  مالزی بنا به دال
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که تظاهر به شیعی بودن می کنند برخورد می کند، از اینرو برخی شیعه  کسانی  شـــیعیان و 
بودن خود را پنهان می کنند.

یژه ای دارد و آثار از  کشـــور جایگاه و فلســـفه و علوم عقلی شـــیعی نزد دانشگاهیان این 
کالنتان، جوهور،  کا، پراک،  شیعه به زبان ماالیی ترجمه شده است، شیعه در ایالت مال
المپور و سالنگور نفوذ دارد. شیعیان تشکیالت متمرکزی ندارد و بیشتر  کواال پینگ،  پوالو
در منازل خود به انجام امور مذهبی می پردازند، مراسمات آنان به صورت غیر علنی و در 
دسته های کوچک برگزار می شود. فعالیت آنان به برگزاری جلسات قرآن و احکام و ایجاد 
کشور حوزه علمیه شیعی به شکل معمول  ســـایت های اینترنتی محدود می شود. در این 

وجود ندارد، اما مسولیت برخی مدارس در دست افراد شیعی است.
شـــیعیان مالـــزی به لحاظ اقتصـــادی در طبقات متفاوتی به ســـر می برند، حدود %30 
کارمندان و افـــراد دارای  آنـــان از وضعیـــت اقتصـــادی باالیـــی برخوردارنـــد، حـــدود 60% از 
مشاغل تجاری هستند و 10% دیگر در سطح پایین زندگی می کنند. مراسم سوگواری امام 
کن مختلف برگزار  حســـین )ع( هر ســـاله با حضور شـــیعیان مالزی و ایرانیان مقیم در اما

می شود.
گلپایگانی، اراکی، امـــام خمینـــی و آیت اهلل  گذشـــته از آیـــت اهلل  شـــیعیان مالـــزی در 
زه برخی بر تقلید از امام خمینی و آیت اهلل خوئی باقی مانده اند  خوئی تقلید می کردند، امرو

و برخی دیگر از آیت اهلل خامنه ای و سیستانی تقلید می کنند. 
کـــه بتواننـــد بیشـــترین آراء را در  که هر حـــزب یا مجموعـــه احزابی  الزم بـــه ذکـــر اســـت 
کســـب نمایند می توانند ســـلطان آن ایالـــت را انتخاب نمایند.  انتخابات مجلس ایالتی 
کم( و  کنـــون 9 ایالـــت از ایاالت ســـیزده گانه مالـــزی در اختیار جبهه ملـــی )دولت حا هم ا

مابقی در اختیار جبهه مخالفین است.
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کشور مالزی- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود به بررسی  کلی درباره کشور مالزی بیان شد. پیش از و در فصل گذشته، اطالعاتی 
یـــه در مالزی، الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص  ســـاختار وقـــف و امور خیر
کشـــور مالزی  گردد. در این فصل به بیان مفهوم وقف و امور خیریه از دید مردم و قانون در 

پرداخته زمینه را برای بیان فصول بعدی و توضیح ساختار وقف مالزی آماده می کنیم.

مفهوم امور خیریه- 1-1

 مقدمه- 1-1-1
کمک های بشردوســـتانه از طریق ثروت یکی از راه های ســـتایش یا تعظیم در برابر خداوند 
متعـــال اســـت. وقف نیز یکی از عبادت های اولیه در اســـالم اســـت که توســـط قانـــون اجازه 
داده شـــده اســـت. با تکرار وقف این عمل به عنوان یک ســـنت برای حکومت و مســـلمانان 
ثروتمند در قرون وســـطی خصوصًا در کشـــورهای عربی و آســـیای مرکزی مطرح شـــده اســـت؛ 

بنابراین در بیشتر کشورهای عربی یک وزارت مخصوص برای ادارۀ وقف ایجادشده است.

شرایط/خصوصیات- 1-1-1
که مربوط به تراکنش های  کمک های خیریه هرگونه دارایی متعلق به واقفان هســـتند   
که این امـــوال را برای امور خیر به قصد  تجـــاری - میراث – هدایا یا وصیتنامه آنان اســـت 

نزدیک شدن به خداوند متعال وقف می کنند.
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ارکان وقف- 1-1-3

واقف- 1-1-3-1
که واقف دارد عبارت است از: در این میان شرایطی 

که او 	  که آن دارایی به کسی  کند به این معنا  باید صاحب کل دارایی باشد تا آن را اعطا 
می خواهد تعلق می گیرد.

دارای قدرت تعقل و فکر باشد.	 
بالغ باشد.	 
کار را بکند و مجبور نشده باشد.	  از روی اختیار این 

موقوف )اموال وقفی(- 1-1-3-1
مال وقفی باید دارای مزیت هایی باشد و منفعت برساند.	 
مال وقفی یک ارزش مالی دارد.	 
کمک خیر را انجام داده است.	  که  مال وقف شده به فردی تعلق داشته است 
برای امر خیر وقف شده است و قوانین اسالمی را نقض نمی کند.	 

کمک خیر(- 1-1-3-3 موقوف علیه )دریافت کنندۀ 
کافران اهل ذمه 	  افرادی که قادر به تملک این دارایی هســـتند عبارت اند از: مسلمانان، 

غیر وابسته، افراد نابالغ، بردگان مرد و زن و افراد محروم از عقل.
که در جهت تقرب به خداوند متعال و تنها به خاطر اسالم از 	  یافت کننده قادر است  در

کمک های خیریه منفعت ببرد.

صیغه )حکم وقف(- 1-1-3-1
نماینـــدۀ وقـــف از طریق شـــفاهی یـــا از طریق نوشـــتن کلمات و یا اشـــاره صیغه وقف 

را می خواند.)11(
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انواع امور خیریه- 1-3

انواع اوقاف- 1-3-1
به طور عمومی اوقاف در مالزی به 3 دستۀ اصلی تقسیم می شوند:

وقف عام	 
وقف خاص	 
وقف مشترک	 

وقف عام به هر نوعی از اعطای وقف اشـــاره می کند که باهدف رفاه عمومی یا خیرات 
بـــدون مشـــخص کردن ذی نفعان خاص )اشـــخاص یـــا سازمان ها/مؤسســـات( یا هدفی 
خاص انجام می شـــود. این دسته از وقف به همه چیز و یا اهداف در جهت رفاه اجتماعی 
عمومـــی و اهـــداف خیریه قابل اجرا اســـت. برخالف آن وقف خاص نوعـــی از وقف با ذی 
نفعـــان مشـــخص یا هدفی خاص اســـت. تحـــت این فرم خـــاص وقف، واقـــف افرادی را 
که از منافع موقوف بهـــره خواهند برد یا هدفی را که وقـــف باید برای آن  مشـــخص می کنـــد 
انجام شـــود. ترکیب وقـــف خاص و وقف عام دســـتۀ ترکیبی به نام وقف مشـــترک را پدید 

رد. می آو
که از هرگونه دارایی خاصی ایجاد شـــده است یا تحت هر نوعی از طرح  بنابراین وقفی 
کرد. با هر نوع  برقرارشده است از یکی از مفاهیم وقف عام یا وقف خاص استفاده خواهد 
از وقف مطابق با اصول اســـالمی با روشـــی متفاوت رفتار خواهد شـــد که عبارت است از 
اینکـــه برای یک وقف خاص متولی یا هیئت متولیان موظف اند تا تمام شـــرایط بنانهاده 
که با شـــریعت و قانون کشور در تضاد است. دربارۀ  کنند مگر آن هایی  شـــدۀ وقف را اجرا 
دوم تغییـــرات و تنظیمات مناســـب باید توســـط افراد معتبر از مراجـــع ذی صالح قضایی 
گردند. قدرت ممکن است از حکم )که به فتوا شناخته می شود( یک مفتی یا یک  انجام 
 یـــک دادگاه شـــریعت- بر اســـاس قوانین قابل اجـــرای ایالت 

ً
دســـتور از دادگاه – معمـــوال

کتاب وقف در شـــریعت یک راهنما و دستورالعمل برای قاضی  حاصل شـــود. با توجه به 
کمیتۀ  ایالت ساخته می شود. در مالزی بر طبق قوانین و شیوه ها قدرت به طورکلی در نزد 
فتـــوای ایالتی باقـــی می ماند. بـــرای وقف عام متولی یـــا هیئت متولیان ممکن اســـت به 
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صالحدیـــد خـــود موقوف را برای هرگونـــه هدف خوب به نحوی  اســـتفاده کند که با قانون 
شریعت دربارۀ وقف مطابقت داشته باشد.

دارایی اعطاشده به عنوان وقف- 1-3-1
کـــه بـــرای اهـــداف عمومـــی و خاص یـــا ذی نفعـــان طبق  امـــوال منقـــول و غیرمنقـــول 
خواســـته های واقفان اعطاشـــده اوقاف را تشکیل داده اند. درگذشـــته مالزیایی ها ترجیح 
که اوقافشـــان از اموال غیرمنقول و ثابت شامل دارایی های سرزمینی مخصوصًا  می دادند 

برای ایجاد مساجد –گورستان ها و مدارس مذهبی اسالمی تشکیل شده باشد.
که شـــامل وقف پولی، ســـهام وقفی و وقف  اوقاف از اموال منقول نیز تشکیل شـــده اند 
که توسط بنیاد وقف مالزی1 پذیرفته  طال است. مورد آخر نوع جدیدی از موقوفات است 

می شود.
کشور پذیرفته می شود. اگرچه اعتبار آن توسط تعدادی از حقوقدانان  وقف پول نیز در 
یژگی های ناپایدارش __ موردبحث قرارگرفته است  مســـلمان در فقه اســـالمی__ به دلیل و
کـــه در جهت ایجاد  کرده اند  یـــب  مقامـــات وقـــف مالـــزی، وقف نقدی را به شـــرطی تصو
ری می شوند  که جمع آو  سرمایه هایی 

ً
که مزایای دائمی دارد. معموال دارایی اســـتفاده شود 

ژه های توســـعه ای موجود وقف اســـتفاده  یق به پرو برای خرید دارایی های غیرمنقول یا تزر
می شوند. اخیرًا یک هماهنگی بین بانک معامالت برهاد2 مالزی و شرکت وقف سلنگور3 
بـــا تعریف یک طرح وقف پولی به نام معامالت وقف ســـلنگور  ایجاد شـــده اســـت. این 
کرده است:  یع آن بین دو حیطۀ اصلی را هدف گیری  طرح جدید تجمیع ســـرمایه ها و توز

آموزش و مراقبت های بهداشتی.
که بیشـــتر منحصربه فرد اســـت عبارت است از اینکه ایجاد وقف برای پوشش  چیزی 
کـــه می توانـــد هـــم از دارایی هـــای منقول یـــا غیرمنقول تشکیل شـــده باشـــد  وقـــف ســـهام 
که توجه داشته باشید ســـهام وقف با وقف  گســـترش یافته اســـت. این بسیار مهم اســـت 
یر به همان صورتی  یف آن ها در ز ســـهم ها متفاوت است. برای راحتی ادراک موضوع تعار

1. YWM, the Malaysia Waqaf Foundation
2. Muamalat Berhad (BBMB)
3. Perbadanan Wakaf Selangor
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کا( در ســـال 2005 )شـــمارۀ 5 از 2005( وجود دارد  که در بخش 2 مصوبۀ وقف )ایالت مال
آمده است:

ر سهام است که پس ازآن به عنوان 	  سهام وقف به معنای ایجاد یک وقف از طریق صدو
یک وقف توسط خریدار به مجلس اعطا )وقف( می شود.

وقـــف از ســـهام بـــه معنای وقف ســـهام شـــرکت یـــا بنگاه یا ســـهام موجـــود اختصاص 	 
داده شده برای وقف است.

مصوبـــه وقف 1999)شـــمارۀ 7 از 1999( ایالت ســـلنگور تنها مقرراتی را دربارۀ ســـهام 
کرده اســـت اما چیزی دربارۀ وقف از ســـهام بیان نشـــده است. بخش 17)1(  وقف فراهم 

که: قانون اشاره می کند 
مجلس ممکن اســـت سهام وقف به دست آمده از هرگونه دارایی و یا حاصل شده از آن 
را__ که به عنوان یک وقف به مجلس اعطاشده__ به هر شخص برای خرید پیشنهاد دهد.

با توجه به مصوبۀ وقف 2005 ایالت نگری ســـمبیالن یک قانون برای ســـهام وقف در 
که به یک برنامۀ وقف اشاره دارد. در حقیقت این قانون برای سهام  بخش 11 آمده اســـت 
یرشـــاخه بـــرای برنامۀ وقف را تشـــکیل می دهد. این اساســـنامه منحصربه فرد  وقف یک ز
راق  راق قرضه وقف و صورت های دیگر او یرا انواع دیگر وقف مانند وقف نقدی، او است ز
بهادار و باارزش تحت این برنامه قرارگرفته اند. این اساســـنامه معانی اوقاف اشاره شـــده را 

در بخش 11)2( بیان می کند:
راق  راق قرضه یا دیگر صورت های او ر او ایجاد یک وقف از طریق ارائۀ ســـهام - صدو
راق بهادار  راق قرضه یا دیگر صورت های او که توســـط خریداران ســـهام، او بهادار باارزش 

باارزش به عنوان یک وقف به مجلس اعطاشده است.
دیگر ایالت ها به مانند آنچه در ایالت های پیش ذکر شد برای این گونه از محصوالت و 
برنامه هـــای خالقانـــۀ وقـــف مقرراتی ندارنـــد اگرچه تعـــدادی از آن ها ســـهام وقف و وقف 
کرده انـــد. در حقیقت این دو نوع از محصـــوالت وقف به عنوان  ســـهم های خـــود را معرفی 

کالسیک عمل می کنند. راه های جایگزین ایجاد وقف در برابر روش های 
راق قرضۀ وقف )که به صکوک هم شـــناخته می شود( و دیگر صورت های  اشـــاره به او
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زی  که مالزی قباًل آمادۀ پذیرش این انواع امرو راق بهادار باارزش به وضوح نشان می دهد  او
کشور شده است. از سرمایه گذاری برای ایجاد دارایی های وقف در 

درزمینـــۀ راه اندازی ســـهام وقف مجلس هر ایالت یا یک مؤسســـه بـــا مجوز از مجلس 
 از دارایی های 

ً
ایالتـــی ممکـــن اســـت واحدهایی از ســـهام وقـــف از هر دارایـــی – معمـــوال

که این ســـهم ها می توانند خریداری  کند  غیرمنقـــول- برای جامعه یا هر شـــخصی را ارائه 
شوند و سپس به عنوان وقف اعطا شود. کسی که عالقه مند به خرید سهم هایی است که 
ارائه می شـــوند مقدار مشخصی از پول را با توجه به قیمت واحد از پیش تعیین شده برای 

کرد. یک سهم به مجلس پرداخت خواهد 
قیمت ها در هر ایالت نســـبت به ایالت دیگر متفاوت اســـت و بســـتگی به سهم هایی 
که خریدار می خرد. پول های جمع شـــده در یک صندوق وقف قرار داده خواهد شد  دارد 
که بعدًا برای خرید دارایی های غیرمنقول مشخص یا استفاده جهت سرمایه گذاری برای 
برده خواهد شد که توسط مجلس یا متولیان مشخص شده  ژۀ گسترش دارایی به کار یک پرو

انجام می شود.
که عبارت اند از: سلنگور،  کرده اند  تعدادی از ایالت ها محصول سهام وقف را معرفی 
کا و پنانگ. اگرچه ایالت پنانگ از اسم وقف دانا1 )صندوق وقف(  جوهور، پاهانگ، مال
کرده است. در این نوع وقف ایالت جوهور تحت مجلس شورای  برای محصول استفاده 

کرده است. مذهبی جوهور2 سهام وقف جوهور را معرفی 
وقف سهام مفهوم ساده ای دارد. هرگونه سهام موجود در یک دارایی یا در یک کمپانی 
که به یک شخص متعلق است ممکن است برای یک هدف عمومی یا خاص به عنوان 

یک وقف اعطا شود.
که توســـط شـــرکت جوهـــور برهاد3  ارزش دارد در اینجـــا اشـــاره کنیم وقـــف مشـــارکتی 
کـــه به موجب آن بخشـــی از  گروه وقف از ســـهام قـــرار می گیرد  معرفی شـــده اســـت تحـــت 
واحدهای سهام متعلق به این شرکت در شرکت های تابعه آن به عنوان اوقاف اختصاص 

1. Dana Wakaf
2. MAIJ, i.e. The SIRC of Johor
3. JCorp
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یع  داده شـــده است. عواید تقسیم شده از این سهم ها به مجلس مذهبی ایالت جوهور توز
می شود )5 درصد(-شرکت جوهور برهاد )70 درصد( و 25 درصد به خیریه ها با اهداف 
راق بهادار واگذارشده توسط شرکت  عمومی. شرکت وقف النور برهاد1 با مدیریت تمام او
جوهور برهاد به اوقاف سپرده شده است. شرکت وقف النور برهاد یک شرکت بامسئولیت 
محدود اســـت که توســـط شـــرکت جوهور برهاد و با انتصاب نذیرخاص2 )مدیرکل( برای 
مدیریت ســـهم ها __ مخصوصًا ســـود ســـهام اوقاف در 4 دسامبر ســـال 2009 در انطباق با 

قوانین وقف 1983 در ایالت جوهور ایجادشده است.
که در باال اشـــاره شـــدند در راســـتای  کنونی  در حقیقـــت مؤسســـات مشـــارکتی وقف 
کنگرۀ شـــورای مذهبی اســـالمی برگزار شـــده در 27-26  کـــه در اولین  تصمیمـــی اســـت 
المپور گرفته شـــد و دربارۀ تأســـیس این چنین مؤسسات در سطوح  ســـپتامبر 2011 در کواال

ملی و ایالتی بحث شد.

تأمین مالی و توسعه اوقاف- 1-1
کرده اســـت. روش های  در مالزی توســـعۀ دارایی های وقف یک معاملۀ بزرگ را ایجاد 

کرده اند. کار برده شده اند و بر توسعۀ انواع فیزیکی وقف زمین تمرکز  مختلفی به 
هتل های اوقاف نمادین ترین کار و تمایل اخیر در توســـعۀ دارایی های وقف هستند. 
کا3، پراک4، ترنگانو5 و  تـــا حاال چهار هتل در زمینۀ وقف ساخته شـــده اند در ایاالت مـــال
نگـــری ســـمبیالن6. هتل آخری کـــه در مجموعـــۀ بیت الحالل واقع شـــده اســـت-یک 
رصدخانه با بزرگ ترین تلســـکوپ کشـــور را داراســـت کـــه 26 اینچ در قطـــر را اندازه گیری 

می کند.
که توســـط مجلس های مذهبی  هتل هـــای بـــاال در زمین های اوقافی ساخته شـــده اند 
ژه های عظیم توســـط حکومت مالـــزی و مجلس های  ایالتی سپرده شـــده اســـت. این پرو

1. WANCorp
2. Nazir Khas
3. Pantai Puteri
4. The Regency Seri Warisan
5. Grand Puteri
6. Klana Beach Resort
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که متولیان اصلی برای اداره آن ها هســـتند.  مذهبـــی ایالتی مربوطه تأمین مالی شـــده اند 
هتل ها توسط شرکت های منصوب از طریق قراردادهای اجاره اداره می شود.

ژۀ توسعۀ وقف در مالزی است. این  عمارت وقف1 یک نمونۀ منحصربه فرد دیگر از پرو
عمارت ساختمان 34 طبقه ای تحت مدیریت مجلس شورای مذهبی والیت پرسکوتوان 
المپور واقع شـــده  کواال اســـت که در جاالن پراک در حدود منطقۀ مثلث طالیی مرکز شـــهر 
اســـت. ســـاختمان در زمینی از زمین های اوقاف ســـاخته شـــد که توســـط یک مســـلمان 
یژگی های معماری اســـالمی با  گوجوراتـــی وقف شـــده بـــود. ســـاختمان دارای و ثروتمنـــد 

آخرین متد در طراحی ساختمان های بین المللی است.
ژۀ تجـــاری توســـعه در مقیاس بزرگ در کشـــور اســـت که در  عمـــارت وقـــف اولیـــن پرو
زمین های وقفی ساخته شـــده اســـت و شـــامل ســـه سازمان اســـالمی پیشـــرو به نام های 
گا تابونگ حاجی2 و بانک اسالم مالزی برهاد3  مجلس مذهبی ایالت پرســـکوتوان- لمبا
یارتـــی مالزی4 باارزش 151 میلیـــون تأمین مالی  ژه توســـط انجمن صندوق ز می شـــود. پرو
رۀ اجارۀ 25 ساله دارد. مجلس مذهبی ایالت پرسکوتوان به عنوان مالک  شده است و دو
یافت خواهد کرد. عمـــارت وقف اآلن  ره 56.6 میلیون در زمیـــن )متولـــی( در طـــی آن دو
به عنـــوان مرکـــز مدیریت بانک اســـالم اســـتفاده می شـــود که به عنـــوان برج بانک اســـالم 
شناخته می شود. شورای مذهبی ایالت پرسکوتوان یک طبقه از ساختمان را داراست و 
یک محل عبادت به نام سورا وقف احمد داوجی دادابهوی5 __ که به اسم واقف است__ 
رند که شـــورای مذهبی والیت پرســـکوتوان 700 میلیـــون ارزش این  وجـــود دارد. برایـــن باو
یافت خواهد کرد. شـــایان ذکر است که  رۀ تکمیل در ســـاختمان تجاری وقف را در طی دو
گانان مالزی6 )اتاق بازرگانی  شـــورای مذهبی ایالت پرسکوتوان توسط دیوان اسالمی پردا
مالزی اســـالمی( و دانشگاه اســـالمی بین المللی مالزی7 -به عنوان بهترین توسعۀ زمین 

1. Menara Wakaf
2. TH, i.e, the Malaysia Pilgrimage Fund Board
3. BIMB
4. TH 
5. Surau Wakaf Ahmad Dawjee Dadabhoy
6. DPIM, i.e. The Malaysian Islamic Chamber of Commerce
7. IIUM
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وقفی توسط مجالس مذهبی ایالتی مالزیایی- به رسمیت شناخته شده است.
که اوقاف تنها محدود به  انواع توســـعه های ذکرشـــده در باال به وضوح نشـــان می دهند 
کـــه به عنـــوان نمادهای عبـــادت مطرح  اهـــداف ســـنتی مانند مســـاجد و قبرســـتان ها- 
که  که مهم است آن است  می شـــدند- نیســـتند و در انواع تجاری نیز وجود دارند. چیزی 
منافـــع و عواید حاصل از ایـــن موقوفه ها باید تمامًا اهداف وقف و منفعت موقوف علیه را 
کنند. در حقیقت بسیاری از موارد دیگر از توسعۀ دارایی ها در مالزی تحت مفهوم  تأمین 
یی به نیازهـــای مختلف جامعه هســـتند مانند  که باهدف پاســـخگو وقـــف وجـــود دارند 

کسب وکار، مجموعه های آموزشی و پناهگاه زنان. یتیم خانه ها، محل های 
عالوه بر مثال های باال توســـعۀ وقف در حوزۀ پزشکی و خدمات درمانی نیز قابل توجه 
است. برای مثال شرکت جوهور از طریق شرکت وقف النور برهاد و همکاری با تعدادی 
کلینیک وقف النور2, یک  از مجلس های ایالتی و حمایت از بهداشت و درمان برهاد1 20 
کلینیک سیار در جوهور بر اساس منابع  بیمارســـتان وقف النور3 در پاســـیرگودانگ4 و دو 
کرده اســـت. هدف اصلی از  مالی خیریه از طریق انطباق مفاهیم وقف را توســـعه و اداره 
کز دیالیز برای عموم جامعه  کردن خدمات بهداشـــت و درمانی و مرا تأســـیس آن ها فراهم 
یـــۀ 2014 مجموع  یـــژه افـــراد نیازمنـــد بدون توجه به قومیت و مذهبشـــان اســـت. تا ژانو به و
کلینیک های زنجیره ای وقف النور ارائه شـــده اســـت. خارج از آن ها  10.001.115 درمان در 
کلیه  73.542 درمان به بیماران غیرمسلمان ارائه شده است. مجموع بیماران با نارسایی 
کـــه در بیمارســـتان و کلینیک های وقف النور تحت درمان دیالیـــزی قرارگرفته اند 124 نفر 
کلینیک های وقـــف النور نه تنها  هســـتند. عالوه بر این بیمارســـتان وقف النـــور و زنجیرۀ 
کرده بلکه ارائه درمان دیالیز در یک نرخ  خدمات بهداشـــتی و درمانی شـــامل دارو را فراهم 
یارانه به نیازمندان را تأمین کرده است. بیماران همچنین حمایت های مالی از بیت المال 
یافت می کنند. ســـازمان تأمین اجتماعی5 و سازمان های متعدد رفاهی دیگر نیز وجود  در

1.  KPJ Healthcare Berhad
2. KWAN
3. HWAN
4.  Pasir Gudang
5. SOCSO (also called PERKESO, i.e. The Social Security Organisation)
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یافت درمان رایگان را برای آن ها فراهم می کنند. که اجازۀ در دارند 

وقف نقدی مالزی- 1-5
طـــرح وقـــف نقدی در مالزی توســـط بنیاد وقف این کشـــور اجرا می شـــود. اموال وقفی 
که بـــرای رفاه و منافـــع جامعه به  ری شـــده بـــه دارایی هـــای ثابت تبدیل می شـــوند  جمع آو

مصرف می رسند.

