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

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اسالمی منتخب مالزی است .ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی
جمهوری اس ــامی ایران و مالزی ،اهمیت مالزی در منطقه و قرابت دینی و مذهبی بین
آن کش ــور با کش ــور ما ،از جمله دالئل انتخاب مالزی بهعنوان یکی از کشـــورهای هدف
مطالعه می باشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور مالزی میباش ــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور مالزی ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور مالزی طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
در ابتدای این پروژه به بررسی کتب ،مقاالت ،مطالعات و محتوای سایتهای ایرانی
ک ــه در زمین ــه کش ــور مالزی اطالع ــات ارائـــه میکردند پرداخته شـــد که بهجـــز اطالعات
مختص ــری از وضعی ــت 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
گزارش فاز یک آمده بودند تنها دو مقاله مرتبط آنهم به زبان عربی یافت شـــد که اولی به
س ــیر تاریخی وقف در این کش ــور تا سال  1980پرداخته بود اما به دلیل قدیمی بودن مفید
واق ــع نش ــد ،مقاله دیگ ــر مربوط به یک نویســـنده کویتی بود که متن کامـــل آن در اینترنت
یافت نشد.
در ادام ــه پژوه ــش ب ــرای بررس ــی و حصـــول اطالعـــات کلـــی دربارۀ کشـــور مالـــزی به
س ــایتهای مختلف فارسی و انگلیســـیزبان مراجعه شـــد تا اطالعاتی دربارۀ وضعیت
جغرافیایی ،تقسیمات کشوری ،وضعیت فرهنگی ،اوضاع سیاسی و ساختار حکومت
و دسـ ـتآخر وضعیت اقتصادی و ش ــاخصهای این حوزه به دســـت آید .دو ســـایتی که
بیش ــترین کمک را کردند عبارت است از ســـایت وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران
در مالزی که اطالعات جامع و کاملی در این زمینهها ارائه میکرد و دیگری سایت بانک
جهانی که شاخصهای اقتصادی و جمعیتی را بروز فراهم کرده بود.
در فصل دوم که به مفهوم وقف و امور خیریه مربوط اســـت تعاریف ،ارکان ،شـــرایط،
ان ــواع و قس ــمتهایی از قان ــون مرتبط با وقف و امـــور خیریه که بین مـــردم در مالزی رایج
اس ــت از ترکی ــب بخش تعاریف س ــایتهای دپارتمـــان جوهر (متولی وقـــف در دپارتمان
نخسـ ـتوزیری) ،مجل ــس مذهب ــی اســـامی ایالتـــی (متولی وقـــف در ایـــاالت و مناطق
فدرال ــی) ،بنیاد وقف مالزی (ب ــازوی اجرایی دپارتمان جوهر) که همگـــی به زبان ماالیی
هستند و مقالهای در ارتباط با وقف که مربوط به سال  2012است استخراج گردید.
در پیگیری مطالعات فصل سوم که به معرفی بازیگران فعال حوزه وقف و امور خیریه
یپ ــردازد و به منظور ش ــناخت بازیگ ــران کلیدواژههای مرتبط با ایـــن موضوع (wakaf-
م 
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 charity-endowmentو )...جس ــتجو گردیـــد بهعالوه ســـایت دپارتمان نخســـتوزیری
مال ــزی نیز در این حوزه واکاوی ش ــد که منجر به یافتن ســـایت دپارتمـــان اوقاف ،زکات و
ح ــج مالزی که بهاختصار (جوهر) نامیده میشـــود گردید .این ســـایت که به زبان ماالیی
اس ــت اطالع ــات کامل ای ــن دپارتمان شـــامل تاریخچه ،شـــعارها ،اهـــداف ،مأموریت و
چشـ ـمانداز ،ساختار ،ش ــرح وظایف کمیتهها ،منشور مشـــتریان و برنامهریزی راهبردی را
ارائه نماید.

در بررس ــی این س ــایت در بخش انتشـــارات به کتب راهنما و مقاالتی در این زمینه به
زبان ماالیی برخورد کردیم .مهمترین مطالب منتشرشده عبارتاند از:
_برنامه استراتژیک جوهر 2016-2012
_مجموعه مقاله طرح راهبردی
_ژورنال مدیریت جوهر 2014 ,1 No ,8 Vol
_گزارش ساالنه جوهر 2012
_وضعیت اوقاف سری  7سال 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 وصیتنامه اسالمی
در ادام ــه به ب ــازوی اجرایی دپارتم ــان جوهر یعنی بنیـــاد وقف مالزی روبرو شـــدیم که
سایت این بنیاد نیز به زبان ماالیی بود.

در این س ــایت نیز تاریخچه بنیاد ،مأموریت و چشمانداز ،اهداف ،عملکردها ،منبع
و کار ب ــرد وجوه ــات دریافت ــی ،روش اداره بنیاد ،وظایف کمیتههای مختلف و ســـاختار
سازمانی آن به تفضیل آمده است .بعد از بررسی این سایت و جستجوی بیشتر در فضای
مجازی به س ــایت دپارتمان توسعه اسالمی مالزی که متولی امور مساجد و فعالیتهای
قرآنی در دپارتمان نخستوزیری است رسیدیم.
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این سایت که قسمتهای اعظم آن به زبان ماالیی بود به تشریح تاریخچه ،مأموریت
و چشـ ـمانداز ،وظایف و تش ــریح آنها ،اهداف ،ســـاختار سازمانی و منشـــور مشتری این
دپارتمان پرداخته است.
ازآنجاکه مالزی کش ــوری متش ــکل از  13ایالت و  3منطقه فدرالی اســـت در هر ایالت
ی ــک متولی برای ام ــور خیریه و وقف به نام مجلس مذهبی اســـامی ایالتی و یک متولی
ب ــرای اداره مس ــاجد و آموزش و مس ــابقات قرآنی بـــه نام دپارتمان مذهبی اســـامی ایالتی
وج ــود دارد .قابلذکر اس ــت که همه ای ــن ایالتها و مناطق فدرالی ســـایتهای اینترنتی
مستقلی برای این دو نهاد دارند .ابتدا سایت مجلس مذهبی اسالمی را بررسی شد.
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این س ــایت نی ــز به زبان ماالیی اس ــت و توضیحاتی در خصـــوص تاریخچه ،اهداف،
ش ــعارها ،وظایف و عملکرد ،استراتژیها و برنامههای هر یک از این استراتژیها ،منشور
مشتریان و ساختار سازمانی این مجلس را در بر دارد.
س ــپس نوبت به بررس ــی دپارتمان مذهبی اســـامی ایالتی مالزی بهعنوان متولی امور
مساجد و فعالیتهای قرآنی در مالزی رسید.

این س ــایت نی ــز به تش ــریح مأمور ی ــت و چشـــمانداز ،اهـــداف و فعالیتها ،ســـاختار
سازمانی این نهاد میپردازد .این سایت نیز به زبان ماالیی است.
در ادامه به س ــراغ بررسی نهادها و مؤسسات خیریه مالزی رفتیم .یکی از مشکالت در
روند انجام کل این مطالعه عدم وجود یک پایگاه داده برای دســـتهبندی این مؤسسات و
حوزه فعالیتش ــان ب ــود .عالوه بر این هیچگونه آمـــار و ارقامی از هزینههـــا و درآمدهای این
یشـــده وجود نداشت .حتی سایتهای آمار منتسب
مؤسس ــات و در کل نهادهای بررس 
به نخستوزیری ،سایت وزارت خزانهداری و سایت بانک مرکزی مالزی بررسی شد ولی
آمار مرتبطی یافت نشد.
در آخر به س ــایتی رس ــیدیم که مؤسســـات و انجمنها برای معرفی خودشـــان در آنجا
ثبتنام میکردند و از آن سایت برای دستهبندی این انجمنها استفاده کردیم.
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در ادامه نگاشت نهادی کلیه بازیگران فعال این حوزه را که نشاندهنده روابط مابین
آنهاست ترسیم شد.
دربارۀ فصل چهارم که مربوط به وضعیت کنونی وقف است اطالعات مناسبی
از انتش ــارات دپارتمان جوهر بهدستآمد که به زبان ماالیی است .فصل پنجم هم مربوط
ب ــه برنام هه ــای آینده این کش ــور در ح ــوزه وقف و امور خیریه اســـت که در ایـــن زمینه نیز
اطالعاتی به زبان ماالیی به دست آمد و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.
ب ــا توجه به اینکه عمده اطالعات کشـــور مالزی به زبان ماالیی اســـت پژوهش در این
حوزه با چالش و مش ــکالت قابلتوجهی روبرو شـــد اما به هر تقدیر با تالش همکاران تیم
پروژه این مطالب جمعآوری و پس از ترجمه و تجزیهوتحلیل در این مجلد ارائه شد اما با
ً
تمام تالش ــی که همکاران تی ــم انجام دادند قطعا این کتاب بهعنوان اولین اثر فارســـی در
این حوزه دارای نواقص متعددی است.
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور مالزی

1-1اطالعات کلی کشور مالزی
1-111مقدمه
یکی از گامهای مطالعات تطبیقی ،آشـــنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،سیاسی
و اقتصادی کش ــور موردمطالعه اس ــت؛ مقایســـه یک کشور با کشـــورهای دیگر بدون در نظر
گرفتن شرایط و موقعیت آن ،موجب درک سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظور آش ــنایی و مطالع ــه روندهای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
بنابرای ــن در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی دربارۀ کشـــور مالزی
در حوزههای تقسیمات کشوری ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شرح داده میشود.

1-111اطالعات جغرافیایی
مالزی به معنای مجمعالجزایر مالیو است .این کشور در جنوب شرق آسیا واقعشده
است که شامل دو بخش مالزی غربی 1مشتمل بر  11ایالت به انضمام کواال المپور و بخش
شرقی در جزیره بورنئو که شامل ایاالت صباح و ساراواک و یک جزیره کوچک به نام البوان
1. peninsular
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در خارج از جزیره صباح اس ــت .وسعت سرزمینی این کشـــور  329758مترمربع است.
مالزی در  31اوت  1957به اس ــتقالل دستیافته است .شهر کواال المپور پایتخت مالزی
به شمار میرود که در منطقه فدرالی کواال المپور واقع شده است.

1-111تقسیمات کشوری
ایالتهای شبهجزیره مالزى یا مالزى غربى عبارتاند از:
 .1جوه ــور 1ک ــه در جنوبیتر ی ــن منطق ــه شـــبهجزیره واقعشـــده و بـــا  ۱۹۹۸۵کیلومترمربع
ی داده اســـت .مرکز این
مس ــاحت ،جمعیت ــى مع ــادل  3.35میلیون نفـــر را در خود جا 
ایال ــت ش ــهر جوهور باه ــارو 2اس ــت .ایالت جوهور توســـط یک پل به ســـنگاپور متصل
میشود.
 .2ک ــداح 3ب ــا  ۴۳۵ ،۹کیلومترمربع مســـاحت ،جمعیتى معـــادل  1.95میلیون نفر دارد و
مرکز آن شهر آلوستار 4است .ایالت کداح به "جام برنج" مالزى معروف است.
 .۳کالنتان 5با  ۹۳۰ ,۱۴کیلومترمربع مساحت داراى  1.54میلیون نفر جمعیت و مرکز آن
شهر کوتا باهارو 6است .این ایالت مرکز فرهنگ مالیو به شمار میرود.

شکل :1-1تقسیمات کشوری مالزی
1. Johor
2. Johor Baharu
3. Kedah
4. Alur Setar
5. Kelantan
6. Kota Baharu
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 .۴مالکا 1داراى  ۱,۶۵۰کیلومترمربع مســـاحت و  820هزار نفر جمعیت اســـت .مرکز این
ایالت ،ش ــهر مالکا اس ــت که قدیمیترین شـــهر مالزى بوده و داراى ســـاختمانهایی از
زمان حضور پرتغالیها میباشد.
 .۵نگرى س ــمبیالن ۶۰۶۴۳ 2کیلومتر مساحت و جمعیتى معادل  1.02میلیون نفر دارد و
مرکز آن شهر سرمبان 3است.
 .۶پاهانگ 4با  ۳۵,۹۶۵کیلومترمربع مســـاحت ،جمعیتى معادل  1.50میلیون نفر دارد و
مرکز آن شهر کوانتان 5است .پاهانگ بزرگترین ایالت شبهجزیره مالزى است.
 .۷پینان ــگ 6با  ۱,۰۰۳کیلومترمربع مســـاحت 1.56 ،میلیون نفـــر جمعیت دارد و مرکز آن
شهر جورج تاون 7است .این ایالت به "مروارید مشرق زمین" معروف است.
 .۸پراک 8داراى  ۲۱,۰۰۵کیلومتر مس ــاحت و  2.35میلیون نفر جمعیت اســـت و مرکز آن
شهر ایپوه 9است .پراک ایالت قلع مالزى است.
 .۹پرلیس 10کوچکترین ایالت مالزى اســـت و با  ۷۹۵کیلومترمربع مســـاحت 230 ،هزار
نفر جمعیت دارد و مرکز آن شهر کنگر 11است .این ایالت هممرز تایلند است.
 .۱۰س ــلنگور 12ب ــا  ۸,۲۰۰کیلومترمربع مســـاحت جمعیتى معادل  5.46میلیـــون نفر را در
خود جایداده و مرکز آن ش ــهر شاه عالم 13اســـت .بندر کالنگ در این ایالت بزرگترین
بندر کشور است .این ایالت به لحاظ صنعتی ،پیشرفته محسوب میشود.
 .۱۱ترنگانو 14با  ۱۲,۹۵۵کیلومترمربع مســـاحت 1.04 ،میلیون نفر جمعیت دارد و مرکز آن
شهر کواالترنگانو 15است.
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 شرقى عبارتاند از:
 .۱صب ــاح 1با  ۷۳،۷۱۱کیلومترمربع مســـاحت 3.21 ،میلیون نفـــر جمعیت دارد و مرکز آن
شهر کینابالو است که بلندترین قله مالزى به نام قله کینابالو با ارتفاع  ۴،۰۹۹متر در این
ایالت واقع شده است.
 .2س ــاراواک 2بزرگترین ایالت کشور اســـت که  ۱۲۴،۴۴۹کیلومترمربع مساحت و 2.47
میلیون نفر جمعیت دارد .مرکز آن شهر کوچینگ است.
مناطق فدرال:
س ــه منطقه ف ــدرال در مال ــزى عبارتاند از :کواال المپـــور و پوتراجایـــا در مالزی غربی و
جزیره کوچک البوان که در کنار ایالت صباح در مالزی شـــرقی واقع شـــده اســـت .منطقه
کواال المپور  ۲۴۴کیلومترمربع مس ــاحت  1.67میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت مالزى
در آن قرار دارد)33( .

1-111ساختار سیاسی مالزی
فدراس ــیون مالزی کش ــوری اس ــت با نظام ســـلطنتی مشـــروطه که با الهام از سیســـتم
حکوم ــت پارلمان ــی انگلیس پایهگذاری شـــده و در بدنه حکومتی آن نیز از سیســـتمهای
فدرال اس ــتفاده ش ــده است .پادش ــاه انتخابی مالزی که در رأس حکومت این کشور قرار
دارد ،مانند س ــایر نظامهای مش ــابه دارای اختیارات و وظایف تشـــریفاتی است و از میان
خانواده سالطین  9ایالت مالزی بهطور دورهای و به مدت پنج سال انتخاب میشود.
رکن اصلی قدرت در مالزی مربوط به نخستوزیر بهعنوان رئیس قوه مجریه است که
نخسـ ـتوزیر و اعضای کابینه بر اس ــاس انتخابات مجلس نماینـــدگان فدرال انتخاب و
تعیین میگردند .بر اس ــاس بند  2ماده  43قانون اساســـی مالزی ،پادشاه فردی را از میان
نماین ــدگان مجلس که مورد اعتماد اکثریت مجلس اســـت به نخســـتوزیری منصوب
مینماید .کابینه کنونی مالزی تحت ریاست آقای محمد نجیب عبدالرزاق است که از
آور ی ــل  2009به دنبال انتخابات داخلی حزب حاکم به ریاســـت حزب و نخســـتوزیری
1. Sabah
2. Sarawak
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مالزی تعیین ش ــده اس ــت .وی همچنین پس از برگزاری انتخابات سراســـری اخیر در 5
ً
می 2013با پیروزی حزبش در انتخابات مجددا به نخســـتوزیری مالزی منصوب شـــد.
مهمتر ی ــن ائتالف حزبی مالزی ائتالفی متشـــکل از  14حزب تحت عنوان اتحادیه جبهه
ملی 1است که از ابتدای استقالل تاکنون قدرت را در دست داشته و مسئوالن حزب آمنو
بهعنوان مهمترین حزب عضو ائتالف حاکم همیشه بیشترین و بااهمیتترین پستهای
کابینه را به خود اختصاص دادهاند.
پارلمان مال ـ ــزی دو مجـ ـ ــلسی بوده و از مجالس نمایندگان 2و سنا 3تشکیل میگردد.
مجلس س ــنا که باالتر ی ــن مجلس نمایندگی مردم در مالزی به شـــمار مـــیرود ،دارای 70
س ــناتور میباشد .میتوان نمایندگان مجلس ســـنا را به دو بخش تقسیم نمود .تعداد 26
نماینده س ــنا یا س ــناتور از س ــوی مجالس ایالتی از مجموع  13ایالت مالزی (هر ایالت 2
نفر) انتخاب و به مجلس سنا معرفی میشوند .لیکن تعداد  44نفر دیگر از سوی پادشاه
ب ــه دلیل انجام خدمات برجس ــته و ســـوابق خدماتی و شایســـتگی آنها یا بـــه نمایندگی از
اقلیتهای قومی و دینی ،گروههای تخصصی ،شرکتهای بزرگ و دیگر گروهها انتخاب و
معرفی میش ــوند ک ــه دو نفر از آنها به عنوان ســـناتور منطقه فـــدرال کواال المپورند .مناطق
فدرالی البوآن و پوتراجایا نیز هر کدام یک ســـناتور در مجلس ســـنا خواهند داشت .شایان
ذکر اس ــت ک ــه اخیرا وزیر توس ــعه اجتماعـــی و خانواده مالزی پیشـــنهاد نمود یـــک نفر به
نمایندگی از جامعه معلوالن در مجلس سنای این کشور عضویت داشته باشد .سناتورها
برای یک دوره سه ساله انتخاب میشوند که برای یک دوره دیگر قابل تمدید میباشند.
رئیس مجلس سنا نیز از میان سناتورها و توسط آنها برگزیده میشود.
مجل ــس نماین ــدگان مال ــزی در ح ــال حاضـــر  222نماینده دارد کـــه این افـــراد از طریق
انتخابات سراس ــری حزب برای یک دوره پنج ساله برگزیده میشوند مگر اینکه انتخابات
زود هن ــگام برگ ــزار گردد .هرچن ــد طبق قانـــون انتخاب نخســـت وزیر از میـــان نمایندگان
ً
مجلس در اختیار پادش ــاه اس ــت اما عمـــا رئیس حزب حاکم یـــا بزرگترین حزب ائتالف
حاکم ،به عنوان نخست وزیر منصوب میگردد .الزم به ذکر است تاکنون رئیس حزب آمنو
1. Barisan Nasional
2. Lower House
3. Upper House
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به عنوان حزب حاکم همواره نخس ــت وزیر بوده اســـت .آقای نجیب عبدالرزاق ششمین
نخس ــت وز ی ــر مالزی اس ــت که از آوریل ســـال  2009پـــس از کناره گیری عبـــداهلل بداوی به
قدرت رس ــیده است .شایان ذکر اس ــت آخرین انتخابات پارلمانی مالزی در  13می2013
برگزار ش ــده است که طی آن جبهه متحد ملی (متشـــکل از چهارده حزب) توانست 133
کرس ــی از مجموع  222کرس ــی پارلمان را کســـب نماید و احزاب مخالف نیز  89کرســـی را
کسب کنند .از میان کرسیهای به دست آمده توسط جبهه ائتالف ملی تعداد  89کرسی
متعلق به حزب آمنو (بزرگترین حزب ائتالف حاکم یعنی جبهه ملی) میباشد.
رئیس مجلس نمایندگان مالزی توسط اعضای مجلس انتخاب میشود ولی با توجه
به پیشبینی خاص قانون اساس ــی مالزی ،وی میتواند از میان شخصیتهای خارج از
مجل ــس نی ــز انتخاب ش ــود و الزام ــی به انتخـــاب وی از میـــان اعضای پارلمان نیســـت.
مجل ــس نماین ــدگان فدرال از اهمیتی اساســـی در ســـاختار قدرت ،حکومت و تشـــکیل
کابینه برخوردار بوده و درواقع دروازهای برای دستیابی به مسند قدرت ازجمله وزارتخانهها
ً
اس ــت .مجلس س ــنا نیز همانند س ــایر نهادهای مشـــابه در برخی کشـــورهای دیگـــر بدوا
قانونگذاری نمیکند بلکه قوانین مصوب مجلس نمایندگان را بهمنظور تقدیم به پادشاه
بررسی مینماید.
نحوه اداره کش ــور مالزی ،فدراتیو اســـت که شامل  13ایالت و سه منطقه فدرال بوده و
باالترین مقام تش ــریفاتی هر ایالت ،س ــلطان یا حکمران است و امور اجرایی نیز در اختیار
س ــر وز ی ــر و کابین ــه ایالتی ق ــرار دارد .ایالتهـــا دارای مجلـــس نمایندگان ایالتی مســـتقل
میباش ــند که از طریق انتخابات مس ــتقیم به هنگام برگزاری انتخابات سراســـری تعیین
یش ــوند .ام ــکان اینکه یک نفر همزمان در یکی از مجالـــس ایالتی و مجلس نمایندگان
م 
نماینده باشد نیز وجود دارد)34( .
پادشاه در ساختار حکومتی مالزی رئیس کشور محسوب میشود .پادشاه در گذشته
از مصونیتها و اختیارات خاصی در ساختار سیاسی برخوردار بود لیکن در زمان ماهاتیر
محمد این اختیارات محدود گردید .ســـلطان المعتصم باهلل محب الدین توآنکو حاجی
عبدالحلی ــم معظم ش ــاه ،س ــلطان ایالـــت کداح کـــه از  14دســـامبر  2011بـــرای یک دوره
پنجساله انتخاب شده است هماکنون پادشاه مالزی به شمار میرود)35( .
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در ساختار سیاسی مالزی ،نخستوزیر رئیس دولت به شمار میرود .بر اساس قانون
اساسی مالزی ،پادشاه میتواند یکی از نمایندگان مجلس مالزی را که از مقبولیت الزم در
مجلس نمایندگان این کش ــور برخوردار اســـت به سمت نخســـتوزیری انتخاب نماید.
آقای داتو س ــری حاجی محمد نجیب تون رزاق هماکنون نخستوزیر مالزی است که از
 3آوریل  2009تاکنون این سمت را به عهده دارد .مدتزمان دوره دولت در مالزی حداکثر
پنج س ــال اس ــت ک ــه بالطبع نخسـ ـتوزیر نیـــز از زمان تشـــکیل مجلس جدیـــد انتخاب
ً
میش ــود .نجی ــب رزاق در پ ــی انتخابـــات سراســـری اخیـــر مالـــزی نیـــز مجـــددا بـــه مقام
نخستوزیری نائل گشته اس ــت .ریشه خانوادگی وی به ملیت استان ماکاسار اندونزی
از نس ــل س ــلطان حس ــن الدی ــن در سوالوســـی جنوبـــی برمیگـــردد .شـــایانذکر اســـت که
نجیب رزاق اولین فرزند تون رزاق داتو حسین دومین نخستوزیر مالزی است.
تان س ــری داتو ابو زاهار اوجانگ شـــانزدهمین رئیس مجلس ســـنای مالزی میباشد.
وی از  26آوریل  2010کرسی منصب مذکور را در اختیار دارد.
آق ــای داتو س ــری پاندیکار امین حاجی مولیا ریاســـت مجلس نماینـــدگان مالزی را به
عه ــده دارد .طب ــق قانون اساس ــی مال ــزی ،رئیس مجلـــس نماینـــدگان میتوانـــد از میان
نماین ــدگان حاض ــر در مجل ــس و ی ــا از شـــخصیتهای سیاســـی و حقوقی که از ســـوابق
درخش ــان برخوردار باش ــد و مورد اعتماد اکثریت مجلس ،انتخاب شـــود .پاندیکار امین
رئیس کنونی مجلس نمایندگان مالزی از اعضای نمایندگان مجلس مالزی نیست لیکن
از س ــوی جبه ــه ملی ک ــه اکثریت کرســـیهای مجلـــس را در اختیار دارد معرفـــی و بارأی
اکثریت مجلس انتخابشده است)38( .
آقای تان س ــری عارفین زکریا از  12ســـپتامبر  2011تاکنون ریاست دیوان عالی مالزی را
به عهده دارد.
آقای تان سری عبدالغنی پاتائیل دادستان کل مالزی است)41( .
دس ــتگاه قضائ ــی یا ق ــوه قضائیه مالزی یکی از قوای ســـهگانه حکومتی در این کشـــور
اس ــت که مجزا و مس ــتقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینـــی عمل مینماید و کارکرد
اصلی آن تضمین اجرای قانون اساس ــی و تحقق عدالت بر اســـاس قوانین حاکم بر کشور
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اس ــت .عالوه بر این ،رس ــیدگی ب ــه اختالفات قانونی میـــان افراد و بین دولـــت و افراد نیز
وظیفه اصلی دس ــتگاه قضائی مالزی به شمار میرود .ازجمله وظایف دادگاههای مالزی
تفس ــیر قوانین اس ــت .این قوه بهعنوان نظام حقوقی شناخته میشود و اعضای آن شامل
ً
قضات و دادرسان میباشند که معموال توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب میگردند.
ً
ای ــن افراد معم ــوال وظایف خود را در دادگاهها انجام میدهند و با دیگر بخشهای کشـــور
مانند پلیس در اجرای قانون همکاری مینمایند .درمجموع تفسیر قوانین ،صدور احکام
مدنی ،رس ــیدگی به دعاوی کیفری ،استماع و رسیدگی به پروندههای استیناف ،صدور
آرای مربوط به خانواده (طالق ،نفقه و  ،)...تعیین مواریث و صدور احکام بازداشـــت از
جمله نقشهای اصلی قوه قضائیه مالزی است    .
قب ــل از تأس ــیس مال ــزی ( 1963میـــادی) ،ســـه نـــوع دادگاه عالـــی در کشـــورهای
مش ــترکالمنافع آس ــیای جنوب ش ــرقی وجود داشته است که شـــامل دیوان عالی فدرال
سرزمین مالیو ،دادگاه عالی سنگاپور و همچنین دادگاه عالی ساراواک ،بورنئوی شمالی
و برونئی میباش ــند .هر یک از این دیوانهای عالی مذکور شـــامل یک دادگاه عالی و یک
دادگاه تجدیدنظر بود که زیر نظر قاضیالقضات اداره میشد.