نتیجه گیری- 1-1
که دربارۀ پیشرفت و توسعۀ دارایی های وقف در مالزی انجام شد  بر طبق بحث هایی 
که  آینـــده امیدوارکننده اســـت. تحقیق در وقف – خصوصًا بر تأمین مالی و توســـعۀ آن- 
یافته هـــای جدیدی را به همراه داشـــته اســـت به عنوان راهنمایی خـــوب برای طرف های 
مربوطـــه اســـت. حمایت هـــای مالـــی از طرف حکومـــت در اعطـــای جوایـــز تحقیقاتی به 
دانشـــگاه های مالزیایی بســـیار قابل توجه و احترام اســـت. انطباق روش های تأمین مالی 
کشور در  راق اسالمی( با استانداردهای بین المللی مطمئنًا به  اسالمی مانند صکوک )او
توســـعۀ دارایی های وقف کمک خواهد کرد. زمان برای مالزی جهت شـــروع به استفاده از 

چنین حالت تجاری برای توسعه دارایی های اوقاف رسیده است. )32(
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کشور مالزی- 3 نگاهی به تاریخچه و وضعیت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
پس از بررســـی وضعیت عمومی کشـــور مالزی و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه، 
یخی توســـعه و تکامـــل وقف و امور خیریه در کشـــور مالزی  در ایـــن فصل به بررســـی روند تار
پرداختـــه می شـــود و اطالعات به دســـت آمـــده مربوط به امـــوال و دارایی های وقـــف را ارائه 

می کنیم.

تاریخچه وقف در مالزی- 3-1
وقـــف در مالـــزی در بیـــن مـــردم عادی بـــا عنوان وقـــف1 شـــناخته می شـــود. اوقاف در 
زی وجود دارد. اعمال واقفان  شـــکل های متعددی از شکل های سنتی تا شـــیوه های امرو
که درگذشـــته اتفـــاق می افتاده  زی ادامۀ همان اوقافی اســـت  کننـــدگان وقف( امرو )اهدا
که آشنایی با آن در مالزی  اســـت. این اعمال تحت تأثیر اعتقادات اســـالمی قرارگرفته اند 

در قرن پانزدهم رخ داده است.
که در مالزی اوقاف تنها توســـط مسلمانان  مهم اســـت در اینجا توجه داشـــته باشـــیم 
اعطا نمی شـــوند بلکه غیرمســـلمانان نیز در آن شـــرکت دارند. این اوقاف هم داخلی و هم 
بین المللـــی هســـتند. عالوه بر ایـــن مســـلمانان و غیرمســـلمانان به طور یکســـان از منافع 

موقوفات )اموال وقفی( بهره می برند. )32(

1. wakaf
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وضعیت موجود وقف در مالزی- 3-3
بنا بر اعالم دپارتمان اوقاف-زکات و حج1 زمین های وقفی در مالزی 11091.82 هکتار 
هســـتند و ارزشـــی برابر با 508 میلیون دالر امریکا دارند. تالش هایی در طی زمان توســـط 
ســـازمان های مربوطـــه - بخصـــوص مجلس های اســـالمی مذهبی ایالتی2 بـــا همکاری 
گرفته است. حکومت  گروه های مختلف برای توسعۀ زمین های اوقاف صورت  احزاب و 

کرده است.  مالزی نیز مبالغ برجسته ای را برای این هدف هزینه 
که از انتشـــارات جوهر به دســـت آمده و به زبان  کنونی وقف  فایـــل مربوط بـــه وضعیت 

گزارش اضافه خواهد شد. ماالیی است در دست ترجمه است و در آینده به 
کشور  کشورهای دنیا بوده است. این  مالزی در میزان بخشندگی حائز رتبه 10 در میان 
کمک مالی به خیریه با 58 درصد  در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قسمت 
کمک به خارجیان با 62 درصد و مشارکت مردم در رتبه 27 دنیا  در رتبه 17 و در قسمت 

ایستاده است.
گرفته است.3  کار داوطلبانه با 37 درصد در رتبه 17 دنیا قرار  همچنین در قسمت 

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

کرده است. مطالعه 
رتبه بندی  اســـاس ســـه شـــاخص میزان ســـهولت فعالیت بشردوســـتانه کشـــورها  بر 

شده است:
1. سهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی، 

کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی،  2. سیاست های مالیاتی برای 
1. JAWHAR, i.e. Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
2. SIRCs

3. در زمینـــه ی وضعیـــت موجـــود اوقـــاف و امورخیریه کشـــور مالـــزی، علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفـــت، به دلیا 
محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه، مطالب کاملتری یافت نگردید و 

تکمیا اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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کاال از مرزها یافت پول نقد و  3. سهولت ارسال و در
شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه به کشورها امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص 
کـــه مانع فعالیت هـــای بشردوســـتانه و عدد 5  کـــه عدد 1 معرف فضایی اســـت  می دهـــد 
تریـــن امتیاز  مختـــص به فضـــای حامـــی فعالیت های بشردوســـتانه اســـت. هلند بـــا باال
کشور در این  کشور و عربستان سعودی با پایین ترین امتیاز )69.1( آخرین  )83.4( اولین 
رتبه بندی هستند، درحالی که میانگین امتیاز کشورها 5.3 است و این کشور در شاخص 
کشـــورهای  ســـهولت فعالیت های بشردوســـتانه بـــا امتیـــاز 3.2 از 4.83 در رتبه 42 بین 

جهان ایستاده است.

شکل  3-1: شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه

یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور  مالزی در شـــاخص های ارز
کمـــک مردم به  کمک ها در بعـــد داخلـــی در معیارهـــای میزان  یـــه در بخـــش حجـــم  خیر

کشورهای سرآمد است. کار داوطلبانه جزو  مؤسسات خیریه و میزان 
یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در  عالوه بر این، این کشـــور در شـــاخص های ارز
زمینـــه وقف و امور خیریه در بخش شـــاخص های اســـالمی در معیارهای بقـــاع متبرکه و 
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کشورهای با رتبه باال است. مساجد و فعالیت در زمینه قرآن جزو 
کشـــور ســـاالنه حداقل مقدار 5.7 میلیارد  آمارهای بین المللی نشـــان می دهد در این 
که بین 23 تا 57 درصد آن صرف هزینه های بشردوستانه  ری می گردد  دالر زکات جمع آو

و انسانی می شود.
کشورهای شاخص در زمینه وقف و امور خیریه قرار دارد. کشور در  این 

کشورهای شاخص در زمینه وقف و امور خیریه شکل  2-3: 

کشـــورهایی با بیشـــترین پیشـــرفت در این زمینه در ســـال اخیر قرار  کشـــور در بین  این 
گرفته است.
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کشورهای با بیشترین پیشرفت در زمینه امورخیریه در سال اخیر شکل  3-3: 
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کشور را در شاخص بخشندگی نشان می دهد. یر رتبه این  شکل ز

کشورهای مختلف در شاخص بخشندگی در سال اخیر شکل  3-4: رتبه 

کشور مالزی- 3-1 کن مذهبی شاخص   مساجد و اما
یباترین و مهمترین مســـاجد کشور مالزی می توان مسجد جامع پوترا جایا، مسجد  از ز
کریستال، مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز، مسجد جامع مالزی، مسجد عبودیه 
یت  و مسجد فدرال )مسجد والیت( اشاره کرد چرا که هم از لحاظ معماری وهم از نظر هو
فرهنگی در مالزی شاخص هستند. به منظور آشنایی بیشتر با این مساجد، در ادامه این 

یژگی های مساجد مذکور پرداخته شده است. بخش به توضیح مختصری در رابطه با و

مسجد جامع پوترا جایا- 3-1-1
که به مسجد پوترا شهرت دارد در سال 1997 میالدی  کلنگ مســـجد جامع پوترا جایا 
گرانیتی این مسجد  گنبد صورتی رنگ  زده شـــد و بعد از دو ســـال به بهره برداری رســـید. 
یبایی خاصی به آن داده اســـت و شبســـتان اصلی مســـجد ظرفیت پذیرش بیش از 15  ز
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یرین مسجد با الهام از مسجد سلطان حسن در  هزار نمازگزار را دارد. دیوارهای شبستان ز
کـــش طراحـــی و اجرا شـــده اســـت. مســـجد پوتـــرا از یک شبســـتان اصلی،  کازابالنـــکا مرا
یان علوم دینی و صحن اصلی تشـــکیل شـــده  یژه طالب و دانشـــجو اتاق های آموزشـــی و
یری مالزی قرار دارد. این  ز کاخ نخست و کنار  است. مسجد پوترا در مرکز شهر پوتراجایا و 
المپور  کواال کیلومتری شمال  که بعنوان پایتخت سیاسی مالزی معرفی شده در 35  شـــهر 

واقع شده است.

شکل   3-5: مسجد جامع پوترا جایا

کریستال- 3-1-1 مسجد 
کریستال از ســـال 2006 آغاز شـــد و در ســـال 2008 میالدی به پایان  ســـاخت مســـجد 
کریســـتال خالص ســـاخته شـــده اســـت، دومین مسجد بزرگ  که از  رســـید. این مســـجد 
یباترین مســـاجد  کارتا و یکی از ز جنوب شـــرقی آســـیا پس از مســـجد جامع اســـتقالل جا
کریســـتالی با معماری داخلی بی نظیر خود ظرفیت 25  مالزی به شـــمار می آید. مســـجد 
یســـت در ترنگانو به شـــمار می آید. اگرچه  هـــزار نمازگـــزار را دارد و منطقه اصلی جذب تور
اســـتفاده از مصالـــح ســـبک همچون شیشـــه، آن را مقـــداری ناپایدار و شـــکننده نشـــان 

یادی برخوردار است. می دهد؛ اما معماری داخلی آن از قوام و صالبت ز
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کریستال شکل  3-6: مسجد 

مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز- 3-1-3
از  مســـجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه معروف به مسجد “ عالم شاه “ یکی 
المپور است.  واقع در 50 کیلومتری غرب کواال زیباترین مســـاجد دنیا در شهر “عالم شاه” 
شبستان اصلی مسجد عالم شاه، ظرفیت پذیرش 24 هزار نمازگزار را دارد. ورودی شبستان 
از سبک معماری عثمانی  آن  که در ساخت  دارد  بلندی وجود  و  مسجد، محراب سفید 
از جاذبه های  الدین عبدالعزیز شاه، یکی  الهام گرفته شده است. مسجد سلطان صالح 
توریستی کشور مالزی است. معماری مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه، تلفیقی 
با  آن  بلند  این مســـجد، چهار مناره  اســـت. اصلی ترین جاذبه  و ماالیی  ایرانی  از معماری 
ارتفاع حدود 140 متر هستند. این مناره ها، جزو بلندترین مناره های دنیا هستند و گنبد آبی 

و سفید مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه میان آنها خودنمایی می کند.

شکل  3-7: مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز
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مسجد جامع مالزی- 3-1-1

شکل  3-8: مسجد جامع مالزی

المپور می باشـــد که درسال 1907 ساخت آن  مســـجد جامع قدیمی ترین مســـجد کواال
آغاز و در ســـال 1909 بدست سلطان سالنگور افتتاح شده است. این مسجد درست در 
محـــل تالقـــی دو رودخانه گنبک و کالنگ قرارگرفته اســـت. ســـالن نمازخانـــه اصلی این 
کـــه بزرگ ترین آن هـــا دارای 21 متر و 30 ســـانت ارتفاع  مســـجد دارای ســـه گنبد می باشـــد 
که برای اقامه نماز جمعه  زهای جمعه پذیرای نمازگزارانی است  است. این مسجد در رو
به آن محل می آیند و حتی خیابانهای اطراف را نیز پر می کنند. منظره شب این مسجد و 

کل این خیابان بی نظیر است. به طور 

مسجد عبودیه- 3-1-5

شکل  3-9: مسجد عبودیه

مســـجد عبودیه بین ســـال های 1913 تا 1917 میالدی ساخته شـــده است. معماری 
بیرونی مســـجد عبودیه بیشتر شبیه به سبک معماری مسجدهای هندوستانی است اما 
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یبا و شـــکوهمند از معماری اصیل و ســـنتی اســـالمی  ید تلفیقی ز وقتی داخل آن می شـــو
آمیخته با ذوق و سلیقه ایرانی را می توان به وضوح دید.

مسجد فدرال )مسجد والیت(- 3-1-1
گوست 2000  کلنگ این مسجد 80 میلیون دالری در 15 مارس 1996 زده شد و در 30 آ
یر بنای 37 هزار متر  رســـمًا افتتاح شد. این مسجد در زمینی به وســـعت 13.4 هکتار و ز
مربع بنا شـــده و بعنوان چهل و چهارمین مســـجد ســـاخته شده توســـط دولت مالزی و از 
رمیانه در طراحی  المپور است. تأثیرات فرهنگ و معماری خاو کواال یستی  جاذبه های تور
گرفتن از مسجد آبی استانبول در ترکیه بوضوح پیداست.  یژه الهام  و خلق این مسجد، بو
گنبد و طاق نیمه  گنبد اصلی، چند نیـــم  گنبد منشـــعب شـــده از  یژگی شـــامل 22  این و
که با هنرمندی سنگتراشان بطور خیره  ر آن است. بلندای این مسجد 27 متر است  مدو
یـــم در اطراف  کر کننده ای ســـاخته شـــده اســـت. همچنین قلمکاری هـــای آیه های قران 
یبایی خاصی را بر  گرانبها انجام شـــده ز که بوســـیله طراحان ایرانی با ســـنگهای  محراب 

کم می کند.1 فضای داخلی و شبستان این مسجد حا

شکل  3-10: مسجد فدرال )مسجد والیت(

1. در زمینه ی وضعیت مســـاجد و اماکن مذهبی کشور مالزی، علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیا محدودیت 
های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیا 

اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.



| فصل چهارم | 

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور مالزی و امور خیریه در 





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

مقدمه- 1-1
یگـــران و معرفی طبقه بندی  کنشـــگران و باز در ایـــن فصل در ابتدا پس از بیان ادبیات 
یگران فعال در حـــوزه وقف،  کامـــل باز یگـــران فعال در یـــک موضوع ، بـــه معرفی  انـــواع باز
یم. ابتدا دپارتمـــان جوهر را به عنوان  کشـــور مالزی می پرداز امورخیریه، قرآن و مســـاجد در 
یری معرفـــی می کنیم. در ادامه  ز متولـــی اصلی اوقاف و امورخیریه در دپارتمان نخســـت و
که مسئولیت امور مساجد و مسابقات قرآنی در دپارتمان  دپارتمان توسعه اسالمی مالزی 
یری را دارد شـــرح خواهیـــم داد. نهاد بعـــدی مجلس مذهبی اســـالمی ایالتی  ز نخســـت و
که شرح داده خواهد  به عنوان متولی وقف و امور خیریه در ایاالت و مناطق فدرالی است 
که به عنوان متولی مساجد  کامل دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی  شد. بعدازآن به معرفی 
و فعالیت هـــای قرآنـــی در ایـــاالت و مناطـــق فدرالی فعالیـــت می کند خواهیـــم پرداخت. 
گذراند. در  ســـپس بازوی اجرایی دپارتمان جوهر یعنی بنیاد وقف مالزی را ازنظر خواهیم 
کرده و در انتها نگاشـــت نهادی  یـــه در حوزه های مختلف را بررســـی  آخر مؤسســـات خیر

نمایش داده خواهد شد.

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، 
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کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 
تقسیم می شوند:

سیاست گذار- 1-1-1
که باید توســـط دولت،  که برنامه هایـــی را تعیین می کند  سیاســـت گذار نهادی اســـت 

کسب وکارها و غیره دنبال شود. 
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که  به واسطه آن دولت به منظور 
ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشم انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل 
تبدیل می کند. لذا سیاست گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور کل، سیاست 
می تواند شـــکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـت های غیر مداخله ای، تنظیم، 

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

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

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

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 کنترل1: هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشند تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ 	 
تحمیل  اســـتانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانونی است. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
قانون گـــذاری یا تنظیم کنندگانی تنظیم شـــود که به واســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف 

1. command and control
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قانون مشروعیت دارند.  
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمـــی1: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در ایـــن بـــاره، اغلب انجمن هـــای تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
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 باشد. 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 توسط کســـانی دیده شود که با اهداف 
مختلف قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین ســـطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
کـــه فکـــر می کنند  چالش هـــای منتـــج شـــده از عالقه هـــای بیرونـــی کســـانی قـــرار دارد 
اســـتانداردها و قوانین به ســـمت کاهش تأثیـــر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشـــده 

است.       
یه ای 	  یق، سیاست، قانون، مکانیســـم قیمت، یا رو یق3: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو

اســـت که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک ســـو، می توان گفت که 
یق اســـت چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشـــو
یق  رفتارهـــای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد را  سعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
پاداش دهد. هدف عمده این اســـت که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را از 
طریق تحمیل/ وضع مالیات و کمک های مالی محدود یا متوقف کند. برای به کارگیری 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین خط مبنا،  این رو

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation



کشور مالزی 74  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یق ها و جریمه ها  انتخـــاب اهـــداف بـــرای بهبـــود و/ یا نگهداری و ســـپس اجـــرای تشـــو
 )PBR(1یق، تنظیم مبتنی بـــر عملکرد می باشـــد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود در کیفیت  است که تشو
خدمات می باشـــد. به عالوه،  PBR بیشـــتر به اســـتانداردهای عملکـــرد خارجی متکی 
اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شرکت حساس است. مزایای PBR این است که 
بـــه بهبود در بهره برداری شـــرکت ها، کاهش هزینه های نگهـــداری و عملیات و بهبود در 
یق به صورت مکانیکی عمل می کند.  پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشـــو
بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری شـــرکت را فراهم  کاهش می دهد. به عالوه این رو
می کنـــد کـــه آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد. اگرچه به عنوان یکی از معایب این 
که واقعیت های  روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف اشاره کرد 
یکـــرد، عقالنیت اقتصادی  بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت. از مفروضات اصلی این رو
است که لزومًا در همه موارد یافت نمی شود.همچنین، گاهی اوقات پیش بینی تأثیر این 
گر قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند  یکرد مشـــکل است. به عنوان مثال، ا نوع رو

رفتار "بد" ، مانند آلودگی، می تواند پاداش بگیرد.

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 خدماتی جدید، ارتقای 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 اطالعـــات پایـــه ای از مجموعه  مـــوارد مذکـــور در حـــوزه وقف و امـــور خیریه فراهـــم آو

1. Performance-based regulation 
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ره ای بـــرای مؤسســـات خیریه نیز می توانـــد به عنوان  خیریه هـــا و یـــا انجام خدمات مشـــاو
گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر 

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

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
کشـــور  یگران فعال در  گران مطرح شـــده اســـت، باز کنش  که درباره  با توجه به ادبیاتی 
کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های  مالزی در ســـه حوزه وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما
کـــه در ادامه، توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این  مذهبـــی ایفـــای نقـــش می نمایند 

نهادها و نقش آن ها در این سه حوزه داده شده است.
که  یگـــر در حوزه وقف، امور خیریه، مســـاجد و قرآن در مالـــزی فعالیت می کنند  5 باز

عبارت اند از:

1.  دپارتمـــان اوقـــاف، زکات و حـــج مالـــزی )جوهـــر( )متولـــی وقـــف و امـــور خیریه در ســـطح 
نخست وزیری(

دپارتمـــان اوقاف، زکات و حج در 27 مارس ســـال 2004 )6 صفر ســـال 1425 هجری 
کابینه دولت  یر ســـابق عبداهلل احمد بداوی همزمان با معرفی  ز قمری( توســـط نخســـت و

مالزی تأسیس شد. این دپارتمان به اختصار جوهر نامیده می شود.
که ســـازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیش رونـــدۀ امت از طریق  جوهر متعهد اســـت 
ایجاد مؤسســـات قوی اوقاف، زکات و حج باشـــد. این دپارتمان مشـــتاق است تا به یک 
یت مؤسســـات  دپارتمان دولتی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق تقو

کالس جهانی تبدیل شود. اوقاف، زکات و حج در 
یت جوهر عبارت است از: بهبود توسعۀ اقتصادی- اجتماعی از طریق قدرتمند  مأمور
کمیت و ارائه  ســـازی مؤسسات اجتماعی اوقاف، زکات، مال و حج توســـط سیستم حا

خدمات.
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وظایف دپارتمان جوهر عبارت اند از:
یـــزی، اجرا، نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف، زکات و حج/عمره در جهت 	  برنامه ر

عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه
یـــزی و هماهنگـــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف، 	  برنامه ر

زکات و حج/عمره
ایجاد مشـــارکت های هوشـــمند با ســـازمان های دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ 	 

اوقاف، زکات و حج/عمره
انجـــام مطالعات و تحقیقات، انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامه های 	 

کامل از ثروت ها و ذخایر توسط جامعه و مسلمانان در جهت استفاده 
ری اطالعات 	  مســـاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی، مالی و فناو

و ارتباطات به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه.

1. دپارتمان توسعه اسالمی مالزی )متولی امور قرآنی و مساجد در سطح نخست وزیری(
کشـــور و پیشرفت، توسط  یۀ 1997 در راســـتای توســـعه ثبات قدم اسالمی  در اول ژانو
گردید. دپارتمان توســـعۀ  حکومـــت مالزی بـــرای ایفای نقش بخش امور اســـالمی ایجـــاد 
اســـالمی مالزی یک ســـازمان مذهبی در سطح حکومت اســـت که خدمات مختلف در 

کشور را فراهم می کند. تالش برای توسعه و افزایش مدیریت امور اسالمی در این 
چشـــم انداز این دپارتمان عبارت اســـت از: پیشـــرو بودن در ایجاد یک تمدن برتر برای 

کارآمد و مؤثر امور اسالمی تعریف شده است. یت آن ایجاد یک مدیریت  امت و مأمور
اهداف این دپارتمان عبارت اند از:

گستردۀ اسالم به کل جامعه	  اطمینان از آموزش 
توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزش دیده، صالح، اختصاصی و حکیم	 
توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزش ها و اخالق اسالمی	 

به عنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ 
یر را اجرا می کند: اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی ز

وظیفه اول: قانون گذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی	 
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وظیفه دوم: اداره و هماهنگی اسالمی	 
وظیفه سوم: هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی	 

3. مجلس مذهبی اسالمی ایالتی )متولی وقف و امور خیریه در سطح ایالتی(
چشـــم انداز این مجلس عبارت اســـت از تبدیل شدن به یک نهاد اســـالمی قدرتمند، 
یت آن به این صورت  الیق و قابل احترام و یک مدل سازمان اسالمی در سال 2025 و مأمور
کار، با عملکرد  که ماهر در  تعریف شـــده اســـت: توســـعۀ امت از طریق تشـــکیل یک نهاد 
خـــوب، وفـــادار و درســـتکار، دارای اقتصـــاد مســـتحکم، با تـــالش تبلیغاتی مؤثـــر، دارای 

مدیریت مؤثر دارایی ها و یک نهاد مذهبی فعال باشد.
اهداف این نهاد عبارت اند از:

ییس کل مجلس مذهبی 	  ارائۀ مشـــورت های حرفه ای و خردمندانه به سلطان ایالت و ر
ز رسانی قوانین اسالمی اسالمی ایالتی برای به رو

تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و گرایش استراتژیک	 
مدیریت بودجه پایدار و مالی )رشد حرفه ای(	 
افزایش دارایی های مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آن ها )دارایی خالص(	 
افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 
اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناخته شده	 
ارتقای سیستم درآمد و تدارکات، سیاست ها، فرآیندها و سازوکارها	 
توسعۀ راستای مدیریتی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و	 
توسعه و استفاده از مکانیزم و استعداد افراد و پتانسیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 

1. دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی )متولی امور قرآنی و مساجد در سطح ایالتی(
یر ســـایۀ خداونـــد متعال بوده و  کالس جهانی ز چشـــم انداز این نهـــاد بهترین بودن در 

یت آن مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثر تعریف شده است. مأمور
یر تشکیل شده است: اهداف این دپارتمان از بخش های ز

یرســـاخت نهادهای اســـالمی با بهترین سیســـتم ارائه خدمات به صورت 	  فراهم کردن ز
کارآمد و مؤثر



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

طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای برنامه های تبلیغی در تمام سطوح جامعه	 
طراحی، پیاده سازی و نظارت بر برنامه های توسعه خانوادۀ اسالم	 
اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفاده نشده	 
رش قوی مذهبی به مسلمانان	  پرو ارائۀ آموزش و
پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه	 
کیفیت مدیریت امور اسالمی	  یزی و اجرای آموزش به منظور بهبود  برنامه ر
کارآمد و 	  حصـــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـالمی به صورت 

مؤثر در سطح منطقه
کـــه در جهت ایجاد  یکـــی از بخش های این دپارتمان بخش مدیریت مســـجد اســـت 
کامیابی تمام بخش های  که با فعالیت ها و برنامه های مختلف جهت  جامعۀ مسلمانان 

جامعه به مسجد متعهد است تالش می کند.
یت این بخش مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین، مؤثرترین و نمونه ترین حالت  مأمور

یر سایۀ خداوند متعال است. ز
یر است: وظایف بخش فوق به شرح ز

مدیریت برنامه های متعدد مربوط به مسجد	 
مدیریت ساخت وساز و ثبت مساجد	 
مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت	 
کمیتۀ هیئت رئیسه خطبه	  مدیریت جلسات 
ری خطبه های نماز جمعه	  مدیریت تولید و جمع آو
یـــت تقاضای کالس ها / اســـاتید 	  هماهنگی/تعییـــن مالقـــات رئیس قســـمت، مدیر

ره های تکبیر و امامان جماعت دو

5. بنیاد وقف مالزی )بازوی اجرایی دپارتمان جوهر(
بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است. به طور رسمی در 23 جوالی سال 2008 
تحت فرمان قانون متولیان )الحاقی( 1952 توسط دپارتمان اوقاف، زکات و حج )جوهر( 

تأسیس شده است.
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چشـــم انداز این بنیاد تبدیل شـــدن به یک سازمان پیشرو در مباحث قدرتمند ساختن 
جامعه در مباحث موقوفات است.