شکل :2-1ساختمان سلطان عبدالصمد مقر قدیمی دادگاه عالی ماالیا در کواالالمپور
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طبق قانون اساسی مالزی« ،رئیس القضات» بر اساس پیشنهاد و توصیه نخستوزیر
و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه (رئیس کشور) انتخاب میشود.
در سال  1994عنوان رئیس قضات کشور به قاضیالقضات 1تغییر نام یافت   )44( .
دادس ــتانی کل مالزی درگذش ــته امور حقوقی دولت را به عهده داشت و از سال 1951
وظای ــف چن ــد وزارتخان ــه ازجمل ــه وزارتخانههـــای کشـــور و دادگســـتری ،امـــور حقوقی و
دادس ــتانی را به عهده داشته است تا اینکه از سال  1980تاکنون عنوان دادستانی کل زیر
نظر نخسـ ـتوزیر است .دادستانی کل مالزی از چند بخش تشکیلشده است و هرکدام
از این بخشها وظایف محوله خود را به عهده دارند)45( .
1-11111سیاست خارجی مالزی
سیاس ــت خارجی مالزی با توجه به پویایی سیاســـی و اقتصادی این کشـــور بهعنوان
مکمل سیاس ــت و اقتصاد داخ ـ ــلی جهتگیری آن بهگونهای است که بتـــــواند بیشترین
مناف ــع و دستـ ـ ــاوردها را برای منافع ملی این کشـــور به همراه داشـــته باشـــد به طوری که
چ ـ ــارچوب و ساختار حرکت مالزی رو به جلو در قالب دورنمای  2020این کشور طراحی
و برنامهریزیش ــده اس ــت که محور اصلی آن را دانش و ّفناوری و بـــه خدمت گرفتن این
اصل در عرصه اقتصـ ـ ــاد و سیاست داخلی و خارجی تشکیل میدهد .بر این اساس و با
توجه به نیاز داخ ـ ــلی و شرایط و مقتضیات محیط بینالمللی که مهمترین مشخصــه آن
جهانیشدن اقتصاد و بازار است مالزی تمام تالش خویش را برای تبدیل به اقتصــاد برتر
و نمونه و کسب دانش و ّفناوری برتر متمرکز نمــــوده است .در این رابطه مالزی با توجه به
وضعیت قدرتهای برتر اقتصادی جهان چون آمریکا ،اتحـــــادیه اروپا و ژاپن نســـبت به
قدرتگیری قدرتهای جدید اقتص ـ ــادی چون روســـیه و برزیل از یکســـو و عالوه بر این
ته ــای نوظهـ ـ ــور آس ــیایی بهویژه هند و چیـــن توجه و اهمیت خاصی را قائل شـــده
قدر 
است و ازآنجاکه پیشبینیها و برآوردهای سازمانهای اقتصادی جهانی حاکی از تمرکز
بیش ــتر اقتصاد جهانی در منطقه آسیا و حضور شرکتهای فراملیتی کشـــــورهای چین،
هن ـ ــد و ژاپن در صحن ـ ــه اقتصادی جهان میباشد ،این امر موجب شده است که مالزی
1. ChiefJustice
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در گرای ــش جدید سیاس ــت خ ـ ــارجی خود توجه بیشـــتری را بـــه روابط با کشـــــورهای این
منطقه و تنظیم آن با توجه به آینده تح ــوالت اقتصــادی منطقه معطوف نماید .بهطورکلی
ش ــاید بتوان عامل اقتص ـ ــاد و هدف مالزی مبنی بر تبدیلشـــدن به اقتصاد برتر و نمونه را
بهعنوان یکی از ابزارها و محرکههای اصلی تنظیم سیاست خارجی این کشـــــور در آینده
تعریف نمود .بر همین اس ــاس عالوه بر موارد مذکور ارتباط با کشورهای منطقه و اولویت
آس ــیایی در قالب س ــازمان منطقهای آ ســـه آن و ارتباط با کشورهای اســـامی نیز ازجمله
اهداف و گرایشهای عمده سیاست خارجی مالزی به شمار میآید)46( .

1-111وضعیت اقتصادی
مالزی ازنظر داش ــتن مناب ــع طبیعی و زیرســـاختهای اقتصادی یکـــی از غنیترین و
مهمترین کش ــورهای آس ــیای جنوب شـــرقی اســـت .صادرات محصوالت الکترونیکی و
صنعتی از پش ــتوانههای مهم اقتصاد این کشـــور به شـــمار میرود .عالوه بر داشتن منابع
عظی ــم نف ــت و گاز طبیع ــی این کش ــور ازجملـــه صادرکننـــدگان مهم روغن نخـــل ،قلع،
کائوچوی طبیعی ،الوار ،کاکائو ،فلفل و… در جهان است.
در حال حاضر اقتصاد این کش ــور به اقتصاد جهانی پیوســـته و با سرعت هرچهتمامتر
بهس ــوی توس ــعه تجارت و اقتصاد بازار آزاد در حال حرکت است .در سالهای اخیر این
کش ــور گامه ــای مهم ــی را در جهت باال بردن ســـطح زندگی مـــردم مالـــزی ،افزایش تولید
ناخال ــص داخلی ،جذب س ــرمایهگذاران خارجی ،توســـعه صنعت جهانگردی ،توســـعه
بانکداری اسالمی و ترویج صنایع مواد غذایی حالل و… برداشته است.
از س ــوی دیگر مالزی ازجمله کش ــورهای فعال و مهم در حوزه آســـیای جنوب شـــرقی
میباش ــد .اتحادیه کش ــورهای جنوب شرق آسیا با ده کشـــور عضو و با جمعیتی معادل
 ۶۰۰میلیون نفر و تولید ناخالص ملی  ۷۰۰میلیارد دالری توجه مراکز اقتصادی و سرمایهای
جهان را به خود جلب نموده است.
دولت مالزی برنامه انتقال اقتصادی 1خود را در جهت انتقال مالزی به یک کشـــور با
درآم ــد س ــرانه  ۱۵هزار دالر و با رش ــد تولید ناخالـــص ملی  ۶درصد هرســـاله و ایجاد ۳/۳
1. Economic Transformation Programme
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میلیون ش ــغل جدید تا س ــال  ۲۰۲۰طراحی و برنامهریزی کرده اســـت .این برنامه تغییرات
شه ــای خ ــاص و مناطق ویژه اقتصادی کشـــور در نظر گرفته و چشـــم
عظیم ــی را در بخ 
اندازهای روشنی را برای مالزی در سال  ۲۰۲۰ترسیم نموده است.
1-11111شاخصها و نمودارهای اقتصادی
در جدول  1-1ش ــاخصهای اقتصادی مالزی در ســـال  2015نشـــان داده شده است.
()47
جدول :1-1شاخصهای اقتصادی مالزی در سال 2015

شاخص

میزان

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

%1.50

نرخ بیکاری

%3.30

نرخ تورم

%3.50

نرخ بهره

%3.25

تولید ناخالص داخلی

338.10میلیارد دالر

تولید ناخالص ملی

273میلیارد دالر

ذخایر ارزی

95600میلیارد دالر

واردات

 56460میلیارد دالر

صادرات

 61850میلیارد دالر

درآمد سرانه

 9500دالر

درصد فقر

%0.6

امید به زندگی

 75سال
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در ادامه تعدادی از نمودارهای اقتصادی مالزی آورده شده است:

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

شکل :5-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در مقایسه با ایران
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شکل :6-1نمودار تولید ناخالص سرانه داخلی مالزی در مقایسه با ایران و جهان

1-111وضعیت بهداشت
جامعه مالزی برای گسترش و توسعه بهداشت اهمیت قائل بوده و  %۵بودجه توسعه
بخش اجتماعی دولت به بهداشت عمومی اختصاص دادهشده – که یک افزایش بیش
از  %۴۷نس ــبت به رقم پیش ــین آن اس ــت .این یعنی بهداشـــت دارای افزایشـــی بیش از ۲
میلیارد رینگیت است .با افزایش و باال رفتن سن جمعیت ،دولت میخواهد در بسیاری
از حوزهها اصالحاتی انجام دهد ازجمله نوســـازی بیمارســـتانهای موجود ،ساختمان و
تجهیزات جدید پزش ــکی ،گس ــترش تعـــداد پلی کلینیکهـــا (درمانگاههـــا) و اقدامات
ارتق ــای آم ــوزش و توس ــعه ترویج از راه دور بهداشـــت .در طی چند ســـال گذشـــته ،آنها
تالشهای خود را برای بازسازی سیستمها و جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی افزایش
دادهاند.
ً
فعال  ۱۴بیمارستان دولتی و مرکز بهداشتی با ظرفیت کلی  ۲۸۱۶۳تخت وجود دارد.
همچنین  ۷مؤسسه تخصصی درمانی (ازجمله مؤسسات روانشناسی) با ظرفیت ۶۲۹۲
تخ ــت وجود دارن ــد .همچنی ــن دربارۀ بیمارســـتانهای خصوصـــی ۲۲۵ ،واحـــد درمانی
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(ازجمل ــه زایش ــگاه و ش ــیرخوارگاه) در مالزی وجـــود دارد و آنها ظرفیـــت  ۹۴۹۸تخت را
یس ــازند .اکثر آنها در نواحی شـــهری قرار دارند و نیز بســـیاری از بیمارستانهای
فراهم م 
عموم ــی مجه ــز ب ــه جدیدتر ی ــن تجهیـــزات تشـــخیصی و پرتونـــگاری هســـتند .بـــرای
بیمارستانهای خصوصی بهطور کل سرمایهگذاری بهینهای منظور نشدهاست – و آنها
اغل ــب ظرف  ۱۰س ــال پی ــش از آنکه شـــرکتها از آن ســـودی حاصل کنند ،بـــه کار خود
خاتم ــه میدهن ــد؛ ام ــا هماکنون وضعیـــت تغییر کرده و شـــرکتها اینک بـــه دنبال ورود
مجدد به این حوزه میباشند ،بهخصوص از این لحاظ که خارجیها عالقه فراوانی دارند
که برای مراقبت درمانی به مالزی وارد شوند.

1-111وضعیت آموزشی
از آنجا که آموزش ،در زمرۀ اولویتهای اساســـی دولت مالزی میباشـــد ســـاالنه مبالغ
کالنی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص مییابد .تحصیل در مقاطع
ابتدائی و متوس ــطه برای کلیه دانشآموزان ردههای ســـنی  7تا  17ســـال رایگان میباشد.
س ــن ورود به سال اول ابتدائی  7سالگی است .ســـن فارغ التحصیلی دانشگاهی نیز22 ،
سالگی است .بالغ بر  % 97کودکان رده سنی  7سال مالزیایی در سیستم آموزشی دولتی،
مش ــغول به تحصیل میباش ــند .نرخ افراد باسوادکشـــور مالزی بالغ بر %93 ،میباشد که از
جمله باالترین ارقام افراد با س ــواد دنیا ،به شـــمار میآید .در آیندهای نه چندان دور دولت
مالزی به اجباری سازی آموزش ابتدائی برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد.
نظام آموزش ــی مالزی تمامی مقاطع آموزشـــی از مقطع پیش دبستانی تا مقطع آموزش
عالی را به شرح ذیل تحت پوشش قرار میدهد:
_آموزش پیش دبستانی از سن  5سالگی (برای  2تا  3سال)
_آموزش ابتدائی از سن  7سالگی (برای  5تا  7سال)
_آموزش متوسطه مقدماتی از سن  13سالگی (برای  3سال)
_آموزش متوسطۀ تکمیلی ،از سن  16سالگی (برای مدت  2سال)
_آموزش کالج ،یا مقطع ششم ،از سن  18سالگی (برای مدت  1تا  1/5سال)
_آموزش عالی
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_دورۀ کارشناسی ،از  20سالگی (برای  3تا  5سال)
_دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری (به مدت  1تا  5سال)
در نظ ــام آم ــوزش مالزی ،مؤسس ــات دولتی و مؤسســـات خصوصی مشـــارکت دارند.
آم ــوزش دورة ابتدائی و متوس ــطه در بخش دولتی رایگان میباشـــد ،بخش اعظم آموزش
ابتدائی و متوسطه برای کودکان مالزیایی توسط مدارس دولتی یا عمومی تأمین میگردد،
لیکن بخش خصوصی نقش به س ــزایی در آموزش عالی کشـــور ایفا مینماید،اما ســـطح
همکاری بخش خصوصی در مقاطع ابتدائی و متوسطه بسیار اندک است.
برنامههای آموزشی ملی مقاطع ابتدائی و متوسطه،به آماده سازی دانشآموزان جهت
شرکت در آزمونهای عمومی مشترک پایان دورههای آموزش ابتدائی ؤ مقدماتی و تکمیلی
متوسطه منتهی میگردد.
(ز ب ــان ماالی ــی) زبان ملی کش ــور مالزیســـت .این در حالی اســـت که یـــاد گیری زبان
انگلیس ــی در م ــدارس اجباری اس ــت .در مقابل چنـــد ملیتی بودن کشـــور مالزی و وجود
م ــدارس مختص به نژادهای غیر مالزیائی به بهـــره گیری از زبانهای ماندارین و تامیل به
عنوان زبانهای آموزشی منجر شده است)48( .

1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
بر اس ــاس آخرین سرش ــماری در ســـال  ،2015جمعیـــت این کشـــور  30.7میلیون نفر
(مردان 16.56 :و زنان  )14.14به ثبت رســـیده اســـت .نرخ رشـــد جمعیت در این کشـــور
 1.39است در این کشور نرخ باسوادی بیش از  88.9درصد است .نژاد مالیو (،)%50.4
ن ــژاد چین ــی ( ،)%23.7ن ــژاد هن ــدی ( )%7.1ســـاکنان بومی ( )%11و ســـایر اقـــوام و غیر
مالزیایی ( )%7.8از جمعیت این کش ــور را تشـــکیل میدهند .زبان رســـمی این کشـــور،
مالیو میباش ــد لیکن زبانهای انگلیســـی و چینی و تامیلی نیز در این کشـــور رواج دارد.
دی ــن رس ــمی م ــردم مالزی بر اس ــاس قانون اساســـی ،اســـام (حـــدود  58درصـــد از کل
ً
جمعیت) اس ــت .نژاد مالیو در مالزی معموال بهعنوان مسلمان شناخته میشود .ادیان
دیگ ــر مانند بودیس ــم ،کنفوس ــیوس ،مســـیحیت و ســـایر ادیـــان در انجام اعمـــال دینی و
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عبادی خود از آزادی برخوردارند.
مردم مالزی افرادی بس ــیار خون گرم و میهماننواز هســـتند .ایرانیها را بســـیار دوست
دارند.مس ــلمانها دارای رس ــتورانها و فروشـــگاههایی هســـتند که با آرم حالل مشخص
میشوند .هندوها و چینیها به بودا معتقد هستند.
ً
با توجه به طبیعت بخش ــنده این سرزمین بومیها که اکثرا مسلماناند دارای اخالقی
ً
خ ــوش و دسـ ـتودلباز هس ــتند .دارای نظـــم و ترتیب در کارها به شـــکل کامـــا اروپایی
میباش ــند .که با توجه به سرمایهگذار یهای شـــرکتهای ژاپنی در این کشور و نظارت و
مدیریت ژاپنیها این نظم در تمام جاها مشهود است.
مال ــزی ی ــک جامع ــه چن ــد ن ــژادی ،چنـــد فرهنگـــی و چنـــد زبانی اســـت که شـــامل
۶۵٪ماالیایی و دیگر قبایل بومی ۲۵٪ ،چینی ،و  ۷٪هندی میباشـــد .ماالیاییهایی که
بزرگترین مجموعه را تش ــکیل میدهند ،همگی مســـلمان میباشـــند چراکـــه هر فرد باید
مس ــلمان باش ــد ت ــا از لح ــاظ قانونی بتوانـــد تحت شـــرایط امور قانونـــی مالزی قـــرار گیرد.
ماالیاییها از لحاظ سیاس ــی نق ــش غالبی را ایفا نموده و گروهی را تشـــکیل میدهند که
بومیپوت ــرا نامیده میش ــود .زبان بومی آنها ماالیایی« ،باهاســـا ماالیو» اســـت .باهاســـای
مالزی بس ــیار ش ــبیه به باهاس ــا ماالیو در کاربردیترین مواردی اســـت که زبان ملی کشور
مالزی شمرده میشود.
ً
در گذشته ،زبان ماالیایی عمدتا به خط جاوی نوشته میشد که یک الگوی خطی بر
اس ــاس زبان عربی اس ــت .با گذش ــت زمان ،ترکیب التین بر الگوی جاوی به عنوان یک
الگوی غالب نگارش ــی چیره شد .این بیشتر در اثر نفوذ نظام آموزشی استعماری بوده که
به بچهها نگارش التین را به جای الگوی عربی آموزش داده است.
بزرگترین قبیله بومی از لحاظ تعداد ،مردم ایبان از ســـاراواک هســـتند که تعدادشـــان
بی ــش از  ۶۰۰هزار نفر اس ــت .برخی از مـــردم ایبان هنوز در روســـتاهای قدیمی جنگلی در
کلبههای ــی در کن ــار روده ــای راجانگ و لوپـــار و سرشـــاخههای آن زندگـــی میکنند ،اما
بس ــیاری از آنها به شهر مهاجرت کردهاند .بیدایوه )۱۷۰۰۰۰( ،قبیلهای است که افراد آن
در بخ ــش جن ــوب غرب س ــاراواک قرار دارنـــد .بزرگترین قبیلـــه بومی در ســـاباه ،کادازان
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اس ــت .بیش ــتر آنها کش ــاورزان مس ــیحی هســـتند که از این طریق امرارمعاش میکنند.
اورانگ اس ــلی ( )۱۴۰۰۰۰یا قبایل بومی ،شـــامل تعدادی از جوامع نژادی مختلف هستند
که در شبهجزیره مالزی زندگی میکنند .از لحاظ سنتی ،شکارچیان و کشاورزان عشایر
بس ــیاری از آنها در مکان مش ــخصی ســـاکن بوده و تا حدودی جذب شـــهرهای جدید
مالزی شدهاند .اما ،آنها به عنوان فقیرترین گروه اجتماعی در کشور باقیماندهاند.
ً
جمعیت چینیها در مالزی عمدتا شامل فرقههای بدائیست ماهایالنا ،تائوئیست یا
مسیحی میباشند .زبان چینی در مالزی به انواع لهجههای چینی تکلم میشود .برخی
از چینیه ــا به انگلیس ــی به عن ــوان ز بـــان اول صحبت میکننـــد .زبان چینـــی از لحاظ
تاریخی در جامعه تجاری مالزی رایج بودهاست.
ً
هندیها در مالزی عمدتا مردم تامیل هندو از جنوب هند هستند که به زبان تامیلی،
مردم تلوگو ،ماالیاالم ،و هندی تکلم میکنند و بیشتر در شهرهای بزرگتر غرب شبهجزیره
زندگی میکنند .بس ــیاری از طبقات متوســـط تا باالی متوســـط هندی در مالزی به زبان
انگلیس ــی به عنوان زبان اول صحبت میکنند .همچنین جامعهای بزرگ از سیکها در
مالزی زندگی می گنند که جمعیت آنها در اینجا بالغبر  ۸۳۰۰۰نفر میباشد.
ماالییه ــا بزرگتر ی ــن گروه قومی در مالزی هســـتند ،کـــه بیش از نیمـــی از جمعیت را
تشکیل داده و به زبان ملی مالزی تکلم میکنند .به همراه قدیمیترین مردم بومی گروهی
را تشکیل میدهند که بومی پوترا نامیده میشوند ،که به معنی پسران یا شاهزادگان زمین
ً
هس ــتند .تقریبا تمام ماالییها مس ــلمان هستند ،اما اســـام در مالزی بهشدت اسالم در
خاورمیانه نیس ــت .اگرچه امروزه ماالییها بیشـــتر در شـــهرها دیده میشوند ولی فرهنگ
سنتی ماالیی در اطراف دهکدهها متمرکزشدهاند.
چینیها برای قرنها طرفهای بازرگانی مالزیاییها بودهاند ،و پس از شنیدن اخباری
در ارتب ــاط ب ــا ثروت در قرن نوزدهم به تعـــداد انبوه در اطراف دریای جنـــوب یا “نانیانگ”
جمع شدند .اگرچه بیشتر در قالب یک تصور نمادین ،چینیها بهعنوان بازرگانان مالزی
شناختهش ــدهاند ،که در اغلب صنایع موفق بودهانـــد .زمانی که اولین بازرگانان چینی به
ً
مال ــزی آمدند ،اگرچه معموال س ــختترین کارها را از قبیل اســـتخراج قلـــع در معدن و یا
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احداث راهآهن را انجام میدادند .بیش ــتر آنها از بودائیهای تائویی هســـتند که با اجداد
خود در س ــرزمین مادری خ ــود ارتباطات محکمـــی دارند .آنها حـــدود  %35جمعیت را
تشکیل میدهند..
ً
قدیمیترین س ــاکنین مالزی مردم قبیلهای مالزی هســـتند .جمعیت این عده تقریبا
 %5کل جمعی ــت را تش ــکیل میدهد کـــه اکثر آنهـــا در ایالت ســـاراواک و صباح زندگی
میکنن ــد .اگرچ ــه م ــردم قبیلـ ـهای مال ــزی دوســـت دارنـــد با مشـــخصات قبیلـــهای خود
طبقهبندی ش ــوند ،ولی مردم ش ــبهجزیره مالـــزی آنها را تحت عنـــوان اورنگ اصلی قرار
میدهند که به معنی “مردم اصلی” میباشـــد .در ایالت ســـاراواک اغلـــب مردم از قبیله
ً
دایاک هس ــتند ک ــه عموما در خانههای دســـتهجمعی کـــه بهصورت یـــک کریدور طویل
اس ــت زندگی میکنند که یا در آب زندگی میکنند و یا در خشکی .در ایاالت صباح اکثر
قبیل هه ــا کادازان هس ــتند .اغل ــب م ــردم قبیلـــهای مالـــزی وابســـتگی روانی شـــدیدی با
جنگلهای انبوه پر باران دارند.
از ابتدای تاریخ مالزی این کش ــور شـــاهد ادغام فرهنگهای مختلف و متفاوتی بوده
است .بیش از هزار و پانصد سال پیش پادشاهی مالی در دره بوجانگ به بازرگانان هندی
و چینی خوشآمد گفت .با آمدن طال و ابریشم راه برای ورود بودائیها و هندوها نیز هموار
گشت .پس از یک هزار سال بازرگانان عرب هم به مال کا رسیدند که با خود بنیاد مفاهیم
اس ــامی را آوردند .تا زمانی که پرتقالیها به مالزی آمدند و متوجه شـــدند که سلطنتی را
که با آن مواجه شدهاند از سلطنت کشور خودشان فراگیرتر است.
ترکی ــب فرهنگی مال ــزی توس ــط فرهنگهای مختلفی شـــکلگرفته اســـت ،که فقط
بعضی از آنها توانس ــتند تأثیر بس ــزایی بر کشـــور داشـــته باشـــند .مهمترین آنها فرهنگ
ماالیی سنتی و فرهنگ دو فرقه غالب دیگر که بهعنوان طرفهای تجاری مالزی در طول
تاریخ محس ــوب میش ــدند ،که عبارتاند از چینیها و هندیها .این سه گروه اصلی با
قبیلههای متفرقه تلفیقش ــدهاند ک ــه اغلب آنها در جنگل و یا مناطق ســـاحلی بورنیئو
زندگی میکنند .اگرچه هر یک از این قبیلهها بهشـــدت ســـنتها و ترکیب سنتی جامعه
خود را حفظ کردهاند ،بلکه آنها با ترکیب با یکدیگر نسل جدید متفاوتی از مالزی جدید
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را ایجاد کردهاند.
ی ــک نمون ــه از پیچیدگ ــی فرهن ــگ مالزی کـــه جمعیت مهاجـــر در طول تاریـــخ پدید
آوردهان ــد ،تاریخ مهاجران چینی اس ــت .اولیـــن چینیهایی که از ابتـــدا در اطراف مالکا
س ــکونت داشته و پس از آش ــنایی با فرهنگ و ازدواج با آنها در خلیج سکونت گزیدند،
ابتدا از ش ــهر مالکا و اطراف آن آغاز شـــد .این افراد که به باباس و نوناس معروف هستند
بهتدریج تلفیقی ایجاد کردند که منعکسکننده اعتقادات ،رفتار و هنری بود که ترکیبی
از سنت ماالیی و چینی به وجود آمد ،بهنحویکه فرهنگ جدیدی را تشکیل داد .بعدها
چینیهایی که برای بهرهبرداری از صنایع قلع و الستیک به مالزی آمدند ،فرهنگ خود را
با دقت بیشتری حفظ نمودند که بهطور مثال اگر کسی به شهر پنانگ سفر میکرد ،بیشتر
احساس میکرد که در چین بسر میبرد تا در مالزی.
1-11111شیعیان در مالزی
برخ ــی بر این باورند حضور س ــادات در میـــان بازرگانان همزمان با ورود اســـام به این
س ــرزمین ،زمین هس ــاز آش ــنایی مردم با خاندان رسالت شده اســـت ،در آن زمان بیشترین
تبلیغات ش ــیعی در ایالت جوهور ،ترنگانو ،پهنگ ،کالنتان ،پرلیس و کداح بوده است،
اکنون نیز تعدادی خاندان شیعی در این مناطق سکونت دارند.
همچنی ــن در س ــمینار امام عل ــی ،محمد صغیر عبداهلل ،یکی از اســـتادان دانشـــگاه
مالزی ،اس ــنادی خطی ارائه کرد که این اســـناد بیانگر این بود که پیش از اشـــغال منطقه
جنوب ش ــرق آس ــیا توس ــط هلندیه ــا و انگلیســـیها ،مردم ایـــن منطقـــه از مریدان امام
علی(ع) و امام صادق(ع) بودهاند.
بر اس ــاس آنچه که در صفحه  ۳۴قانون اساســـی ایالت سالنگور آمده است :مذهب
شیعه در این ایالت در  ۱۹۹۱در کنار مذاهب حنفی ،مالکی ،حنبلی جزو مذاهب رسمی
این ایالت بوده است.
از تعداد شیعیان آمار دقیقی در دست نیست ،ولی تعداد آنها را  200هزار تن تخمین
میزنن ــد .این جمعیت ،اقلیت کوچکی از جامعه مالزی را تشـــکیل میدهند ،حکومت
مالزی بنا به دالئلی که به ظاهر جنبه جلوگیری از تفرقه مســـلمانان مالزی را دارد رســـما با
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ش ــیعیان و کسانی که تظاهر به شیعی بودن میکنند برخورد میکند ،از اینرو برخی شیعه
بودن خود را پنهان میکنند.
فلس ــفه و علوم عقلی ش ــیعی نزد دانشگاهیان این کشـــور جایگاه ویژهای دارد و آثار از
شیعه به زبان ماالیی ترجمه شده است ،شیعه در ایالت مال کا ،پراک ،کالنتان ،جوهور،
پوالوپینگ ،کواال المپور و سالنگور نفوذ دارد .شیعیان تشکیالت متمرکزی ندارد و بیشتر
در منازل خود به انجام امور مذهبی میپردازند ،مراسمات آنان به صورت غیر علنی و در
دستههای کوچک برگزار میشود .فعالیت آنان به برگزاری جلسات قرآن و احکام و ایجاد
س ــایتهای اینترنتی محدود میشود .در این کشور حوزه علمیه شیعی به شکل معمول
وجود ندارد ،اما مسولیت برخی مدارس در دست افراد شیعی است.
ش ــیعیان مال ــزی به لحاظ اقتص ــادی در طبقات متفاوتی به ســـر میبرند ،حدود %۳۰
آن ــان از وضعی ــت اقتص ــادی باالی ــی برخوردارنـــد ،حـــدود  %۶۰از کارمندان و افـــراد دارای
مشاغل تجاری هستند و  %۱۰دیگر در سطح پایین زندگی میکنند .مراسم سوگواری امام
حس ــین (ع) هر س ــاله با حضور ش ــیعیان مالزی و ایرانیان مقیم در اماکن مختلف برگزار
میشود.
ش ــیعیان مال ــزی در گذش ــته از آی ــت اهلل گلپایگانی ،اراکی ،امـــام خمینـــی و آیتاهلل
خوئی تقلید میکردند ،امروزه برخی بر تقلید از امام خمینی و آیتاهلل خوئی باقی ماندهاند
و برخی دیگر از آیت اهلل خامنهای و سیستانی تقلید میکنند.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت که هر ح ــزب یا مجموعـــه احزابی کـــه بتواننـــد بیشـــترین آراء را در
انتخابات مجلس ایالتی کس ــب نمایند میتوانند ســـلطان آن ایالـــت را انتخاب نمایند.
هماکن ــون  9ایال ــت از ایاالت س ــیزدهگانه مالـــزی در اختیار جبهه ملـــی (دولت حاکم) و
مابقی در اختیار جبهه مخالفین است.

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور مالزی

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور مالزی
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور مالزی بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وق ــف و امور خیر ی ــه در مالزی ،الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص
گردد .در این فصل به بیان مفهوم وقف و امور خیریه از دید مردم و قانون در کشـــور مالزی
پرداخته زمینه را برای بیان فصول بعدی و توضیح ساختار وقف مالزی آماده میکنیم.

2-222مفهوم امور خیریه
 2-22222مقدمه
کمکهای بشردوس ــتانه از طریق ثروت یکی از راههای ســـتایش یا تعظیم در برابر خداوند
متع ــال اس ــت .وقف نیز یکی از عبادتهای اولیه در اســـام اســـت که توســـط قانـــون اجازه
داد هش ــده اس ــت .با تکرار وقف این عمل بهعنوان یک ســـنت برای حکومت و مســـلمانان
ً
ثروتمند در قرونوس ــطی خصوصا در کشـــورهای عربی و آســـیای مرکزی مطرح شـــده اســـت؛
بنابراین در بیشتر کشورهای عربی یک وزارت مخصوص برای ادارۀ وقف ایجادشده است.
2-22222شرایط/خصوصیات
کمکهای خیریه هرگونه دارایی متعلق به واقفان هســـتند که مربوط به تراکنشهای
تج ــاری  -میراث – هدایا یا وصیتنامه آنان اســـت که این امـــوال را برای امور خیر بهقصد
نزدیک شدن به خداوند متعال وقف میکنند.
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2-22222ارکان وقف
2-2222222واقف
در این میان شرایطی که واقف دارد عبارت است از:
_باید صاحب کل دارایی باشد تا آن را اعطا کند به این معنا که آن دارایی به کسی که او
میخواهد تعلق میگیرد.
_دارای قدرت تعقل و فکر باشد.
_بالغ باشد.
_از روی اختیار این کار را بکند و مجبور نشده باشد.
2-2222222موقوف (اموال وقفی)
_مال وقفی باید دارای مزیتهایی باشد و منفعت برساند.
_مال وقفی یک ارزش مالی دارد.
_مال وقفشده به فردی تعلق داشته است که کمک خیر را انجام داده است.
_برای امر خیر وقفشده است و قوانین اسالمی را نقض نمیکند.
2-2222222موقوف علیه (دریافتکنندۀ کمک خیر)
_افرادی که قادر به تملک این دارایی هســـتند عبارتاند از :مسلمانان ،کافران اهل ذمه
غیر وابسته ،افراد نابالغ ،بردگان مرد و زن و افراد محروم از عقل.
_دریافتکننده قادر است که در جهت تقرب به خداوند متعال و تنها به خاطر اسالم از
کمکهای خیریه منفعت ببرد.
2-2222222صیغه (حکم وقف)
نماین ــدۀ وق ــف از طریق ش ــفاهی یـــا از طریق نوشـــتن کلمات و یا اشـــاره صیغه وقف
را میخواند)11(.
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2-222انواع امور خیریه
2-22222انواع اوقاف
بهطور عمومی اوقاف در مالزی به  3دستۀ اصلی تقسیم میشوند:
_وقف عام
_وقف خاص
_وقف مشترک
وقف عام به هر نوعی از اعطای وقف اشـــاره میکند که باهدف رفاه عمومی یا خیرات
ب ــدون مش ــخص کردن ذینفعان خاص (اشـــخاص یـــا سازمانها/مؤسســـات) یا هدفی
یش ــود .این دسته از وقف به همهچیز و یا اهداف در جهت رفاه اجتماعی
خاص انجام م 
عموم ــی و اه ــداف خیریه قابلاجرا اســـت .برخالف آن وقف خاص نوعـــی از وقف با ذی
نفع ــان مش ــخص یا هدفی خاص اس ــت .تحـــت این فرم خـــاص وقف ،واقـــف افرادی را
مش ــخص میکن ــد که از منافع موقوف بهـــره خواهند برد یا هدفی را که وقـــف باید برای آن
انجام ش ــود .ترکیب وق ــف خاص و وقف عام دســـتۀ ترکیبی به نام وقف مشـــترک را پدید
میآورد.
بنابراین وقفی که از هرگونه دارایی خاصی ایجاد شـــده است یا تحت هر نوعی از طرح
برقرارشده است از یکی از مفاهیم وقف عام یا وقف خاص استفاده خواهد کرد .با هر نوع
از وقف مطابق با اصول اس ــامی با روشـــی متفاوت رفتار خواهد شـــد که عبارت است از
اینک ــه برای یک وقف خاص متولی یا هیئت متولیان موظفاند تا تمام شـــرایط بنانهاده
ش ــدۀ وقف را اجرا کنند مگر آنهایی که با شـــریعت و قانون کشور در تضاد است .دربارۀ
دوم تغیی ــرات و تنظیمات مناس ــب باید توســـط افراد معتبر از مراجـــع ذیصالح قضایی
انجام گردند .قدرت ممکن است از حکم (که به فتوا شناخته میشود) یک مفتی یا یک
ً
دس ــتور از دادگاه – معم ــوال ی ــک دادگاه شـــریعت -بر اســـاس قوانین قابلاجـــرای ایالت
حاصل ش ــود .با توجه به کتاب وقف در شـــریعت یک راهنما و دستورالعمل برای قاضی
ایالت ساخته میشود .در مالزی بر طبق قوانین و شیوهها قدرت بهطورکلی در نزد کمیتۀ
فت ــوای ایالتی باق ــی میماند .ب ــرای وقف عام متولی یـــا هیئت متولیان ممکن اســـت به
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ی اســـتفاده کند که با قانون
صالحدی ــد خ ــود موقوف را برای هرگونـــه هدف خوب بهنحو 
شریعت دربارۀ وقف مطابقت داشته باشد.
2-22222دارایی اعطاشده بهعنوان وقف
ام ــوال منق ــول و غیرمنق ــول ک ــه ب ــرای اهـــداف عمومـــی و خاص یـــا ذینفعـــان طبق
خواس ــتههای واقفان اعطاش ــده اوقاف را تشکیل دادهاند .درگذشـــته مالزیاییها ترجیح
ً
میدادند که اوقافش ــان از اموال غیرمنقول و ثابت شامل داراییهای سرزمینی مخصوصا
برای ایجاد مساجد –گورستانها و مدارس مذهبی اسالمی تشکیل شده باشد.
اوقاف از اموال منقول نیز تشکیلشـــدهاند که شـــامل وقف پولی ،ســـهام وقفی و وقف
طال است .مورد آخر نوع جدیدی از موقوفات است که توسط بنیاد وقف مالزی 1پذیرفته
میشود.
وقف پول نیز در کشور پذیرفته میشود .اگرچه اعتبار آن توسط تعدادی از حقوقدانان
مس ــلمان در فقه اس ــامی__ به دلیل ویژگیهای ناپایدارش __ موردبحث قرارگرفته است
مقام ــات وق ــف مال ــزی ،وقف نقدی را به شـــرطی تصویـــب کردهاند کـــه در جهت ایجاد
ً
دارایی اس ــتفاده شود که مزایای دائمی دارد .معموال سرمایههایی که جمعآوری میشوند
برای خرید داراییهای غیرمنقول یا تزریق به پروژههای توســـعهای موجود وقف اســـتفاده
ً
3
میشوند .اخیرا یک هماهنگی بین بانک معامالت برهاد 2مالزی و شرکت وقف سلنگور
ب ــا تعریف یک طرح وقف پولی به نام معامالت وقف ســـلنگور ایجاد شـــده اســـت .این
طرح جدید تجمیع س ــرمایهها و توزیع آن بین دو حیطۀ اصلی را هدفگیری کرده است:
آموزش و مراقبتهای بهداشتی.
چیزی که بیش ــتر منحصربهفرد اس ــت عبارت است از اینکه ایجاد وقف برای پوشش
وق ــف س ــهام ک ــه میتوان ــد ه ــم از داراییهـــای منقول یـــا غیرمنقول تشکیلشـــده باشـــد
گس ــترشیافته اس ــت .این بسیار مهم اســـت که توجه داشته باشید ســـهام وقف با وقف
س ــهمها متفاوت است .برای راحتی ادراک موضوع تعاریف آنها در زیر به همان صورتی
1. YWM, the Malaysia Waqaf Foundation
)2. Muamalat Berhad (BBMB
3. Perbadanan Wakaf Selangor
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که در بخش  2مصوبۀ وقف (ایالت مال کا) در ســـال ( 2005شـــمارۀ  5از  )2005وجود دارد
آمده است:
_سهام وقف به معنای ایجاد یک وقف از طریق صدور سهام است که پسازآن بهعنوان
یک وقف توسط خریدار به مجلس اعطا (وقف) میشود.
_وق ــف از س ــهام ب ــه معنای وقف س ــهام شـــرکت یـــا بنگاه یا ســـهام موجـــود اختصاص
دادهشده برای وقف است.
مصو ب ــه وقف (1999ش ــمارۀ  7از  )1999ایالت ســـلنگور تنها مقرراتی را دربارۀ ســـهام
وقف فراهم کرده اس ــت اما چیزی دربارۀ وقف از ســـهام بیاننشـــده است .بخش )1(17
قانون اشاره میکند که:
مجلس ممکن اس ــت سهام وقف بهدستآمده از هرگونه دارایی و یا حاصلشده از آن
را__ که بهعنوان یک وقف به مجلس اعطاشده__ به هر شخص برای خرید پیشنهاد دهد.
با توجه به مصوبۀ وقف  2005ایالت نگری ســـمبیالن یک قانون برای ســـهام وقف در
بخش  11آمده اس ــت که به یک برنامۀ وقف اشاره دارد .در حقیقت این قانون برای سهام
وقف یک زیرش ــاخه ب ــرای برنامۀ وقف را تشـــکیل میدهد .این اساســـنامه منحصربهفرد
است زیرا انواع دیگر وقف مانند وقف نقدی ،اوراق قرضه وقف و صورتهای دیگر اوراق
بهادار و باارزش تحت این برنامه قرارگرفتهاند .این اساســـنامه معانی اوقاف اشارهشـــده را
در بخش  )2(11بیان میکند:
ایجاد یک وقف از طریق ارائۀ س ــهام  -صدور اوراق قرضه یا دیگر صورتهای اوراق
بهادار باارزش که توس ــط خریداران س ــهام ،اوراق قرضه یا دیگر صورتهای اوراق بهادار
باارزش بهعنوان یک وقف به مجلس اعطاشده است.
دیگر ایالتها بهمانند آنچه در ایالتهای پیش ذکر شد برای اینگونه از محصوالت و
برنامهه ــای خالقان ــۀ وق ــف مقرراتی ندارنـــد اگرچه تعـــدادی از آنها ســـهام وقف و وقف
س ــهمهای خ ــود را معرفی کردهان ــد .در حقیقت این دو نوع از محصـــوالت وقف بهعنوان
راههای جایگزین ایجاد وقف در برابر روشهای کالسیک عمل میکنند.
اش ــاره به اوراق قرضۀ وقف (که به صکوک هم شـــناخته میشود) و دیگر صورتهای

 / 52آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مالزی

ً
اوراق بهادار باارزش بهوضوح نشان میدهد که مالزی قبال آمادۀ پذیرش این انواع امروزی
از سرمایهگذاری برای ایجاد داراییهای وقف در کشور شده است.
درزمین ــۀ راهاندازی س ــهام وقف مجلس هر ایالت یا یک مؤسســـه بـــا مجوز از مجلس
ً
ایالت ــی ممک ــن اس ــت واحدهایی از ســـهام وقـــف از هر دارایـــی – معمـــوال از داراییهای
غیرمنق ــول -برای جامعه یا هر ش ــخصی را ارائه کند که این ســـهمها میتوانند خریداری
شوند و سپس بهعنوان وقف اعطا شود .کسی که عالقهمند به خرید سهمهایی است که
ارائه میش ــوند مقدار مشخصی از پول را با توجه به قیمت واحد از پیش تعیینشده برای
یک سهم به مجلس پرداخت خواهد کرد.
قیمتها در هر ایالت نس ــبت به ایالت دیگر متفاوت اســـت و بســـتگی به سهمهایی
دارد که خریدار میخرد .پولهای جمع شـــده در یک صندوق وقف قرار داده خواهد شد
ً
که بعدا برای خرید داراییهای غیرمنقول مشخص یا استفاده جهت سرمایهگذاری برای
یک پروژۀ گسترش دارایی بهکاربرده خواهد شد که توسط مجلس یا متولیان مشخصشده
انجام میشود.
تعدادی از ایالتها محصول سهام وقف را معرفی کردهاند که عبارتاند از :سلنگور،
جوهور ،پاهانگ ،مالکا و پنانگ .اگرچه ایالت پنانگ از اسم وقف دانا( 1صندوق وقف)
برای محصول استفاده کرده است .در این نوع وقف ایالت جوهور تحت مجلس شورای
مذهبی جوهور 2سهام وقف جوهور را معرفی کرده است.
وقف سهام مفهوم سادهای 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 بهعنوان
یک وقف اعطا شود.
3
ارزش دارد در اینج ــا اش ــارهکنیم وقـــف مشـــارکتی که توســـط شـــرکت جوهـــور برهاد
یش ــده اس ــت تح ــت گروه وقف از ســـهام قـــرار میگیرد کـــه بهموجب آن بخشـــی از
معرف 
واحدهای سهام متعلق به این شرکت در شرکتهای تابعه آن بهعنوان اوقاف اختصاص
1. Dana Wakaf
2. MAIJ, i.e. The SIRC of Johor
3. JCorp
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داد هش ــده است .عواید تقسیمشده از این سهمها به مجلس مذهبی ایالت جوهور توزیع
میشود ( 5درصد)-شرکت جوهور برهاد ( 70درصد) و  25درصد به خیریهها با اهداف
عمومی .شرکت وقف النور برهاد 1با مدیریت تمام اوراق بهادار واگذارشده توسط شرکت
جوهور برهاد به اوقاف سپردهشده است .شرکت وقف النور برهاد یک شرکت بامسئولیت
محدود اس ــت که توس ــط ش ــرکت جوهور برهاد و با انتصاب نذیرخاص( 2مدیرکل) برای
ً
مدیریت س ــهمها __ مخصوصا س ــود ســـهام اوقاف در  4دسامبر ســـال  2009در انطباق با
قوانین وقف  1983در ایالت جوهور ایجادشده است.
در حقیق ــت مؤسس ــات مش ــارکتی وقف کنونی که در باال اشـــاره شـــدند در راســـتای
تصمیم ــی اس ــت ک ــه در اولین کنگرۀ شـــورای مذهبی اســـامی برگزار شـــده در 27-26
س ــپتامبر  2011در کواال المپور گرفته ش ــد و دربارۀ تأســـیس اینچنین مؤسسات در سطوح
ملی و ایالتی بحث شد.