یت آن عبارت است از: مأمور
کالس جهانی	  یس خدمات در  دستیابی به سرو
گاهی از پتانسیل های موقوفات	  ایجاد هوشیاری و آ
کل نگری و دید یکپارچه	  تولید منابع ثروت جدید از دارایی های موقوفه در یک 

یر است: عملکردهای بنیاد وقف مالزی به شرح ز
الف( افزایش سرمایه وقف

ب( پیاده سازی و برنامه های اجتماعی خیرخواهانه
کردن برنامه های سرمایه گذاری ج( اداره 
د( تنظیم برنامه های ارتقا و اشاعۀ آن ها

که  یـــه در موضوعـــات مختلفـــی فعالیـــت می کننـــد  در کشـــور مالـــزی نهادهـــای خیر
عبارت اند از:

گروه های مختلف	  دفاع و حمایت از 
حقوق حیوانات	 
کودکان	 
معلوالن	 
آموزش	 
یست	  محیط ز
سالمت و بهداشت	 
بومیان	 
مهاجران	 
سالمندان	 
خانواده های تک سرپرست	 
مشارکت اجتماعی	 
زنان	 
جوانان	 
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه - 1-3
با نقش های متفاوت در  همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی 
ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اماکن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی در 
این  به  ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط  این بخش،  نماینـــد؛ در  کشـــور مالزی فعالیـــت می 
نهادهای سیاست گذار،  و ســـپس  اســـت  نشـــان داده شـــده  کنشـــگران در شـــکل )1-4( 
تنظیم گر، تســـهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف 
وامور خیریه، مساجد و اماکن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی مورد تحلیل قرارگرفته اند.

کشور مالزی شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یگران متعددی در سطوح  در حوزه وقف، امورخیریه، قرآن و مساجد در کشور مالزی باز
رده شده اند. یری و مناطق ایالتی و فدرالی فعالیت می کنند که در شکل 4-2 آو ز نخست و
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شکل  4-2: بازیگران فعال در حوزه  وقف، امور خیریه، قرآن و مساجد در مالزی

دپارتمان جوهر- 1-3-1
که به اختصار جوهر نامیده می شـــود-  ابتدا دپارتمان اوقاف، زکات و حج مالزی را – 
یری است بررسی می کنیم. شکل  ز که متولی اصلی وقف و امورخیریه در سطح نخست و

4-2 صفحه ابتدایی سایت این دپارتمان را نشان می دهد.

شکل  4-3: صفحه ابتدایی سایت دپارتمان اوقاف، زکات و حج
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تاریخچه  دپارتمان اوقاف، زکات و حج- 1-3-1-1
دپارتمـــان اوقاف، زکات و حج در 27 مارس ســـال 2004 )6 صفر ســـال 1425 هجری 
کابینه دولت مالزی  که او  یر سابق عبداهلل احمد بداوی1 زمانی  ز قمری( توســـط نخست و

کرد تأسیس شد. را معرفی 
او در طی سخنرانی خود در آغاز نهمین برنامه مالزی در 31 مارس سال 2006 در دوان 

کرد: راکیات2 بیان 
گام هایی در جهت افزایش منابع سرمایه ای موجود مانند زمین و دارایی  " عالوه بر این 
اوقاف تحت مدیریت مجالس مذهبی ایالتی برداشته خواهد شد. این مجالس مذهبی 
ایالتی باید الزامات قانونی را رعایت کرده و نقشی فعال در توسعۀ اقتصادی امت مسلمان 

کنند." بردارند و در توسعۀ سرمایۀ انسانی نیز مشارکت 
یری-که مسئول  ز یر سابق در نخست و ز ین3 - و آغاز رســـمی توسط  عبداهلل بین مد ز
که در  امور اســـالمی بود- در 8 اکتبر ســـال 2004 )23 شعبان ســـال 1425 هجری قمری( 

گردید: کنوانسیون بین المللی پوتراجایا4 برگزار شد اعالم  مرکز 
یـــت و ادارۀ دارایی های  " دپارتمـــان اوقـــاف، زکات و حج در جهـــت اطمینان از مدیر
اوقـــاف، زکات و حج به صورت سیســـتماتیک و مؤثر بناشـــده اســـت. این سیســـتم مؤثر 

سطح ارائۀ خدمات را به یک سطح عالی می رساند")14(

شعارهای جوهر5- 1-3-1-1
یر است: این دپارتمان دارای دو شعار ز

1. با یکدیگر برای ساختن یک جامعۀ متمدن
یق را برای تسریع در توســـعه و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی  این شـــعار امید و تشو
تر توسعه پیدا خواهند کرد؛ بنابراین  کز اصلی جوهر به سطوح باال امت نشان می دهد. مرا
به مشـــارکت در ســـاخت یک امـــت عالی به عنوان یک کل و در کشـــور اشـــاره می کند. 
1. YAB Tun Abdullah Ahmad Badawi
2. Dewan Rakyat
3. Dato ‘Seri Abdullah bin Md Zin
4. Putrajaya(PICC)
5. JAWHAR
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به تبع آن جوهر متعهد خواهد بود که برنامه ها و دســـتورات برای توســـعۀ فرهنگ امت را 
اجرایی سازد.

1.  با یکدیگر برای تقویت جامعه
شـــعار جوهـــر همچنین مفهوم عمیقی را در بر دارد. این شـــعار یـــک دعوت برای تمام 
که  یزی و امور انجام شـــده توســـط دپارتمان اســـت  کارکنـــان بـــه ادامه همکاری در برنامه ر
کامل از تالش مشترک هر یک  دارای بهترین نتایج حاصله اســـت و درنتیجۀ یک ترکیب 
کارکنـــان اســـت. نتایج حاصل از این طرح در حال انجام قـــادر به ارائه بهترین عملکرد  از 
بوده و بنابراین در هدف ساخت یک امت بافرهنگ مشارکت می کند. در انجام وظایف 
کند. همچنین  یق می شـــود تا آن ها را با بهترین روش اجرا  کارمند تشو و مســـئولیت ها هر 
گردد.  که باید انجام  کیفیت محور بودن در همه فعالیت هایی را نشـــان می دهد  تعهد به 

)19(

مخفف جوهر- 1-3-1-3
گران بهاســـت. ایـــن کلمه   بـــان عربـــی می آید و بـــه معنای بـــاارزش و  کلمـــۀ جوهـــر از ز
به خودی خود امیدهای دپارتمان را برای تبدیل شـــدن به یک نهاد پیشـــرو و باارزش مانند 

گوهر نشان می دهد. یک 
کیفیت  " جوهر" همچنین در راستای آرمان های این دپارتمان برای تولید یک نتیجۀ با
که جلوه ای از مزایای استفاده از یک دپارتمان دولتی  گوهر اســـت؛  و باارزش به مانند یک 

کالس جهانی است. در 
کلمـــۀ جوهـــر همچنین یک مخفـــف را برای نـــام دپارتمان نمایـــش می دهد JA . یک 
اختصار برای دپارتمان اســـت. حرف W  وقف1 را نشـــان می دهد و حرف H  نشان دهندۀ 
که ترجمۀ مخفف شـــدۀ  حج2 اســـت. مال3 و زکات4 توســـط HAR نشـــان داده می شـــود 

کلمۀ دارایی5 از وضعیت عمومی اجتماعی - اقتصادی مسلمانان است. )20(
1. Endowments
2. Hajj
3. Mal
4. Zakat 
5. Property 
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منشور مشتری- 1-3-1-1
که ســـازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیش رونـــدۀ امت از طریق  جوهر متعهد اســـت 

ایجاد مؤسسات قوی اوقاف، زکات و حج باشد به وسیلۀ :
اجرای برنامه های ســـاالنه دپارتمان در رابطه با مؤسســـات اوقـــاف، زکات و حج /عمره 	 

به وســـیلۀ ایجاد همکاری های هوشـــمند با مجلس مذهبی اسالمی ایالتی1، نهادهای 
کز محلی و بین المللی بر طبق برنامه زمانی ایالتی زکات، مرا

کاری	  ز  ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگو به ذی نفعان و مشتریان، سریع در عرض 2 رو
ز کاری پس از 	  ره ای بـــه ذی نفعان و مشـــتریان ظـــرف مـــدت 1 رو ارائـــه خدمـــات مشـــاو

یافت درخواست. در
کاری	  ز  حصول اطمینان از پرداخت صورتحساب در عرض 7 رو
ز و آموزنده بودن وب سایت دپارتمان در تمام زمان ها )26(	  اطمینان از به رو

تمامی این ادعاها به صورت 100% اجرا شده اند. )27(

مأموریت و چشم انداز- 1-3-1-5
چشم انداز جوهر عبارت است از:

تبدیـــل بـــه یک دپارتمان دولتـــی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق 	 
کالس جهانی. یت مؤسسات اوقاف،زکات و حج در  تقو

یت جوهر عبارت است از: مأمور
بهبـــود توســـعۀ اقتصادی- اجتماعـــی از طریق قدرتمند ســـازی مؤسســـات اجتماعی 	 

کمیت و ارائه خدمات. )17( اوقاف، زکات، مال و حج توسط سیستم حا

1. MAIN(Majlis Agama Islam Negeri)
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ساختار سازمانی- 1-3-1-1
شکل 4-4 ساختار سازمانی دپارتمان جوهر را به نمایش می گذارد: )28(

شکل  4-4: ساختار سازمانی جوهر

شرح وظایف- 1-3-1-1
وظایف دپارتمان جوهر عبارتند از:

یـــزی، اجرا، نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف، زکات و حج/عمره در جهت 	  برنامه ر
عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه

یـــزی و هماهنگـــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف، 	  برنامه ر
زکات و حج/عمره

ایجاد مشـــارکت های هوشـــمند با ســـازمان های دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ 	 
اوقاف، زکات و حج/عمره

انجـــام مطالعات و تحقیقات، انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامه های 	 
کامل از ثروت ها و ذخایر توسط جامعه و مسلمانان در جهت استفاده 

ری اطالعات 	  مســـاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی، مالی و فناو
و ارتباطات1 به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه. )18(

1. ICT
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بخش های جوهر- 1-3-1-1
که عبارتند از: بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت،  جوهر دارای 5 بخش می باشـــد 
بخش اوقاف، بخش بیت المال، بخش تحقیق و هماهنگی بین المللی و بخش خدمات 

که وظایف هرکدام از این بخش ها در ادامه آمده است: مدیریت 

الف( بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت
یـــزی، هماهنگی و اجرای برنامه های مربوط به یکپارچگی و توســـعه انســـانی در 	  برنامه ر

انطباق با ماژول های مختلف1
یت هـــا و 	  اجـــرای فعالیت هـــای روابـــط عمومـــی: شـــکایات/بازخورد مشـــتریان، مأمور

دپارتمان اطالعات شرکت ها
مدیریت فعالیت های مرتبط با رسانه های جمعی )21(	 

ب( بخش اوقاف
ک و مستغالت با بخش خصوصی و دیگران	  کار هوشمند در جهت توسعه وقف امال
یزی، اجرا و دیده بانی برنامه های توســـعه وقف در برنامه های پنج ســـالۀ توســـعه 	  برنامه ر

اقتصادی مالزی
گواهینامه های استانداردهای مدیریت مالی برای استفاده مجلس	  یه ها و  ایجاد رو
ری ارتباطات در 	  ایجاد و هماهنگی توســـعه و تطبیق اطالعات و اســـتانداردهای فنـــاو

ری اطالعات و ارتباطات فناو
نظارت بر مدیریت و توسعه وقف	 
فراهم کردن مشـــورت ها و راه های ســـاده در توسعۀ ســـازمان و تمام معامالت مربوط به 	 

موقوفات
گزارش ها و ایجاد توصیه ها دربارۀ مسائل موقوفات	   انجام مطالعات، تهیه 
 مدیریت جلسات هماهنگی در سطح ملی و اجالس های مربوط به موقوفات 	 
گردهمایی های رسمی مربوط به امور وقف	   نمایندگی دولت در مذاکرات و 

1. PNI، PIPA, PIN
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کوچک با تأثیر باال با استفاده از بودجه دولت فدرال	  ژه های   اجرای پرو
همکاری هـــای هوشـــمند در جهـــت توســـعۀ دارایی هـــای وقفـــی از طریـــق مســـئولیت 	 

اجتماعی شرکت ها1 )22(

ج( بخش بیت المال

1. واحد زکات
یه ها، 	  یـــت قوانیـــن، آیین نامه هـــا، رو یـــزی، هماهنگـــی، استانداردســـازی و تقو برنامه ر

یع برای استفادۀ مجلس و دپارتمان زکات2 یه های توز ری زکات و رو مدیریت جمع آو
یه های اســـتاندارد برای مدیریت مالی و گواهی های دپارتمان زکات / مجلس 	  ایجاد رو

و شرکت مراقبت های خیریه
سازمان دهی جلسات هماهنگی در سطح ملی و اجالس های مربوط به امور خیریه	 
کردن توصیه ها و راه های ساده در توسعۀ سازمانی و امور مربوط به زکات	  فراهم 
ین پیشنهاد ها در موضوعات خیریه	  گزارش ها و تدو انجام مطالعات، آماده سازی 
ری های 	  ری اطالعـــات و فناو ایجـــاد و هماهنگی توســـعه و اتخاذ اســـتانداردهای فناو

ارتباطی توسط مجلس و دپارتمان زکات و
گردهمایی های رسمی مربوط به امور خیریه	  کشور در مذاکرات و  نمایندگی 

1. واحد منابع عمومی
یـــزی، اجـــرا و نظارت بر برنامه های توســـعه در برنامۀ 5 ســـالۀ دپارتمان عمومی 	  برنامه ر

اقتصاد
کردن توســـعۀ بودجه منابع عمومـــی، ارث، وصیتنامه هـــا و امانات در 	  طراحـــی و فراهم 

کشور سراسر 
طراحی و اجرای مشارکت بین مؤسسات منابع عمومی مانند امانه رایا برهاد3، دپارتمان 	 

زمین و معادن )دولتی(، مؤسســـات بانکداری، بنیاد توســـعۀ اقتصاد اسالمی مالزی4، 
1.Corporate Social Responsibility (CSR)
2. JZN
3. Amanah Raya Berhad (ARB)
4. YAPEIM
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بنیـــاد اســـالمی مالزی دکاوه1 و دیگـــر نهادهای مربوط به مدیریت و توســـعۀ اجتماعی_  
کشور اقتصادی 

یت سیستم مدیریت و ادارۀ دارایی های عمومی، وصیتنامه ها، میراث 	  هماهنگی و تقو
و امانات

کشور و	  یه ها و پروتکل های منابع در سرتاسر  هماهنگی قانون، رو
طراحی و نظارت بر ایجاد توسعۀ دارایی منابع عمده نهادها در خزانه دولت )23(	 

د( بخش تحقیق و هماهنگی بین المللی
زرسانی و آنالیز اطالعات مدیریت حج و عمره	  ری، به رو جمع آو
کشور	  بینی سیستم مدیریت حج و عمره در داخل و خارج  باز
گزارش ها و پیشنهاد ها برای حج/عمره	  نظارت بر مسائل، آماده سازی 
نظارت و هماهنگی موضوعات مربوط به سیاســـت های مدیریت حج/عمره و مبالغ 	 

سرمایه گذاری شده
ره ای و انجمن رسمی مربوط به امور حج و مهاجرت	  جلسات با مسئوالن امنیتی، مشاو
طراحی و اجرای تحقیقات در رابطه با موضوعات وقف، زکات و حج	 
ایجاد مشارکت های هوشمند با مؤسسات آموزش عالی/ تحقیقاتی در زمینه های مرتبط	 
ایفـــای وظایـــف مربوط بـــه مدیریت برنامـــۀ اســـتراتژیک و انجام مطالعات اســـتراتژیک 	 

موردنیاز دپارتمان جوهر
آماده سازی پیشنهاد دربارۀ وقف، زکات، حج به بازار )مال( و بردن به شورای ملی فتوا	 
انجام امور مجالت و مقاالت جوهر )24(	 

ه  ( بخش خدمات مدیریت

1. واحد منابع انسانی و مدیریت
مدیریت امور مربوط به خدمات مدیریت	 
مدیریت بخش تدارکات	 

1. YADIM
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یابی دپارتمان مدیریت	  ارز
زارت	  نشست با دبیرخانۀ و
مدیریت امور پرسنلی	 
نگه داری فایل های دپارتمان	 
کارکنان	  رسیدگی به تفریحات و ایمنی 
مدیریت امور آموزش	 
ره های آموزشی	  طراحی و اجرای ماژول ها/دو

1. واحد مالی
مدیریت امور مالی	 
ژه و حفظ حساب خزانه داری	  گزارش مالی درنتیجۀ توقف های پرو تحلیل 

3. فناوری اطالعات
ری 	  کارآمد فناو اســـتراتژی های طراحی سیستم محاســـبات جوهر برای خدمات مؤثر و 

اطالعات و ارتباطات
ری اطالعـــات و ارتباطـــات در خـــط انتقـــال1، 	  ژه هـــای فنـــاو اطمینـــان از اجـــرای پرو

سیاست ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مقرر
یـــزی، توســـعه، هماهنگی، نظارت بر اجـــرا و نگه داری سیســـتم های نرم افزاری 	  برنامه ر

جهت پشتیبانی خدمات وب سایت جوهر
بینـــی الزامـــات امنیتـــی ســـخت افزاری/نرم افزاری و سیســـتم شـــبکۀ کامپیوتـــری و 	  باز

اطمینان از عملکرد صحیح و مؤثر
ری اطالعات و ارتباطات	  ارائه خدمات فنی و تعمیر و نگهداری امکانات فناو
ری اطالعات و ارتباطات	  ره فنی مربوط به فناو ارائه مشاو
ری اطالعات و ارتباطات	  بهبود مدیریت و عملیات جوهر از طریق استفاده از فناو
بردی دولت الکترونیک در جوهر	  کار کمک به پیاده سازی برنامه های 

1. ISP
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ری اطالعات و ارتباطات با دســـتورالعمل های امنیتی 	  نظـــارت بر انطباق امنیـــت فناو
ری اطالعات و ارتباطات )25( بخش فناو

برنامه ها- 1-3-1-9
یت و توســـعۀ گســـترش اقتصادی- اجتماعی امت درزمینۀ اوقـــاف، زکات، مال و 	  تقو

کز مربوطه حج/عمره از طریق همکاری نزدیک با ایالت های ملی مذهبی و مرا
کمیت صحیح مؤسسات اوقاف، زکات، مال و حج/عمره	  افزایش حا
گاهی جامعه در زمینۀ اوقاف، زکات، مال و حج/عمره و	  افزایش هوشیاری و آ
یج نتایج حاصل از اوقاف در میان مردم مالزی )17(	  تغذیه و ترو

بخش های دیگر- -1-3-1-1

1. شورای مشترک1
که در آن به کارمندان کانالی داده شده  شـــورای دپارتمانی2 یک رســـانه دوطرفه اســـت 
است تا با مدیریت در ابراز نظرات، دیدگاه ها و ایده های اندیشمندانه برای بهبود سازمان 

کنند. ارتباط برقرار 
که به طور مستقیم در مدیریت، مدیریت منابع انسانی و امور  تمام سازمان های دولتی 
مالی درگیر هستند و قدرت نظر دادن و تصمیم گیری در این موضوعات را دارند الزم است 
یس  کنند. به منظور تشـــکیل شـــورای مشـــترک باید پیش نو این شـــورای مشـــترک را ایجاد 
یـــب به هیئت  کارکنان برای تصو یـــت و  قانون اساســـی تنظیم شـــود و پـــس از توافق مدیر

گردد. مدیره ارسال 
کارکنان در یک  کید شدیدی بر منافع  حوزه کاری، شرایط و وظایف شورای مشترک تأ
کارگران با آن مواجه می شـــوند  که  ســـازمان دارد. عـــالوه بر ایـــن جهت غلبه بر مشـــکالتی 
کند. شـــورای  کارکنان عمل  می توانـــد به عنوان یک انجمن بـــرای مباحثه بین مدیریت و 
کارکنان برای خدمت با تعهد  کار در میان  مشترک فعال به طور غیرمستقیم قادر به القای 

و سازنده تر می باشد.
1. Majlis Bersama Jabatan(MBJ)
2. DJC
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که به  گیرند عبارت است از پوشش تمام مسائلی  که می تواند موردبحث قرار  مسائلی 
کاری مربوط می شود به جز تأثیر بر سیاســـت های دولت و یا مسائل شخصی؛ اما  شـــرایط 

موضوعات مرتبط به سیاست ها تنها باهدف تشریح اجرائیات می توانند بحث شوند.
کمک هزینه ها و  که می توانند در انجمن بحث شـــوند موضوعـــات  در میـــان مســـائلی 
امکانات مالی، خدمات، نقشـــه ها، خدمات پرســـنلی، رفاهی، اداری و مســـائل دیگر را 

پوشش می دهد.
که از جلســـه شورای مشترک باید حاصل شود می توان به ایجاد روابط  ازجمله مزایایی 
کار،  کیفیت  ری، بهبود  کارکنان، رضایت، افزایش بهره و و نگرش مثبـــت بین مدیریت و 
کارکنـــان، احترام متقابل، حل مشـــکالت، وفـــاداری به  یـــی در هزینـــه، توســـعه  صرفه جو

کرد. )29( سازمان و وحدت اشاره 

دپارتمان توسعه  اسالمی1- 1-3-1
که  بعد از دپارتمان جوهر، نوبت به بررســـی دپارتمان توســـعه اســـالمی مالزی می رسد 
کشور است. شکل 5-4  یری در  ز متولی اصلی امور قرآنی و مســـاجد در سطح نخست و

صفحه ابتدایی سایت این دپارتمان را مشاهده می کنید.