2-222تأمین مالی و توسعه اوقاف
در مالزی توس ــعۀ داراییهای وقف یک معاملۀ بزرگ را ایجاد کرده اســـت .روشهای
مختلفی به کار برده شدهاند و بر توسعۀ انواع فیزیکی وقف زمین تمرکز کردهاند.
هتلهای اوقاف نمادینترین کار و تمایل اخیر در توســـعۀ داراییهای وقف هستند.
ت ــا حاال چهار هتل در زمینۀ وقف ساختهشـــدهاند در ایاالت مـــا کا ،3پراک ،4ترنگانو 5و
نگ ــری س ــمبیالن .6هتل آخری ک ــه در مجموعـــۀ بیت الحالل واقعشـــده اســـت-یک
رصدخانه با بزرگترین تلس ــکوپ کش ــور را داراســـت کـــه  26اینچ در قطـــر را اندازهگیری
میکند.
هتله ــای ب ــاال در زمینهای اوقافی ساختهشـــدهاند که توســـط مجلسهای مذهبی
ایالتی سپردهش ــده اس ــت .این پروژههای عظیم توســـط حکومت مالـــزی و مجلسهای
1. WANCorp
2. Nazir Khas
3. Pantai Puteri
4. The Regency Seri Warisan
5. Grand Puteri
6. Klana Beach Resort
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مذهب ــی ایالتی مربوطه تأمین مالی ش ــدهاند که متولیان اصلی برای اداره آنها هســـتند.
هتلها توسط شرکتهای منصوب از طریق قراردادهای اجاره اداره میشود.
عمارت وقف 1یک نمونۀ منحصربهفرد دیگر از پروژۀ توسعۀ وقف در مالزی است .این
عمارت ساختمان  34طبقهای تحت مدیریت مجلس شورای مذهبی والیت پرسکوتوان
اس ــت که در جاالن پراک در حدود منطقۀ مثلث طالیی مرکز شـــهر کواال المپور واقعشـــده
اس ــت .س ــاختمان در زمینی از زمینهای اوقاف ســـاخته شـــد که توســـط یک مســـلمان
ثروتمن ــد گوجورات ــی وقف ش ــده ب ــود .ســـاختمان دارای ویژگیهای معماری اســـامی با
آخرین متد در طراحی ساختمانهای بینالمللی است.
عم ــارت وق ــف اولی ــن پروژۀ تج ــاری توســـعه در مقیاس بزرگ در کشـــور اســـت که در
زمینهای وقفی ساختهش ــده اس ــت و شـــامل ســـه سازمان اســـامی پیشـــرو به نامهای
3
مجلس مذهبی ایالت پرس ــکوتوان -لمباگا تابونگ حاجی 2و بانک اسالم مالزی برهاد
میش ــود .پروژه توس ــط انجمن صندوق زیارتـــی مالزی 4باارزش  151میلیـــون تأمین مالی
شده است و دورۀ اجارۀ  25ساله دارد .مجلس مذهبی ایالت پرسکوتوان بهعنوان مالک
زمی ــن (متول ــی) در ط ــی آن دوره  56.6میلیون دریافت خواهد کرد .عمـــارت وقف اآلن
بهعن ــوان مرک ــز مدیریت بانک اس ــام اســـتفاده میشـــود که بهعنـــوان برج بانک اســـام
شناخته میشود .شورای مذهبی ایالت پرسکوتوان یک طبقه از ساختمان را داراست و
یک محل عبادت به نام سورا وقف احمد داوجی دادابهوی __ 5که به اسم واقف است__
وج ــود دارد .برای ــن باورند که ش ــورای مذهبی والیت پرســـکوتوان  700میلیـــون ارزش این
س ــاختمان تجاری وقف را در طی دورۀ تکمیل دریافت خواهد کرد .شـــایانذکر است که
ش ــورای مذهبی ایالت پرسکوتوان توسط دیوان اسالمی پرداگانان مالزی( 6اتاق بازرگانی
مالزی اس ــامی) و دانشگاه اس ــامی بینالمللی مالزی- 7بهعنوان 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 شناختهشده است.
انواع توس ــعههای ذکرش ــده در باال بهوضوح نشـــان میدهند که اوقاف تنها محدود به
اه ــداف س ــنتی مانند مس ــاجد و قبرســـتانها -کـــه بهعنـــوان نمادهای عبـــادت مطرح
یش ــدند -نیس ــتند و در انواع تجاری نیز وجود دارند .چیزی که مهم است آن است که
م 
ً
مناف ــع و عواید حاصل از ای ــن موقوفهها باید تماما اهداف وقف و منفعت موقوف علیه را
تأمین کنند .در حقیقت بسیاری از موارد دیگر از توسعۀ داراییها در مالزی تحت مفهوم
وق ــف وج ــود دارند که باهدف پاس ــخگویی به نیازهـــای مختلف جامعه هســـتند مانند
یتیمخانهها ،محلهای کسبوکار ،مجموعههای آموزشی و پناهگاه زنان.
عالوه بر مثالهای باال توس ــعۀ وقف در حوزۀ پزشکی و خدمات درمانی نیز قابلتوجه
است .برای مثال شرکت جوهور از طریق شرکت وقف النور برهاد و همکاری با تعدادی
از مجلسهای ایالتی و حمایت از بهداشت و درمان برهاد 20 1کلینیک وقف النور ,2یک
بیمارس ــتان وقف النور 3در پاس ــیرگودانگ 4و دو کلینیک سیار در جوهور بر اساس منابع
مالی خیریه از طریق انطباق مفاهیم وقف را توســـعه و اداره کرده اســـت .هدف اصلی از
تأس ــیس آنها فراهم کردن خدمات بهداشـــت و درمانی و مراکز دیالیز برای عموم جامعه
بهو ی ــژه اف ــراد نیازمن ــد بدون توجه به قومیت و مذهبشـــان اســـت .تا ژانویـــۀ  2014مجموع
 10.001.115درمان در کلینیکهای زنجیرهای وقف النور ارائهشـــده اســـت .خارج از آنها
 73.542درمان به بیماران غیرمسلمان ارائهشده است .مجموع بیماران با نارسایی کلیه
ک ــه در بیمارس ــتان و کلینیکهای وقف النور تحت درمان دیالیـــزی قرارگرفتهاند  124نفر
هس ــتند .عالوه بر این بیمارس ــتان وقف النـــور و زنجیرۀ کلینیکهای وقـــف النور نهتنها
خدمات بهداش ــتی و درمانی ش ــامل دارو را فراهم کرده بلکه ارائه درمان دیالیز در یک نرخ
یارانه به نیازمندان را تأمین کرده است .بیماران همچنین حمایتهای مالی از بیتالمال
دریافت میکنند .س ــازمان تأمین اجتماعی 5و سازمانهای متعدد رفاهی دیگر نیز وجود
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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دارند که اجازۀ دریافت درمان رایگان را برای آنها فراهم میکنند.

2-222وقف نقدی مالزی
ط ــرح وق ــف نقدی در مالزی توس ــط بنیاد وقف این کشـــور اجرا میشـــود .اموال وقفی
یه ــای ثابت تبدیل میشـــوند که بـــرای رفاه و منافـــع جامعه به
یش ــده ب ــه دارای 
جمعآور 
مصرف میرسند.

2-222نتیجهگیری
بر طبق بحثهایی که دربارۀ پیشرفت و توسعۀ داراییهای وقف در مالزی انجام شد
ً
آین ــده امیدوارکننده اس ــت .تحقیق در وقف – خصوصا بر تأمین مالی و توســـعۀ آن -که
یافتهه ــای جدیدی را به همراه داش ــته اســـت بهعنوان راهنمایی خـــوب برای طرفهای
ته ــای مال ــی از طرف حکومـــت در اعطـــای جوایـــز تحقیقاتی به
مربوط ــه اس ــت .حمای 
دانش ــگاههای مالزیایی بس ــیار قابلتوجه و احترام اســـت .انطباق روشهای تأمین مالی
ً
اسالمی مانند صکوک (اوراق اسالمی) با استانداردهای بینالمللی مطمئنا به کشور در
توس ــعۀ داراییهای وقف کمک خواهد کرد .زمان برای مالزی جهت شـــروع به استفاده از
چنین حالت تجاری برای توسعه داراییهای اوقاف رسیده است)32( .

| فصل سوم |

نگاهی به تاریخچه و وضعیت وقف
و امور خیریه در کشور مالزی

3-3نگاهی به تاریخچه و وضعیت وقف و امور خیریه در کشور مالزی
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشـــور مالزی و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در ای ــن فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامـــل وقف و امور خیریه در کشـــور مالزی
یش ــود و اطالعات به دس ــت آمـــده مربوط به امـــوال و داراییهای وقـــف را ارائه
پرداخت ــه م 
میکنیم.

3-333تاریخچه وقف در مالزی
وق ــف در مال ــزی در بی ــن م ــردم عادی بـــا عنوان وقـــف 1شـــناخته میشـــود .اوقاف در
ش ــکلهای متعددی از شکلهای سنتی تا شـــیوههای امروزی وجود دارد .اعمال واقفان
(اهداکنن ــدگان وقف) امروزی ادامۀ همان اوقافی اســـت که درگذشـــته اتفـــاق میافتاده
اس ــت .این اعمال تحت تأثیر اعتقادات اســـامی قرارگرفتهاند که آشنایی با آن در مالزی
در قرن پانزدهم رخداده است.
مهم اس ــت در اینجا توجه داش ــته باشـــیم که در مالزی اوقاف تنها توســـط مسلمانان
اعطا نمیش ــوند بلکه غیرمس ــلمانان نیز در آن شـــرکت دارند .این اوقاف هم داخلی و هم
بینالملل ــی هس ــتند .عالوه بر ای ــن مســـلمانان و غیرمســـلمانان بهطور یکســـان از منافع
موقوفات (اموال وقفی) بهره میبرند)32( .
1. wakaf
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3-333وضعیت موجود وقف در مالزی
بنا بر اعالم دپارتمان اوقاف-زکات و حج 1زمینهای وقفی در مالزی  11091.82هکتار
هس ــتند و ارزش ــی برابر با  508میلیون دالر امریکا دارند .تالشهایی در طی زمان توســـط
س ــازمانهای مربوط ــه  -بخص ــوص مجلسهای اســـامی مذهبی ایالتی 2بـــا همکاری
احزاب و گروههای مختلف برای توسعۀ زمینهای اوقاف صورت گرفته است .حکومت
مالزی نیز مبالغ برجستهای را برای این هدف هزینه کرده است.
فای ــل مربوط ب ــه وضعیت کنونی وقف که از انتشـــارات جوهر بهدســـتآمده و به زبان
ماالیی است در دست ترجمه است و در آینده به گزارش اضافه خواهد شد.
مالزی در میزان بخشندگی حائز رتبه  10در میان کشورهای دنیا بوده است .این کشور
در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قسمت کمک مالی به خیریه با  58درصد
در رتبه  17و در قسمت کمک به خارجیان با  62درصد و مشارکت مردم در رتبه  27دنیا
ایستاده است.
3
همچنین در قسمت کار داوطلبانه با  37درصد در رتبه  17دنیا قرار گرفته است.
3-33333شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه
مرکز پیش ــرفت جهانی در انس ــتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص
س ــهولت کمکهای بشردوس ــتانه  64کشـــور دنیا ( %81جمعیت جهان) در تمام قارهها
پرداخته اس ــت و میزان توانایی آنها در ایجاد محیطی برای فعالیتهای بشردوســـتانه را
مطالعه کرده است.
بر اس ــاس س ــه ش ــاخص میزان ســـهولت فعالیت بشردوســـتانه کشـــورها رتبهبندی
شده است:
 .1سهولت ثبت نام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی،
 .2سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی،
1. JAWHAR, i.e. Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
2. SIRCs

 .3در زمینـ ـهی وضعی ــت موج ــود اوق ــاف و امورخیریه کش ــور مالـــزی ،علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفـــت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و
تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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 .3سهولت ارسال و دریافت پول نقد و کاال از مرزها
شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه به کشورها امتیازی بین  1تا  5اختصاص
میده ــد ک ــه عدد  1معرف فضایی اس ــت کـــه مانع فعالیتهـــای بشردوســـتانه و عدد 5
مخت ــص به فض ــای حام ــی فعالیتهای بشردوســـتانه اســـت .هلند بـــا باالتریـــن امتیاز
( )83.4اولین کشور و عربستان سعودی با پایینترین امتیاز ( )69.1آخرین کشور در این
رتبهبندی هستند ،درحالیکه میانگین امتیاز کشورها  5.3است و این کشور در شاخص
س ــهولت فعالیتهای بشردوس ــتانه ب ــا امتیـــاز  3.2از  4.83در رتبه  42بین کشـــورهای
جهان ایستاده است.

شکل :1-3شاخص سهولت فعالیتهای بشردوستانه

مالزی در ش ــاخصهای ارزیابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور
خیر ی ــه در بخ ــش حج ــم کمکها در بعـــد داخلـــی در معیارهـــای میزان کمـــک مردم به
مؤسسات خیریه و میزان کار داوطلبانه جزو کشورهای سرآمد است.
عالوه بر این ،این کش ــور در ش ــاخصهای ارزیابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در
زمین ــه وقف و امور خیریه در بخش ش ــاخصهای اســـامی در معیارهای بقـــاع متبرکه و
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مساجد و فعالیت در زمینه قرآن جزو کشورهای با رتبه باال است.
آمارهای بین المللی نش ــان میدهد در این کشـــور ســـاالنه حداقل مقدار  5.7میلیارد
دالر زکات جمع آوری میگردد که بین  23تا  57درصد آن صرف هزینههای بشردوستانه
و انسانی میشود.
این کشور در کشورهای شاخص در زمینه وقف و امور خیریه قرار دارد.

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

این کش ــور در بین کش ــورهایی با بیشـــترین پیشـــرفت در این زمینه در ســـال اخیر قرار
گرفته است.
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شکل :3-3کشورهای با بیشترین پیشرفت در زمینه امورخیریه در سال اخیر
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شکل زیر رتبه این کشور را در شاخص بخشندگی نشان میدهد.

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

 3-333مساجد و اماکن مذهبی شاخص کشور مالزی
از زیباترین و مهمترین مس ــاجد کشور مالزی میتوان مسجد جامع پوترا جایا ،مسجد
کریستال ،مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز ،مسجد جامع مالزی ،مسجد عبودیه
و مسجد فدرال (مسجد والیت) اشاره کرد چرا که هم از لحاظ معماری وهم از نظر هویت
فرهنگی در مالزی شاخص هستند .به منظور آشنایی بیشتر با این مساجد ،در ادامه این
بخش به توضیح مختصری در رابطه با ویژگیهای مساجد مذکور پرداخته شده است.
3-33333مسجد جامع پوترا جایا
کلنگ مس ــجد جامع پوترا جایا که به مسجد پوترا شهرت دارد در سال  1997میالدی
زده ش ــد و بعد از دو س ــال به بهره برداری رســـید .گنبد صورتی رنگ گرانیتی این مسجد
زیبایی خاصی به آن داده اس ــت و شبســـتان اصلی مســـجد ظرفیت پذیرش بیش از 15
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هزار نمازگزار را دارد .دیوارهای شبستان زیرین مسجد با الهام از مسجد سلطان حسن در
کازابالن ــکا مرا ک ــش طراح ــی و اجرا ش ــده اســـت .مســـجد پوتـــرا از یک شبســـتان اصلی،
اتاقهای آموزش ــی ویژه طالب و دانشـــجویان علوم دینی و صحن اصلی تشـــکیل شـــده
است .مسجد پوترا در مرکز شهر پوتراجایا و کنار کاخ نخست وزیری مالزی قرار دارد .این
ش ــهر که بعنوان پایتخت سیاسی مالزی معرفی شده در  35کیلومتری شمال کواال المپور
واقع شده است.

شکل  :5-3مسجد جامع پوترا جایا

3-33333مسجد کریستال
س ــاخت مس ــجد کریستال از س ــال  2006آغاز شـــد و در ســـال  2008میالدی به پایان
رس ــید .این مس ــجد که از کریس ــتال خالص ســـاخته شـــده اســـت ،دومین مسجد بزرگ
جنوب ش ــرقی آس ــیا پس از مس ــجد جامع اســـتقالل جاکارتا و یکی از زیباترین مســـاجد
مالزی به ش ــمار میآید .مس ــجد کریســـتالی با معماری داخلی بی نظیر خود ظرفیت 25
ه ــزار نمازگ ــزار را دارد و منطقه اصلی جذب توریســـت در ترنگانو به شـــمار میآید .اگرچه
اس ــتفاده از مصال ــح س ــبک همچون شیشـــه ،آن را مقـــداری ناپایدار و شـــکننده نشـــان
میدهد؛ اما معماری داخلی آن از قوام و صالبت زیادی برخوردار است.
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شکل :6-3مسجد کریستال

3-33333مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز
مس ــجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه معروف به مسجد “ عالم شاه “ یکی از
زیباترین مس ــاجد دنیا در شهر “عالم شاه” واقع در  50کیلومتری غرب کواال المپور است.
شبستان اصلی مسجد عالم شاه ،ظرفیت پذیرش 24هزار نمازگزار را دارد .ورودی شبستان
مسجد ،محراب سفید و بلندی وجود دارد که در ساخت آن از سبک معماری عثمانی
الهام گرفته شده است .مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه ،یکی از جاذبههای
توریستی کشور مالزی است .معماری مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه ،تلفیقی
از معماری ایرانی و ماالیی اس ــت .اصلیترین جاذبه این مســـجد ،چهار مناره بلند آن با
ارتفاع حدود  140متر هستند .این منارهها ،جزو بلندترین منارههای دنیا هستند و گنبد آبی
و سفید مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه میان آنها خودنمایی میکند.

شکل :7-3مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز
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3-33333مسجد جامع مالزی

شکل :8-3مسجد جامع مالزی

مس ــجد جامع قدیمیترین مس ــجد کواال المپور میباشـــد که درسال  1907ساخت آن
آغاز و در س ــال  1909بدست سلطان سالنگور افتتاح شده است .این مسجد درست در
مح ــل تالق ــی دو رودخانه گنبک و کالنگ قرارگرفته اســـت .ســـالن نمازخانـــه اصلی این
مس ــجد دارای س ــه گنبد میباش ــد ک ــه بزرگترین آنهـــا دارای  21متر و  30ســـانت ارتفاع
است .این مسجد در روزهای جمعه پذیرای نمازگزارانی است که برای اقامه نماز جمعه
به آن محل میآیند و حتی خیابانهای اطراف را نیز پر میکنند .منظره شب این مسجد و
به طور کل این خیابان بی نظیر است.
3-33333مسجد عبودیه

شکل :9-3مسجد عبودیه

مس ــجد عبودیه بین س ــالهای  1913تا  1917میالدی ساخته شـــده است .معماری
بیرونی مس ــجد عبودیه بیشتر شبیه به سبک معماری مسجدهای هندوستانی است اما
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وقتی داخل آن میش ــوید تلفیقی زیبا و شـــکوهمند از معماری اصیل و ســـنتی اســـامی
آمیخته با ذوق و سلیقه ایرانی را میتوان به وضوح دید.
3-33333مسجد فدرال (مسجد والیت)
کلنگ این مسجد  80میلیون دالری در  15مارس  1996زده شد و در  30آ گوست 2000
ً
رس ــما افتتاح شد .این مسجد در زمینی به وســـعت  13.4هکتار و زیر بنای  37هزار متر
مربع بنا ش ــده و بعنوان چهل و چهارمین مســـجد ســـاخته شده توســـط دولت مالزی و از
جاذبههای توریستی کواال المپور است .تأثیرات فرهنگ و معماری خاورمیانه در طراحی
و خلق این مسجد ،بویژه الهام گرفتن از مسجد آبی استانبول در ترکیه بوضوح پیداست.
این ویژگی ش ــامل  22گنبد منش ــعب شـــده از گنبد اصلی ،چند نیـــم گنبد و طاق نیمه
مدور آن است .بلندای این مسجد  27متر است که با هنرمندی سنگتراشان بطور خیره
کنندهای س ــاخته ش ــده اس ــت .همچنین قلمکار یهـــای آیههای قران کریـــم در اطراف
محراب که بوس ــیله طراحان ایرانی با ســـنگهای گرانبها انجام شـــده زیبایی خاصی را بر
1
فضای داخلی و شبستان این مسجد حاکم میکند.

شکل :10-3مسجد فدرال (مسجد والیت)

 .1در زمینهی وضعیت مس ــاجد و اماکن مذهبی کشور مالزی ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور مالزی

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مالزی
4-444مقدمه
در ای ــن فصل در ابتدا پس از بیان ادبیات کنشـــگران و بازیگـــران و معرفی طبقهبندی
ان ــواع بازیگ ــران فعال در ی ــک موضوع  ،بـــه معرفی کامـــل بازیگران فعال در حـــوزه وقف،
امورخیریه ،قرآن و مس ــاجد در کش ــور مالزی میپردازیم .ابتدا دپارتمـــان جوهر را بهعنوان
متول ــی اصلی اوقاف و امورخیریه در دپارتمان نخســـتوزیری معرفـــی میکنیم .در ادامه
دپارتمان توسعه اسالمی مالزی که مسئولیت امور مساجد و مسابقات قرآنی در دپارتمان
نخسـ ـتوزیری را دارد ش ــرح خواهی ــم داد .نهاد بعـــدی مجلس مذهبی اســـامی ایالتی
بهعنوان متولی وقف و امور خیریه در ایاالت و مناطق فدرالی است که شرح داده خواهد
شد .بعدازآن به معرفی کامل دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی که به عنوان متولی مساجد
ته ــای قرآن ــی در ای ــاالت و مناطـــق فدرالی فعالیـــت میکند خواهیـــم پرداخت.
و فعالی 
س ــپس بازوی اجرایی دپارتمان جوهر یعنی بنیاد وقف مالزی را ازنظر خواهیم گذراند .در
آخر مؤسس ــات خیر ی ــه در حوزههای مختلف را بررســـی کرده و در انتها نگاشـــت نهادی
نمایش داده خواهد شد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
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محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایـــی را تعیین میکند که باید توســـط دولت،
کسبوکارها و غیره دنبال شود.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1هرگاه اس ــتانداردها ســـازگار نباشند تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع/
تحمیل اس ــتانداردهای حمایتشده توسط مصوبات قانونی است .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگ ــذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شـــود که به واســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف
1. command and control
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قانون مشروعیت دارند.
_خ ــود -تنظیم ــی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در ای ــن بـــاره ،اغلب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف
مختلف قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین ســـطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منت ــج ش ــده از عالقههـــای بیرونـــی کســـانی قـــرار دارد کـــه فکـــر میکنند
چال 
اس ــتانداردها و قوانین به س ــمت کاهش تأثیـــر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشـــده
است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
اس ــت که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکســـو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تش ــویق اســـت چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتاره ــای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را
پاداش دهد .هدف عمده این اس ــت که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را از
طریق تحمیل /وضع مالیات و کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری
این رویکرد ،گامهای اصلی ش ــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا،
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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انتخ ــاب اه ــداف ب ــرای بهب ــود و /یا نگهداری و ســـپس اجـــرای تشـــویقها و جریمهها
میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــویق ،تنظیم مبتنی بـــر عملکرد)PBR(1
است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت
خدمات میباش ــد .به عالوه PBR ،بیشـــتر به اســـتانداردهای عملکـــرد خارجی متکی
اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین است که
ب ــه بهبود در بهرهبرداری ش ــرکتها ،کاهش هزینههای نگهـــداری و عملیات و بهبود در
پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت مکانیکی عمل میکند.
بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را
کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شـــرکت را فراهم
میکن ــد ک ــه آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد .اگرچه به عنوان یکی از معایب این
روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف اشاره کرد که واقعیتهای
بازار در آن لحاظ نش ــده اس ــت .از مفروضات اصلی این رویکـــرد ،عقالنیت اقتصادی
ً
است که لزوما در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این
نوع رویکرد مش ــکل است .بهعنوانمثال ،اگر قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند
رفتار "بد"  ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
1. Performance-based regulation
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خیریهه ــا و ی ــا انجام خدمات مش ــاورهای بـــرای مؤسســـات خیریه نیز میتوانـــد به عنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
مالزی در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
 5بازیگ ــر در حوزه وقف ،امور خیریه ،مســـاجد و قرآن در مالـــزی فعالیت میکنند که
عبارتاند از:
.1دپارتمـــان اوقـــاف ،زکات و حـــج مالـــزی (جوهـــر) (متولـــی وقـــف و امـــور خیریه در ســـطح
نخستوزیری)

دپارتم ــان اوقاف ،زکات و حج در  27مارس ســـال  6( 2004صفر ســـال  1425هجری
قمری) توس ــط نخسـ ـتوزیر س ــابق عبداهلل احمد بداوی همزمان با معرفی کابینه دولت
مالزی تأسیس شد .این دپارتمان بهاختصار جوهر نامیده میشود.
جوهر متعهد اس ــت که س ــازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیشرونـــدۀ امت از طریق
ایجاد مؤسس ــات قوی اوقاف ،زکات و حج باشـــد .این دپارتمان مشـــتاق است تا به یک
دپارتمان دولتی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق تقویت مؤسســـات
اوقاف ،زکات و حج در کالس جهانی تبدیل شود.
مأموریت جوهر عبارت است از :بهبود توسعۀ اقتصادی -اجتماعی از طریق قدرتمند
س ــازی مؤسسات اجتماعی اوقاف ،زکات ،مال و حج توســـط سیستم حاکمیت و ارائه
خدمات.
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وظایف دپارتمان جوهر عبارتاند از:
_برنامهر ی ــزی ،اجرا ،نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف ،زکات و حج/عمره در جهت
عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه
_برنامهر ی ــزی و هماهنگ ــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف،
زکات و حج/عمره
_ایجاد مش ــارکتهای هوش ــمند با ســـازمانهای دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ
اوقاف ،زکات و حج/عمره
_انج ــام مطالعات و تحقیقات ،انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامههای
مسلمانان در جهت استفاده کامل از ثروتها و ذخایر توسط جامعه و
_مس ــاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی ،مالی و فناوری اطالعات
و ارتباطات به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه.
 .2دپارتمان توسعه اسالمی مالزی (متولی امور قرآنی و مساجد در سطح نخستوزیری)

در اول ژانویۀ  1997در راس ــتای توســـعه ثبات قدم اسالمی کشـــور و پیشرفت ،توسط
حکوم ــت مالزی ب ــرای ایفای نقش بخش امور اســـامی ایجـــاد گردید .دپارتمان توســـعۀ
اس ــامی مالزی یک س ــازمان مذهبی در سطح حکومت اســـت که خدمات مختلف در
تالش برای توسعه و افزایش مدیریت امور اسالمی در این کشور را فراهم میکند.
چشـ ـمانداز این دپارتمان عبارت اســـت از :پیشـــرو بودن در ایجاد یک تمدن برتر برای
امت و مأموریت آن ایجاد یک مدیریت کارآمد و مؤثر امور اسالمی تعریف شده است.
اهداف این دپارتمان عبارتاند از:
_اطمینان از آموزش گستردۀ اسالم بهکل جامعه
_توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزشدیده ،صالح ،اختصاصی و حکیم
_توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزشها و اخالق اسالمی
بهعنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ
اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی زیر را اجرا میکند:
_وظیفه اول :قانونگذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی
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_وظیفه دوم :اداره و هماهنگی اسالمی
_وظیفه سوم :هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی
 .3مجلس مذهبی اسالمی ایالتی (متولی وقف و امور خیریه در سطح ایالتی)

چشـ ـمانداز این مجلس عبارت اســـت از تبدیلشدن به یکنهاد اســـامی قدرتمند،
الیق و قابلاحترام و یک مدل سازمان اسالمی در سال  2025و مأموریت آن به این صورت
تعریف ش ــده اس ــت :توس ــعۀ امت از طریق تشـــکیل یکنهاد که ماهر در کار ،با عملکرد
خ ــوب ،وف ــادار و درس ــتکار ،دارای اقتصـــاد مســـتحکم ،با تـــاش تبلیغاتی مؤثـــر ،دارای
مدیریت مؤثر داراییها و یک نهاد مذهبی فعال باشد.
اهداف این نهاد عبارتاند از:
_ارائۀ مش ــورتهای حرفهای و خردمندانه به سلطان ایالت و رییسکل مجلس مذهبی
اسالمی ایالتی برای به روز رسانی قوانین اسالمی
_تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و گرایش استراتژیک
_مدیریت بودجه پایدار و مالی (رشد حرفهای)
_افزایش داراییهای مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آنها (دارایی خالص)
_افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
_اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناختهشده
_ارتقای سیستم درآمد و تدارکات ،سیاستها ،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
 .4دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی (متولی امور قرآنی و مساجد در سطح ایالتی)

چشـ ـمانداز این نه ــاد بهترین بودن در کالس جهانی زیر ســـایۀ خداونـــد متعال بوده و
مأموریت آن مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثر تعریف شده است.
اهداف این دپارتمان از بخشهای زیر تشکیلشده است:
_فراهم کردن زیرس ــاخت نهادهای اســـامی با بهترین سیســـتم ارائه خدمات بهصورت
کارآمد و مؤثر
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_طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر اجرای برنامههای تبلیغی در تمام سطوح جامعه
_طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر برنامههای توسعه خانوادۀ اسالم
_اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفادهنشده
_ارائۀ آموزشوپرورش قوی مذهبی به مسلمانان
_پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه
_برنامهریزی و اجرای آموزش بهمنظور بهبود کیفیت مدیریت امور اسالمی
_حص ــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـامی بهصورت کارآمد و
مؤثر در سطح منطقه
یک ــی از بخشهای این دپارتمان بخش مدیریت مســـجد اســـت کـــه در جهت ایجاد
جامعۀ مسلمانان که با فعالیتها و برنامههای مختلف جهت کامیابی تمام بخشهای
جامعه به مسجد متعهد است تالش میکند.
مأموریت این بخش مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین ،مؤثرترین و نمونهترین حالت
زیر سایۀ خداوند متعال است.
وظایف بخش فوق به شرح زیر است:
_مدیریت برنامههای متعدد مربوط به مسجد
_مدیریت ساختوساز و ثبت مساجد
_مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت
_مدیریت جلسات کمیتۀ هیئترئیسه خطبه
_مدیریت تولید و جمعآوری خطبههای نماز جمعه
_هماهنگی/تعیی ــن مالق ــات رئیس قســـمت ،مدیریـــت تقاضای کالسها  /اســـاتید
دورههای تکبیر و امامان جماعت
 .5بنیاد وقف مالزی (بازوی اجرایی دپارتمان جوهر)

بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است .بهطور رسمی در  23جوالی سال 2008
تحت فرمان قانون متولیان (الحاقی)  1952توسط دپارتمان اوقاف ،زکات و حج (جوهر)
تأسیس شده است.
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لش ــدن به یک سازمان پیشرو در مباحث قدرتمند ساختن
چشـ ـمانداز این بنیاد تبدی 
جامعه در مباحث موقوفات است.
مأموریت آن عبارت است از:
_دستیابی به سرویس خدمات در کالس جهانی
_ایجاد هوشیاری و آ گاهی از پتانسیلهای موقوفات
_تولید منابع ثروت جدید از داراییهای موقوفه در یک کلنگری و دید یکپارچه
عملکردهای بنیاد وقف مالزی به شرح زیر است:
الف) افزایش سرمایه وقف
ب) پیادهسازی و برنامههای اجتماعی خیرخواهانه
ج) اداره کردن برنامههای سرمایهگذاری
د) تنظیم برنامههای ارتقا و اشاعۀ آنها
در کش ــور مال ــزی نهاده ــای خیر ی ــه در موضوعـــات مختلفـــی فعالیـــت میکننـــد که
عبارتاند از:
_دفاع و حمایت از گروههای مختلف
_حقوق حیوانات
_کودکان
_معلوالن
_آموزش
_محیطزیست
_سالمت و بهداشت
_بومیان
_مهاجران
_سالمندان
_خانوادههای تک سرپرست
_مشارکت اجتماعی
_زنان
_جوانان
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قرآن و فعالیت های مذهبی در
کش ــور مالزی فعالی ــت می نماین ــد؛ در این بخش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیل 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 قرارگرفتهاند.

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

در حوزه وقف ،امورخیریه ،قرآن و مساجد در کشور مالزی بازیگران متعددی در سطوح
نخست وزیری و مناطق ایالتی و فدرالی فعالیت میکنند که در شکل  2-4آورده شدهاند.
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شکل :2-4بازیگران فعال در حوزه وقف ،امور خیریه ،قرآن و مساجد در مالزی

4-44444دپارتمان جوهر
ابتدا دپارتمان اوقاف ،زکات و حج مالزی را – که به اختصار جوهر نامیده میشـــود-
که متولی اصلی وقف و امورخیریه در سطح نخست وزیری است بررسی میکنیم .شکل
 2-4صفحه ابتدایی سایت این دپارتمان را نشان میدهد.

شکل :3-4صفحه ابتدایی سایت دپارتمان اوقاف ،زکات و حج
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4-4444444تاریخچه دپارتمان اوقاف ،زکات و حج
دپارتم ــان اوقاف ،زکات و حج در  27مارس ســـال  6( 2004صفر ســـال  1425هجری
قمری) توس ــط نخستوزیر سابق عبداهلل احمد بداوی 1زمانی که او کابینه دولت مالزی
را معرفی کرد تأسیس شد.
او در طی سخنرانی خود در آغاز نهمین برنامه مالزی در  31مارس سال  2006در دوان
راکیات 2بیان کرد:
" عالوه بر این گامهایی در جهت افزایش منابع سرمایهای موجود مانند زمین و دارایی
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
بردارند و در توسعۀ سرمایۀ انسانی نیز مشارکت کنند".
آغاز رس ــمی توسط عبداهلل بین مد زین - 3وزیر سابق در نخست وزیری-که مسئول
امور اس ــامی بود -در  8اکتبر س ــال  23( 2004شعبان ســـال  1425هجری قمری) که در
مرکز کنوانسیون بینالمللی پوتراجایا 4برگزار شد اعالم گردید:
" دپارتم ــان اوق ــاف ،زکات و حج در جهـــت اطمینان از مدیریـــت و ادارۀ داراییهای
اوق ــاف ،زکات و حج بهصورت سیس ــتماتیک و مؤثر بناشـــده اســـت .این سیســـتم مؤثر
سطح ارائۀ خدمات را به یک سطح عالی میرساند"()14
4-4444444شعارهای جوهر
این دپارتمان دارای دو شعار زیر است:
5

 .1با یکدیگر برای ساختن یک جامعۀ متمدن

این ش ــعار امید و تشویق را برای تسریع در توســـعه و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی
امت نشان میدهد .مراکز اصلی جوهر به سطوح باالتر توسعه پیدا خواهند کرد؛ بنابراین
به مش ــارکت در س ــاخت یک ام ــت عالی بهعنوان یک کل و در کشـــور اشـــاره میکند.
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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بهتبع آن جوهر متعهد خواهد بود که برنامهها و دســـتورات برای توســـعۀ فرهنگ امت را
اجرایی سازد.
 .2با یکدیگر برای تقویت جامعه

ش ــعار جوه ــر همچنین مفهوم عمیقی را در بر دارد .این شـــعار یـــک دعوت برای تمام
کارکن ــان ب ــه ادامه همکاری در برنامهریزی و امور انجامشـــده توســـط دپارتمان اســـت که
دارای بهترین نتایج حاصله اس ــت و درنتیجۀ یک ترکیب کامل از تالش مشترک هر یک
از کارکن ــان اس ــت .نتایج حاصل از این طرح در حال انجام قـــادر به ارائه بهترین عملکرد
بوده و بنابراین در هدف ساخت یک امت بافرهنگ مشارکت میکند .در انجام وظایف
و مس ــئولیتها هر کارمند تشویق میشـــود تا آنها را با بهترین روش اجرا کند .همچنین
تعهد به کیفیت محور بودن در همه فعالیتهایی را نشـــان میدهد که باید انجام گردد.
()19
4-4444444مخفف جوهر
کلم ــۀ جوه ــر از ز ب ــان عر ب ــی میآید و بـــه معنای بـــاارزش و گرانبهاســـت .ایـــن کلمه
بهخودیخود امیدهای دپارتمان را برای تبدیلشـــدن به یک نهاد پیشـــرو و باارزش مانند
یک گوهر نشان میدهد.
" جوهر" همچنین در راستای آرمانهای این دپارتمان برای تولید یک نتیجۀ باکیفیت
و باارزش بهمانند یک گوهر اس ــت؛ که جلوهای از مزایای استفاده از یک دپارتمان دولتی
در کالس جهانی است.
کلم ــۀ جوه ــر همچنین یک مخف ــف را برای نـــام دپارتمان نمایـــش میدهد  . JAیک
اختصار برای دپارتمان اس ــت .حرف  Wوقف 1را نشـــان میدهد و حرف  Hنشاندهندۀ
حج 2اس ــت .مال 3و زکات 4توس ــط  HARنشـــان داده میشـــود که ترجمۀ مخفف شـــدۀ
کلمۀ دارایی 5از وضعیت عمومی اجتماعی  -اقتصادی مسلمانان است)20( .
1. Endowments
2. Hajj
3. Mal
4. Zakat
5. Property
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4-4444444منشور مشتری
جوهر متعهد اس ــت که س ــازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیشرونـــدۀ امت از طریق
ایجاد مؤسسات قوی اوقاف ،زکات و حج باشد به وسیلۀ :
_اجرای برنامههای س ــاالنه دپارتمان در رابطه با مؤسســـات اوقـــاف ،زکات و حج /عمره
بهوس ــیلۀ ایجاد همکار یهای هوشـــمند با مجلس مذهبی اسالمی ایالتی ،1نهادهای
ایالتی زکات ،مراکز محلی و بینالمللی بر طبق برنامه زمانی
_ارائه خدمات پشتیبانی پاسخگو به ذینفعان و مشتریان ،سریع در عرض  2روز کاری
_ارائ ــه خدم ــات مش ــاورهای ب ــه ذینفعان و مشـــتریان ظـــرف مـــدت  1روز کاری پس از
دریافت درخواست.
_حصول اطمینان از پرداخت صورتحساب در عرض  7روز کاری
_اطمینان از بهروز و آموزنده بودن وبسایت دپارتمان در تمام زمانها ()26
تمامی این ادعاها به صورت  %100اجرا شده اند)27( .
4-4444444مأموریت و چشمانداز
چشمانداز جوهر عبارت است از:
_تبدی ــل ب ــه یک دپارتمان دولت ــی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق
تقویت مؤسسات اوقاف،زکات و حج در کالس جهانی.
مأموریت جوهر عبارت است از:
_بهب ــود توس ــعۀ اقتصادی -اجتماع ــی از طریق قدرتمند ســـازی مؤسســـات اجتماعی
اوقاف ،زکات ،مال و حج توسط سیستم حاکمیت و ارائه خدمات)17( .

)1. MAIN(Majlis Agama Islam Negeri
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4-4444444ساختار سازمانی
شکل  4-4ساختار سازمانی دپارتمان جوهر را به نمایش میگذارد)28( :

شکل :4-4ساختار سازمانی جوهر

4-4444444شرح وظایف
وظایف دپارتمان جوهر عبارتند از:
_برنامهر ی ــزی ،اجرا ،نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف ،زکات و حج/عمره در جهت
عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه
_برنامهر ی ــزی و هماهنگ ــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف،
زکات و حج/عمره
_ایجاد مش ــارکتهای هوش ــمند با ســـازمانهای دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ
اوقاف ،زکات و حج/عمره
_انج ــام مطالعات و تحقیقات ،انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامههای
مسلمانان در جهت استفاده کامل از ثروتها و ذخایر توسط جامعه و
_مس ــاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی ،مالی و فناوری اطالعات
و ارتباطات 1به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه)18( .
1. ICT
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4-4444444بخشهای جوهر
جوهر دارای  5بخش میباش ــد که عبارتند از :بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت،
بخش اوقاف ،بخش بیتالمال ،بخش تحقیق و هماهنگی بینالمللی و بخش خدمات
مدیریت که وظایف هرکدام از این بخشها در ادامه آمده است:
الف) بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت

_برنامهر ی ــزی ،هماهنگی و اجرای برنامههای مربوط به یکپارچگی و توســـعه انســـانی در
1
انطباق با ماژولهای مختلف
ته ــای رواب ــط عمومـــی :شـــکایات/بازخورد مشـــتریان ،مأموریتهـــا و
_اج ــرای فعالی 
دپارتمان اطالعات شرکتها
_مدیریت فعالیتهای مرتبط با رسانههای جمعی ()21

ب) بخش اوقاف

_کار هوشمند در جهت توسعه وقف امالک و مستغالت با بخش خصوصی و دیگران
_برنامهریزی ،اجرا و دیدهبانی برنامههای توســـعه وقف در برنامههای پنجســـالۀ توســـعه
اقتصادی مالزی
_ایجاد رویهها و گواهینامههای استانداردهای مدیریت مالی برای استفاده مجلس
_ایجاد و هماهنگی توس ــعه و تطبیق اطالعات و اســـتانداردهای فنـــاوری ارتباطات در
فناوری اطالعات و ارتباطات
_نظارت بر مدیریت و توسعه وقف
_فراهم کردن مش ــورتها و راههای ســـاده در توسعۀ ســـازمان و تمام معامالت مربوط به
موقوفات
_ انجام مطالعات ،تهیه گزارشها و ایجاد توصیهها دربارۀ مسائل موقوفات
_ مدیریت جلسات هماهنگی در سطح ملی و اجالسهای مربوط به موقوفات
_ نمایندگی دولت در مذاکرات و گردهماییهای رسمی مربوط به امور وقف
1. PNI، PIPA, PIN
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_ اجرای پروژههای کوچک با تأثیر باال با استفاده از بودجه دولت فدرال
_همکار یه ــای هوش ــمند در جه ــت توســـعۀ داراییهـــای وقفـــی از طریـــق مســـئولیت
اجتماعی شرکتها)22( 1
ج) بخش بیتالمال
 .1واحد زکات

_برنامهر ی ــزی ،هماهنگ ــی ،استانداردســـازی و تقویـــت قوانیـــن ،آییننامههـــا ،رویهها،
2
مدیریت جمعآوری زکات و رویههای توزیع برای استفادۀ مجلس و دپارتمان زکات
_ایجاد رویههای اس ــتاندارد برای مدیریت مالی و گواهیهای دپارتمان زکات  /مجلس
و شرکت مراقبتهای خیریه
_سازماندهی جلسات هماهنگی در سطح ملی و اجالسهای مربوط به امور خیریه
_فراهم کردن توصیهها و راههای ساده در توسعۀ سازمانی و امور مربوط به زکات
_انجام مطالعات ،آمادهسازی گزارشها و تدوین پیشنهادها در موضوعات خیریه
_ایج ــاد و هماهنگی توس ــعه و اتخاذ اســـتانداردهای فناوری اطالعـــات و فناور یهای
ارتباطی توسط مجلس و دپارتمان زکات و
_نمایندگی کشور در مذاکرات و گردهماییهای رسمی مربوط به امور خیریه

 .2واحد منابع عمومی

_برنامهر ی ــزی ،اج ــرا و نظارت بر برنامههای توســـعه در برنامۀ  5ســـالۀ دپارتمان عمومی
اقتصاد
_طراح ــی و فراهم کردن توس ــعۀ بودجه منابع عمومـــی ،ارث ،وصیتنامههـــا و امانات در
سراسر کشور
_طراحی و اجرای مشارکت بین مؤسسات منابع عمومی مانند امانه رایا برهاد ،3دپارتمان
زمین و معادن (دولتی) ،مؤسس ــات بانکداری ،بنیاد توســـعۀ اقتصاد اسالمی مالزی،4
)1.Corporate Social Responsibility (CSR
2. JZN
)3. Amanah Raya Berhad (ARB
4. YAPEIM
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بنی ــاد اس ــامی مالزی دکاوه 1و دیگ ــر نهادهای مربوط به مدیریت و توســـعۀ اجتماعی_
اقتصادی کشور
_هماهنگی و تقویت سیستم مدیریت و ادارۀ داراییهای عمومی ،وصیتنامهها ،میراث
و امانات
_هماهنگی قانون ،رویهها و پروتکلهای منابع در سرتاسر کشور و
_طراحی و نظارت بر ایجاد توسعۀ دارایی منابع عمده نهادها در خزانه دولت ()23
د) بخش تحقیق و هماهنگی بینالمللی

_جمعآوری ،بهروزرسانی و آنالیز اطالعات مدیریت حج و عمره
_بازبینی سیستم مدیریت حج و عمره در داخل و خارج کشور
_نظارت بر مسائل ،آمادهسازی گزارشها و پیشنهادها برای حج/عمره
_نظارت و هماهنگی موضوعات مربوط به سیاســـتهای مدیریت حج/عمره و مبالغ
سرمایهگذاری شده
_جلسات با مسئوالن امنیتی ،مشاورهای و انجمن رسمی مربوط به امور حج و مهاجرت
_طراحی و اجرای تحقیقات در رابطه با موضوعات وقف ،زکات و حج
_ایجاد مشارکتهای هوشمند با مؤسسات آموزش عالی /تحقیقاتی در زمینههای مرتبط
_ایف ــای وظای ــف مربوط ب ــه مدیریت برنامـــۀ اســـتراتژیک و انجام مطالعات اســـتراتژیک
موردنیاز دپارتمان جوهر
_آمادهسازی 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
 .1واحد منابع انسانی و مدیریت

_مدیریت امور مربوط به خدمات مدیریت
_مدیریت بخش تدارکات
1. YADIM
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_ارزیابی دپارتمان مدیریت
_نشست با دبیرخانۀ وزارت
_مدیریت امور پرسنلی
_نگهداری فایلهای دپارتمان
_رسیدگی به تفریحات و ایمنی کارکنان
_مدیریت امور آموزش
_طراحی و اجرای ماژولها/دورههای آموزشی
 .2واحد مالی

_مدیریت امور مالی
_تحلیل گزارش مالی درنتیجۀ توقفهای پروژه و حفظ حساب خزانهداری

 .3فناوری اطالعات

_اس ــتراتژیهای طراحی سیستم محاســـبات جوهر برای خدمات مؤثر و کارآمد فناوری
اطالعات و ارتباطات
_اطمین ــان از اج ــرای پروژ هه ــای فن ــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات در خـــط انتقـــال،1
سیاستها ،بخشنامهها و دستورالعملهای مقرر
_برنامهر ی ــزی ،توس ــعه ،هماهنگی ،نظارت بر اجـــرا و نگهداری سیســـتمهای نرمافزاری
جهت پشتیبانی خدمات وبسایت جوهر
_بازبین ــی الزام ــات امنیت ــی س ــختافزاری/نرمافزاری و سیســـتم شـــبکۀ کامپیوتـــری و
اطمینان از عملکرد صحیح و مؤثر
_ارائه خدمات فنی و تعمیر و نگهداری امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات
_ارائه مشاوره فنی مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات
_بهبود مدیریت و عملیات جوهر از طریق استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
_کمک به پیادهسازی برنامههای کاربردی دولت الکترونیک در جوهر
1. ISP
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_نظ ــارت بر انطباق امنی ــت فناوری اطالعات و ارتباطات با دســـتورالعملهای امنیتی
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ()25
4-4444444برنامهها
_تقویت و توس ــعۀ گس ــترش اقتصادی -اجتماعی امت درزمینۀ اوقـــاف ،زکات ،مال و
حج/عمره از طریق همکاری نزدیک با ایالتهای ملی مذهبی و مراکز مربوطه
_افزایش حاکمیت صحیح مؤسسات اوقاف ،زکات ،مال و حج/عمره
_افزایش هوشیاری و آ گاهی جامعه در زمینۀ اوقاف ،زکات ،مال و حج/عمره و
_تغذیه و ترویج نتایج حاصل از اوقاف در میان مردم مالزی ()17
4-4-444444بخشهای دیگر
 .1شورای مشترک