شکل  4-5: صفحه ابتدایی سایت دپارتمان توسعه اسالمی مالزی

1. Department of Islamic Development Malaysia
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تاریخچه- 1-3-1-1
کشور و پیشرفت، دپارتمان  یۀ 1997 در راستای توسعه ثبات قدم اسالمی  در اول ژانو
توسعۀ اسالمی مالزی توسط حکومت مالزی برای ایفای نقش بخش امور اسالمی ایجاد 

گردید.
که  دپارتمان توســـعۀ اســـالمی مالزی یک ســـازمان مذهبی در ســـطح حکومت است 
خدمات مختلف در تالش برای توســـعه و افزایش مدیریت امور اســـالمی در این کشور را 
یری از  فراهـــم می کند. این دپارتمان به عنوان یک ســـازمان مذهبی ، تصمیـــم به ارائه تصو

کشور به طور خاص و در جهان به طور عام دارد. تحول امور اسالمی در این 

کاری- 1-3-1-1 چشم انداز، مأموریت، شعار، اهداف و اخالق 
یت، شـــعار، اهداف و اخالق کاری دپارتمان توســـعه  یر چشـــم انداز، مأمور در جدول ز

اسالمی مالزی آمده است:

کاری دپارتمان توسعه اسالمی1 جدول  4-1: چشم انداز، مأموریت، شعار، اهداف و اخالق 

پیشرو در ایجاد یک تمدن برتر برای امتچشم انداز

کارآمد و مؤثر امور اسالمیمأموریت ایجاد یک مدیریت 

"معتبر و خردمند1"شعار

اهداف

گستردۀ اسالم به کل جامعه _ اطمینان از آموزش 
_ توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزش دیده، صالح، اختصاصی و 

حکیم
_ توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزش ها و اخالق اسالمی

کاری اخالق 

کار باایمان و اخالص  _
کار حرفه ای  _

_ اقدام به عنوان یک تیم
_ آماده برای رهبری و هدایت شوندگی

_ خدمت برای شادی همه

1. CREDIBLE AND WISE
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ارزش های مشترک- 1-3-1-3
یت های خود  کارمندان دپارتمان توســـعۀ اســـالمی به 5 ارزش مشترک در اجرای مأمور

جهت دستیابی به مجموعۀ چشم انداز پایبند هستند:
یت روح و روان آزاد در خدمت به دین، نژاد و ملت بر اساس اعتقادات 	  یت: دارای هو هو

اهل سنت
اعتماد: انجام وظایف با تعهد، ازخودگذشتگی و احساس مسئولیت با توجه به تعهدات	 
همکاری: بســـیج تالش، دانش و تجربه از طریق یک روحیۀ تیمی باال برای رســـیدن به 	 

یت سازمان چشم انداز و مأمور
ایمـــان، صداقت، وحدت: خدمـــت باایمان، صداقت و یکپارچگـــی از طریق اخالق 	 

کارآمد و ثابت قدم به منظور تولید یک اثر برجسته کاری نظام مند، 
رضایت خدای متعال: انجام کار بر اساس اصول شریعت جهت باال بردن جامعه برای 	 

رسیدن به رضایت خدای متعال )66(

شرح وظایف- 1-3-1-1
به عنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ 

یر را اجرا می کند: اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی ز
گذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی	  وظیفه اول: قانون 
وظیفه دوم: اداره و هماهنگی اسالمی	 
وظیفه سوم: هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی )53(	 

گذاری و استانداردسازی قوانین اسالمی 1. قانون 
ســـاده و مؤثر کردن و اجرای بخشنامه های شورای قانون گذاران دربارۀ مسائل اسالمی از 	 

طریق شورای ملی امور اسالمی مالزی
 وضع قانون، بررسی و اصالح قوانین اسالمی برای استانداردسازی در میان ایالت ها	 
کردن و استانداردسازی قوانین اسالمی در مالزی	   ساده و مؤثر 
وضع مصوبات و قوانین اسالمی برای سرزمین های فدرالی	 
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کردن اجرای قوانین اسالمی ایالت ها	   ساده و مؤثر 
کردن فتوا و انطباق اجرای آن	  ساده و مؤثر 

1. هماهنگی اداره اسالمی
گروه های منحرف تهدیدکننده امنیت ملی	  کنترل انحراف از ایمان )عقیده( 
کردن ادارۀ امور اسالمی برای ایالت ها	  ساده و مؤثر 
یـــزی سیاســـت های دولت و مدیریت امور اســـالمی بر اســـاس قوانین در قانون 	   برنامه ر

اساسی فدرال
ساخت تفکر تثبیت شدۀ اسالمی در میان مردم بر پایۀ اعتقادات اهل سنت	 
و 	  اســـالمی  فقـــه  اعتقـــادات،  درزمینـــۀ  جـــاری  موضوعـــات  در  تحقیقـــات  رهبـــری 

ستاره شناسی )معامالت( در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
کادر مبلـــغ و علمـــای اســـالمی از طریـــق برنامه هـــای آموزشـــی در مؤسســـات 	  ایجـــاد 

آموزش اسالمی
زارتخانه ها و ایاالت و 	  نظارت و ساده ســـازی اجرای سیاست های اسالمی در ســـطوح و

یت درک و قدردانی آن ها در میان جامعه تقو
ایجاد یک معیار در عمل و در خدمت اسالم از طریق قانون استاندارد	 
ره خدمات مربوط به اسالم در دولت و نهادهای خصوصی	   تبدیل شدن به مرکز مرجع و مشاو
تبدیل شـــدن به ســـازمان اصلی نظارت بر انطباق خدمات مختلف محصول اسالمی با 	 

قانـــون اســـالمی و مصـــرف به طـــور خـــاص در زمینه های سیســـتم های مالی اســـالمی و 
صنعت حالل

 برجسته ســـازی الوهیـــت اســـالم در ســـطوح ملـــی، منطقـــه ای و بین المللـــی از طریق 	 
زهای جشن اسالمی رقابت های ملی و بین المللی قرائت القرآن و مراسم رو

تبدیل شـــدن به مرکز یک مرحله ای اطالعات و اســـناد مربوط به تفکر اســـالمی و دانش 	 
تولیدشده از طریق انجمن ها و اجالس های مختلف در سطوح ملی و بین المللی

کمیتی در ســـطوح ملی 	  افزایـــش همـــکاری شـــبکه ای دعـــوت با ســـازمان های غیـــر حا
و بین المللی
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یت بقای مسلمانان در صباح و ساراواک در آموزش، دعوت و زمینه های اجتماعی 	  تقو
– اقتصادی

یت وحدت بین مسلمانان برای تبدیل شدن به جامعۀ غایی	  تقو
گروه های اقلیت	  یت دعوت در جامعۀ غیرمسلمانان، بومیان و  تقو
یت مدیریت پیروان جدید از طریق جنبه های هدایت، رفاه و حفاظت	  تقو
یزیون	  گسترش برنامه اسالمی از طریق رادیو و تلو
گســـترش برنامه هـــا باارزش هـــای اســـالمی و عناصـــر شـــخصیت بـــرای جلوگیـــری از 	   

مشکالت اجتماعی
ری با 	  رش و فرزند پرو پـــرو یـــت نهـــاد خانواده و محله از طریـــق مهارت های آموزش و  تقو

مفهوم تربیت1 اسالمی
ری اطالعات و ارتباطات	  توسعه و ارائۀ سیستم جامع اطالعات اسالمی از طریق فناو
یـــت امـــور اســـالمی در نهادهـــای فـــدرال و ایالتـــی از طریـــق برنامه هـــای 	  یـــت مدیر  تقو

خدمات آموزش

3. تنظیم و توسعه آموزش وپرورش اسالمی
کارشناسان در زمینه های مختلف دانش اسالمی	  توسعه یک تیم از 
 تبدیل مالزی به هاب آموزش عالی و پژوهش برای قرآن و حدیث در ســـطوح منطقه ای 	 

و بین المللی
رش اســـالمی مدارس مذهبی ایالتی 	  پرو  توســـعه و ســـاده و مؤثر کردن مدیریت آموزش و

و ملی
کنونی	  کالس های2 قرآن در آموزش ملی  کردن  توسعه و ساده و مؤثر 
یت نقش مسجد به عنوان مرکز دانش و توسعۀ تمدن جامعه شامل سطوح مختلف 	   تقو

جامعه )54(

1. tarbiah
2. KAFA
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منشور مشتری- 1-3-1-5
ایـــن دپارتمـــان برای انجـــام مســـئولیت و عمل به عنـــوان نهـــاد مرکزی اصلـــی در ارائه 
کیفیت  کیفیت در مدیریت امور اســـالمی از طریق هماهنگی تالش و بهبود  خدمات با
رش، آموزش و توســـعۀ  گـــذاری، پرو خدمـــات در زمینه هـــای دعوت، تحقیقـــات، قانون 

یر متعهد است: کردن خدمات ز اقتصادی اجتماعی با فراهم 
آماده سازی برنامه های دعوت و اجرای پیشرفت بر طبق برنامۀ زمانی	 
یافت آموزش	   آماده سازی نتایج تحقیقات ظرف شش ماه پس از در
یزیون و رادیو در 	  زانـــۀ تلو  آماده ســـازی برنامه هـــای مختلف دربارۀ اســـالم برای پخش رو

زمان دقیق اختصاص داده شده و ارائه شده در راه جذاب و قابل فهم
کودکان در سن شش تا 	   آماده سازی تعلیم و تربیت اسالمی پایه ای و مطالعه قرآن برای 

12 سال
یافت 	  فراهم کردن نتایج بر روی اســـتقرار نرم افزار کالس های قرآن ظرف ســـه هفته از در

درخواست
یس قانونی ظرف شش ماه پس از اتمام تصمیم گیری سیاست ها	  آماده سازی پیش نو
گواهی حالل1 برای مـــواد غذایی و کاالهای مصرفی مســـلمانان در عرض یک 	  ر   صـــدو

گواهینامه ر  گزارش و صدو یافت  هفته پس از در
کتاب، مجالت و بروشورها بر اساس برنامۀ زمانی	  یع   انتشار و توز
کیفیت جهت پوشـــش زمینه های ایمـــان )عقیده(، 	   آماده ســـازی خطبه هـــای نمـــاز با

حقوق اسالمی، اخالقی، اقتصاد و مسائل اجتماعی حال حاضر
یت ها و نیازهای 	  یزی شده، یکپارچه و حرفه ای بر طبق اولو ارائۀ آموزش از یک راه برنامه ر

موجود
ز)55(	  اطمینان از پرداخت و پذیرش ادعاهای پرداخت تکمیل شده ظرف مدت 14 رو

رده شده است. ردهای منشور مشتریان در پیوست آو دستاو

1. Halal Certificate
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ساختار سازمانی- 1-3-1-1
شکل 4-6 ساختار سازمانی دپارتمان توسعه اسالمی را نشان می دهد:

شکل  4-6: ساختار سازمانی دپارتمان توسعه اسالمی



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

فهرست شعب و بخش ها- 1-3-1-1

الف( دفتر مشاور حقوقی شامل 5 بخش:
زی 2. تحقیقات 3. هماهنگـــی 4. اجرا و پیگرد  1. مجلـــۀ حقـــوق و موضوعات امـــرو

یس قانونی 5. تهیه پیش نو

ب( بخش سیاست شامل واحدهای:
یزی و تحقیق شامل قسمت های:	  برنامه ر

1. مدیریت فتوا
2.  هماهنگـــی قوانیـــن )هماهنگ کننده بین ایـــن دپارتمـــان و دپارتمان های مذهبی 
یر قســـمت:1- اجـــرا 2- پیگـــرد قانونـــی 3- اداره و  اســـالمی ایالتـــی1( دارای ســـه ز

مستندسازی )57(
واحد هاب حالل	 
واحد روابط	 
واحد توسعۀ اسالمی:	 

رش  پرو که شامل مسائل مربوط به آموزش و نقش آن در حال حاضر افزایش یافته است 
اسالمی به خصوص قرآن، مدرسۀ مذهبی ایالتی2 و مدرسۀ مذهبی مردم می شود3.

هدف از این بخش عبارت اســـت از هماهنگی در اجـــرای برنامه های آموزش قرآن در 
کودکان  یشـــه کنی بی سوادی قرآن و مسلط شـــدن بر اصول دین برای  کشور برای ر سراســـر 
رش-  کیفت آموزش ازلحاظ پرو مســـلمان در ســـن 7-12 ســـال. عالوه بر این برای بهبود 
کیفیت  یس و یادگیری4 در مدارس مذهبی ایالتی و مردمی از طریق هماهنگی مؤثر و  تدر
بهبود داده شـــدۀ مدیریت و ادارۀ مدارس مذهبی ایالتی و مردمی در سراســـر کشـــور تالش 

می کند. )58(
یر است: این واحد شامل قسمت های ز

1. JAIN
2. SAN
3. SAR
4. P & P
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ری و فرهنگ. 1 نوآو
مدیریت مسجد. 2

یر است: که شامل قسمت های ز __ واحد توسعۀ انسانی 

1. دعوت
که قباًل توســـط  یزیون مذهبی  در اواســـط ســـال 1994، انتشـــار برنامه های رادیـــو و تلو
زارت اطالعات اداره می شد به بخش امور اسالمی واگذار شد و اکنون از طریق قسمت  و

دعوت انجام می شود. )59(
یر تشکیل شده است: یر قسمت های ز قسمت دعوت از ز

توسعۀ خانواده-اجتماعی و جامعه	 
انتشارات	 
مسجد پوترا1	 
مسجد توانکو میزان2	 

1. واحد رسانه
کانتی ایســـیک4 در  که از  یی بانام ســـالم اف ام3 اســـت  این واحد دارای شـــبکۀ رادیو
ز  یســـما5 بـــا فرکانـــس 91.1 اف ام از ســـاعت یـــک بامـــداد تـــا هشـــت صبـــح هـــررو رادیو و

پخش می گردد. )60(

3. مسجد ملی

1. واحد توسعه انسانی
یابـــی ماژول های تعلیم و  وظیفـــۀ اصلی این واحد عبارت اســـت از توســـعه، ارائه و ارز
کز تحقیقاتی دانشـــگاهی دپارتمان  کـــز تعلیم و تربیت و برنامۀ درســـی در مرا تربیـــت در مرا

توسعه اسالمی مالزی )61(
1. Putra
2. Tuanku Mizan
3. Salam fm
4. conty of Asyik
5. Wisma Radio
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یر قسمت های ذیل است: این واحد دارای ز
دارالقرآن	 
مؤسسه آموزش اسالمی مالزی1	 

که شامل واحدهای زیر است: ج( بخش مدیریت 
واحد مدیریت منابع انســـانی که از دو قســـمت مدیریت منابع انســـانی و توســـعۀ منابع 	 

انسانی تشکیل شده است. )62(
واحد مالی:	 

کارهای مربوط به امور مالی اداره و حساب ها و همچنین   این واحد مدیریت و انجام 
کز  ژه های توســـعه را بر عهده دارد. در همین حال در بخش های دیگر و مرا مدیریت پرو
کارکنـــان جهـــت مدیریت تـــدارکات،  مســـئول دپارتمـــان توســـعۀ اســـالمی افســـران و 
تخصیص و هزینه منصوب شده اند. مدیرکل دپارتمان توسعه اسالمی نقش مهمی را 

در نظارت و هماهنگی مدیریت مالی و حساب های دپارتمان ایفا می کند. )63(
واحد مدیریت اطالعات:	 

ری اطالعات  یرساخت های فناو  واحد مدیریت اطالعات به منظور توسعه نرم افزار و ز
که موظف شـــده است" 1- مالزی:  یر:  ز و ارتباطات در راســـتای این ایده از نخســـت و
یی به نیازهـــای مصرف کنندگان  اول مردم-کارایـــی در حـــال حاضر"2 برای پاســـخگو

که فراتر از زمان و مرزهای نژادی است.  است 
 خدمـــات ارائه شـــده شـــامل برنامه های مختلف، خدمـــات، تعمیـــرات و نگهداری و 
ری اطالعـــات و ارتباطات و شـــبکه های  یرســـاخت برای شـــبکه های فنـــاو تأمیـــن ز

کامپیوتری است.
 تحـــت واحد مدیریت اطالعات دو قســـمت دیگـــر وجود دارند: قســـمت اطالعات و 
بردی را از طریق همکاری با  کار کنون این قســـمت ها انواع برنامه های  قســـمت فنی. تا

کارشناسان خارجی توسعه داده اند. )64(

1. ILIM
2. 1Malaysia: People First, Performance Now
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واحد خدمات مدیریت:	 
کـــه وظایف آن را   واحـــد خدمات مدیریت قلب و ســـتون فقرات این دپارتمان اســـت 
ری و اثربخشـــی این واحد مســـیر دپارتمـــان را تحت تأثیر قرار  کرد. بهره و نمی توان انکار 
می دهد. این واحد به ســـه قســـمت اصلی تقسیم می شـــود:1-واحد مدیریت عمومی 

2-واحد مدیریت دارایی و اندوختۀ دولت و 3-واحد ارتباطات شرکت. )65(

برنامه استراتژیک دپارتمان توسعۀ اسالمی 9--1-11-1- 1-3-1-1
این دپارتمان از ابتدای تأسیس آن در سال 1968 نقش مهمی در مدیریت توسعه امور 

کرده است. اسالمی و نیز ساخت قدرت معنوی جامعه مترقی ایفا 
ســـند برنامه اســـتراتژیک دپارتمان توســـعۀ اســـالمی 2009-2014 جهت روشن نمودن 
یس  کاری این دپارتمان برای 5 سال آتی ایجاد شده است. این طرح پیش نو مسیر و قالب 
کارهای  با توجه به مســـائل جاری و چالش های مســـلمانان به وجود آمده اســـت. دستور 

ره اجرای آن تعیین شده است. که باید بر آن ها متمرکز شد در طول دو مختلف 
یزی و اجرای برنامه ها بر اساس  این برنامۀ استراتژیک یک راهنمای بسیار مهم برنامه ر
کارکنان دپارتمان اســـت. این ســـند همچنین  گرفته شـــده بـــرای  اســـتراتژی های تصمیم 
به عنوان یک مرجع برای مشتریان دپارتمان از سازمان های دیگر و ذی نفعان عمل می کند. 

که این هدف با موفقیت به دست آید. )68( امید می رود 

مجلس مذهبی اسالمی ایالتی1- 1-3-3
اکنون به بررسی مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به عنوان متولی امور وقف در ایالت ها 
یـــم. شـــکل 4-7 صفحـــه ابتدایـــی ســـایت ایـــن مجلـــس را  و مناطـــق فدرالـــی می پرداز

نشان می دهد:

1. Majlis Agama Islam Negeri
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شکل  4-7: صفحه ابتدایی سایت مجلس مذهبی اسالمی مالزی

چشم انداز، مأموریت و اهداف- 1-3-3-1

جدول  4-2: چشم انداز، مأموریت و اهداف مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

تبدیل شدن به یک نهاد اسالمی قدرتمند، الیق و قابل احترام و یک مدل سازمان اسالمی در چشم انداز
سال 2025

مأموریت
کار، با عملکرد خوب، وفادار و درستکار،  که ماهر در  توسعۀ امت از طریق تشکیل یک نهاد 

دارای اقتصاد مستحکم، با تالش تبلیغاتی مؤثر، دارای مدیریت مؤثر دارایی ها و یک نهاد 
مذهبی فعال باشد

اهداف

ییس کل مجلس مذهبی اسالمی 	  ارائۀ مشورت های حرفه ای و خردمندانه به سلطان ایالت و ر
ز رسانی قوانین اسالمی ایالتی برای به رو

گرایش استراتژیک	  تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و 
مدیریت بودجه پایدار و مالی )رشد حرفه ای(	 
افزایش دارایی های مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آن ها )دارایی خالص(	 
افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 
اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناخته شده	 
ارتقای سیستم درآمد و تدارکات، سیاست ها، فرآیندها و سازوکارها	 
توسعۀ راستای مدیریتی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و	 
توسعه و استفاده از مکانیزم و استعداد افراد و پتانسیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 



کشور مالزی  /  103 فلا چهارمش نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کاری- 1-3-3-1 شعار، اخالق و فرهنگ 

کاری مجلس مذهبی اسالمی ایالتی جدول  4-3: شعار، اخالق و فرهنگ 

" به دنبال نعمت های خدا "شعار

کار ی " صداقت- مراقبت و دوستی "اخالق 

کاری " یک دانش باارزش – یک ارتباط مؤثر "فرهنگ 

شعار دیگر: " مشاهدۀ اطمینان"
منطق شعار:

این شعار نقش و وظایف مجلس مذهبی اسالمی ایالتی را چنین بیان می کند: ارتقا، 
گرفتن توســـعه و اقتصاد و رفاه اجتماعی جامعۀ مسلمان در  یق، حمایت و بر عهده  تشـــو

انطباق با قانون اسالمی
یـــت  توســـعه اقتصـــادی همچنیـــن شـــامل زکات، وقـــف، ادارۀ امـــوال منقـــول، مدیر
ک بدون مالک، هبه  ک و مستغالت، امال وصیتنامه، پول غیر مطابق با شرع، توسعۀ امال

ری خیریه است. و جمع آو
درحالی که رفاه اجتماعی شـــامل مساجد، یتیم خانه ها، مؤسسات آموزشی اسالمی و 
یدگان، زندانی ها، فی سبیل  گرو کار خیر، به اسالم  گروه تهی دستان، فقرا، افراد مجری   8

اهلل و ابن السبیل1 می شود.
کلمـــات "مشـــاهدۀ اطمینـــان" بـــه هـــدف از مطابقـــت و احتـــرام به فرمان  به طورکلـــی 
اعلیحضرت پادشـــاه و مطابقت با مقررات در تضمین پیشـــرفت اقتصادی و اجرای رفاه 

اجتماعی ایالت اشاره می کنند. )70(

تعهد مجلس مذهبی اسالمی ایالتی- 1-3-3-3
کردن توسعۀ اقتصادی و  مجلس متعهد اســـت به: ارتقا، راندن، یاری رســـاندن و آغاز 

اجتماعی و رفاه جامعۀ مسلمان در راستای قانون.

1. Ibn sabil
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وظایف- 1-3-3-1
مجلس باید دربارۀ تمام مســـائل مربوط به امور مذهبی اســـالمی در ایالت به ســـلطان 
ره ارائه کند و در ارتباط با قـــوه قضائیه و در تمام امور در ایالت پس از  کرده و مشـــاو کمـــک 

سلطان باید قدرت اصلی باشد. )71(
دکتـــر ســـیتی ماشـــیتو محمـــود1- یـــک متخصـــص مشـــهور بین المللی اوقـــاف-  که 

یسد: کرده است می نو یژگی های اوقاف در مالزی را تحلیل و بررسی  و
کنونی مالزی موضوع وقف به یکی از امور مهم مسلمانان  بر اســـاس چارچوب حقوقی 
کلمۀ وقف در قانون اساســـی فدرال یافت می شود و تحت  کشـــور تبدیل شده اســـت.  در 
موضـــوع دولـــت )ایالت( قـــرار دارد. بـــا اختیارات قانون اساســـی- قانون وقـــف در قوانین 
ایالت ها با تعدادی از احکام اساسی و اداری قابل توجه جهت تنظیم موضوع اعالم شده 
کا2, سلنگور و نگری سمبیالن3 قوانین خاصی بانام  است. تعدادی از ایالت ها مانند مال
المپور4- مصوبات وقف ایجاد کرده اند. ایالت های دیگر شامل سرزمین های فدرالی )کواال

که دیگر موضوعات  پوتراجایا5-البوان6( این مقررات را در مجموعۀ قوانین حقوق اسالمی 
که شامل  کرده اند. تمرکز اصلی این قانون  مربوط به مســـلمانان را نیز شامل می شود مدون 
یه های ایجاد وقف، شـــرایط اعتبار داشـــتن آن،  یـــن در محدودۀ رو چندیـــن بخش از تدو
قدرت و حقوق مجلس های اسالمی مذهبی ایالتی به عنوان متولی اصلی، قدرت کمیتۀ 
مدیریت وقف، واگذاری موقوف، تأسیس صندوق های وقف و همچنین ارجاع به فتوا و 

قانون شریعت می باشد.
تمام قوانین ایالتی )مصوبات/احکام/ســـند( مقرر می کند که مجلس های اســـالمی 
مذهبی ایالتی__ همچنین به عنوان مجلس مذهبی اسالمی7 شناخته می شوند__ متولی 
اصلـــی تمـــام اوقاف انـــد__  چه وقف معمولـــی )وقف عام( و چه یک وقـــف خاص. برای 

1. Siti Mashitoh Mahamood
2. Malacca
3. Negeri Sembilan
4. Kuala Lumpur
5. Putrajaya
6. Labuan
7. Majlis
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که: مثال بخش 32 وقف )ایالت سلنگور( مصوبۀ 1999 بیان می کند 
بـــدون توجه به هر یـــک از مقررات مخالف در کنترل یا تأثیرگـــذاری بر هر وقف مجلس 	 

بایـــد متولـــی اصلی تمام اوقاف باشـــد چه وقف خـــاص و چه وقف عام کـــه در ایالت 
سلنگور واقع شده باشد.

که مجلس هر ایالت توسط  عبارت "متولی اصلی دارایی های اوقاف" نشـــان می دهد 
کند و  که بر تمام دارایـــی اوقاف نظارت  قوانین مربوطه ازنظر قانونی منصوب شـــده اســـت 
گروه یا نهـــاد دیگری دارای قـــدرت تولیت  مســـئول مدیریت و توســـعه آن ها باشـــد. هیچ 
یض قدرت بـــه دیگران یـــا وجود متولـــی خصوصی  منصـــوب نشـــده اســـت؛ بنابرایـــن تفو

غیرقانونی شناخته شده و با قوانین مطابقت ندارد.
که همـــه موقوفات باید در مجلس مذهبی اســـالمی واگذار  قوانین نیز اشـــاره می کنند 
که  گرفته شـــوند. همان طور  گردنـــد و اقدامـــات الزم جهت اجرای مواد اشاره شـــده در نظر 
کد ملی زمین 1956)ســـند 56( انجام  بـــرای اموال غیرمنقول ثبت نام باید مطابق با مفاد 

کا( مصوبۀ 2005 تصریح می کند: شود. برای مثال بخش 50 وقف )ایالت مال
مجلس باید تمام اقدامات الزم را که تحت این ســـند آمده اســـت در اسرع وقت ممکن 	 

کند. برای واگذاری وقفی اجرا 
یخ شـــروع وقف به مجلس واگذار 	  هـــر حق اســـتفاده و یا بهـــره ای از یک موقوفه باید از تار

گردد و مجلس ممکن است هر حق استفاده و یا بهره ای از موقوفه را از طرف هر فرد قبل 
کند. از ثبت نام وقف را ادعا 

کا قبل از آغاز این مصوبه باید بـــدون هرگونه انتقال، 	  تمـــام موقوفات واقع در ایالت مـــال
گـــذاری و یا انتقال وجه و دربارۀ تمام امـــوال غیرمنقول پس از ثبت نام تحت مفاد کد  وا

ملی زمین )سند 56 از 1956( بدین وسیله به مجلس واگذارشده است.
بـــر طبق مادۀ بخـــش 32 مجلس باید تمام اقدامات الزم بـــرای واگذاری را برای اهداف 	 

کا انجام دهد. خود مانند هر جای دیگر از ایالت مال
مجلـــس اداره تمـــام موقوفات را مطابق با شـــرط واقفان در زمان وقـــف انجام می دهد. 
همین طور با توجه به قوانین موجود ســـرمایۀ موقوف در جهت تعقیب اهداف ایجاد آن به 
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گرفتـــه می شـــود و به عنوان وجوه تفکیکی نگهداری خواهد شـــد و شـــامل بیت المال  کار 
نخواهد شـــد. درآمد آن ها پرداخت شـــده و بخشـــی از بیت المال را تشـــکیل می دهد. در 
یافت می شـــود و مطابق مقـــررات عمل  حالـــت وقـــف خـــاص، درآمد توســـط مجلـــس در

خواهد شد.
بنا بر قانون اسالمی وقف الزم است مجلس به عنوان متولی اموال اوقاف تا حد ممکن 
که واقف قرار داده است. مجلس همیشه باید در اداره  کند  بر مقررات و شـــرایطی نظارت 
که با منافع عمومی مرتبط اســـت هوشیار باشد. وظایف متولی قبل  و نظارت بر موقوفاتی 
یع عواید  ری و توز ری موقوفه و جمع آو از هر چیز حفظ و نگه داری بی عیب موقوفه، سودآو
کلۀ موقوفه را از هرگونه فقدان یا  بین ذی نفعان تشکیل شـــده اســـت. او همچنین باید شـــا

کند. تخریب محافظت 
موارد فوق مســـئولیت های مهـــم مجلس برای ایفـــای قوانین حقوقـــی به عنوان متولی 

اصلی همۀ موقوفات واقع شده در ایالت را بیان می کنند. )32(

اختیارات مجلس مذهبی اسالمی ایالتی- 1-3-3-5
مجلس مذهبی اسالمی ایالتی برطبق قانون دارای اختیارات ذیل می باشد:

داشتن جایگاه ذی نفع، وارث و نمایندۀ مورد اعتماد	 
اجرای فعالیت های تجاری و صنعتی	 
کمک های مالی	  یج فعالیت های تجاری از طریق  ترو
اجرای فعالیت های تجاری سرمایه گذاری مشترک	 
سرمایه گذاری	 
ایجاد مدرسه اسالمی، مؤسسه آموزش و پژوهش اسالمی	 
یافت وام	  در
کنترل یتیم خانه ها	  ساخت و 
ایجاد وام برای طرح آموزش عالی	 
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ساختار سازمانی مجلس مذهبی ایالتی- 1-3-3-1
یر دارد: مجلس مذهبی اسالمی ایالتی ساختاری سازمانی به شرح ز

1. بخش توسعه اجتماعی
یدگان گرو الف( قسمت مدیریت و توسعه تازه 

منشور مشتری:
یافت فرم درخواست اسالمی سازی	  ز پس از در اجرای روند اسالمی سازی در همان رو
ز پس از اتمام پروسه 	  یدن به اسالم در همان رو گرو گواهینامه  ر  اطمینان از صدو
ارائه اطالعات به غیرمسلمانان از طریق نمایشگاه مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و 	 

اطالعات اسالمی حداقل دو بار در ماه

شکل  4-8: ساختار سازمانی مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

وظایف:
کنترل ثبت نام قسمت	  زرسانی و  مدیریت، ضبط، حفظ، به رو
یزی و اجرای برنامه های آموزشی قسمت	  برنامه ر
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شناسایی، مدیریت و مراقبت امور رفاهی قسمت	 
مدیریت و اجرای برنامه های اسالمی تبلیغاتی ادراکی برای غیرمسلمانان )80(	 

یابی الرقاب1 ب( قسمت باز
منشور مشتری:

مدیریت فرآیند پذیرش کارآموز در عرض 2 ساعت پس از ثبت نام در پست گارد امنیتی	 
یخ سفر	  کاری قبل از تار ز  کارآموز ظرف 20 رو اجرای فرایند بازدید از خانواده 
انجام امور خانه رفاه شخصی حداقل 4 محل در یک سال	 
یافت یک رســـید از فرم درخواســـت 	  کاری پس از در ز  انجام یک تحقیق ظرف 14 رو

کامل افراد الرقاب
وظایف:

ره به زنان و نوجوانان درگیر مسائل 	  مدیریت خدمات حفاظت، توان بخشـــی، مشـــاو
اجتماعی

هماهنگی و نظارت بر خانۀ رفاه و پناهگاه حفاظت ایالت	 
کـــه نیازمند ترمیم 	  گروه اســـالمی  ره به افراد و  یـــت خدمـــات راهنمایی و مشـــاو مدیر

عقیده باشند )81(

ج( قسمت توسعه جامعه
وظایف:

مدیریت توسعه نسبت مسلمانان	 
مدیریت مستندسازی و	 
یدگان )82(	  گرو نظارت تازه 

کتابخانه د( قسمت اوقاف 
کتابخانه: پیشینۀ اوقاف 

کننده توســـعه جامعه و همچنین  که بررســـی  به عنوان یک نهاد مذهبی فعال اســـت 

1.  Ar-Riqab
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که باید برای همه، طرح های تهیه شده  منبع قابل توجهی از اطالعات و مواد مرتبط است 
برای توسعه مجموعه، امکانات و خدمات اوقاف کتابخانه واقع در مجلس قابل دسترس 

باشد.
وظایف:

ری و حفظ بهترین مجموعه در زمینه های مختلف و منابع عمدتًا اسالم در 	  جمع آو
ساخت نسل موفق جامعه

یرمجموعه های تابعه در پژوهش، آموزش 	  ارائه اطالعات و ارجاع منابع به مجلس و ز
و انتشار اطالعات

یت مجلس در دانش، 	  تبدیل شـــدن به یک مرکز مرجع اطالعات در حمایت از مأمور
عقیده و امور نسل اسالمی.

ری اطالعات در جامعه 	  آموزش و تغذیه روح عشق به دانش از طریق استفاده از فناو
مسلمان

منشور مشتری:
ز کاری برای کتابخانه در 	  بردی سیستم تأمین انتشار در 30 رو پردازش برنامه های کار

کشور سراسر 
کاری	  ز  رنال / مجله جدید در عرض 2 رو یافت هر ژو اطمینان از در
بر 1 دقیقه قبل از استفاده	  کار اطمینان از ثبت نام الکترونیکی 
کاری بعد از ثبت نام متقاضی	  ز  یت ظرف 5 رو کارت عضو ر  صدو

کتابخانه: نقش اوقاف 
ایجاد یک محیط منجر به یادگیری	 
ری منابـــع اطالعـــات مربوطه با توجـــه به نیازهـــای خود و به منظور تســـهیل 	  جمـــع آو

دسترسی خود
ارائه اطالعات جامع	 
بران به استفاده از منابع	  کار یق  تشو
کسب وکار از منابع خارجی )87(	  بران برای دسترسی به اطالعات  کار کمک به 
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امکانات و خدمات:
فضای سایبری	 
یس	  مرجع شمارنده سرو
کتابخانه	 

کتابخانه را به عنوان یک مرکز یک  یر یک سقف واقع شده و اوقاف  همه این خدمات ز
کرده است. )88( مرحله ای برای خدمات اطالعات به مجلس تبدیل 

1. بخش اقتصادی

الف( قسمت دارایی بیت المال
منشور مشتری:

یافت 	  یخ در ز کاری از تار اطالع از رسید فرم درخواست ایجاد وقف به واقف ظرف 14 رو
فرم درخواست

یل سند تکمیل شده با امضای واقف فرم درخواست انتقال مالکیت زمین به دفتر 	  تحو
ز کاری از ایجاد سند. سند عبارت است از انتقال مالکیت  زمین منطقه ای ظرف 21 رو
یب انتقال مالکیت  )44C(، تمام فرم های بخش ثبت )12A(  و فرم  )14A(، فرم تصو

)12B( کامل ارسال 
یافت نامۀ 	  یخ در ز کاری از تار اطالع رسانی به واقف در رابطه با تأیید ثبت نام ظرف 7 رو

مالکیت
ز کاری پس از 	  ر رســـید اذعان ارث مختلف به سازمان های مرتبط در مدت 14 رو صدو

پذیرش رسید پرداخت
ز 	  یـــد و یا فروش مازاد ارث ظرف مدت 14 رو یی، خر یی، کاهش گرو اطـــالع پذیرش گرو

یافت فرم درخواست یخ در کاری از تار
یافت می کند و اطالع صاحب 	  اطمینان از اینکه مشتری خدمات رضایت بخشی را در

بری وصیت ها بعد از بررســـی اســـناد وصیت های  وصیتنامـــه در رابطـــه با وضعیت کار
نوشته شده
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یافت اذعان اموال بدون مالک به مشـــتری ظرف مدت 7 	  یل رســـید در اطمینان از تحو
ک بدون مالک1 کاری پس از مالکیت امال ز  رو

اطمینان از پیاده سازی روند اختیار به سمت اموال بدون مالک پس از انقضای دوره اعالم	 
کاری پس از انجام 	  ز  یافت بازخورد توســـط مشـــتری ظـــرف مـــدت 14 رو اطمینان از در

ثبت نام به روش هبه  مناسب
وظایف:

مدیریت ارتقای اموال بیت المال مانند پول عدم انطباق، پول بدهکاران، وصیتنامه ها، 	 
هبه، اموال بدون مالک، صندوق سهم یتیم خانه

مدیریت برنامه، ذخیره سازی و اجرای وصیتنامه های خاص مسلمانان	 
مدیریت نرم افزار و اجرای اموال امانت و ارث	 
ری خیرات و مدیریت یتیم خانه )83(	  مدیریت جمع آو

ک و مستغالت ب( قسمت مدیریت امال
منشور مشتری:

کاری.	  ز  اطمینان از تکمیل، ثبت و پردازش فرم درخواست اجاره ظرف 14 رو
یافت شکایت توسط 	  یخ در ز کاری از تار بازدید از سایت و آماده سازی سند ظرف 14 رو

ک و مستغالت مدیریت بخش امال
وظایف:

ک و مستغالت مجلس	  زرسانی خط مشی اجارۀ امال مدیریت و به رو
ک و مستغالت مجلس و برنامۀ مالکیت زمین بیت المال	  یابی امال مدیریت ارز
ک و مستغالت مجلس	  مدیریت و ضبط خرید، فروش و پرداخت از امال
ک و مستغالت وقفی مجلس	  مدیریت و ضبط برنامۀ ثبت نام و ثبت نام مجدد امال
ک و مستغالت ثبتی وقف به واقفان	  اطمینان از ارسال لیست امال
ک و مستغالت وقفی مجلس	  گهی امال مدیریت و اعالن آ
ردن وضعیت مالکیـــت قطعی بـــرای زمین وقفی 	  یـــت نرم افـــزار برای بـــه دســـت آو مدیر

1. luqatah 
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مجلس در وضعیت موقت و
به عنـــوان دبیرخانـــه برای گردهمایی درآمد، نشســـت کمیته ســـرمایه گذاری و مدیریت 	 

کمیته وقف )94( نشست 

ج( قسمت امورمالی
منشور مشتری:

یت سیســـتم عملیات بخش مالی به سمت مدیریت کارآمد کار مؤثر در راستای 	  تقو
الزامـــات  MS ISO 9001;2008 و بهتریـــن تمرین مدیریت مالی مجلس مذهبی ایالتی 

اسالمی
ارائۀ یک تخمین ساالنه از بودجۀ مجلس و ارائه به سلطان ایالت در 31 اکتبر هرسال	 
زارت 	  آماده ســـازی صورت هـــای مالی ســـاالنه با توجه به اصول حســـابداری و ارائـــه به و

یل سال بعد ر یخ 30 آو حسابرسی ملی پیش از یا در تار
وظایف:

مدیریت عملیات مالی	 
رسید درآمد	 
پرداخت	 
حسابداری	 
تهیه بیانیه	 
مالی و تثبیت مجلس	 
مدیریت سرمایه گذاری	 
آماده سازی بودجه	 
کنترل مخارج و	 
کمیته بیت المال. )84(	  به عنوان دبیرخانه برای جلسۀ 
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3. بخش طراحی و پژوهش

الف( قسمت برنامه ریزی
وظایف:

تدبیر در مسائل انتقال مربوطه در مجلس )مرحلۀ اولیه(	 
یا و مؤثر )85(	  هماهنگی برنامه های خالقانه در مجلس به صورت پو

ب( قسمت پژوهش
وظایف:

یـــزی، پیاده ســـازی و نظارت بر پژوهش دربارۀ تهدید به تضعیف حرمت اســـالم 	  برنامه ر
به صورت سیستماتیک و دقیق چه از طریق همکاری پژوهش داخلی یا برون سپاری

کـــردن بینـــش و گســـترش مربوط بـــه اســـالم در ایالـــت در امـــور تضعیف کننده 	  فراهـــم 
حرمت اسالم

همکاری/هماهنگی با بخش تحقیق و توسعۀ نهادهای مجلس و دیگر نهادها. )86(	 

1-بخش شرکت

الف( قسمت مدیریت منابع انسانی
منشور مشتری:

ز در مدت 1 سال	  کارمند مجلس برای حداقل 3 رو گذراندن آموزش هر  اطمینان از 
یب در جلسۀ 	  یخ تصو کاری از تار ز  کارمند جدید ظرف مدت 30 رو مدیریت انتصاب 

کمیته منابع انسانی مجلس
کاری از 	  ز  کارمندان ظرف 5 رو کتاب رکورد شناســـه خدمات  ز شـــدن  اطمینان از به رو

یافت اطالعات یخ در تار
یخ رســـمی 	  کاری از تار ز  تهیـــه مخارج بـــرای کمیته انضباطی مجلـــس در عرض 30 رو

گزارش یافت  در
کیفیت مجلس	  گواهینامه از MS ISO 9001: 2008 سیستم مدیریت  ر  حفظ صدو

وظایف:
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یزی و نظارت بر پرسنل مجلس و ساختار سازمان	  برنامه ر
کارمند و امور خدماتی	  مدیریت استخدام 
مدیریت تمام سیاســـت ها، بخشـــنامه ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط 	 

به فعالیت های منابع انسانی
کارمندان و برنامه صالحیت	  یزی و مدیریت آموزش  برنامه ر
کارمندان	  مدیریت عملکرد 
کارمندان	  مدیریت جوایز و بازشناسی 
کارمندان	  کد رفتاری و نظم و انضباط  نظارت بر 
مدیریت رفاه و بازنشستگی	 
یگر. )89(	  مدیریت ارتقاء به عنوان یک عامل باز

ب( قسمت روابط شرکت
منشور مشتری:

یخ رسید شکایت	  کاری از تار ز  کی ظرف 3 رو اطالع رسانی به شا
اطمینان از بیان واضح هر آیتم در هر نقل قول نامۀ پیشنهادی صادرشده.	 

وظایف:
یل اطالعات مربوط به مجلس به دولت و 	  اطمینان از یک سیســـتم روشـــن و کامل تحو

دپارتمان های خصوصی و دولتی
همکاری و هماهنگی برنامه های مجلس مذهبی اسالمی و دپارتمان مذهبی اسالمی	 
یـــت قرارها و مالقات اعضای مجلس، کمیتۀ ســـابقۀ مجلس و کمیتۀ منطقه ای 	  مدیر

مجلس )90(

ج( قسمت فناوری اطالعات
منشورمشتری:

اطمینان از عملکرد مناسب شبکه و نرم افزار	 
بر	  کار توسعه و حفظ سیستم نرم افزار با توجه به مشخصات موردنیاز توسط 
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اطمینان از بازســـازی دوباره سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری معیوب ظرف مدت 	 
یافت شکایت یخ در ز از تار 20 رو

وظایف:
ری اطالعات مجلس	  حفظ و مدیریت استراتژی و سیستم فناو
بررســـی سخت افزار / نرم افزار و الزامات امنیت شـــبکه و همچنین حصول اطمینان از 	 

کامپیوتری. عملکرد سیستم 
یزی، توســـعه، هماهنگی، نظارت و حفظ سیســـتم نرم افزار اجرایی و همچنین 	  برنامه ر

وب سایت مجلسی )91(

د( قسمت مدیریت اداره
منشور مشتری:

یخ ارائه نامه نقل قول	  کاری از تار ز  ردن نقل قول از پشتیبان ظرف 7 رو به دست آو
ز کاری به 	  کتور و یک ســـند کامل ظـــرف 14 رو اطمینـــان از ارســـال ســـفارش محلی، فا

قسمت بیت المال
وظایف:

کار ساالنۀ مجلس	  مدیریت و هماهنگی اجرای 
مدیریت امنیت دفتر	 
مدیریت امور اداری و خودرو	 
هماهنگی سیستم تشکیل پرونده و ضبط	 
کاندیدای پشتیبانی حج توسط مجلس	  مدیریت 
مدیریت تدارکات مجلس، دارایی های منقول، فروشگاه و سهام تأمین	 
یافت و	  مدیریت دارایی و موجودی در
گردهمایی مدیریت دارایی مجلس )92(	  به عنوان دبیرخانه برای 

5. بخش حسابرسی عمومی
منشور مشتری:

گزارش  یخ  کاری از تار ز  کردن یک حکم حسابرســـی بـــرای حســـابرس در 14 رو مطـــرح 
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حسابرسی تأییدشده توسط رئیس حسابرس داخلی
وظایف:

مدیریت پیاده ســـازی حسابرســـی در مجلس و شـــرکت های تابعه مجلـــس و دپارتمان 	 
مذهبی اسالمی

یابـــی یک سیســـتم به منظور اطمینان از رعایـــت بهترین حـــاالت، قوانین و مقررات 	  ارز
گزارش و همچنین انطباق اجرای آن جهت تحت تأثیر قرار دادن عملیات و 

بررســـی اثربخشـــی در حفظ اموال مجلس و تأیید وجود امـــوال و همچنین محافظت از 	 
تقلب و قصور

کنترل داخلی به منظور تعیین عملکرد مناسب آن	  یابی سیستم  ارز
ژه ها و فعالیت به منظور تعیین اجرا به شیوۀ پیشنهادی	  بررسی پرو
ره به مجلس در مدیریت مالی	  مشاو
بررسی وجود و اثربخشی اجرای سیستم مالی و بهره برداری	 
کمیته حسابرسی )96(	  به عنوان دبیرخانه برای جلسات 

1. بخش مشاور حقوقی
منشور مشتری:

اطمینان از اینکه تمام امور حقوقی مجلس مذهبی اســـالمی در راســـتای قوانین فعلی 	 
مدیریت می شود.

اطمینان از اینکه تمام موارد شـــامل مجلس مذهبی اســـالمی در دادگاه شریعت توسط 	 
کارمند شریعت منصوب ارائه می شود. وکیل یا 

ز 	  اطمینـــان از اینکه تمام موافقت نامه های مجلس مذهبی اســـالمی ظرف مدت 21 رو
کامل از بخش مرتبط آماده می شود. یافت یک سند  یخ در کاری از تار

یافت یک 	  یـــخ در ز کاری از تار اطمینـــان از اینکـــه نظـــر اولیه قانونـــی ظرف مـــدت 14 رو
یادداشت از بخش و یا سازمان مرتبط آماده می شود.

وظایف:
اطمینان از محافظت همیشگی از تمام حقوق و منافع مجلس.	 
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هماهنگی مطالعات دربارۀ مسائل حقوقی مدنی/شریعتی مجلس	 
هماهنگی هیئت رئیسه وکالی مجلس	 
هماهنگی موارد مربوط به سفر دعاوی مدنی و شریعت	 
کنترل موردی فرآیندهای شامل مجلس در دادگاه شریعت و مدنی	 
ره قانونی مربوط به هرگونه مسائل مدنی و شریعت اشاره شده توسط مجلس	  ارائۀ مشاو
نظارت بر روند خدمات حقوقی به مســـلمانان واجد شـــرایط در هر مورد امور حقوقی در 	 

گواهینامه آشتی ر  گواهینامه طالق، صدو ر  دادگاه شریعت مانند صدو
گهی هـــای درخواســـت صادرشـــده 	  بررســـی و تأییـــد تمـــام اطالعیه هـــای حقوقـــی و آ

توسط مجلس
یـــب تمـــام شـــرایط و ضوابـــط موافقتنامه هـــای مجلـــس ازجمله قـــرارداد 	  بررســـی و تصو

ســـرمایه گذاری مشـــترک، فروش و قرارداد خرید، شـــرایط انتصاب عامل / یا تفاهم نامه 
مهروموم شده مجلس با طرف های خارجی

مسئول در انجام بررسی و تعریف نسبت به مصوبات اعمال شده توسط مجلس	 
گهـــی تمام قوانین و فتواهای تأییدشـــده توســـط 	  مســـئول در نظـــارت بر رونـــد اعالن و آ

گواهی شده توسط سلطان ایالت. مجلس و 
کمیته حقوقی و	  به عنوان دبیرخانه برای جلسات 
کـــره با هر دولت، نهادهای خصوصی و ســـازمان های 	  نماینـــدۀ مجلس در بحث و مذا

دیگر درگیر در اقدامات قانونی )95(

1. بخش مدیریت ارشد پروژه
منشور مشتری:

یخ 	  ز از تار رد1 در مدت 14 رو انجام بازرســـی ســـایت و آماده سازی یک ســـند گزارش برآو
یافت شکایت در

ژه	  اطمینان از پیروی از مشخصات تمام مسائل تعمیر و نگهداری و پرو
وظایف:

1. DASH
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ک و مستغالت مجلس از طریق سرمایه گذاری مشترک بین 	  ژه توســـعه امال مدیریت پرو
توسعه دهنده و شرکت های تابعه

ژه مجلس	  یابی پرو ک و مستغالت و ارز مدیریت تعمیر و نگهداری امال
ژه جدید مجلس در ایالت	  کار پرو گواهینامه پیشرفت  ر  مدیریت و صدو
مدیریت خدمات قرارداد از محل دارایی های غیرمنقول مجلس	 
ک و مستغالت مجلس	  مدیریت قبوض آب و برق امال
ک و مستغالت مجلس	  مدیریت برنامه استراتژیک اقتصاد و خرید امال
بررسی تناسب زمین و	 
ک و 	  ژه و نشســـت فنـــی توســـعه امال به عنـــوان دبیرخانـــه بـــرای جلســـه نظـــارت بـــر پـــرو

مستغالت مجلس)93(

منشور مشتریان- 1-3-3-1
ز یا 	  حصـــول اطمینـــان از اینکـــه هر نتیجۀ پذیرش شـــده در حســـاب مجلس همـــان رو

کاری بعدی وارد شود. ز  کثر رو حدا
ک 	  یی، فروش و یا خرید امال ردن، کاهش گرو گرو درآو اطالع رســـانی قبول درخواست از 

یخ نامۀ رسید انجام شود. کاری از تار ز  مازاد در ظرف چهارده رو
راثـــت مختلف به ســـازمان های درگیر در ظرف 	  ر پذیرش توصیه نامـــه از نتیجه و صـــدو

گیرد. یافت رسید پرداخت در پذیرش صورت  کاری پس از در ز  چهارده رو
گردد.	  ارائۀ یک فرصت و تسهیل امن، راحت و به خوبی مدیریت شده تضمین 
زرسانی می شود.	  اطمینان از اینکه اطالعات در وب سایت مجلس به طور منظم به رو
کاری انجام شود.	  ز  پاسخ به تمام درخواست های رسیده ظرف 14 رو
ز کاری بعد از زمان برگزاری آن صورت پذیرد.	  بخشنامه کردن دقایق جلسه ظرف 14 رو
ر رســـید به پرداخت کننده بالفاصله پس ازآنکه پرداخت در شـــمارندۀ بیت المال 	  صدو

یافت شد انجام شود. در
یخ رســـید تکمیـــل ادعا در بخش 	  ز کاری از تار تکمیـــل ادعاهـــای پرداخت ظرف 14 رو

بیت المال انجام شود. )76(
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فرم ها- 1-3-3-1
گون دارد  گونا مجلس مذهبی اســـالمی ایالتی فرم های مختلفی جهت فعالیت های 

که در جدول 4-4 برخی از این فرم ها نام برده شده است.