1

ش ــورای دپارتمانی 2یک رس ــانه دوطرفه اســـت که در آن به کارمندان کانالی دادهشده
است تا با مدیریت در ابراز نظرات ،دیدگاهها و ایدههای اندیشمندانه برای بهبود سازمان
ارتباط برقرار کنند.
تمام سازمانهای دولتی که بهطور مستقیم در مدیریت ،مدیریت منابع انسانی و امور
مالی درگیر هستند و قدرت نظر دادن و تصمیمگیری در این موضوعات را دارند الزم است
این ش ــورای مش ــترک را ایجاد کنند .بهمنظور تشـــکیل شـــورای مشـــترک باید پیشنویس
قانون اساس ــی تنظیم ش ــود و پ ــس از توافق مدیریـــت و کارکنان برای تصویـــب به هیئت
مدیره ارسال گردد.
حوزه کاری ،شرایط و وظایف شورای مشترک تأ کید شدیدی بر منافع کارکنان در یک
س ــازمان دارد .ع ــاوه بر ای ــن جهت غلبه بر مشـــکالتی که کارگران با آن مواجه میشـــوند
میتوان ــد بهعنوان یک انجمن ب ــرای مباحثه بین مدیریت و کارکنان عمل کند .شـــورای
مشترک فعال بهطور غیرمستقیم قادر به القای کار در میان کارکنان برای خدمت با تعهد
و سازندهتر میباشد.
)1. Majlis Bersama Jabatan(MBJ
2. DJC
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مسائلی که میتواند موردبحث قرار گیرند عبارت است از پوشش تمام مسائلی که به
ش ــرایط کاری مربوط میشود بهجز تأثیر بر سیاســـتهای دولت و یا مسائل شخصی؛ اما
موضوعات مرتبط به سیاستها تنها باهدف تشریح اجرائیات میتوانند بحث شوند.
در می ــان مس ــائلی که میتوانند در انجمن بحث شـــوند موضوعـــات کمکهزینهها و
امکانات مالی ،خدمات ،نقشـ ـهها ،خدمات پرســـنلی ،رفاهی ،اداری و مســـائل دیگر را
پوشش میدهد.
ازجمله مزایایی که از جلس ــه شورای مشترک باید حاصل شود میتوان به ایجاد روابط
و نگرش مثب ــت بین مدیریت و کارکنان ،رضایت ،افزایش بهرهوری ،بهبود کیفیت کار،
صرفهجو ی ــی در هزین ــه ،توس ــعه کارکنـــان ،احترام متقابل ،حل مشـــکالت ،وفـــاداری به
سازمان و وحدت اشاره کرد)29( .
4-44444دپارتمان توسعه اسالمی
بعد از دپارتمان جوهر ،نوبت به بررســـی دپارتمان توســـعه اســـامی مالزی میرسد که
متولی اصلی امور قرآنی و مس ــاجد در سطح نخست وزیری در کشور است .شکل 5-4
صفحه ابتدایی سایت این دپارتمان را مشاهده میکنید.
1

شکل :5-4صفحه ابتدایی سایت دپارتمان توسعه اسالمی مالزی
1. Department of Islamic Development Malaysia
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4-4444444تاریخچه
در اول ژانویۀ  1997در راستای توسعه ثبات قدم اسالمی کشور و پیشرفت ،دپارتمان
توسعۀ اسالمی مالزی توسط حکومت مالزی برای ایفای نقش بخش امور اسالمی ایجاد
گردید.
دپارتمان توس ــعۀ اس ــامی مالزی یک ســـازمان مذهبی در ســـطح حکومت است که
خدمات مختلف در تالش برای توس ــعه و افزایش مدیریت امور اســـامی در این کشور را
فراه ــم میکند .این دپارتمان بهعنوان یک ســـازمان مذهبی  ،تصمیـــم به ارائه تصویری از
تحول امور اسالمی در این کشور بهطور خاص و در جهان بهطور عام دارد.
4-4444444چشمانداز ،مأموریت ،شعار ،اهداف و اخالق کاری
در جدول زیر چشـ ـمانداز ،مأموریت ،شـــعار ،اهداف و اخالق کاری دپارتمان توســـعه
اسالمی مالزی آمده است:
جدول :1-4چشمانداز ،مأموریت ،شعار ،اهداف و اخالق کاری دپارتمان توسعه اسالمی

1

چشمانداز پیشرو در ایجاد یک تمدن برتر برای امت

مأموریت
شعار

اهداف

ایجاد یک مدیریت کارآمد و مؤثر امور اسالمی
"معتبر و خردمند"1
_ اطمینان از آموزش گستردۀ اسالم بهکل جامعه
_ توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزشدیده ،صالح ،اختصاصی و
حکیم
_ توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزشها و اخالق اسالمی

_ کار باایمان و اخالص
_ کار حرفهای
اخالق کاری _ اقدام بهعنوان یک تیم
_ آماده برای رهبری و هدایتشوندگی
_ خدمت برای شادی همه

1. CREDIBLE AND WISE
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4-4444444ارزشهای مشترک
کارمندان دپارتمان توس ــعۀ اس ــامی به  5ارزش مشترک در اجرای مأموریتهای خود
جهت دستیابی به مجموعۀ چشمانداز پایبند هستند:
_هویت :دارای هویت روح و روان آزاد در خدمت به دین ،نژاد و ملت بر اساس اعتقادات
اهل سنت
_اعتماد :انجام وظایف با تعهد ،ازخودگذشتگی و احساس مسئولیت با توجه به تعهدات
_همکاری :بس ــیج تالش ،دانش و تجربه از طریق یک روحیۀ تیمی باال برای رســـیدن به
چشمانداز و مأموریت سازمان
_ایم ــان ،صداقت ،وحدت :خدم ــت باایمان ،صداقت و یکپارچگـــی از طریق اخالق
کاری نظاممند ،کارآمد و ثابتقدم بهمنظور تولید یک اثر برجسته
_رضایت خدای متعال :انجام کار بر اساس اصول شریعت جهت باال بردن جامعه برای
رسیدن به رضایت خدای متعال ()66
4-4444444شرح وظایف
بهعنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ
اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی زیر را اجرا میکند:
_وظیفه اول :قانون گذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی
_وظیفه دوم :اداره و هماهنگی اسالمی
_وظیفه سوم :هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی ()53
 .1قانون گذاری و استانداردسازی قوانین اسالمی

_س ــاده و مؤثر کردن و اجرای بخشنامههای شورای قانونگذاران دربارۀ مسائل اسالمی از
طریق شورای ملی امور اسالمی مالزی
_ وضع قانون ،بررسی و اصالح قوانین اسالمی برای استانداردسازی در میان ایالتها
_ ساده و مؤثر کردن و استانداردسازی قوانین اسالمی در مالزی
_وضع مصوبات و قوانین اسالمی برای سرزمینهای فدرالی
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_ ساده و مؤثر کردن اجرای قوانین اسالمی ایالتها
_ساده و مؤثر کردن فتوا و انطباق اجرای آن
 .2هماهنگی اداره اسالمی

_کنترل انحراف از ایمان (عقیده) گروههای منحرف تهدیدکننده امنیت ملی
_ساده و مؤثر کردن ادارۀ امور اسالمی برای ایالتها
_ برنامهر ی ــزی سیاسـ ـتهای دولت و مدیریت امور اســـامی بر اســـاس قوانین در قانون
اساسی فدرال
_ساخت تفکر تثبیتشدۀ اسالمی در میان مردم بر پایۀ اعتقادات اهل سنت
_رهب ــری تحقیق ــات در موضوع ــات جـــاری درزمینـــۀ اعتقـــادات ،فقـــه اســـامی و
ستارهشناسی (معامالت) در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی
_ایج ــاد کادر مبل ــغ و علم ــای اس ــامی از طریـــق برنامههـــای آموزشـــی در مؤسســـات
آموزش اسالمی
_نظارت و ساد هس ــازی اجرای سیاستهای اسالمی در ســـطوح وزارتخانهها و ایاالت و
تقویت درک و قدردانی آنها در میان جامعه
_ایجاد یک معیار در عمل و در خدمت اسالم از طریق قانون استاندارد
_تبدیلشدنبهمرکزمرجعو مشاورهخدماتمربوطبهاسالمدر دولتو نهادهای خصوصی
لش ــدن به س ــازمان اصلی نظارت بر انطباق خدمات مختلف محصول اسالمی با
_تبدی 
قان ــون اس ــامی و مص ــرف ب هط ــور خـــاص در زمینههای سیســـتمهای مالی اســـامی و
صنعت حالل
_ برجست هس ــازی الوهی ــت اس ــام در ســـطوح ملـــی ،منطقـــهای و بینالمللـــی از طریق
رقابتهای ملی و بینالمللی قرائت القرآن و مراسم روزهای جشن اسالمی
لش ــدن به مرکز یک مرحلهای اطالعات و اســـناد مربوط به تفکر اســـامی و دانش
_تبدی 
تولیدشده از طریق انجمنها و اجالسهای مختلف در سطوح ملی و بینالمللی
_افزای ــش هم ــکاری ش ــبکهای دع ــوت با ســـازمانهای غیـــر حاکمیتی در ســـطوح ملی
و بینالمللی
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_تقویت بقای مسلمانان در صباح و ساراواک در آموزش ،دعوت و زمینههای اجتماعی
– اقتصادی
_تقویت وحدت بین مسلمانان برای تبدیلشدن به جامعۀ غایی
_تقویت دعوت در جامعۀ غیرمسلمانان ،بومیان و گروههای اقلیت
_تقویت مدیریت پیروان جدید از طریق جنبههای هدایت ،رفاه و حفاظت
_گسترش برنامه اسالمی از طریق رادیو و تلویزیون
شه ــای اســـامی و عناصـــر شـــخصیت بـــرای جلوگیـــری از
_ گس ــترش برنام هه ــا باارز 
مشکالت اجتماعی
_ تقو ی ــت نه ــاد خانواده و محله از طریـــق مهارتهای آموزشوپـــرورش و فرزند پروری با
مفهوم تربیت 1اسالمی
_توسعه و ارائۀ سیستم جامع اطالعات اسالمی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات
_ تقو ی ــت مدیر ی ــت ام ــور اس ــامی در نهادهـــای فـــدرال و ایالتـــی از طریـــق برنامههـــای
خدمات آموزش
 .3تنظیم و توسعه آموزشوپرورش اسالمی

_توسعه یک تیم از کارشناسان در زمینههای مختلف دانش اسالمی
_ تبدیل مالزی به هاب آموزش عالی و پژوهش برای قرآن و حدیث در ســـطوح منطقهای
و بینالمللی
_ توس ــعه و س ــاده و مؤثر کردن مدیریت آموزشوپرورش اســـامی مدارس مذهبی ایالتی
و ملی
_توسعه و ساده و مؤثر کردن کالسهای 2قرآن در آموزش ملی کنونی
_ تقویت نقش مسجد بهعنوان مرکز دانش و توسعۀ تمدن جامعه شامل سطوح مختلف
جامعه ()54

1. tarbiah
2. KAFA
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4-4444444منشور مشتری
ای ــن دپارتم ــان برای انج ــام مس ــئولیت و عمل بهعنـــوان نهـــاد مرکزی اصلـــی در ارائه
خدمات باکیفیت در مدیریت امور اســـامی از طریق هماهنگی تالش و بهبود کیفیت
خدم ــات در زمینهه ــای دعوت ،تحقیقـــات ،قانون گـــذاری ،پرورش ،آموزش و توســـعۀ
اقتصادی اجتماعی با فراهم کردن خدمات زیر متعهد است:
_آمادهسازی برنامههای دعوت و اجرای پیشرفت بر طبق برنامۀ زمانی
_ آمادهسازی نتایج تحقیقات ظرف شش ماه پس از دریافت آموزش
_ آماد هس ــازی برنام هه ــای مختلف دربارۀ اســـام برای پخش روزانـــۀ تلویزیون و رادیو در
زمان دقیق اختصاص دادهشده و ارائهشده در راه جذاب و قابلفهم
_ آمادهسازی تعلیم و تربیت اسالمی پایهای و مطالعه قرآن برای کودکان در سن شش تا
 12سال
_فراهم کردن نتایج بر روی اس ــتقرار نرمافزار کالسهای قرآن ظرف ســـه هفته از دریافت
درخواست
_آمادهسازی پیشنویس قانونی ظرف شش ماه پس از اتمام تصمیمگیری سیاستها
_ ص ــدور گواهی حالل 1برای م ــواد غذایی و کاالهای مصرفی مســـلمانان در عرض یک
هفته پس از دریافت گزارش و صدور گواهینامه
_ انتشار و توزیع کتاب ،مجالت و بروشورها بر اساس برنامۀ زمانی
_ آماد هس ــازی خطب هه ــای نم ــاز باکیفیت جهت پوشـــش زمینههای ایمـــان (عقیده)،
حقوق اسالمی ،اخالقی ،اقتصاد و مسائل اجتماعی حال حاضر
_ارائۀ آموزش از یکراه برنامهریزیشده ،یکپارچه و حرفهای بر طبق اولویتها و نیازهای
موجود
_اطمینان از پرداخت و پذیرش ادعاهای پرداخت تکمیلشده ظرف مدت  14روز()55
دستاوردهای منشور مشتریان در پیوست آورده شده است.

1. Halal Certificate
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4-4444444ساختار سازمانی
شکل  6-4ساختار سازمانی دپارتمان توسعه اسالمی را نشان میدهد:

شکل :6-4ساختار سازمانی دپارتمان توسعه اسالمی
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4-4444444فهرست شعب و بخشها
الف) دفتر مشاور حقوقی شامل  5بخش:

 .1مجل ــۀ حق ــوق و موضوعات ام ــروزی  .2تحقیقات  .3هماهنگـــی  .4اجرا و پیگرد
قانونی  .5تهیه پیشنویس
ب) بخش سیاست شامل واحدهای:

_برنامهریزی و تحقیق شامل قسمتهای:
 .1مدیریت فتوا
.2هماهنگ ــی قوانی ــن (هماهنگکننده بین ایـــن دپارتمـــان و دپارتمانهای مذهبی
اس ــامی ایالت ــی )1دارای س ــه زیر قســـمت -1:اجـــرا  -2پیگـــرد قانونـــی  -3اداره و
مستندسازی ()57
_واحد هاب حالل
_واحد روابط
_واحد توسعۀ اسالمی:
نقش آن در حال حاضر افزایشیافته است که شامل مسائل مربوط به آموزشوپرورش
اسالمی بهخصوص قرآن ،مدرسۀ مذهبی ایالتی 2و مدرسۀ مذهبی مردم میشود.3
هدف از این بخش عبارت اس ــت از هماهنگی در اجـــرای برنامههای آموزش قرآن در
سراس ــر کشور برای ریشـ ـهکنی بیسوادی قرآن و مسلط شـــدن بر اصول دین برای کودکان
مس ــلمان در س ــن  12-7س ــال .عالوه بر این برای بهبود کیفت آموزش ازلحاظ پرورش-
تدریس و یادگیری 4در مدارس مذهبی ایالتی و مردمی از طریق هماهنگی مؤثر و کیفیت
بهبود داد هش ــدۀ مدیریت و ادارۀ مدارس مذهبی ایالتی و مردمی در سراســـر کشـــور تالش
میکند)58( .
این واحد شامل قسمتهای زیر است:
1. JAIN
2. SAN
3. SAR
4. P & P
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1.1نوآوری و فرهنگ
2.2مدیریت مسجد
__ واحد توسعۀ انسانی که شامل قسمتهای زیر است:
 .1دعوت

ً
در اواس ــط س ــال  ،1994انتش ــار برنامههای رادیـــو و تلویزیون مذهبی که قبال توســـط
وزارت اطالعات اداره میشد به بخش امور اسالمی واگذار شد و اکنون از طریق قسمت
دعوت انجام میشود)59( .
قسمت دعوت از زیر قسمتهای زیر تشکیلشده است:
_توسعۀ خانواده-اجتماعی و جامعه
_انتشارات
1
_مسجد پوترا
2
_مسجد توانکو میزان

 .2واحد رسانه

این واحد دارای ش ــبکۀ رادیویی بانام ســـام اف ام 3اســـت که از کانتی ایســـیک 4در
رادیو ویس ــما 5ب ــا فرکان ــس  91.1اف ام از ســـاعت یـــک بامـــداد تـــا هشـــت صبـــح هـــرروز
پخش میگردد)60( .
 .3مسجد ملی
 .4واحد توسعه انسانی

وظیف ــۀ اصلی این واحد عبارت اســـت از توســـعه ،ارائه و ارزیابـــی ماژولهای تعلیم و
تربی ــت در مرا ک ــز تعلیم و تربیت و برنامۀ درســـی در مراکز تحقیقاتی دانشـــگاهی دپارتمان
توسعه اسالمی مالزی ()61
1. Putra
2. Tuanku Mizan
3. Salam fm
4. conty of Asyik
5. Wisma Radio
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این واحد دارای زیر قسمتهای ذیل است:
_دارالقرآن
1
_مؤسسه آموزش اسالمی مالزی
ج) بخش مدیریت که شامل واحدهای زیر است:

_واحد مدیریت منابع انس ــانی که از دو قســـمت مدیریت منابع انســـانی و توســـعۀ منابع
انسانی تشکیلشده است)62( .
_واحد مالی:
این واحد مدیریت و انجام کارهای مربوط به امور مالی اداره و حسابها و همچنین
مدیریت پروژههای توس ــعه را بر عهده دارد .در همین حال در بخشهای دیگر و مراکز
مس ــئول دپارتم ــان توس ــعۀ اس ــامی افســـران و کارکنـــان جهـــت مدیریت تـــدارکات،
تخصیص و هزینه منصوب شدهاند .مدیرکل دپارتمان توسعه اسالمی نقش مهمی را
در نظارت و هماهنگی مدیریت مالی و حسابهای دپارتمان ایفا میکند)63( .
_واحد مدیریت اطالعات:
واحد مدیریت اطالعات بهمنظور توسعه نرمافزار و زیرساختهای فناوری اطالعات
و ارتباطات در راس ــتای این ایده از نخســـتوزیر :که موظف شـــده است"  -1مالزی:
اول مردم-کارای ــی در ح ــال حاضر" 2برای پاســـخگویی به نیازهـــای مصرفکنندگان
است که فراتر از زمان و مرزهای نژادی است.
خدم ــات ارائ هش ــده ش ــامل برنامههای مختلف ،خدمـــات ،تعمیـــرات و نگهداری و
تأمی ــن زیرس ــاخت برای ش ــبکههای فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطات و شـــبکههای
کامپیوتری است.
تح ــت واحد مدیریت اطالعات دو قســـمت دیگـــر وجود دارند :قســـمت اطالعات و
قس ــمت فنی .تاکنون این قس ــمتها انواع برنامههای کاربردی را از طریق همکاری با
کارشناسان خارجی توسعه دادهاند)64( .
1. ILIM
2. 1Malaysia: People First, Performance Now
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_واحد خدمات مدیریت:
واح ــد خدمات مدیریت قلب و ســـتون فقرات این دپارتمان اســـت کـــه وظایف آن را
نمیتوان انکار کرد .بهرهوری و اثربخشـــی این واحد مســـیر دپارتمـــان را تحت تأثیر قرار
میدهد .این واحد به س ــه قس ــمت اصلی تقسیم میشـــود-1:واحد مدیریت عمومی
-2واحد مدیریت دارایی و اندوختۀ دولت و -3واحد ارتباطات شرکت)65( .
4-4444444برنامه استراتژیک دپارتمان توسعۀ اسالمی 2014-2009
این دپارتمان از ابتدای تأسیس آن در سال  1968نقش مهمی در مدیریت توسعه امور
اسالمی و نیز ساخت قدرت معنوی جامعه مترقی ایفا کرده است.
س ــند برنامه اس ــتراتژیک دپارتمان توســـعۀ اســـامی  2014-2009جهت روشن نمودن
مسیر و قالب کاری این دپارتمان برای  5سال آتی ایجاد شده است .این طرح پیشنویس
با توجه به مس ــائل جاری و چالشهای مســـلمانان به وجود آمده اســـت .دستور کارهای
مختلف که باید بر آنها متمرکز شد در طول دوره اجرای آن تعیینشده است.
این برنامۀ استراتژیک یک راهنمای بسیار مهم برنامهریزی و اجرای برنامهها بر اساس
اس ــتراتژیهای تصمیم گرفتهش ــده ب ــرای کارکنان دپارتمان اســـت .این ســـند همچنین
بهعنوان یک مرجع برای مشتریان دپارتمان از سازمانهای دیگر و ذینفعان عمل میکند.
امید میرود که این هدف با موفقیت به دست آید)68( .
4-44444مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
اکنون به بررسی مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به عنوان متولی امور وقف در ایالتها
و مناط ــق فدرال ــی میپرداز ی ــم .ش ــکل  7-4صفحـــه ابتدایـــی ســـایت ایـــن مجلـــس را
نشان میدهد:
1

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

4-4444444چشمانداز ،مأموریت و اهداف
جدول :2-4چشم انداز ،مأموریت و اهداف مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

تبدیلشدن به یکنهاد اسالمی قدرتمند ،الیق و قابلاحترام و یک مدل سازمان اسالمی در
چشمانداز
سال 2025

مأموریت

اهداف

توسعۀ امت از طریق تشکیل یکنهاد که ماهر در کار ،با عملکرد خوب ،وفادار و درستکار،
دارای اقتصاد مستحکم ،با تالش تبلیغاتی مؤثر ،دارای مدیریت مؤثر داراییها و یک نهاد
مذهبی فعال باشد
_ارائۀ مشورتهای حرفهای و خردمندانه به سلطان ایالت و رییسکل مجلس مذهبی اسالمی
ایالتی برای به روز رسانی قوانین اسالمی
_تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و گرایش استراتژیک
_مدیریت بودجه پایدار و مالی (رشد حرفهای)
_افزایش داراییهای مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آنها (دارایی خالص)
_افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
_اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناختهشده
_ارتقای سیستم درآمد و تدارکات ،سیاستها ،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
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4-4444444شعار ،اخالق و فرهنگ کاری
جدول :3-4شعار ،اخالق و فرهنگ کاری مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

شعار

" به دنبال نعمتهای خدا "

اخالق کار ی

" صداقت -مراقبت و دوستی "

فرهنگ کاری

" یک دانش باارزش – یک ارتباط مؤثر "

شعار دیگر " :مشاهدۀ اطمینان"