جدول  4-4: فرم های مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

چک لیست فرم های خالی آسیای میانه

فرم پست های خالی

فرم ثبت نام پیمانکار

ر فرم ثبت نام مشاو

فرم ثبت نام )تأمین / خدمات(

فرم وضعیت اعتبار سنجی اقامت

گرانت اعتماد فرم درخواست برگزاری 

فرم درخواست اجاره

فرم درخواست وصیت نامه

خدمات- 1-3-3-9
ازجملـــۀ این خدمات می توان بـــه خدمات اجاره ای )اجاره دادن اموال و مســـتغالت 

کرد. )97( مجلس به افراد مختلف( اشاره 

خدمات بیت المال- -1-3-3-1
ازجملۀ این خدمات می توان به:

خدمات مدیریت وصیتنامه )تهیه وصیتنامه و اجرای آن بعد از فوت شخص)98(	 
خدمات مربوط به مدیریت دارایی های بدون مالک )اموالی که صاحب آن مشـــخص 	 

نیســـت کـــه بیت المـــال پروســـۀ یافتـــن صاحـــب آن یـــا درنهایـــت بـــه خزانه رفتـــن آن را 
انجام می دهد()99(

که وارث درجۀ اول یا درجه دوم 	  خدمات مربوط به مدیریت میراث )مخصوص اموالی 
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که بیت المال پروسۀ انتقال آن ها را طی می کند()100( آن ها از بین رفته اند 
که فردی به فرد دیگر اهدا می کند()101(	  خدمات مدیریت هبه )هدیه ای 
یژه 	  خدمات مدیریت پول های عدم انطباق با شریعت )در رابطه با این، یک حساب و

در مجلس به منظور تسهیل جامعه مسلمانان با هدایت و دفع پول های عدم انطباق با 
که درآمدها را می توان بین جامعه مســـلمانان و جامعه  شـــریعت بازشده اســـت طوری 

کرد()102( غیرمسلمانان تقسیم 
خدمـــات مربوط به افراد مدیون )بـــه این صورت که افرادی که فرد طلبکار را نمی توانند 	 

کردن  کنند دین و قرض خود را در خزانه پرداخت می کنند و بیت المال برای پیدا  پیدا 
این افراد تالش می کند.( این افراد عبارت اند از:

که نمی توانند رهگیری شوند.	  طلبکاران و وارثانی 
که نمی توانند رهگیری شوند.	  دین به غیرمسلمانانی 
کشور مبدأ بازگردد.	  که نمی تواند رهگیری شده یا به  سپرده ای 
کرده اند و وارثی برای آن ها پیدا نمی شود.	  که فوت  طلبکارانی 
که نمی توانند شناسایی شوند.	  کارکنانی  سپرده و یا جبران خسارت از 
که نمی تواند به فروشنده پرداخت شود.	  درآمد فروشی 
که نمی توانند شناسایی شوند. )103(	  کاال  بدهی به تأمین کنندگان 

بـــان ماالیی اســـت و در آن  یکـــی از برنامـــه های مجلـــس مذهبی اســـالمی ایالتی به ز
کـــه در ادامه اهم ایـــن اســـتراتژی ها بیان  اســـتراتژی های ایـــن مجلـــس بیان شـــده اســـت 

می گردد. 

استراتژی های مجلس مذهبی اسالمی ایالتی- 1-3-3-11
گاه و اخالقی	  تشکیل جامعه ای پارسا، آ
افزایش استحکام اقتصادی	 
اجرای تالش های تبلیغاتی مؤثر	 
اطمینان از مدیریت مؤثر دارایی ها	 
ایجاد یک مدیریت نهاد مذهبی فعال	 
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الف- برنامه های استراتژی اول
برنامه مدیریت منابع انسانی آموزش دیده و باانگیزه	 
کلی	  کیفیت  برنامه مدیریت 
ری اطالعات	  ری فناو برنامۀ  مؤثر ارتباطات و نوآو
برنامۀ  مرکزی جامع منابع مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 

ب- برنامه های استراتژی دوم
طرح تحقیقی و توســـعه ای اشـــتراک وقف و دارایی های پایـــدار مجلس مذهبی 	 

اسالمی ایالتی
برنامـــه پایدار و مســـتحکم توســـعۀ  دارایی های پایدار مجلس مذهبی اســـالمی 	 

ایالتی
برنامـــه نگهـــداری ســـازگار و سیســـتماتیک دارایی های پایـــدار مجلس مذهبی 	 

اسالمی ایالتی
ج- برنامه های استراتژی سوم

یدگان1	  گرو کنترل تازه  برنامۀ  توسعه و 
برنامۀ  تبلیغاتی دوستانۀ  جهانی	 
برنامۀ  مراقبت از بیمار در بیمارستان	 
کیفیت	  سیستم ارائۀ  سازمان یافته و یک بنای با

د- برنامه های استراتژی چهارم
یزی شده	  برنامۀ  تدارک بودجۀ  طرح ر
بهترین برنامۀ  پذیرش تمرین مدیریت مالی	 
برنامۀ  هزینه ای )مصرفی( خردمندانه	 
برنامۀ  بازرسی مؤثر و زمان بندی شده	 

ه  - برنامه های استراتژی پنجم
کلی و برنامۀ  مراقبت از زنان	  تصفیۀ  عقیدۀ  مراقبتی_ دوستانه و 

1. New Convert Aqidah
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برنامۀ  حسابرسی جامع مالی و مدیریت	 
گاهی و ادراک قوانین شریعت و مدنی	  برنامۀ  آ

دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی1- 1-3-1
که متولی امـــور قرآنی و  یم  حـــال به بررســـی دپارتمان مذهبی اســـالمی مالـــزی می پرداز
مســـاجد در سطوح فدرالی و ایالتی در مالزی است. شـــکل 4-9 صفحه ابتدایی سایت 

این دپارتمان را نشان می دهد.

شکل  4-9: صفحه ابتدایی سایت دپارتمان مذهبی اسالمی مالزی

چشم انداز ، مأموریت و شعار- 1-3-1-1

جدول  4-5: چشم انداز، مأموریت و شعار دپارتمان مذهبی اسالمی

یر سایۀ خداوند متعالچشم انداز کالس جهانی ز بهترین بودن در 

مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثرمأموریت

کیفیت "شعار "مؤثر، سریع و با

1. Jabatan agama islam negeri(State Islamic Religious Department)
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اهداف- 1-3-1-1
یرســـاخت نهادهای اســـالمی با بهترین سیستم ارائه خدمات به صورت 	   فراهم کردن ز

کارآمد و مؤثر
 طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای برنامه های تبلیغی در تمام سطوح جامعه	 
 طراحی، پیاده سازی و نظارت بر برنامه های توسعه خانوادۀ اسالم	 
 اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفاده نشده	 
رش قوی مذهبی به مسلمانان	  پرو  ارائۀ آموزش و
 پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه	 
کیفیت مدیریت امور اسالمی	  یزی و اجرای آموزش به منظور بهبود   برنامه ر
 حصـــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـالمی به صورت کارآمد و 	 

مؤثر در سطح منطقه )109(

ساختار سازمانی- 1-3-1-3
شکل 4-10 ساختار سازمانی این دپارتمان را نمایش می دهد: )110(

شکل  4-10: ساختار سازمانی دپارتمان مذهبی اسالمی



کشور مالزی 124  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

بخش مدیریت مسجد- 1-3-1-1
یتی  دپارتمان مذهبی اســـالمی ایالتی در بخش  مدیریت مســـاجد چشم انداز و مامور

که در جدول 4- 6 بیان شده است. دارد 

جدول  4-6: جایگاه، چشم انداز و مأموریت بخش مدیریت مسجد

موقعیت
قسمت مدیریت مسجد یکی از قسمت های اداری دپارتمان مذهبی اسالمی به 

شمار می رود. برای نمونه این قسمت مدیریت تمام 353 مسجد را در ایالت سلنگور 
بر عهده دارد.

کامیابی تمام چشم انداز که با فعالیت ها و برنامه های مختلف جهت  ایجاد جامعۀ مسلمانان 
بخش های جامعه به مسجد متعهد است.

یر سایۀ خداوند ماموریت مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین، مؤثرترین و نمونه ترین حالت ز
متعال

الف( اهداف
حرکت به سوی مدیریت مسجد در بهترین سطح	 
کم بر مسجد ممتاز	  ین مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل های حا تدو
نظارت بر اثربخشی اداره و تعالی مساجد	 
 توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامه های آموزشی مسجد	 

ب( واحدهای بخش مدیریت مسجد
واحد اداره	 
واحد اهالی منطقه	 
واحد خطبه	 
واحد تکبیر	 

ج( فعالیت های بخش مدیریت مسجد
دپارتمـــان مذهبی اســـالمی ایالتی در بخش  مدیریت مســـاجد و حوزه اداره مســـاجد 

که در جدول 4-7 نشان داده شده است. فعالیت های مختلفی انجام می دهد 
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جدول  4-7: فعالیت های بخش مدیریت مسجد

کمیتۀ مالقاتادارۀ مسجد

کمک هزینه افتتاح مسجدپرداخت 

کالس تکبیرسرسبزی مسجد

افزایش آراستگی مسجدتعمیرات مسجد

د( وظایف قسمت مدیریت مسجد
مدیریت برنامه های متعدد مربوط به مسجد	 
مدیریت ساخت وساز و ثبت مساجد	 
مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت	 
کمیتۀ هیئت رئیسه خطبه	  مدیریت جلسات 
ری خطبه های نماز جمعه	  مدیریت تولید و جمع آو
هماهنگی/تعییـــن مالقـــات رئیس قســـمت، مدیریت تقاضای کالس ها / اســـتادان 	 

ره های تکبیر و امامان جماعت )111( دو

بنیاد وقف مالزی- 1-3-5
بنیـــاد وقف مالزی بـــه عنوان بازوی اجرایـــی دپارتمان جوهر عمل می کنـــد بنابراین در 
یم. شـــکل 4-10 صفحه ابتدایی ســـایت این بنیاد را  ادامـــه بـــه معرفی این بنیـــاد می پرداز

نشان می دهد.
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شکل  4-11: صفحه ابتدایی سایت بنیاد وقف مالزی

تاریخچه- 1-3-5-1
بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است. به طور رسمی در 23 جوالی سال 2008 
تحت فرمان قانون متولیان )الحاقی( 1952 توسط دپارتمان اوقاف، زکات و حج )جوهر( 

تأسیس شده است.
یر در مقامات  ز رئیـــس هیئت مدیرۀ متولیان دپارتمان اوقـــاف، زکات و حج به عنوان و
یری اســـت. درحالی که قائم مقام رئیس به عنوان رئیس کل بنیاد وقف  ز مذهبی نخســـت و
مالزی شـــناخته می شـــود. اعضـــای هیئت مدیرۀ متولیـــان از نماینده هـــای مجلس های 
یزی  زارت دارایی، یک نماینـــده از واحـــد برنامه ر اســـالمی هر ایالـــت و یـــک نماینـــده از و
یری و سه نماینده از بخش شرکتی تشکیل شده است. )1( ز اقتصادی دپارتمان نخست و

 چشم انداز و مأموریت- 1-3-5-1

چشم انداز
تبدیل شـــدن به یک ســـازمان پیشـــرو در مباحث قدرتمند ســـاختن جامعه در مباحث 

موقوفات
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مأموریت
کالس جهانی	  یس خدمات در  دستیابی به سرو
گاهی از پتانسیل های موقوفات	  ایجاد هوشیاری و آ
کل نگری و دید یکپارچه )3(	  تولید منابع ثروت جدید از دارایی های موقوفه در یک 

اهداف و عملکردها- 1-3-5-3

اهداف
ایجاد و گسترش وقف در کشور از طریق همکاری با مجلس مذهبی اسالمی به عنوان 	 

متولی اصلی امور خیریه
ایجاد و گســـترش وقف و دارایی مســـلمانان برای اهداف خیرخواهانه از طریق توســـعه 	 

کارهای اجتماعی خیرخواهانۀ مسلمانان اقتصادی – آموزشی و 
زی، مدرن و خالقانه در جهت حداکثر سازی عواید 	  افزایش ســـرمایه توســـط قوانین امرو

حاصل از امور خیریه
کـــردن نابرابری هـــای اجتماعـــی – اقتصـــادی در میان مســـلمانان 	  نمایانـــدن و معرفـــی 

کاهش فقر و به عنوان یک مسئله پیش رونده و مولد خصوصًا در جهت 
افزایش اطمینان واقفان و خیران.	 

عملکردها

الف( افزایش سرمایه وقف
اجرای برنامه ها برای انباشـــتن سرمایه گذاری های صندوق وجهی بنیاد برای اهمیت 

اقتصادی داشتن در نزد مسلمانان.

ب( پیاده سازی و برنامه های اجتماعی خیرخواهانه
که برای زندگی مناسب مسلمانان در دنیا و آخرت سودمند  یزی فعالیت هایی  برنامه ر
یی، یاری به نیازمندان و اعتمادسازی واقفان به  کمک هزینه های دانشـــجو اســـت مانند 

بهترین صورت ممکن.
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کردن برنامه های سرمایه گذاری ج( اداره 
یـــه مالزی در هر  اداره منابع ســـرمایه گذاری شـــده در بنیادهـــا و صندوق های امور خیر

که تقسیم و پراکندگی را موجب می شود. یب شدۀ قانونی  سرمایه گذاری تصو

د( تنظیم برنامه های ارتقا و اشاعۀ آن ها
برگزاری و سازمان دهی اجالس ها و سمینارها و مراسم مشابه دیگر و	 
گسترش اهداف بنیاد )4(	  نشر بروشورهای مختلف برای بسط و 

کمیته ها- 1-3-5-1 ساختار و شرح وظایف 

کاربرد وجوه وقفی )سرمایه های وقفی( 1. منبع و موارد 
از زمان تأسیس بنیاد وقف مالزی در سال 2008 منابع مالی این بنیاد و نحوۀ استفاده 

از آن ها به صورت ذیل است:

کاربرد وجوه نقدی بنیاد وقف مالزی1 جدول  4-8: منبع و موارد 

کاربرد وجوهاتمنبع وجوهاتردیف

1
زارت اوقاف- دولت فدرال از طریق و

یری ز زکات و حج نخست و

کارمندان __ حقوق 
__ صرف مخارج و برنامه های ترویجی بنیاد وقف مالزی

کوچک با اثرات بزرگ ژه های  __ توسعه پرو

2

کمپانی ها  کردن  وجوه ناشی از شرکت 
در مسئولیت های اجتماعی مشارکتی1

* واجد شرایط برای معافیت مالیاتی

کردن و توسعه برنامه های وقف اجتماعی 

1. CSR
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کاربرد وجوهاتمنبع وجوهاتردیف

3

کسب شده از  پول وقف مالزیایی 
همکاری:

کسر حقوق	 
از طریق سیستم وقف مالزی 	 

بنیاد وقف مالزی
از طریق باجه های شخصی 	 

–   باجه های بانک-حواله پول
از طریق انجمن های شهری	 

* واجد شرایط برای معافیت مالیاتی

کافی  __  تبدیل به دارایی های پایدار بعد از توسعه 
وجوهات و سرمایه ها

__  انتقال به مجلس اسالمی ایالتی مرتبط با 
که با بنیاد  کشورها  قدرت های دارای نفوذ در این 

وقف مالزی همکاری می کنند
کافی  که در انتظار برای وجوهات  __  درزمانی 

هستیم سرمایه ها در بنگاه های شاخه ای بانک 
اسالمی سرمایه گذاری می شوند. عواید حاصل از 

کار )چه سود ناشی از آن و چه درآمدهای  این 
کارهای خیریه  حاصل از دارایی های پایدار( برای 

جامعه مصرف می شود.

1. شیوۀ اداره
یری اداره می شود و اعضای آن از  ز یر در نخســـت و ز که توســـط و هیئت مدیرۀ متولیان 
یب خط مشی ها  نماینده های مجلس های اسالمی هر ایالت تشکیل می شود مسئول تصو

و سیاست های بنیاد وقف مالزی هستند.
که از ســـوی هیئت مدیرۀ متولیان  کمیتۀ اجرایی، مســـئول اجرای هر وظیفه ای است 

که عبارتند از: کمیته قرار دارند  تصمیم گیری شده  باشد. در بنیاد وقف مالزی 5 
کمیته مشورتی شریعت	 
کمیته مالی و سرمایه گذاری	 
کمیته بازرسی	 
کمیته مدیریت	 
کمیته همکاری )هم افزایی(	 

کمیته مشورتی شریعت الف( 
مشـــورت دادن به هیئت مدیـــرۀ متولیان در رابطـــه با عملیات هـــا و فعالیت های بنیاد 	 
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وقف مالزی
یب پیشـــنهاد های ارائه شـــده توسط دبیرخانه و قوانین مناســـب در نظر گرفته شده 	  تصو

توسط هیئت مدیرۀ متولیان در زمان مناسب
تحقیق و فراهم کردن دیدگاه ها از چشـــم انداز قوانین اســـالمی در هر پیشنهاد ارائه شده 	 

دبیرخانه بنیاد وقف مالزی.
که مصمم هستیم با الزامات 	  پیشـــنهاد برای بهبودها و آلترناتیوها برای هر پیشـــنهادی 

کمتر منطبق باشد قانونی 
ارائه هرگونه پیشنهادی که به نظر می رسد با اجرای آن بنیاد وقف مالزی به اهداف خود 	 

نزدیک می شود.
گر 	  تشـــکیل جلســـه برای ارائۀ بحث ها جهت حمایت دیدگاه ها به صورت پشتیبانی )ا

مناسب است( و
یب و تعدیل اسناد یا مقررات مربوط به اصول و شرایط در جهت اطمینان از اینکه 	  تصو

رده می کند. )5( ردها اهداف بنیاد وقف مالزی را برآو محصوالت و دستاو

کمیته مالی و سرمایه گذاری ب( 
مشـــورت دادن به هیئت مدیـــرۀ متولیـــان در فعالیت های ســـرمایه گذاری و مالی بنیاد 	 

وقف مالزی
یابی موقعیت مالی بنیاد وقف مالزی	  یزی و ارز گرفتن تحقیقات، برنامه ر بر عهده 
ارائۀ دیدگاه های خود دربارۀ اقدامات برای افزایش ســـرمایه، مدیریت و ســـرمایه گذاری 	 

مالی 
یزی هزینه ها به صورت محتاطانه برای بنیاد وقف مالزی )6(	  پی ر

کمیته بازرسی ج( 
اطمینان از کنترل داخلی مؤثر بر مسائل مالی، سرمایه گذاری، اجرایی، مدیریت و اداره 	 

کل بنیاد وقف مالزی
نظارت بر تمام روابط و ممیزی خارجی	 
گزارش دهی مالی	  کنترل داخلی و  یابی استانداردهای  ارز
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محققان مسئول برای احکام مالی	 
یابی عملکرد مدیریت داخلی و	  ارز
بازنگری قابل قبول با شرایط مشخص در ممیزی )7(	 

کمیته مدیریت د( 
مشـــورت دادن بـــه هیئت مدیرۀ متولیان در رابطه با مدیریت منابع انســـانی، خدمات و 	 

کارمندان و اعضا کارهای خیرخواهانه 
سیاست پیشنهادی بنیاد وقف مالزی برای مدیریت هیئت مدیرۀ متولیان برای رسیدگی	 
کل بنیاد وقف مالزی	  سرکشی به اداره 
یس بنیاد وقف مالـــزی به طرح ها و برنامه ها متناســـب با نیازها و 	  اطمینـــان از ارائه ســـرو

کنونی و ظرفیت های 
اطمینان از اجرای احکام مصوب توســـط هیئت مدیرۀ متولیان به طور دقیق و در زمان 	 

کوتاه )8(

کمیته همکاری )هم افزایی( ه  ( 
بحـــث و هماهنـــگ کردن همکاری هایی کـــه می تواند بین مجلس مذهبی اســـالمی و 	 

گیرد. دپارتمان اوقاف، زکات و حج و بنیاد وقف مالزی انجام 
کار و بسیج 	  به عنوان ســـازمان دهندۀ ایده در کشف بهترین متدها و گام ها برای انجام 

میـــان منابـــع مجلـــس مذهبی اســـالمی، جوهـــر و بنیاد وقـــف مالزی در توســـعه واقعی 
کمک های خیریه عمل می کند. دارایی ها و 

کـــردن هماهنگی و روابط ســـه گانه بیـــن مجلس مذهبی اســـالمی ، جوهر و بنیاد 	  اداره 
وقـــف مالـــزی برای اطمینـــان از اینکـــه هرگونه کار بـــه عهده گرفته شـــده جهت گردش 

گیرد. دارایی های وقف مؤثرتر و مولدتر انجام 
ارائـــۀ یـــک طرح یا یک ســـاختار هماهنگی که مابین مجلس و بنیـــاد وقف مالزی برای 	 

هیئت مدیرۀ متولیان بنیاد وقف مالزی به توافق رسیده است و
ژه هـــای انجام شـــده در هماهنگی بین 	  دیده بانـــی و نظـــارت بر اجـــرای فعالیت ها یا پرو
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مجلس و بنیاد وقف مالزی
 اطمینـــان از اینکـــه همـــۀ احکامی که توســـط هیئت مدیـــرۀ متولیان در طی جلســـات 	 

کوتاهی اجراشده اند. )9( یب شده است به طور دقیق و در زمان  تصو
مدیریت بنیاد وقف مالزی توسط یک رئیس اجرایی به نام دکتر ساب-هارون1 انجام 

که عبارت اند از: می شود و توسط پنج بخش حمایت می شود 
ژه ای	  توسعه تجاری و پرو
تحقیق محصوالت و موقوفه ها	 
یابی و هماهنگی	  بازار
تأمین هزینه و مشارکت	 
مدیریت منابع انسانی	 

یری بازرسی می شود و تراز مالی  ز مدیریت بنیاد وقف مالزی هرســـال توسط نخست و
گـــزارش ممیـــزی آن به  کـــه  ســـاالنه توســـط شـــرکت ممیـــزی خارجـــی بازرســـی می گـــردد 

یری ارسال می شود. )10( ز دپارتمان های ممیزی و قسمت امور حقوقی نخست و

 طریقه دریافت وقف مذهبی- 1-3-5-5
که عبارت است از: یافت موقوفه های مذهبی وجود دارند  دو راه برای در

کسر از حقوق ماهیانه	  طرح 
بدون طرح	 

برای حالت بدون طرح راه های مختلفی برای ارائۀ وقف های مذهبی وجود دارد:
بـــری بانکی برای  کار بـــران باید حســـاب  1. سیســـتم آنالین مشـــارکت نقـــدی مالزی )کار

گام های آن عبارت اند از: که  تراکنش داشته باشند( 
ثبت نام به عنوان واقف	 
پیروی از دستورالعمل موجود در پرتال	 

2. بدهکاری از طریق بانک می برهاد2 )در هر شعبه ای از این بانک(

1. Sub-Haron
2.May Berhad
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3. از طریق سفارش پول
4. از طریق مراجعه به دفتر وقف مذهبی در نهاد بنیاد وقف مالزی )13(

نهادهای خیریه- 1-3-1
در کشور مالزی نهادهای خیریه در موضوعات مختلفی فعالیت می کنند که عبارت اند 

از:
گروه های مختلف	  دفاع و حمایت از 
حقوق حیوانات	 
کودکان	 
معلوالن	 
آموزش	 
یست	  محیط ز
سالمت و بهداشت	 
بومیان	 
مهاجران	 
سالمندان	 
خانواده های تک سرپرست	 
مشارکت اجتماعی	 
زنان	 
جوانان	 

یادی  تعـــدادی از این نهادها صرفًا بر روی یکی از موضوعات باال تمرکز دارند و تعداد ز
از آن هـــا همزمـــان در چنـــد زمینـــه فعالیـــت دارنـــد. در ادامه نهـــاد شـــاخص در هرکدام از 

کرده و مختصرًا شرح خواهیم داد: موضوعات باال را معرفی 

انجمن خیریه قلب بزرگ1- 1-3-1-1
شکل 4-18 صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نمایش می دهد:

1. Great Heart charity Association
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شکل  4-12: صفحه ابتدایی سایت انجمن خیریه قلب بزرگ

حوزه فعالیت این انجمن عبارت است از: دفاع و حمایت، معلوالن، آموزش، بومیان، 
خانواده های تک سرپرست.

که در سال 2010 در ایالت سلنگور  این انجمن یک ســـازمان خیریۀ غیرانتفاعی است 
ری و باارزش برای  تأسیس شـــده اســـت. هدف این انجمن فراهم کردن کمک های ضـــرو
که در زندگی با سختی روبه رو شده اند. در اصل ارزش و هدف اصلی آن ها  مردمی است 
تبدیل امور خیریه به یکی از اجزای زندگی افراد است. هزینه این فعالیت ها از طریق حق 

کمک های مردمی تأمین می شود. )112( یت داوطلبان و  عضو

الف( برنامه های انجمن

1. برنامه خیریه دست در دست1
کلیدی فراهم می کند: ری را بر پایۀ دو جهت  کمک های ضرو در این برنامه انجمن 

جسمی	 
کوشـــش می کنند.  زمره خود  ردن ملزومات رو که برای به دســـت آو مردمـــی وجود دارند 
کـــرده و آن ها را در  ایـــن انجمـــن با کمک هـــای خود قصد دارد تـــا زندگی آن هـــا را راحت تر 

1. HAND-IN-HAND CHARITY PROGRAM
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زه خود یاری رساند. نیازهای هررو
انجمن به طور فعال منابع را برای کســـانی فراهم می کند که بیشـــتر نیازشان محصوالت 	 

زانه است. غذایی و آشامیدنی و احتیاجات رو
که نیاز به کمک مالی برای 	  برای مردم محروم که مشـــکالت بهداشتی دارند و کســـانی 

جراحی یا دیگر درمان های پزشکی دارند منابع مالی تأمین می شود.
انجمـــن بورس تحصیلی و دیگـــر منابع یادگیری برای دانش آموزانـــی ارائه می کند که در 	 

پیشبرد مطالعات خود با مشکالت مالی روبه رو هستند.
ذهنی	 

کلیدها برای یک زندگی شـــادتر است. انجمن مردم را  ســـالمتی مثبت ذهنی یکی از 
گروه های تهی دســـت با هدیۀ  کـــه خوش بین بمانند و از ســـالمتی ذهنی  یق می کند  تشـــو

کنند. شادی به آن ها مراقبت 
در این انجمن به طور فعاالنه فعالیت هایی برای ذی نفعان ســـازمان دهی می شـــود. این 	 

فعالیت ها شامل بازدید از باغ وحش، پارک، ناهار و دیگر برنامه هاست.
مکـــررًا پیام های مثبتی در وب ســـایت، فیس بـــوک، توئیتر و دیگر رســـانه های انجمن با 	 

انتشار مطالب خواندنی متنوع انتقال داده می شود.

فعالیت ها شامل:
زانه	  سفرهای رو
زانه	  پشتیبانی ماهانه محصوالت رو
چک آپ پزشکی	 
یی	  حمایت های مالی دارو
مرکز اجتماع انجمن برای افراد محلی )113(	 

ذی نفعان مدنظر عبارتند از:
موارد شخصی	 
بیماران دیالیزی	 
خانواده های محروم	 
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خانواده های تک سرپرست	 
کز	  مرا
خانه های سالمندان	 
یتیم خانه	 
کز معلولین	  مرا
پروژه های بومیان	 

1. برنامه آموزشی من و تو1
در ایـــن برنامـــه انجمـــن به طور فعاالنه بـــا دانش آمـــوزان از جوامع مختلـــف در مدارس 
ژه های جامعه با  همـــکاری می کند. این دانـــش آموزان ابتکار عمل را در ســـازمان دهی پرو

گرفت. )114( همکاری انجمن به عنوان حامی آن ها در دست خواهند 
ذی نفعان مدنظر عبارتند از:

تمامی دانش آموزان از دبستان تا دانشگاه
اهداف	 

گرفته شـــود. اجـــرای فرهنگ خیریه در  آمـــوزش باید به عنوان یک شـــکل خیریه در نظر 
ژه های  مـــدارس به عنـــوان یـــک نقطه آغـــاز بـــرای دانش آمـــوزان جهـــت ســـازمان دهی پرو
داوطلبانـــه جامعـــه در حین ارتقـــای دانش خود خدمـــت می کند و بنابرایـــن درون جامعه 

یق می نماید. انرژی مثبت تزر

3. برنامه جنگجویان زمین2
ز و برای یک فردای بهتر تالش می شود. در این برنامه برای محافظت از زمین برای امرو

اهداف	 
کوچکـــی از داوطلبـــان بـــرای ســـازمان دهی  گروه هـــای  در حـــال حاضـــر ایـــن انجمـــن 
ک کردن در هر آخر هفته در پارک های عمومی متفاوت اطراف شهرتشکیل  فعالیت های پا
کمک به  گران جامعـــه برای  داده اســـت. ایـــن فعالیت جهت تجربۀ تالش هـــای نظافت 

1. You & Me Educational Program
2. EARTH WARRIORS PROJECT
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کردن شهر فرصتی را برای شرکت کنندگان  کیزگی شهر و پی بردن به اهمیت تمیز  حفظ پا
یق می کند تا اعضای خانـــواده خود را به  فراهـــم می کند. انجمن شـــرکت کنندگان را تشـــو
یرا ایـــن فعالیت یـــک تجربۀ خوب آموزشـــی علی الخصوص بـــرای افراد  رنـــد ز همـــراه بیاو

نوجوان خانواده است.
یافت در مرکز اجتماعات انجمن قرار داده شـــده است.  عالوه بر این یک کیوســـک باز
که به آن هـــا احتیاج ندارند به  یافتی را  اهالـــی منطقه قادر خواهنـــد بود آیتم های قابـــل باز
کاهش و  یل دهند و در انجمن این آیتم ها به دســـته های اســـتفاده دوباره،  کیوســـک تحو

یافت تقسیم  می شوند. باز
استراتژی	 

ری زباله هر هفته در منطقه ســـاماندهی شـــود. انجمن اعضای  فعالیت هـــای جمع آو
گـــروه فیس بوک مطلع  ری زباله در  یـــخ دقیق، زمان و مـــکان فعالیت جمع آو خـــود را از تار

می سازد. 
ذی نفعان مدنظر:

یست	  محافظت از محیط ز
نسل آینده	 
تمام موجودات روی زمین )115(	 

1. برنامه برگزاری مراسم ختم
ری کمک ها از جامعه و ســـپس همکاری با  انجمـــن به عنوان یـــک محل برای جمع آو
گل و مراســـم  انجمن هـــای محلی برگـــزاری ختم عمل می کند و خدمات رایگان تابوت و 

ختم برای فقیران، محرومان و افراد تنها را فراهم می کند.
این خدمت دودسته از افراد را شامل می شود:

کرده اند و  کارگران خارجی که در بیمارســـتان فوت  1. افـــراد تنها، بدون خانواده، مســـن یـــا 
جنازه شـــان نزدیک به شـــش ماه در بیمارستان باقی مانده اســـت. بیمارستان انجمن را 

مطلع ساخته مراسم برگزار می شود.
2. اعضای خانواده های تهی دست که فوت کرده اند و خانواده قادر به پرداخت هزینه های 

مراسم ختم نیست انجمن برگزاری مراسم ختم را بر عهده می گیرد.
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گوســـت  ایـــن اقدامـــات پس از انجام اقدامات بـــرای تأیید جنازه صورت می گیرد. از آ
ســـال 2014 انجمن برگزاری 124 مراســـم ختم بر پایۀ رسوم بودیســـم را برعهده گرفته است. 

کارگران خارجی و مهاجران. )116( ذی نفعان عبارت اند از افراد محلی، 
کیفیتی خوب صرف  در این انجمن، داوطلبان می آموزند که مقداری از وقت خود را با
که به آن احتیاج ندارند  افراد مســـن و یتیمان نمایند. در این انجمن، افراد وســـایل خود را 
کار  کامل می کند و در اختیـــار نیازمندان قرار می دهد. با این  یـــل داده انجمن آن ها را  تحو

یست می شود. )117( کمتر وارد محیط ز مواد زاید نیز 

ب( اطالعات انجمن

1. تخصیص سرمایه و هزینه ها در سال 1-11
تخصیص ســـرمایه و هزینه انجمن خیریه قلب بزرگ در ســـال 2014  به ترتیب جدول 

4- 9 می باشد:

جدول  4-9: تخصیص سرمایه و هزینه ها در سال 2014

منبع مصرفیدرصد

ذخیره برای موارد تهی دست 12015 درصد

اداره و هزینه های عمومی20 درصد

هزینه های خیریه79 درصد

1. هزینه های خیریه )111(
هزینه های خیریه انجمن قلب بزرگ به تفکیک موارد هزینه ای در جدول 4-10 نشان 

داده شده است.
جدول  4-10: هزینه های خیریه انجمن قلب بزرگ

منبع مصرفیدرصد

برگزاری مراسم ختم46 درصد
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منبع مصرفیدرصد

افراد/خانواده تهی دست25 درصد

حمایت از درمان دیالیزی9 درصد

مرکز اجتماع انجمن7 درصد

ایتام4 درصد

اهدای موقت3 درصد

بالیای طبیعی2 درصد

برنامه آموزشی من و تو1 درصد

ژه بومیان1 درصد پرو

افراد معلول1 درصد

خانه سالمندان1 درصد

1-3-1-1 -Give.my انجمن خیریه
شکل 4-19  صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نشان می دهد.

Give.my شکل  4-13: صفحه ابتدایی سایت انجمن خیریه

ژه هـــای  پرو از  یـــه و حمایـــت  آموزشـــی خیر انجمـــن خدمـــات  ایـــن  حـــوزه فعالیـــت 



کشور مالزی 140  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

رش در سراسر مالزی به طور مستقیم است. پرو آموزش و
ژه های  ایـــن انجمـــن محلی برای قادر ســـاختن جامعـــه به مشـــارکت مســـتقیم در پرو
ژه های  که می خواهند پرو معلمان در سراســـر مالزی است. این انجمن برای همه مربیانی 
کنند اما در ســـرمایه آن مشـــکل دارند ایجاد شـــده اســـت.  آموزشـــی مهم و خالقانه را آغاز 
که می خواهد در  معلمان در سرتاســـر مالزی از این انجمن برای ایجاد ســـرمایه از هر فردی 

کرده اند. کالس درس در هر زمان- استفاده  آموزش تغییری ایجاد شود-یک 
ژه هـــا شـــامل ایجـــاد فضـــای آموزشـــی در مدارسشـــان، ســـفرهای آموزشـــی بـــرای  پرو
گاهی از میراث فرهنگی اســـت. هزینه این فعالیت ها از  کارگاه هـــای آ دانش آموزانشـــان و 

کمک های مردمی تأمین می شود. )119( طریق 

کنونی پروژه های 
کودکان روستایی ری اطالعات و ارتباطات برای  کردن دسترسی بهتر به فناو 1. فراهم 
کامپیوتر، پرینتر و  کردن امکانـــات مختلف همچون  ژه عبارت اســـت از فراهم   این پرو
اســـکنر برای دانـــش آموزان روســـتایی جهت دسترســـی بهتر بـــه اینترنـــت و امکانات 

ری اطالعات. )121( فناو

کودکان روستایی کردن دسترسی بهتر به فناوری اطالعات و ارتباطات برای  شکل  4-14: فراهم 
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2. سفرهای واقعیت مجازی
کودکان و دانـــش آموزان در  کارکرده خـــود به   عبـــارت اســـت از اهدای 30 تلفـــن همراه 

یتیم خانه ها برای استفاده آن ها. )122(

شکل  4-15: سفرهای واقعیت مجازی

3. دست به دست در علم و دانش برای مدرسه فیوجی
کودکان زنده مانده از ســـانحه ها و  کردن فرصت یادگیری برای   عبارت اســـت از فراهم 
ژه دانش آموزان برای دیدن وســـایل علمی به  تصادفات در مدرســـه فیوجی. در این پرو

بیرون برده می شوند. )123(

شکل  4-16: دست به دست در علم و دانش برای مدرسه فیوجی

که تغییر می کنند 4. دخترانی 
 عبارت است از افزایش مهارت و توانایی های دختران در زمینه های مختلف همچون 
کامپیوتری و افزایـــش مهارت های  بـــاال بـــردن اعتمادبه نفس، مهـــارت در برنامه هـــای 
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کامپیوتری را  ژه دانش آموزان بازی/داستان/برنامه  فکری و طراحی. در انتهای این پرو
طراحی و حل می کنند. )124( 

که تغییر می کنند شکل  4-17: دخترانی 

کمک های غذایی1- 1-3-1-3 بنیاد 
شکل 4-24 صفحه ابتدایی سایت این بنیاد را نشان می دهد.

کمک های غذایی شکل  4-18: بنیاد 

یســـت، بومیان،  کودکان، معلوالن، محیط ز حوزه فعالیت این بنیاد عبارت اســـت از: 
مهاجران، سالمندان، خانواده های تک سرپرست.

1. Food Aid Foundation
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این بنیاد توسط افراد متخصص در صنعت خدمات غذایی اداره و توسط تعدادی از 
یت  کارکنان و افراد داوطلب حمایت می شـــود. هزینه ایـــن فعالیت ها از طریق حق عضو

کمک های مردمی تأمین می شود. فعالیت های این بنیاد عبارت است از: داوطلبان و 
کـــز غذایی و 	  ری غذاهـــای حالل پخته شـــده مازاد از رســـتوران ها، هتل ها و مرا جمـــع آو

یع آن ها بین فقرا و نیازمندان توز
کنســـرو از 	  ری غذاهـــای حالل فاسدشـــدنی به صـــورت خشک شـــده یا داخل  جمـــع آو

تولیدکننده هـــای مواد غذایی، صادرکنندگان، عمده فروشـــان و تمـــام اهداکنندگان و 
یع آن بین خانه های خیریه)125( توز

بنیاد مراقبت های بهداشتی1- 1-3-1-1
صفحه ابتدایی سایت این بنیاد در شکل 4-25 نشان داده شده است.

شکل  4-19: صفحه ابتدایی سایت بنیاد مراقبت های بهداشتی

حوزه فعالیت این بنیاد عبارت است از: بهداشت و سالمت.
کردن  یـــه و غیرانتفاعی اســـت جهت فراهـــم  ایـــن بنیاد یـــک ســـازمان مردم نهـــاد خیر
که بیمه نیستند. هزینه  کم برای تهی دســـتان و افرادی  خدمات بهداشـــتی اولیه با هزینه 

کمک های مردمی تأمین می شود. این فعالیت ها از طریق 
1. Remedic Healthcare Foundation
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ارائه مالقات و چک آپ های معمولی در خانه توســـط پزشکان مجرب برای افراد بیمار 	 
و بستری در روستاها

سازمان دهی تورهای خدمات درمانی رایگان برای انتفاع جامعه	 
گاهی های بهداشـــتی و یاددادن روش های تشخیص 	  ره و آموزش جامعه دربارۀ آ مشـــاو

اولیه بیماری
ارائه کمک های مالی برای تحقیقات پزشـــکی و درمانی مانند آزمایش خون، پانســـمان 	 

زخم، مجاری تغذیه و مجاری ادرار
کمکی برای راه رفتن، 	  حمایت از توان بخشی با ارائه / اهدای صندلی چرخ دار، وسایل 

تخت، دستگاه مکش و پروتز
کمک به بیماران همودیالیزی با قرار دادن سهمیه درمان / حمایت مالی )126(	 

انجمن دست های افراشته1- 1-3-1-5
شکل 4-26 صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نشان می دهد.

شکل  4-20: صفحه ابتدایی سایت انجمن دست های افراشته

گروه ها. حوزه فعالیت این انجمن عبارت است از: مهاجران، حمایت از 
1. Rising Hands Association
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ایـــن انجمـــن یـــک مرکـــز غیرانتفاعی بـــرای کمک بـــه نیازمنـــدان شـــامل مالزیایی ها، 
کشـــورهای دیگر  کمـــک این انجمن بـــه افراد از  کشـــور اســـت.  خارجی هـــا و مهاجران در 
یتنام، بنگالدش،  کستان، سریالنکا، فیلیپین، اندونزی، و یه، پا همچون ایران، یمن، سور
پی و فلسطین را نیز شامل می شود. هزینه  نپال، میانمار، افغانستان، عراق، سومالی، اتیو

کمک های مردمی تأمین می شود. یت داوطلبان و  این فعالیت ها از طریق حق عضو
اهداف اصلی این انجمن عبارت است از:

کمک به مردم در توسعه آموزش و منابع انسانی  .1
ره دادن در موضوعـــات خانوادگـــی، شـــخصی و فرصت هـــای  2.  نصیحـــت و مشـــاو

تجارت در مالزی
زانه برای خانواده های فقیر. کردن غذا، لباس و نیازهای رو 3. فراهم 

کشورشان با خرید بلیت پرواز کمک به بازگشت خارجی های زندانی به   .4
یبایی، آرایش مو )برای خانم ها( ره های رایگان دربارۀ ز 5. ارائه دو

کالس های مکالمه زبان انگلیسی 6. برگزاری 
7. فراهم کردن خدمات نگهداری از کودکان، اطفال و افراد مسن در خانه هایشان )127(

کمک به آوارگان فلسطینی انجمن دست های افراشته شکل  21-4: 
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ژه های انجمن: پرو
کمک مالی به خانواده های فقیر  .1

کمک مالی به دانش آموزان برای تهیه لوازم التحریر  .2
کمک به ایتام  .3

کیف مدرسه یع  ژه توز 4. پرو
یع اقالم ماه رمضان 5. توز

گوشت بین خانواده های تهی دست یع  6. توز

شکل  4-22: پروژه های انجمن دست های افراشته

کمک به خانواده سلنگور1- 1-3-1-1 مؤسسه 
شکل 4-29 صفحه ابتدایی سایت این مؤسسه را نشان می دهد.

کمک به خانواده سلنگور شکل  4-23: صفحه ابتدایی سایت مؤسسه 

1. Selangor Family Aid Association
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حوزه فعالیت این مؤسسه معلوالن و سالمندان را شامل می شود.
کردن خانه برای سالمندان،  این مؤسسه یک مؤسسه غیرانتفاعی باهدف اولیه فراهم 
معلوالن، معلوالن ســـندروم دان و ایتام اســـت. هم اکنون مؤسسه 87 نفر را تحت پوشش 
دارد و قابلیـــت رســـیدن به 150 نفر را نیز دارا می باشـــد. این مؤسســـه 15 عضـــو برای انجام 

فعالیت ها دارد.
اهداف	 

1. مراقبت و توجه به افراد نیازمند مانند ســـالمندان، معلوالن ذهنی، ایتام، افراد سندروم 
که ســـطح مراقبت به تعداد این  کار به پرســـتاران مخصوص نیاز اســـت  دان. برای این 

پرستاران بستگی دارد. 
کـــردن پناهگاه برای افراد مورد آزار قرارگرفته خصوصـــًا کودکان آزاردیده و مادران  2. فراهـــم 

نیازمند با درآمد پایین یا بدون درآمد.
3. تأســـیس و مدیریت یک مرکـــز همودیالیز برای بیماران دیالیـــزی مخصوصًا برای موارد 

دیابتی.
کنان خانه و تهی دستان.  4. تأسیس و ایجاد یک کلینیک و مرکز خدمات درمانی برای سا
ایـــن کار نه تنهـــا یـــک خدمـــت بـــه اعضاســـت بلکـــه یـــک منبع درآمـــد برای مؤسســـه 

خواهد بود. )128(

کنان خانه و تهی دستان کلینیک و مرکز خدمات درمانی برای سا شکل  24-4: 
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کمک به خانواده سلنگور  شکل  4-25: شعار مؤسسه 

فعالیت ها	 
زانه برای سالمت نگه داشتن  یق به شرکت کردن در فعالیت های رو اعضا همیشـــه تشو
بدن و ذهنشـــان می شـــوند. ایـــن فعالیت ها غالبًا درمانی اســـت و در زمان مناســـب انجام 

می شود.
کارکنان برنامه های درمانی  کثر اعضا قادر به انجام امور شـــخصی خود نیستند  چون ا

اختصاصی برای آن ها در نظر می گیرند مانند صنایع دستی و نقاشی.
گروه های داوطلب سرگرم می شوند. این سرگرمی شامل شام،  همچنین اعضا توســـط 

فعالیت های اجتماعی و دیگر فعالیت هاست. )129(

انجمن مهندسان بدون مرز مالزی1- 1-3-1-1
گروه ها را شامل می شود. حوزه فعالیت این انجمن حمایت از 

ایـــن انجمـــن یـــک مؤسســـه غیرانتفاعـــی خیریه باهـــدف افزایـــش تخصـــص و تجربه 
کید بر  ژه های مهندســـی بـــا تأ یان مهندســـی و افـــراد حرفـــه ای در مالزی برای پرو دانشـــجو
که منافع حاصل از آن ها به  یســـت و قدرتمند ساختن جامعه می باشـــد  پایداری محیط ز

جامعۀ تهی دستان می رسد.

1. EWBM
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شکل  4-26: صفحۀ ابتدایی سایت انجمن مهندسان بدون مرز مالزی

یت	  مأمور
کـــردن نیازهای اولیه 	  همـــکاری با ســـازمان های دانش آمـــوزی و انجمن ها بـــرای فراهم 

جامعه نیازمندان از طریق طراحی و اجرای راهکارهای پایدار مهندسی
گاهی اجتماعی درزمینه امور خیریه و رفاهی	  کمک به انجمن ها در جهت افزایش آ
یق مهندســـان جوان و غیر مهندسان برای شرکت در کارهای 	  ارتقای مهندســـان و تشو

خیریه اجتماعی
چشم انداز	 

عبارت اســـت از دســـتیابی تمام مالزیایی ها به شـــش نیاز انســـانی پایه ای: آب، غذا، 
پناهگاه، انرژی، آموزش و بهداشت و درمان. )129(





| فصل پنجم | 

جمع بندی





جمع بندی- 5

کشـــور مالزی« با هدف  گـــزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقف و امور خیریه 
کـــن متبرکـــه، و قـــرآن و  یـــه، مســـاجد و اما بررســـی ســـاختار وضعیـــت وقـــف و امـــور خیر

کشور مالزی انجام شده است. فعالیت های مذهبی در 
کشور در جنوب شرق آسیا واقع شده  مالزی به معنای مجمع الجزایر مالیو است. این 
المپور و بخش  کواال که شامل دو بخش مالزی غربی مشتمل بر 11 ایالت به انضمام  است 
شرقی در جزیره بورنئو که شامل ایاالت صباح و ساراواک و یک جزیره کوچک به نام البوان 
کشـــور 329758 مترمربع است.  در خارج از جزیره صباح اســـت. وسعت سرزمینی این 
المپور پایتخت مالزی  کواال مالزی در 31 اوت 1957 به اســـتقالل دست یافته است. شهر 

المپور واقع شده است. کواال که در منطقه فدرالی  به شمار می رود 
بـــر اســـاس آخرین سرشـــماری در ســـال 2015، جمعیت ایـــن کشـــور 30.7 میلیون نفر 
)مردان: 16.56 و زنان 14.14( به ثبت رسیده است. نرخ رشد جمعیت در این کشور 1.39 
است در این کشور نرخ باسوادی بیش از 88.9 درصد است. زبان رسمی این کشور، مالیو 
اســـت لیکن زبان های انگلیســـی و چینی و تامیلی نیز در این کشور رواج دارد. دین رسمی 

مردم مالزی بر اساس قانون اساسی، اسالم )حدود 58 درصد از کل جمعیت( است.
که با الهام از سیستم  کشـــوری اســـت با نظام ســـلطنتی مشـــروطه   فدراســـیون مالزی 
حکومـــت پارلمانـــی انگلیس پایه گذاری و در بدنه حکومتی آن از سیســـتم های فدرال نیز 
کشور قرار دارد،  که در رأس حکومت این  اســـتفاده شده اســـت. پادشـــاه انتخابی مالزی 
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مانند سایر نظام های مشابه دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و از میان خانواده 
ره ای و به مدت پنج سال انتخاب می شود. رکن اصلی  سالطین 9 ایالت مالزی به طور دو
یر و  ز که نخست و یر به عنوان رئیس قوه مجریه است  ز قدرت در مالزی مربوط به نخست و
کابینه بر اساس انتخابات مجلس نمایندگان فدرال انتخاب و تعیین می گردند. اعضای 

پارلمان مالــزی دو مجـــلسی بوده و از مجالس نمایندگان و سنا تشکیل می گردد. نحوه 
ترین  اداره کشـــور مالزی، فدراتیو اســـت که شامل 13 ایالت و ســـه منطقه فدرال بوده که باال
یر و  ز مقام تشـــریفاتی هر ایالت، ســـلطان یا حکمران است و امور اجرایی نیز در اختیار سر و
کابینه ایالتی قرار دارد. ایالت ها دارای مجلس نمایندگان ایالتی مســـتقل می باشـــند که از 