منطق شعار:
این شعار نقش و وظایف مجلس مذهبی اسالمی ایالتی را چنین بیان میکند :ارتقا،
تش ــویق ،حمایت و بر عهده گرفتن توســـعه و اقتصاد و رفاه اجتماعی جامعۀ مسلمان در
انطباق با قانون اسالمی
توس ــعه اقتص ــادی همچنی ــن ش ــامل زکات ،وقـــف ،ادارۀ امـــوال منقـــول ،مدیریـــت
وصیتنامه ،پول غیر مطابق با شرع ،توسعۀ امالک و مستغالت ،امالک بدون مالک ،هبه
و جمعآوری خیریه است.
درحالیکه رفاه اجتماعی ش ــامل مساجد ،یتیمخانهها ،مؤسسات آموزشی اسالمی و
 8گروه تهیدستان ،فقرا ،افراد مجری کار خیر ،به اسالم گرویدگان ،زندانی ها ،فی سبیل
اهلل و ابن السبیل 1میشود.
بهطورکل ــی کلم ــات "مش ــاهدۀ اطمینـــان" بـــه هـــدف از مطابقـــت و احتـــرام بهفرمان
اعلیحضرت پادش ــاه و مطابقت با مقررات در تضمین پیشـــرفت اقتصادی و اجرای رفاه
اجتماعی ایالت اشاره میکنند)70( .
4-4444444تعهد مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
مجلس متعهد اس ــت به :ارتقا ،راندن ،یار یرســـاندن و آغاز کردن توسعۀ اقتصادی و
اجتماعی و رفاه جامعۀ مسلمان در راستای قانون.
1. Ibn sabil
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4-4444444وظایف
مجلس باید دربارۀ تمام مس ــائل مربوط به امور مذهبی اســـامی در ایالت به ســـلطان
کم ــک کرده و مش ــاوره ارائه کند و در ارتباط با قـــوه قضائیه و در تمام امور در ایالت پس از
سلطان باید قدرت اصلی باشد)71( .
دکت ــر س ــیتی ماش ــیتو محم ــود -1یـــک متخصـــص مشـــهور بینالمللی اوقـــاف -که
ویژگیهای اوقاف در مالزی را تحلیل و بررسی کرده است مینویسد:
بر اس ــاس چارچوب حقوقی کنونی مالزی موضوع وقف به یکی از امور مهم مسلمانان
در کش ــور تبدیلشده اس ــت .کلمۀ وقف در قانون اساســـی فدرال یافت میشود و تحت
موض ــوع دول ــت (ایالت) ق ــرار دارد .ب ــا اختیارات قانون اساســـی -قانون وقـــف در قوانین
ایالتها با تعدادی از احکام اساسی و اداری قابلتوجه جهت تنظیم موضوع اعالمشده
است .تعدادی از ایالتها مانند مالکا ,2سلنگور و نگری سمبیالن 3قوانین خاصی بانام
مصوبات وقف ایجاد کردهاند .ایالتهای دیگر شامل سرزمینهای فدرالی (کواال المپور-4
پوتراجایا-5البوان )6این مقررات را در مجموعۀ قوانین حقوق اسالمی که دیگر موضوعات
مربوط به مس ــلمانان را نیز شامل میشود مدون کردهاند .تمرکز اصلی این قانون که شامل
چندی ــن بخش از تدو ی ــن در محدودۀ رویههای ایجاد وقف ،شـــرایط اعتبار داشـــتن آن،
قدرت و حقوق مجلسهای اسالمی مذهبی ایالتی بهعنوان متولی اصلی ،قدرت کمیتۀ
مدیریت وقف ،واگذاری موقوف ،تأسیس صندوقهای وقف و همچنین ارجاع به فتوا و
قانون شریعت میباشد.
تمام قوانین ایالتی (مصوبات/احکام/ســـند) مقرر میکند که مجلسهای اســـامی
مذهبی ایالتی__ همچنین بهعنوان مجلس مذهبی اسالمی 7شناخته میشوند__ متولی
اصل ــی تم ــام اوقافان ــد__ 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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مثال بخش  32وقف (ایالت سلنگور) مصوبۀ  1999بیان میکند که:
_ب ــدون توجه به هر ی ــک از مقررات مخالف در کنترل یا تأثیرگـــذاری بر هر وقف مجلس
بای ــد متول ــی اصلی تمام اوقاف باشـــد چه وقف خـــاص و چه وقف عام کـــه در ایالت
سلنگور واقعشده باشد.
عبارت "متولی اصلی داراییهای اوقاف" نشـــان میدهد که مجلس هر ایالت توسط
قوانین مربوطه ازنظر قانونی منصوبش ــده اســـت که بر تمام دارایـــی اوقاف نظارت کند و
مس ــئول مدیریت و توس ــعه آنها باش ــد .هیچ گروه یا نهـــاد دیگری دارای قـــدرت تولیت
منص ــوب نش ــده اس ــت؛ بنابرای ــن تفویض قدرت بـــه دیگران یـــا وجود متولـــی خصوصی
غیرقانونی شناختهشده و با قوانین مطابقت ندارد.
قوانین نیز اش ــاره میکنند که هم ــه موقوفات باید در مجلس مذهبی اســـامی واگذار
گردن ــد و اقدام ــات الزم جهت اجرای مواد اشارهشـــده در نظر گرفته شـــوند .همانطور که
ب ــرای اموال غیرمنقول ثبتنام باید مطابق با مفاد کد ملی زمین (1956ســـند  )56انجام
شود .برای مثال بخش  50وقف (ایالت مال کا) مصوبۀ  2005تصریح میکند:
_مجلس باید تمام اقدامات الزم را که تحت این ســـند آمده اســـت در اسرع وقت ممکن
برای واگذاری وقفی اجرا کند.
_ه ــر حق اس ــتفاده و یا به ــرهای از یک موقوفه باید از تاریخ شـــروع وقف به مجلس واگذار
گردد و مجلس ممکن است هر حق استفاده و یا بهرهای از موقوفه را از طرف هر فرد قبل
از ثبتنام وقف را ادعا کند.
_تم ــام موقوفات واقع در ایالت م ــاکا قبل از آغاز این مصوبه باید بـــدون هرگونه انتقال،
وا گ ــذاری و یا انتقال وجه و دربارۀ تمام امـــوال غیرمنقول پس از ثبتنام تحت مفاد کد
ملی زمین (سند  56از  )1956بدینوسیله به مجلس واگذارشده است.
_ب ــر طبق مادۀ بخ ــش  32مجلس باید تمام اقدامات الزم بـــرای واگذاری را برای اهداف
خود مانند هر جای دیگر از ایالت مالکا انجام دهد.
مجل ــس اداره تم ــام موقوفات را مطابق با شـــرط واقفان در زمان وقـــف انجام میدهد.
همینطور با توجه به قوانین موجود س ــرمایۀ موقوف در جهت تعقیب اهداف ایجاد آن به

 / 106آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مالزی

یش ــود و بهعنوان وجوه تفکیکی نگهداری خواهد شـــد و شـــامل بیتالمال
کار گرفت ــه م 
تش ــده و بخشـــی از بیتالمال را تشـــکیل میدهد .در
نخواهد ش ــد .درآمد آنها پرداخ 
حال ــت وق ــف خ ــاص ،درآمد توس ــط مجلـــس دریافت میشـــود و مطابق مقـــررات عمل
خواهد شد.
بنا بر قانون اسالمی وقف الزم است مجلس بهعنوان متولی اموال اوقاف تا حد ممکن
بر مقررات و ش ــرایطی نظارت کند که واقف قرار داده است .مجلس همیشه باید در اداره
و نظارت بر موقوفاتی که با منافع عمومی مرتبط اســـت هوشیار باشد .وظایف متولی قبل
از هر چیز حفظ و نگهداری بیعیب موقوفه ،سودآوری موقوفه و جمعآوری و توزیع عواید
بین ذینفعان تشکیلش ــده اس ــت .او همچنین باید شـــاکلۀ موقوفه را از هرگونه فقدان یا
تخریب محافظت کند.
موارد فوق مس ــئولیتهای مه ــم مجلس برای ایفـــای قوانین حقوقـــی بهعنوان متولی
اصلی همۀ موقوفات واقعشده در ایالت را بیان میکنند)32( .
4-4444444اختیارات مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
مجلس مذهبی اسالمی ایالتی برطبق قانون دارای اختیارات ذیل میباشد:
_داشتن جایگاه ذینفع ،وارث و نمایندۀ مورد اعتماد
_اجرای فعالیتهای تجاری و صنعتی
_ترویج فعالیتهای تجاری از طریق کمکهای مالی
_اجرای فعالیتهای تجاری سرمایهگذاری مشترک
_سرمایهگذاری
_ایجاد مدرسه اسالمی ،مؤسسه آموزش و پژوهش اسالمی
_دریافت وام
_ساخت و کنترل یتیمخانهها
_ایجاد وام برای طرح آموزش عالی
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4-4444444ساختار سازمانی مجلس مذهبی ایالتی
مجلس مذهبی اسالمی ایالتی ساختاری سازمانی به شرح زیر دارد:
 .1بخش توسعه اجتماعی

الف) قسمت مدیریت و توسعه تازه گرویدگان
منشور مشتری:
_اجرای روند اسالمی سازی در همان روز پس از دریافت فرم درخواست اسالمیسازی
_اطمینان از صدور گواهینامه گرویدن به اسالم در همان روز پس از اتمام پروسه
_ارائه اطالعات به غیرمسلمانان از طریق نمایشگاه مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و
اطالعات اسالمی حداقل دو بار در ماه

شکل :8-4ساختار سازمانی مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

وظایف:
_مدیریت ،ضبط ،حفظ ،بهروزرسانی و کنترل ثبتنام قسمت
_برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی قسمت
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_شناسایی ،مدیریت و مراقبت امور رفاهی قسمت
_مدیریت و اجرای برنامههای اسالمی تبلیغاتی ادراکی برای غیرمسلمانان ()80
1
ب) قسمت بازیابی الرقاب
منشور مشتری:
_مدیریت فرآیند پذیرش کارآموز در عرض  2ساعت پس از ثبتنام در پست گارد امنیتی
_اجرای فرایند بازدید از خانواده کارآموز ظرف  20روز کاری قبل از تاریخ سفر
_انجام امور خانه رفاه شخصی حداقل  4محل در یک سال
_انجام یک تحقیق ظرف  14روز کاری پس از دریافت یک رســـید از فرم درخواســـت
کامل افراد الرقاب
وظایف:
_مدیریت خدمات حفاظت ،توانبخشـــی ،مشـــاوره به زنان و نوجوانان درگیر مسائل
اجتماعی
_هماهنگی و نظارت بر خانۀ رفاه و پناهگاه حفاظت ایالت
_مدیر ی ــت خدم ــات راهنمایی و مشـــاوره به افراد و گروه اســـامی کـــه نیازمند ترمیم
عقیده باشند ()81
ج) قسمت توسعه جامعه

وظایف:
_مدیریت توسعه نسبت مسلمانان
_مدیریت مستندسازی و
_نظارت تازه گرویدگان ()82
د) قسمت اوقاف کتابخانه

پیشینۀ اوقاف کتابخانه:
بهعنوان یک نهاد مذهبی فعال اســـت که بررســـی کننده توســـعه جامعه و همچنین
1. Ar-Riqab
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منبع قابلتوجهی از اطالعات و مواد مرتبط است که باید برای همه ،طرحهای تهیهشده
برای توسعه مجموعه ،امکانات و خدمات اوقاف کتابخانه واقع در مجلس قابلدسترس
باشد.
وظایف:
ً
_جمعآوری و حفظ بهترین مجموعه در زمینههای مختلف و منابع عمدتا اسالم در
ساخت نسل موفق جامعه
_ارائه اطالعات و ارجاع منابع به مجلس و زیرمجموعههای تابعه در پژوهش ،آموزش
و انتشار اطالعات

_تبدیلش ــدن به یک مرکز مرجع اطالعات در حمایت از مأموریت مجلس در دانش،
عقیده و امور نسل اسالمی.

_آموزش و تغذیه روح عشق به دانش از طریق استفاده از فناوری اطالعات در جامعه
مسلمان
منشور مشتری:
_پردازش برنامههای کاربردی سیستم تأمین انتشار در  30روز کاری برای کتابخانه در
سراسر کشور

_اطمینان از دریافت هر ژورنال  /مجله جدید در عرض  2روز کاری
_اطمینان از ثبتنام الکترونیکی کاربر  1دقیقه قبل از استفاده

_صدور کارت عضویت ظرف  5روز کاری بعد از ثبتنام متقاضی
نقش اوقاف کتابخانه:
_ایجاد یک محیط منجر به یادگیری
_جمـ ـعآوری مناب ــع اطالع ــات مربوطه با توجـــه به نیازهـــای خود و بهمنظور تســـهیل
دسترسی خود
_ارائه اطالعات جامع
_تشویق کاربران به استفاده از منابع
_کمک به کاربران برای دسترسی به اطالعات کسبوکار از منابع خارجی ()87
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امکانات و خدمات:
_فضای سایبری
_مرجع شمارنده سرویس
_کتابخانه
همه این خدمات زیر یک سقف واقعشده و اوقاف کتابخانه را بهعنوان یک مرکز یک
مرحلهای برای خدمات اطالعات به مجلس تبدیل کرده است)88( .
 .2بخش اقتصادی
الف) قسمت دارایی بیتالمال

منشور مشتری:
_اطالع از رسید فرم درخواست ایجاد وقف به واقف ظرف  14روز کاری از تاریخ دریافت
فرم درخواست
_تحویل سند تکمیلشده با امضای واقف فرم درخواست انتقال مالکیت زمین به دفتر
زمین منطقهای ظرف  21روز کاری از ایجاد سند .سند عبارت است از انتقال مالکیت
( ،)14Aفرم تصویب انتقال مالکیت ( ،)44Cتمام فرمهای بخش ثبت ( )12Aو فرم
ارسال کامل ()12B
_اطالعرسانی به واقف در رابطه با تأیید ثبتنام ظرف  7روز کاری از تاریخ دریافت نامۀ
مالکیت
_صدور رس ــید اذعان ارث مختلف به سازمانهای مرتبط در مدت  14روز کاری پس از
پذیرش رسید پرداخت
_اط ــاع پذیرش گرویی ،کاهش گرویی ،خریـــد و یا فروش مازاد ارث ظرف مدت  14روز
کاری از تاریخ دریافت فرم درخواست
_اطمینان از اینکه مشتری خدمات رضایت بخشی را دریافت میکند و اطالع صاحب
وصیتنام ــه در رابط ــه با وضعیت کاربری وصیتها بعد از بررســـی اســـناد وصیتهای
نوشتهشده
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_اطمینان از تحویل رس ــید دریافت اذعان اموال بدون مالک به مشـــتری ظرف مدت 7
1
روز کاری پس از مالکیت امالک بدون مالک
_اطمینان از پیادهسازی روند اختیار به سمت اموال بدون مالک پس از انقضای دوره اعالم
_اطمینان از دریافت بازخورد توس ــط مشـــتری ظـــرف مـــدت  14روز کاری پس از انجام
ثبتنام به روش هب ه مناسب
وظایف:
_مدیریت ارتقای اموال بیتالمال مانند پول عدم انطباق ،پول بدهکاران ،وصیتنامهها،
هبه ،اموال بدون مالک ،صندوق سهم یتیمخانه
_مدیریت برنامه ،ذخیرهسازی و اجرای وصیتنامههای خاص مسلمانان
_مدیریت نرمافزار و اجرای اموال امانت و ارث
_مدیریت جمعآوری خیرات و مدیریت یتیمخانه ()83
ب) قسمت مدیریت امال ک و مستغالت

منشور مشتری:
_اطمینان از تکمیل ،ثبت و پردازش فرم درخواست اجاره ظرف  14روز کاری.
_بازدید از سایت و آمادهسازی سند ظرف  14روز کاری از تاریخ دریافت شکایت توسط
مدیریت بخش امالک و مستغالت
وظایف:
_مدیریت و بهروزرسانی خطمشی اجارۀ امالک و مستغالت مجلس
_مدیریت ارزیابی امالک و مستغالت مجلس و برنامۀ مالکیت زمین بیتالمال
_مدیریت و ضبط خرید ،فروش و پرداخت از امالک و مستغالت مجلس
_مدیریت و ضبط برنامۀ ثبتنام و ثبتنام مجدد امالک و مستغالت وقفی مجلس
_اطمینان از ارسال لیست امالک و مستغالت ثبتی وقف به واقفان
_مدیریت و اعالن آ گهی امالک و مستغالت وقفی مجلس
_مدیر ی ــت نرماف ــزار برای ب ــه دس ــت آوردن وضعیت مالکیـــت قطعی بـــرای زمین وقفی
1. luqatah
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مجلس در وضعیت موقت و
_بهعن ــوان دبیرخان ــه برای گردهمایی درآمد ،نشســـت کمیته ســـرمایهگذاری و مدیریت
نشست کمیته وقف ()94
ج) قسمت امورمالی

منشور مشتری:
_تقویت سیس ــتم عملیات بخش مالی به سمت مدیریت کارآمد کار مؤثر در راستای
الزام ــات  MS ISO 9001;2008و بهتریـــن تمرین مدیریت مالی مجلس مذهبی ایالتی
اسالمی
_ارائۀ یک تخمین ساالنه از بودجۀ مجلس و ارائه به سلطان ایالت در  31اکتبر هرسال
ته ــای مالی س ــاالنه با توجه به اصول حســـابداری و ارائـــه به وزارت
_آمادهس ــازی صور 
حسابرسی ملی پیش از یا در تاریخ  30آوریل سال بعد
وظایف:
_مدیریت عملیات مالی
_رسید درآمد
_پرداخت
_حسابداری
_تهیه بیانیه
_مالی و تثبیت مجلس
_مدیریت سرمایهگذاری
_آمادهسازی بودجه
_کنترل مخارج و
_بهعنوان دبیرخانه برای جلسۀ کمیته بیتالمال)84( .
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 .3بخش طراحی و پژوهش
الف) قسمت برنامهریزی

وظایف:
_تدبیر در مسائل انتقال مربوطه در مجلس (مرحلۀ اولیه)
_هماهنگی برنامههای خالقانه در مجلس بهصورت پویا و مؤثر ()85
ب) قسمت پژوهش

وظایف:
_برنامهر ی ــزی ،پیادهس ــازی و نظارت بر پژوهش دربارۀ تهدید به تضعیف حرمت اســـام
بهصورت سیستماتیک و دقیق چه از طریق همکاری پژوهش داخلی یا برونسپاری
_فراه ــم ک ــردن بین ــش و گس ــترش مربوط بـــه اســـام در ایالـــت در امـــور تضعیفکننده
حرمت اسالم
_همکاری/هماهنگی با بخش تحقیق و توسعۀ نهادهای مجلس و دیگر نهادها)86( .
-4بخش شرکت
الف) قسمت مدیریت منابع انسانی

منشور مشتری:
_اطمینان از گذراندن آموزش هر کارمند مجلس برای حداقل  3روز در مدت  1سال
_مدیریت انتصاب کارمند جدید ظرف مدت  30روز کاری از تاریخ تصویب در جلسۀ
کمیته منابع انسانی مجلس
_اطمینان از بهروز ش ــدن کتاب رکورد شناســـه خدمات کارمندان ظرف  5روز کاری از
تاریخ دریافت اطالعات
_تهی ــه مخارج ب ــرای کمیته انضباطی مجلـــس در عرض  30روز کاری از تاریخ رســـمی
دریافت گزارش
_حفظ صدور گواهینامه از  2008 :9001 MS ISOسیستم مدیریت کیفیت مجلس
وظایف:
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_برنامهریزی و نظارت بر پرسنل مجلس و ساختار سازمان
_مدیریت استخدام کارمند و امور خدماتی
_مدیریت تمام سیاسـ ـتها ،بخش ــنامهها ،قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط
به فعالیتهای منابع انسانی
_برنامهریزی و مدیریت آموزش کارمندان و برنامه صالحیت
_مدیریت عملکرد کارمندان
_مدیریت جوایز و بازشناسی کارمندان
_نظارت بر کد رفتاری و نظم و انضباط کارمندان
_مدیریت رفاه و بازنشستگی
_مدیریت ارتقاء بهعنوان یک عامل بازیگر)89( .
ب) قسمت روابط شرکت

منشور مشتری:
_اطالعرسانی به شاکی ظرف  3روز کاری از تاریخ رسید شکایت
_اطمینان از بیان واضح هر آیتم در هر نقلقول نامۀ پیشنهادی صادرشده.
وظایف:
_اطمینان از یک سیس ــتم روش ــن و کامل تحویل اطالعات مربوط به مجلس به دولت و
دپارتمانهای خصوصی و دولتی
_همکاری و هماهنگی برنامههای مجلس مذهبی اسالمی و دپارتمان مذهبی اسالمی
_مدیر ی ــت قرارها و مالقات اعضای مجلس ،کمیتۀ ســـابقۀ مجلس و کمیتۀ منطقهای
مجلس ()90
ج) قسمت فناوری اطالعات

منشورمشتری:
_اطمینان از عملکرد مناسب شبکه و نرمافزار
_توسعه و حفظ سیستم نرمافزار با توجه به مشخصات موردنیاز توسط کاربر
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_اطمینان از بازس ــازی دوباره سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری معیوب ظرف مدت
 20روز از تاریخ دریافت شکایت
وظایف:
_حفظ و مدیریت استراتژی و سیستم فناوری اطالعات مجلس
_بررس ــی سختافزار  /نرمافزار و الزامات امنیت شـــبکه و همچنین حصول اطمینان از
عملکرد سیستم کامپیوتری.
_برنامهریزی ،توس ــعه ،هماهنگی ،نظارت و حفظ سیســـتم نرمافزار اجرایی و همچنین
وبسایت مجلسی ()91
د) قسمت مدیریت اداره

منشور مشتری:
_به دست آوردن نقلقول از پشتیبان ظرف  7روز کاری از تاریخ ارائه نامه نقلقول
_اطمین ــان از ارس ــال س ــفارش محلی ،فاکتور و یک ســـند کامل ظـــرف  14روز کاری به
قسمت بیتالمال
وظایف:
_مدیریت و هماهنگی اجرای کار ساالنۀ مجلس
_مدیریت امنیت دفتر
_مدیریت امور اداری و خودرو
_هماهنگی سیستم تشکیل پرونده و ضبط
_مدیریت کاندیدای پشتیبانی حج توسط مجلس
_مدیریت تدارکات مجلس ،داراییهای منقول ،فروشگاه و سهام تأمین
_مدیریت دارایی و موجودی دریافت و
_بهعنوان دبیرخانه برای گردهمایی مدیریت دارایی مجلس ()92
 .5بخش حسابرسی عمومی

منشور مشتری:
مط ــرح کردن یک حکم حسابرس ــی بـــرای حســـابرس در  14روز کاری از تاریخ گزارش
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حسابرسی تأییدشده توسط رئیس حسابرس داخلی
وظایف:
_مدیریت پیادهس ــازی حسابرس ــی در مجلس و شـــرکتهای تابعه مجلـــس و دپارتمان
مذهبی اسالمی
_ارزیاب ــی یک سیس ــتم بهمنظور اطمینان از رعایـــت بهترین حـــاالت ،قوانین و مقررات
جهت تحت تأثیر قرار دادن عملیات و گزارش و همچنین انطباق اجرای آن
_بررس ــی اثربخش ــی در حفظ اموال مجلس و تأیید وجود امـــوال و همچنین محافظت از
تقلب و قصور
_ارزیابی سیستم کنترل داخلی بهمنظور تعیین عملکرد مناسب آن
_بررسی پروژهها و فعالیت بهمنظور تعیین اجرا به شیوۀ پیشنهادی
_مشاوره به مجلس در مدیریت مالی
_بررسی وجود و اثربخشی اجرای سیستم مالی و بهرهبرداری
_بهعنوان دبیرخانه برای جلسات کمیته حسابرسی ()96
 .6بخش مشاور حقوقی