طریق انتخابات مستقیم به هنگام برگزاری انتخابات سراسری تعیین می شوند.
کشـــور به عنوان  یایی سیاســـی و اقتصادی این  سیاســـت خارجی مالزی با توجه به پو
که بتـــــواند بیشترین  مکمل سیاســـت و اقتصاد داخـــــلی جهت گیری آن به گونه ای است 
که  کشـــور به همراه داشـــته باشـــد به طوری  ردها را برای منافع ملی این  منافـــع و دستــــــاو
رنمای 2020 این کشـــور طراحی و  چـــــارچوب و ســـاختار حرکت مالزی به جلو در قالب دو
گرفتن این اصل  ری و به خدمت  یزی شده است که محور اصلی آن را دانش و فّناو برنامه ر
در عرصه اقتصــــــاد و سیاست داخلی و خارجی تشکیل می دهد. به طورکلی شاید بتوان 
عامل اقتصـــــاد و هدف مالزی مبنی بر تبدیل شدن به اقتصاد برتر و نمونه را به عنوان یکی 
کشـــــور در آینده تعریف نمود.  از ابزارها و محرکه های اصلی تنظیم سیاست خارجی این 
یت آســـیایی در  کشـــورهای منطقه و اولو بر همین اســـاس عـــالوه بر موارد مذکور ارتباط با 
کشـــورهای اســـالمی نیز ازجملـــه اهداف و  قالب ســـازمان منطقه ای آ ســـه آن و ارتباط با 

گرایش های عمده سیاست خارجی مالزی به شمار می آید.
گســـترش و توســـعه بهداشـــت اهمیت قائل بوده است 5% بودجه  جامعه مالزی برای 
که یک  توســـعه بخـــش اجتماعـــی دولت به بهداشـــت عمومـــی اختصاص داده شـــده – 

افزایش بیش از 47% نسبت به رقم پیشین آن است.
یت های اساســـی دولت مالزی اســـت ازاین رو ســـاالنه  که آموزش، در زمرۀ اولو از آنجا 
کشور اختصاص می یابد. بالغ بر %97   کالنی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این  مبالغ 
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کـــودکان رده ســـنی 7 ســـال مالزیایی در سیســـتم آموزشـــی دولتی، مشـــغول بـــه تحصیل 
ترین ارقام افراد  که ازجمله باال کشور مالزی بالغ بر،  93% است  می باشند. نرخ افراد باسواد 
ر دولت مالزی به اجباری ســـازی  باســـواد دنیا، به شـــمار می آید. در آینده ای نه چندان دو

کرد. کودکان مالزیایی مبادرت خواهد  آموزش ابتدائی برای 
کمک هـــای بشردوســـتانه از طریـــق ثـــروت یکـــی از راه های ســـتایش یا تعظیـــم در برابر 
که توسط قانون  خداوند متعال است. وقف نیز یکی از عبادت های اولیه در اسالم است 

اجازه داده شده است.
کشور  کشورهای دنیا بوده است. این  مالزی در میزان بخشندگی حائز رتبه 10 در میان 
کمک مالی به خیریه با 58 درصد  در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قسمت 
کمک به خارجیان با 62 درصد مشـــارکت مردم در رتبه 27 دنیا  در رتبه 17 و در قســـمت 

ایستاده است.
گرفته است. این  کار داوطلبانه با 37 درصد در رتبه 17 دنیا قرار  همچنین در قسمت 
کشـــور در شاخص ســـهولت فعالیت های بشردوســـتانه با امتیاز 3.2 از 4.83 در رتبه 42 

کشورهای جهان ایستاده است. بین 
یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور  مالزی در شـــاخص های ارز
کمـــک مردم به  کمک ها در بعـــد داخلـــی در معیارهـــای میزان  یـــه در بخـــش حجـــم  خیر

کشورهای سرآمد است. کار داوطلبانه جزو  مؤسسات خیریه و میزان 
یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در  عالوه بر این، این کشـــور در شـــاخص های ارز
زمینـــه وقف و امور خیریه در بخش شـــاخص های اســـالمی در معیارهای بقـــاع متبرکه و 

کشورهای با رتبه باال است. مساجد و فعالیت در زمینه قرآن جزو 
به طور عمومی اوقاف در مالزی به 3 دستۀ اصلی تقسیم می شوند:

وقف عام	 
وقف خاص	 
وقف مشترک	 

که باهدف رفاه عمومی یا خیرات  وقف عام به هر نوعی از اعطای وقف اشاره می کند 
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کـــردن ذی نفعان خاص )اشـــخاص یا سازمان ها/مؤسســـات( یا هدفی  بدون مشـــخص 
خـــاص انجام می شـــود. برخالف آن وقف خاص نوعی از وقف با ذی نفعان مشـــخص یا 
هدفی خاص اســـت. ترکیب وقف خاص و وقف عام دســـتۀ ترکیبی به نام وقف مشترک 

رد. را پدید می آو
طـــرح وقـــف نقدی در مالزی توســـط بنیاد وقف این کشـــور اجرا می شـــود. اموال وقفی 
که بـــرای رفاه و منافـــع جامعه به  ری شـــده بـــه دارایی هـــای ثابت تبدیل می شـــوند  جمع آو

مصرف می رسند.
که  یگـــر در حوزه وقف، امور خیریه، مســـاجد و قرآن در مالـــزی فعالیت می کنند  5 باز

عبارت اند از:
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1. دپارتمـــان اوقـــاف، زکات و حـــج مالزی )جوهـــر( )متولی وقـــف و امور خیریه در ســـطح 
یری( نخست وز

دپارتمـــان اوقاف، زکات و حج در 27 مارس ســـال 2004 )6 صفر ســـال 1425 هجری 
کابینه دولت مالزی را  که او  یر سابق عبداهلل احمد بداوی زمانی  ز قمری( توسط نخست و

کرد تأسیس شد. این دپارتمان به اختصار جوهر نامیده می شود. معرفی 
که ســـازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیش رونـــدۀ امت از طریق  جوهر متعهد اســـت 
ایجاد مؤسســـات قوی اوقاف، زکات و حج باشـــد. این دپارتمان مشـــتاق است تا به یک 
یت مؤسســـات  دپارتمان دولتی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق تقو

کالس جهانی تبدیل شود. اوقاف، زکات و حج در 
یت جوهر عبارت است از: بهبود توسعۀ اقتصادی- اجتماعی از طریق قدرتمند  مأمور
کمیت و ارائه  ســـازی مؤسسات اجتماعی اوقاف، زکات، مال و حج توســـط سیستم حا

خدمات.
وظایف دپارتمان جوهر عبارت اند از:

یـــزی، اجرا، نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف، زکات و حج/عمره در جهت 	  برنامه ر
عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه

یـــزی و هماهنگـــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف، 	  برنامه ر
زکات و حج/عمره

ایجاد مشـــارکت های هوشـــمند با ســـازمان های دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ 	 
اوقاف، زکات و حج/عمره

انجـــام مطالعات و تحقیقات، انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامه های 	 
کامل از ثروت ها و ذخایر توسط جامعه و مسلمانان در جهت استفاده 

ری اطالعات 	  مســـاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی، مالی و فناو
و ارتباطات به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه.

جوهر دارای 5 بخش اســـت که عبارت اند از: بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت، 
بخـــش اوقـــاف، بخـــش بیت المـــال، بخش تحقیـــق و هماهنگـــی بین المللـــی و بخش 
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خدمات مدیریت.
برنامه های جوهر عبارت اند از:

یت و توســـعۀ گســـترش اقتصادی- اجتماعی امت درزمینـــۀ اوقاف، زکات، مال و 	   تقو
کز مربوطه حج/عمره از طریق همکاری نزدیک با ایالت های ملی مذهبی و مرا

کمیت صحیح مؤسسات اوقاف، زکات، مال و حج/عمره	  افزایش حا
گاهی جامعه درزمینۀ اوقاف، زکات، مال و حج/عمره و	  افزایش هوشیاری و آ
یج نتایج حاصل از اوقاف در میان مردم مالزی	  تغذیه و ترو

یری( 2. دپارتمان توسعه اسالمی مالزی )متولی امور قرآنی و مساجد در سطح نخست وز
کشـــور و پیشرفت، توسط  یۀ 1997 در راســـتای توســـعه ثبات قدم اسالمی  در اول ژانو
گردید. دپارتمان توســـعۀ  حکومـــت مالزی بـــرای ایفای نقش بخش امور اســـالمی ایجـــاد 
اســـالمی مالزی یک ســـازمان مذهبی در سطح حکومت اســـت که خدمات مختلف در 

کشور را فراهم می کند. تالش برای توسعه و افزایش مدیریت امور اسالمی در این 
چشـــم انداز این دپارتمان عبارت اســـت از: پیشـــرو بودن در ایجاد یک تمدن برتر برای 

کارآمد و مؤثر امور اسالمی تعریف شده است. یت آن ایجاد یک مدیریت  امت و مأمور
اهداف این دپارتمان عبارت اند از:

گستردۀ اسالم به کل جامعه	  اطمینان از آموزش 
توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزش دیده، صالح، اختصاصی و حکیم	 
توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزش ها و اخالق اسالمی	 

به عنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ 
یر را اجرا می کند: اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی ز

وظیفه اول: قانون گذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی	 
وظیفه دوم: اداره و هماهنگی اسالمی	 
وظیفه سوم: هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی	 

3. مجلس مذهبی اسالمی ایالتی )متولی وقف و امور خیریه در سطح ایالتی(
چشـــم انداز این مجلس عبارت اســـت از تبدیل شدن به یک نهاد اســـالمی قدرتمند، 
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یت آن به این صورت  الیق و قابل احترام و یک مدل سازمان اسالمی در سال 2025 و مأمور
کار، با عملکرد  که ماهر در  تعریف شـــده اســـت: توســـعۀ امت از طریق تشـــکیل یک نهاد 
خـــوب، وفـــادار و درســـتکار، دارای اقتصـــاد مســـتحکم، با تـــالش تبلیغاتی مؤثـــر، دارای 

مدیریت مؤثر دارایی ها و یک نهاد مذهبی فعال باشد.
اهداف این نهاد عبارت اند از:

ارائۀ مشـــورت های حرفه ای و خردمندانه به ســـلطان ایالت و رئیس کل مجلس مذهبی 	 
ز رسانی قوانین اسالمی اسالمی ایالتی برای به رو

تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و گرایش استراتژیک	 
مدیریت بودجه پایدار و مالی )رشد حرفه ای(	 
افزایش دارایی های مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آن ها )دارایی خالص(	 
افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 
اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناخته شده	 
ارتقای سیستم درآمد و تدارکات، سیاست ها، فرآیندها و سازوکارها	 
توسعۀ راستای مدیریتی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و	 
توسعه و استفاده از مکانیزم و استعداد افراد و پتانسیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی	 

مجلس باید دربارۀ تمام مســـائل مربوط به امور مذهبی اســـالمی در ایالت به ســـلطان 
ره ارائه کند و در ارتباط با قـــوه قضائیه و در تمام امور در ایالت پس از  کرده و مشـــاو کمـــک 

سلطان باید قدرت اصلی باشد.
تمام قوانین ایالتی )مصوبات/احکام/ســـند( مقرر می کند که مجلس های اســـالمی 
مذهبی ایالتی– همچنین به عنوان مجلس مذهبی اســـالمی شـــناخته می شوند- متولی 

اصلی تمام اوقاف است – چه وقف معمولی )وقف عام( یا یک وقف خاص.
مجلس مذهبی اسالمی ایالتی بر طبق قانون دارای اختیارات ذیل می باشد:

داشتن جایگاه ذی نفع، وارث و نمایندۀ مورد اعتماد	 
اجرای فعالیت های تجاری و صنعتی	 
کمک های مالی	  یج فعالیت های تجاری از طریق  ترو
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اجرای فعالیت های تجاری سرمایه گذاری مشترک	 
سرمایه گذاری	 
ایجاد مدرسه اسالمی، مؤسسه آموزش و پژوهش اسالمی	 
یافت وام	  در
کنترل یتیم خانه ها	  ساخت و 
ایجاد وام برای طرح آموزش عالی	 

4. دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی )متولی امور قرآنی و مساجد در سطح ایالتی(
یر ســـایۀ خداونـــد متعال بوده و  کالس جهانی ز چشـــم انداز این نهـــاد بهترین بودن در 

یت آن مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثر تعریف شده است. مأمور
یر تشکیل شده است: اهداف این دپارتمان از بخش های ز

یرســـاخت نهادهای اســـالمی با بهترین سیســـتم ارائه خدمات به صورت 	  فراهم کردن ز
کارآمد و مؤثر

طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای برنامه های تبلیغی در تمام سطوح جامعه	 
طراحی، پیاده سازی و نظارت بر برنامه های توسعه خانوادۀ اسالم	 
اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفاده نشده	 
رش قوی مذهبی به مسلمانان	  پرو ارائۀ آموزش و
پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه	 
کیفیت مدیریت امور اسالمی	  یزی و اجرای آموزش به منظور بهبود  برنامه ر
کارآمد و 	  حصـــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـالمی به صورت 

مؤثر در سطح منطقه
کـــه در جهت ایجاد  یکـــی از بخش های این دپارتمان بخش مدیریت مســـجد اســـت 
کامیابی  جامعۀ مســـلمانان تالش می کند و بـــا فعالیت ها و برنامه هـــای مختلف جهت 

تمام بخش های جامعه به مسجد متعهد است.
یت این بخش مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین، مؤثرترین و نمونه ترین حالت  مأمور

یر سایۀ خداوند متعال است. ز
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اهداف بخش مدیریت مسجد دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی عبارت است از:
حرکت به سوی مدیریت مسجد در بهترین سطح	 
کم بر مسجد ممتاز	  ین مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل های حا تدو
نظارت بر اثربخشی اداره و تعالی مساجد	 
توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامه های آموزشی مسجد	 

یر است: وظایف بخش فوق به شرح ز
مدیریت برنامه های متعدد مربوط به مسجد	 
مدیریت ساخت وساز و ثبت مساجد	 
مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت	 
کمیتۀ هیئت رئیسه خطبه	  مدیریت جلسات 
ری خطبه های نماز جمعه	  مدیریت تولید و جمع آو
هماهنگی/تعییـــن مالقـــات رئیس قســـمت، مدیریت تقاضای کالس ها / اســـتادان 	 

ره های تکبیر و امامان جماعت دو
5. بنیاد وقف مالزی )بازوی اجرایی دپارتمان جوهر(

بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است. به طور رسمی در 23 جوالی سال 2008 
تحت فرمان قانون متولیان )الحاقی( 1952 توسط دپارتمان اوقاف، زکات و حج )جوهر( 

تأسیس شده است.
چشـــم انداز این بنیاد تبدیل شـــدن به یک سازمان پیشرو در مباحث قدرتمند ساختن 

جامعه در مباحث موقوفات است.
یت آن عبارت است از: مأمور

کالس جهانی	  یس خدمات در  دستیابی به سرو
گاهی از پتانسیل های موقوفات	  ایجاد هوشیاری و آ
کل نگری و دید یکپارچه	  تولید منابع ثروت جدید از دارایی های موقوفه در یک 

یر است: اهداف بنیاد به شرح ز
ایجاد و گسترش وقف در کشور از طریق همکاری با مجلس مذهبی اسالمی به عنوان 	 

متولی اصلی امور خیریه
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ایجاد و گســـترش وقف و دارایی مســـلمانان برای اهداف خیرخواهانه از طریق توســـعه 	 
کارهای اجتماعی خیرخواهانۀ مسلمانان اقتصادی – آموزشی و 

زی، مدرن و خالقانه در جهت حداکثر سازی عواید 	  افزایش ســـرمایه توســـط قوانین امرو
حاصل از امور خیریه

کـــردن نابرابری هـــای اجتماعـــی – اقتصـــادی در میان مســـلمانان 	  نمایانـــدن و معرفـــی 
کاهش فقر و به عنوان یک مسئله پیش رونده و مولد خصوصًا در جهت 

افزایش اطمینان واقفان و خیران.	 
یر است: عملکردهای بنیاد وقف مالزی به شرح ز

الف( افزایش سرمایه وقف
ب( پیاده سازی و برنامه های اجتماعی خیرخواهانه

کردن برنامه های سرمایه گذاری ج( اداره 
د( تنظیم برنامه های ارتقا و اشاعۀ آن ها

که عبارت اند از: مدیریت بنیاد وقف مالزی توسط پنج بخش حمایت می شود 
ژه ای	  توسعه تجاری و پرو
تحقیق محصوالت و موقوفه ها	 
یابی و هماهنگی	  بازار
تأمین هزینه و مشارکت	 
مدیریت منابع انسانی	 

یری بازرســـی می شود و تراز  ز مدیریت بنیاد وقف مالزی همه ســـاله توســـط نخســـت و
گـــزارش ممیزی آن به  که  مالی ســـاالنه توســـط شـــرکت ممیزی خارجی بازرســـی می گردد 

یری ارسال می شود. ز دپارتمان های ممیزی و قسمت امورات حقوقی نخست و
که  یـــه در موضوعـــات مختلفـــی فعالیـــت می کننـــد  در کشـــور مالـــزی نهادهـــای خیر

عبارت اند از:
گروه های مختلف	  دفاع و حمایت از 
حقوق حیوانات	 
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کودکان	 
معلوالن	 
آموزش	 
یست	  محیط ز
سالمت و بهداشت	 
بومیان	 
مهاجران	 
سالمندان	 
خانواده های تک سرپرست	 
مشارکت اجتماعی	 
زنان	 
جوانان	 

کل مالزی دارای برنامه های مدون و دستورالعمل های دقیقی در حوزه وقف بوده و  در 
با تقسیم وظایف بین سازمان جوهر و مجالس مذهبی اسالمی ایالتی شاهد تمرکز خوبی 

در ادارۀ امور وقف هستیم.
گون فعالیت می کنند و  گونا یـــادی در زمینه های  در حوزه امور خیریه هم مؤسســـات ز

کشور در شاخص های بخشندگی رتبه باالیی است. رتبه این 
یکی از ضعف های مشـــهود مالزی در حوزه وقف و امور خیریه عدم وجود یک پایگاه 

داده برای ارائه اطالعات الزم جهت تحلیل به محققان است.
یری  ز در حوزه مدیریت مساجد و امور قرآنی دپارتمان توسعه اسالمی در سطح نخست و
و دپارتمان های مذهبی اسالمی در سطح ایالتی باقدرت و برنامه مدون در حال تالش اند 

کم است. و تمرکز و مدیریت خوبی بر فضای این حوزه حا
در این حوزه هم عدم وجود یک پایگاه داده از نقاط ضعف اساسی به حساب می آید.
در کل در مالـــزی در حـــوزه وقـــف، امور خیریه، امور قرآنی و مســـاجد شـــاهد مدیریت 

خوبی بر اساس تقسیم کار مدون هستیم.
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پیوست 1: جدول های دستاوردهای منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی

ردهای منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی تا سی و یکم دسامبر 2013 به  دستاو
یر نشان داده شده است: صورت خالصه در جدول ز

جدول: دستاورد منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی

تعهد

ماه دوره زمانی/منشور 
استاندارد

عدم برخورد با دوره زمانی / 
منشور مشتری استاندارد

مجموع خدمات
تعداد اجالس ها

%
انطباق

مجموع 
عدم 

انطباق

%
عدم انطباق

تهیه پیش نویس قانون 
اسالمی ظرف شش ماه 

پس از اتمام تصمیم گیری 
سیاست ها

3%100--3

کردن نتایج پژوهش  فراهم 
در زمینه های الهیئت، 
فقه، نجوم و معامالت 

ظرف شش ماه از آموزش

هدف:4 تحقیق
شریعت:10 تحقیق

نجوم:2 تحقیق
معامالت:4 

تحقیق

20 تحقیق--%100
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تعهد

ماه دوره زمانی/منشور 
استاندارد

عدم برخورد با دوره زمانی / 
منشور مشتری استاندارد

مجموع خدمات
تعداد اجالس ها

%
انطباق

مجموع 
عدم 

انطباق

%
عدم انطباق

کردن یک برنامه  فراهم 
تبلیغی جامع و 

پیاده سازی آن در برنامه 
زمان

12.512 سؤال    __
پاسخ داده شد

415 سؤال    __
مذهبی پاسخ 

داده شد

یک برنامۀ مذهبی در 
رادیو و تلویزیون به صورت 
روزانه در زمان مناسب، 
ارائه به صورت جالب و 

قابل فهم

در زمان مناسب 
انجام شد

%100

کتاب،  یع  انتشار و توز
مجله و بروشورها، در 

زمینه تحقیقات اسالمی 
طبق برنامه زمانی

کتاب  4 _
_  2 سری عضویت 

در خبرنامه
12 دقیقه از 3    _
موضوع مجله

کدهای  _  2 عدد از 
تورات

%100
--

کتاب  4 _
2 سری عضویت در    _

خبرنامه
12 دقیقه از 3    _
موضوع مجله

کتاب تورات  5 _

انتشار نتایج یا چشم انداز 
کمیتۀ قوانین فتوای 

شورای ملی امور مذهبی 
مالزی در پرتال فتوا در 

مدت معین بعد از 
تصویب

----
هیچ تصمیمی گرفته 
و منتشر نشده است.



ریوست  /  173

تعهد

ماه دوره زمانی/منشور 
استاندارد

عدم برخورد با دوره زمانی / 
منشور مشتری استاندارد

مجموع خدمات
تعداد اجالس ها

%
انطباق

مجموع 
عدم 

انطباق

%
عدم انطباق

برنامه های کالس درسی 
که قران و واجب العین را 
برای بچه های مسلمان 

در محدودۀ شش تا 
دوازده سال بر طبق برنامه 

درسی تجویزشده ارائه 
می کند

 36 ساعت 
در یک ماه

%100--
8 موضوع در برنامۀ 

درسی ارائه شد

گواهی حالل  صدور 
مالزی برای مواد 

غذایی- خدمات 
مصرفی و لجستیکی 
برای درخواست های 

ز  ارائه شده ظرف 50 رو
یافت  کاری از زمان در

درخواست

63%32132%68

کردن نماز جمعه  فراهم 
هر هفته و نمایش آن در 

پرتال هر چهارشنبه
--100%14 بار )در هفته(

: 6 عنوان 1-آزادی 
هدف و علل:   -2

3  عنوان
پرستش: 3 عنوان   -3
4-اقتصاد: 2 عنوان



کشور مالزی 174  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

تعهد

ماه دوره زمانی/منشور 
استاندارد

عدم برخورد با دوره زمانی / 
منشور مشتری استاندارد

مجموع خدمات
تعداد اجالس ها

%
انطباق

مجموع 
عدم 

انطباق

%
عدم انطباق

کردن آموزش در  فراهم 
ادارۀ امور اسالمی در 
تطابق با برنامۀ زمانی 

طراحی شده

27 دوره/برنامه 
طراحی شده

%100

6 برنامۀ 
دیگر طبق 

برنامۀ زمانی 
طراحی 

 شده انجام 
نشدند.

%30

که  6 برنامه    _
نتوانستند اجرا شوند 

یخ جدید از  با تار
اکتبر به دسامبر 

2013 منتقل شدند.
2 برنامۀ تبلیغاتی به    _

نام های: الف( 
دهمین اجالس 

بین المللی توحید و 
سیستم های 

اقتصادی
کارگاه بازنگری  ب( 
ماژول های مدیریت 

خدمات خانواده

ر نامه های  صدو
پیشنهادی به داوطلبان 
موفق در مصاحبه های 

استخدام برای 
دانشجویان جدید 

دارالقرآن سه روز بعد از 
یخ مصاحبه تار

--
130 نامۀ 
پیشنهاد

33% )نامۀ 
پیشنهادی 
چهار هفته 

بعد از 
مصاحبه 

توسط ایجاد 
یک برنامۀ 

گواهی 
تحفیظ القرآن 

صادر شده 
است(

مصاحبه-350 نفر
مناقصه ها-130 عدد

پذیرش دانش 
آموزان-110 دانش امور



ریوست  /  175

تعهد

ماه دوره زمانی/منشور 
استاندارد

عدم برخورد با دوره زمانی / 
منشور مشتری استاندارد

مجموع خدمات
تعداد اجالس ها

%
انطباق

مجموع 
عدم 

انطباق

%
عدم انطباق

اطمینان از اینکه همۀ 
ادعاها ظرف مدت 14 
روز پردازش و پرداخت 

می شود
11.234

سند پرداخت
%99.81

21 سند 
پرداخت:
1. بخش 

هاب 
حالل
2 سند

2. 9 سند 
جاوی و 

لوبوان
3.دپارتمان 
سراواک 10 

سند

%0.1911.255
سند پرداخت

صدور پشتیبانی عبور 
بازدید حرفه ای برای 

مبلغان خارجی و دانش 
کاری  آموزان ظرف 21 روز 

یافت درخواست از در
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کشور مالزی 178  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 180  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 182  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 184  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 186  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 188  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 190  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 192  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 194  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 196  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 198  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 200  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کشور مالزی 202  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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