منشور مشتری:
_اطمینان از اینکه تمام امور حقوقی مجلس مذهبی اســـامی در راســـتای قوانین فعلی
مدیریت میشود.
_اطمینان از اینکه تمام موارد ش ــامل مجلس مذهبی اســـامی در دادگاه شریعت توسط
وکیل یا کارمند شریعت منصوب ارائه میشود.
_اطمین ــان از اینکه تمام موافقتنامههای مجلس مذهبی اســـامی ظرف مدت  21روز
کاری از تاریخ دریافت یک سند کامل از بخش مرتبط آماده میشود.
_اطمین ــان از اینک ــه نظ ــر اولیه قانون ــی ظرف مـــدت  14روز کاری از تاریـــخ دریافت یک
یادداشت از بخش و یا سازمان مرتبط آماده میشود.
وظایف:
_اطمینان از محافظت همیشگی از تمام حقوق و منافع مجلس.
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_هماهنگی مطالعات دربارۀ مسائل حقوقی مدنی/شریعتی مجلس
_هماهنگی هیئترئیسه وکالی مجلس
_هماهنگی موارد مربوط به سفر دعاوی مدنی و شریعت
_کنترل موردی فرآیندهای شامل مجلس در دادگاه شریعت و مدنی
_ارائۀ مشاوره قانونی مربوط به هرگونه مسائل مدنی و شریعت اشارهشده توسط مجلس
_نظارت بر روند خدمات حقوقی به مســـلمانان واجد شـــرایط در هر مورد امور حقوقی در
دادگاه شریعت مانند صدور گواهینامه طالق ،صدور گواهینامه آشتی
_بررس ــی و تأیی ــد تم ــام اطالعیهه ــای حقوقـــی و آ گهیهـــای درخواســـت صادرشـــده
توسط مجلس
_بررس ــی و تصو ی ــب تم ــام ش ــرایط و ضوابـــط موافقتنامههـــای مجلـــس ازجمله قـــرارداد
س ــرمایهگذاری مش ــترک ،فروش و قرارداد خرید ،شـــرایط انتصاب عامل  /یا تفاهمنامه
مهرومومشده مجلس با طرفهای خارجی
_مسئول در انجام بررسی و تعریف نسبت به مصوبات اعمالشده توسط مجلس
_مس ــئول در نظ ــارت بر رون ــد اعالن و آ گهـــی تمام قوانین و فتواهای تأییدشـــده توســـط
مجلس و گواهیشده توسط سلطان ایالت.
_بهعنوان دبیرخانه برای جلسات کمیته حقوقی و
_نماین ــدۀ مجلس در بحث و مذا ک ــره با هر دولت ،نهادهای خصوصی و ســـازمانهای
دیگر درگیر در اقدامات قانونی ()95
 .7بخش مدیریت ارشد پروژه

منشور مشتری:
_انجام بازرس ــی س ــایت و آمادهسازی یک ســـند گزارش برآورد 1در مدت  14روز از تاریخ
دریافت شکایت
_اطمینان از پیروی از مشخصات تمام مسائل تعمیر و نگهداری و پروژه
وظایف:
1. DASH
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_مدیریت پروژه توس ــعه امالک و مستغالت مجلس از طریق سرمایهگذاری مشترک بین
توسعهدهنده و شرکتهای تابعه
_مدیریت تعمیر و نگهداری امالک و مستغالت و ارزیابی پروژه مجلس
_مدیریت و صدور گواهینامه پیشرفت کار پروژه جدید مجلس در ایالت
_مدیریت خدمات قرارداد از محل داراییهای غیرمنقول مجلس
_مدیریت قبوض آب و برق امالک و مستغالت مجلس
_مدیریت برنامه استراتژیک اقتصاد و خرید امالک و مستغالت مجلس
_بررسی تناسب زمین و
_بهعن ــوان دبیرخان ــه ب ــرای جلس ــه نظـــارت بـــر پـــروژه و نشســـت فنـــی توســـعه امالک و
مستغالت مجلس()93
4-4444444منشور مشتریان
_حص ــول اطمین ــان از اینک ــه هر نتیجۀ پذیرششـــده در حســـاب مجلس همـــان روز یا
حداکثر روز کاری بعدی وارد شود.
_اطالعرس ــانی قبول درخواست از گرو درآوردن ،کاهش گرویی ،فروش و یا خرید امالک
مازاد در ظرف چهارده روز کاری از تاریخنامۀ رسید انجام شود.
_ص ــدور پذیرش توصیهنام ــه از نتیجه وراثـــت مختلف به ســـازمانهای درگیر در ظرف
چهارده روز کاری پس از دریافت رسید پرداخت در پذیرش صورت گیرد.
_ارائۀ یک فرصت و تسهیل امن ،راحت و بهخوبی مدیریتشده تضمین گردد.
_اطمینان از اینکه اطالعات در وبسایت مجلس بهطور منظم بهروزرسانی میشود.
_پاسخ به تمام درخواستهای رسیده ظرف  14روز کاری انجام شود.
_بخشنامه کردن دقایق جلسه ظرف  14روز کاری بعد از زمان برگزاری آن صورت پذیرد.
_صدور رس ــید به پرداختکننده بالفاصله پسازآنکه پرداخت در شـــمارندۀ بیتالمال
دریافت شد انجام شود.
_تکمی ــل ادعاه ــای پرداخت ظرف  14روز کاری از تاریخ رســـید تکمیـــل ادعا در بخش
بیتالمال انجام شود)76( .
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4-4444444فرمها
مجلس مذهبی اس ــامی ایالتی فرمهای مختلفی جهت فعالیتهای گوناگون دارد
که در جدول  4-4برخی از این فرم ها نام برده شده است.
جدول :4-4فرمهای مجلس مذهبی اسالمی ایالتی

چکلیست فرمهای خالی آسیای میانه
فرم پستهای خالی
فرم ثبتنام پیمانکار
فرم ثبتنام مشاور
فرم ثبتنام (تأمین  /خدمات)
فرم وضعیت اعتبار سنجی اقامت
فرم درخواست برگزاری گرانت اعتماد
فرم درخواست اجاره
فرم درخواست وصیتنامه

4-4444444خدمات
ازجمل ــۀ این خدمات میتوان ب ــه خدمات اجارهای (اجاره دادن اموال و مســـتغالت
مجلس به افراد مختلف) اشاره کرد)97( .
4-4-444444خدمات بیتالمال
ازجملۀ این خدمات میتوان به:
_خدمات مدیریت وصیتنامه (تهیه وصیتنامه و اجرای آن بعد از فوت شخص()98
_خدمات مربوط به مدیریت داراییهای بدون مالک (اموالی که صاحب آن مشـــخص
نیس ــت ک ــه بیتالم ــال پروس ــۀ یافتـــن صاحـــب آن یـــا درنهایـــت بـــه خزانه رفتـــن آن را
انجام میدهد)()99
_خدمات مربوط به مدیریت میراث (مخصوص اموالی که وارث درجۀ اول یا درجه دوم
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آنها از بین رفتهاند که بیتالمال پروسۀ انتقال آنها را طی میکند)()100
_خدمات مدیریت هبه (هدیهای که فردی به فرد دیگر اهدا میکند)()101
_خدمات مدیریت پولهای عدم انطباق با شریعت (در رابطه با این ،یک حساب ویژه
در مجلس بهمنظور تسهیل جامعه مسلمانان با هدایت و دفع پولهای عدم انطباق با
ش ــریعت بازشده اس ــت طوری که درآمدها را میتوان بین جامعه مســـلمانان و جامعه
غیرمسلمانان تقسیم کرد)()102
_خدم ــات مربوط به افراد مدیون (ب ــه این صورت که افرادی که فرد طلبکار را نمیتوانند
پیدا کنند دین و قرض خود را در خزانه پرداخت میکنند و بیتالمال برای پیدا کردن
این افراد تالش میکند ).این افراد عبارتاند از:
_طلبکاران و وارثانی که نمیتوانند رهگیری شوند.
_دین به غیرمسلمانانی که نمیتوانند رهگیری شوند.
_سپردهای که نمیتواند رهگیری شده یا به کشور مبدأ بازگردد.
_طلبکارانی که فوت کردهاند و وارثی برای آنها پیدا نمیشود.
_سپرده و یا جبران خسارت از کارکنانی که نمیتوانند شناسایی شوند.
_درآمد فروشی که نمیتواند به فروشنده پرداخت شود.
_بدهی به تأمینکنندگان کاال که نمیتوانند شناسایی شوند)103( .
یک ــی از برنام ــه های مجل ــس مذهبی اســـامی ایالتی به زبـــان ماالیی اســـت و در آن
اس ــتراتژیهای ای ــن مجل ــس بیان ش ــده اســـت کـــه در ادامه اهم ایـــن اســـتراتژی ها بیان
میگردد.
4-4-444444استراتژیهای مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
_تشکیل جامعهای پارسا ،آ گاه و اخالقی
_افزایش استحکام اقتصادی
_اجرای تالشهای تبلیغاتی مؤثر
_اطمینان از مدیریت مؤثر داراییها
_ایجاد یک مدیریت نهاد مذهبی فعال
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الف -برنامههای استراتژی اول
_برنامه مدیریت منابع انسانی آموزشدیده و باانگیزه
_برنامه مدیریت کیفیت کلی
_برنامۀ مؤثر ارتباطات و نوآوری فناوری اطالعات
_برنامۀ مرکزی جامع منابع مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
ب -برنامههای استراتژی دوم
_طرح تحقیقی و توس ــعهای اشـــتراک وقف و داراییهای پایـــدار مجلس مذهبی
اسالمی ایالتی
_برنام ــه پایدار و مس ــتحکم توســـعۀ داراییهای پایدار مجلس مذهبی اســـامی
ایالتی
_برنام ــه نگه ــداری س ــازگار و سیســـتماتیک داراییهای پایـــدار مجلس مذهبی
اسالمی ایالتی
ج -برنامههای استراتژی سوم
1
_برنامۀ توسعه و کنترل تازه گرویدگان
_برنامۀ تبلیغاتی دوستانۀ جهانی
_برنامۀ مراقبت از بیمار در بیمارستان
_سیستم ارائۀ سازمانیافته و یک بنای باکیفیت
د -برنامههای استراتژی چهارم
_برنامۀ تدارک بودجۀ طرحریزیشده
_بهترین برنامۀ پذیرش تمرین مدیریت مالی
_برنامۀ هزینهای (مصرفی) خردمندانه
_برنامۀ بازرسی مؤثر و زمانبندیشده
ه  -برنامههای استراتژی پنجم
_تصفیۀ عقیدۀ مراقبتی_ دوستانه و کلی و برنامۀ مراقبت از زنان
1. New Convert Aqidah
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_برنامۀ حسابرسی جامع مالی و مدیریت
_برنامۀ آ گاهی و ادراک قوانین شریعت و مدنی
4-44444دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی
ح ــال به بررس ــی دپارتمان مذهبی اســـامی مالـــزی میپردازیم که متولی امـــور قرآنی و
مس ــاجد در سطوح فدرالی و ایالتی در مالزی است .شـــکل  9-4صفحه ابتدایی سایت
این دپارتمان را نشان میدهد.
1

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

4-4444444چشمانداز  ،مأموریت و شعار
جدول :5-4چشم انداز ،مأموریت و شعار دپارتمان مذهبی اسالمی

چشمانداز

بهترین بودن در کالس جهانی زیر سایۀ خداوند متعال

مأموریت

مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثر

شعار

"مؤثر ،سریع و باکیفیت "
)1. Jabatan agama islam negeri(State Islamic Religious Department
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4-4444444اهداف
_ فراهم کردن زیرس ــاخت نهادهای اســـامی با بهترین سیستم ارائه خدمات بهصورت
کارآمد و مؤثر
_ طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر اجرای برنامههای تبلیغی در تمام سطوح جامعه
_ طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر برنامههای توسعه خانوادۀ اسالم
_ اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفادهنشده
_ ارائۀ آموزشوپرورش قوی مذهبی به مسلمانان
_ پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه
_ برنامهریزی و اجرای آموزش بهمنظور بهبود کیفیت مدیریت امور اسالمی
_ حص ــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـامی بهصورت کارآمد و
مؤثر در سطح منطقه ()109
4-4444444ساختار سازمانی
شکل  10-4ساختار سازمانی این دپارتمان را نمایش میدهد)110( :

شکل :10-4ساختار سازمانی دپارتمان مذهبی اسالمی
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4-4444444بخش مدیریت مسجد
دپارتمان مذهبی اس ــامی ایالتی در بخش مدیریت مســـاجد چشم انداز و ماموریتی
دارد که در جدول  6 -4بیان شده است.
جدول :6-4جایگاه ،چشمانداز و مأموریت بخش مدیریت مسجد

موقعیت

قسمت مدیریت مسجد یکی از قسمتهای اداری دپارتمان مذهبی اسالمی به
شمار میرود .برای نمونه این قسمت مدیریت تمام  353مسجد را در ایالت سلنگور
بر عهده دارد.

چشمانداز

ایجاد جامعۀ مسلمانان که با فعالیتها و برنامههای مختلف جهت کامیابی تمام
بخشهای جامعه به مسجد متعهد است.

ماموریت

مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین ،مؤثرترین و نمونهترین حالت زیر سایۀ خداوند
متعال

الف) اهداف

_حرکت بهسوی مدیریت مسجد در بهترین سطح
_تدوین مجموعهای از قوانین و دستورالعملهای حاکم بر مسجد ممتاز
_نظارت بر اثربخشی اداره و تعالی مساجد
_ توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامههای آموزشی مسجد

ب) واحدهای بخش مدیریت مسجد

_واحد اداره
_واحد اهالی منطقه
_واحد خطبه
_واحد تکبیر

ج) فعالیتهای بخش مدیریت مسجد

دپارتم ــان مذهبی اس ــامی ایالتی در بخش مدیریت مســـاجد و حوزه اداره مســـاجد
فعالیت های مختلفی انجام می دهد که در جدول  7-4نشان داده شده است.
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جدول :7-4فعالیتهای بخش مدیریت مسجد

ادارۀ مسجد

کمیتۀ مالقات

پرداخت کمکهزینه

افتتاح مسجد

سرسبزی مسجد

کالس تکبیر

تعمیرات مسجد

افزایش آراستگی مسجد

د) وظایف قسمت مدیریت مسجد

_مدیریت برنامههای متعدد مربوط به مسجد
_مدیریت ساختوساز و ثبت مساجد
_مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت
_مدیریت جلسات کمیتۀ هیئترئیسه خطبه
_مدیریت تولید و جمعآوری خطبههای نماز جمعه
_هماهنگی/تعیی ــن مالق ــات رئیس قســـمت ،مدیریت تقاضای کالسها  /اســـتادان
دورههای تکبیر و امامان جماعت ()111

4-44444بنیاد وقف مالزی
بنی ــاد وقف مالزی ب ــه عنوان بازوی اجرایـــی دپارتمان جوهر عمل میکنـــد بنابراین در
ادام ــه ب ــه معرفی این بنی ــاد میپردازیم .شـــکل  10-4صفحه ابتدایی ســـایت این بنیاد را
نشان میدهد.
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شکل :11-4صفحه ابتدایی سایت بنیاد وقف مالزی

4-4444444تاریخچه
بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است .بهطور رسمی در  23جوالی سال 2008
تحت فرمان قانون متولیان (الحاقی)  1952توسط دپارتمان اوقاف ،زکات و حج (جوهر)
تأسیس شده است.
رئی ــس هیئتمدیرۀ متولیان دپارتمان اوقـــاف ،زکات و حج بهعنوان وزیر در مقامات
مذهبی نخسـ ـتوزیری اس ــت .درحالیکه قائممقام رئیس بهعنوان رئیسکل بنیاد وقف
مالزی ش ــناخته میش ــود .اعض ــای هیئتمدیرۀ متولیـــان از نمایندههـــای مجلسهای
اس ــامی هر ایال ــت و ی ــک نماین ــده از وزارت دارایی ،یک نماینـــده از واحـــد برنامهریزی
اقتصادی دپارتمان نخستوزیری و سه نماینده از بخش شرکتی تشکیلشده است)1( .
 4-4444444چشمانداز و مأموریت
چشمانداز

لش ــدن به یک س ــازمان پیش ــرو در مباحث قدرتمند ســـاختن جامعه در مباحث
تبدی 
موقوفات
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مأموریت

_دستیابی به سرویس خدمات در کالس جهانی
_ایجاد هوشیاری و آ گاهی از پتانسیلهای موقوفات
_تولید منابع ثروت جدید از داراییهای موقوفه در یک کلنگری و دید یکپارچه ()3

4-4444444اهداف و عملکردها
اهداف

_ایجاد و گسترش وقف در کشور از طریق همکاری با مجلس مذهبی اسالمی بهعنوان
متولی اصلی امور خیریه
_ایجاد و گس ــترش وقف و دارایی مســـلمانان برای اهداف خیرخواهانه از طریق توســـعه
اقتصادی – آموزشی و کارهای اجتماعی خیرخواهانۀ مسلمانان
_افزایش س ــرمایه توس ــط قوانین امروزی ،مدرن و خالقانه در جهت حداکثر سازی عواید
حاصل از امور خیریه
_نمایان ــدن و معرف ــی ک ــردن نابرابریهـــای اجتماعـــی – اقتصـــادی در میان مســـلمانان
ً
بهعنوان یک مسئله پیشرونده و مولد خصوصا در جهت کاهش فقر و
_افزایش اطمینان واقفان و خیران.

عملکردها
الف) افزایش سرمایه وقف

اجرای برنامهها برای انباش ــتن سرمایهگذار یهای صندوق وجهی بنیاد برای اهمیت
اقتصادی داشتن در نزد مسلمانان.
ب) پیادهسازی و برنامههای اجتماعی خیرخواهانه

برنامهریزی فعالیتهایی که برای زندگی مناسب مسلمانان در دنیا و آخرت سودمند
اس ــت مانند کمکهزینههای دانش ــجویی ،یاری به نیازمندان و اعتمادسازی واقفان به
بهترین صورت ممکن.
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ج) اداره کردن برنامههای سرمایهگذاری

اداره منابع س ــرمایهگذاری ش ــده در بنیادهـــا و صندوقهای امور خیریـــه مالزی در هر
سرمایهگذاری تصویبشدۀ قانونی که تقسیم و پراکندگی را موجب میشود.
د) تنظیم برنامههای ارتقا و اشاعۀ آنها

_برگزاری و سازماندهی اجالسها و سمینارها و مراسم مشابه دیگر و
_نشر بروشورهای مختلف برای بسط و گسترش اهداف بنیاد ()4

4-4444444ساختار و شرح وظایف کمیتهها
 .1منبع و موارد کاربرد وجوه وقفی (سرمایههای وقفی)

از زمان تأسیس بنیاد وقف مالزی در سال  2008منابع مالی این بنیاد و نحوۀ استفاده
از آنها بهصورت ذیل است:
جدول :8-4منبع و موارد کاربرد وجوه نقدی بنیاد وقف مالزی

1

ردیف

1

2

منبع وجوهات

کاربرد وجوهات

__ حقوق کارمندان
دولت فدرال از طریق وزارت اوقاف-
__ صرف مخارج و برنامههای ترویجی بنیاد وقف مالزی
زکات و حج نخستوزیری
__ توسعه پروژههای کوچک با اثرات بزرگ
وجوه ناشی از شرکت کردن کمپانیها
1
در مسئولیتهای اجتماعی مشارکتی

اجتماعی کردن و توسعه برنامههای وقف

* واجد شرایط برای معافیت مالیاتی

1. CSR
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منبع وجوهات

ردیف

3

پول وقف مالزیایی کسبشده از
همکاری:
_کسر حقوق
_از طریق سیستم وقف مالزی
بنیاد وقف مالزی
_از طریق باجههای شخصی
–   باجههای بانک-حواله پول
_از طریق انجمنهای شهری
* واجد شرایط برای معافیت مالیاتی

کاربرد وجوهات
__تبدیل به داراییهای پایدار بعد از توسعه کافی
وجوهات و سرمایهها
__انتقال به مجلس اسالمی ایالتی مرتبط با
قدرتهای دارای نفوذ در این کشورها که با بنیاد
وقف مالزی همکاری میکنند
__درزمانی که در انتظار برای وجوهات کافی
هستیم سرمایهها در بنگاههای شاخهای بانک
اسالمی سرمایهگذاری میشوند .عواید حاصل از
این کار (چه سود ناشی از آن و چه درآمدهای
حاصل از داراییهای پایدار) برای کارهای خیریه
جامعه مصرف میشود.

 .2شیوۀ اداره

هیئتمدیرۀ متولیان که توس ــط وزیر در نخســـتوزیری اداره میشود و اعضای آن از
نمایندههای مجلسهای اسالمی هر ایالت تشکیل میشود مسئول تصویب خطمشیها
و سیاستهای بنیاد وقف مالزی هستند.
کمیتۀ اجرایی ،مس ــئول اجرای هر وظیفهای است که از ســـوی هیئتمدیرۀ متولیان
تصمیمگیری شدهباشد .در بنیاد وقف مالزی  5کمیته قرار دارند که عبارتند از:
_کمیته مشورتی شریعت
_کمیته مالی و سرمایهگذاری
_کمیته بازرسی
_کمیته مدیریت
_کمیته همکاری (همافزایی)
الف) کمیته مشورتی شریعت

_مش ــورت دادن به هیئتمدی ــرۀ متولیان در رابطـــه با عملیاتهـــا و فعالیتهای بنیاد
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وقف مالزی
_تصویب پیش ــنهادهای ارائ هش ــده توسط دبیرخانه و قوانین مناســـب در نظر گرفتهشده
توسط هیئتمدیرۀ متولیان در زمان مناسب
_تحقیق و فراهم کردن دیدگاهها از چشـــمانداز قوانین اســـامی در هر پیشنهاد ارائهشده
دبیرخانه بنیاد وقف مالزی.
_پیش ــنهاد برای بهبودها و آلترناتیوها برای هر پیشـــنهادی که مصمم هستیم با الزامات
قانونی کمتر منطبق باشد
_ارائه هرگونه پیشنهادی که به نظر میرسد با اجرای آن بنیاد وقف مالزی به اهداف خود
نزدیک میشود.
_تش ــکیل جلس ــه برای ارائۀ بحثها جهت حمایت دیدگاهها بهصورت پشتیبانی (اگر
مناسب است) و
_تصویب و تعدیل اسناد یا مقررات مربوط به اصول و شرایط در جهت اطمینان از اینکه
محصوالت و دستاوردها اهداف بنیاد وقف مالزی را برآورده میکند)5( .
ب) کمیته مالی و سرمایهگذاری

_مش ــورت دادن به هیئتمدی ــرۀ متولیـــان در فعالیتهای ســـرمایهگذاری و مالی بنیاد
وقف مالزی
_بر عهده گرفتن تحقیقات ،برنامهریزی و ارزیابی موقعیت مالی بنیاد وقف مالزی
_ارائۀ دیدگاههای خود دربارۀ اقدامات برای افزایش ســـرمایه ،مدیریت و ســـرمایهگذاری
مالی
_پیریزی هزینهها بهصورت محتاطانه برای بنیاد وقف مالزی ()6

ج) کمیته بازرسی

_اطمینان از کنترل داخلی مؤثر بر مسائل مالی ،سرمایهگذاری ،اجرایی ،مدیریت و اداره
کل بنیاد وقف مالزی
_نظارت بر تمام روابط و ممیزی خارجی
_ارزیابی استانداردهای کنترل داخلی و گزارش دهی مالی
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_محققان مسئول برای احکام مالی
_ارزیابی عملکرد مدیریت داخلی و
_بازنگری قابلقبول با شرایط مشخص در ممیزی ()7
د) کمیته مدیریت

_مش ــورت دادن ب ــه هیئتمدیرۀ متولیان در رابطه با مدیریت منابع انســـانی ،خدمات و
کارهای خیرخواهانه کارمندان و اعضا
_سیاست پیشنهادی بنیاد وقف مالزی برای مدیریت هیئتمدیرۀ متولیان برای رسیدگی
_سرکشی به اداره کل بنیاد وقف مالزی
_اطمین ــان از ارائه س ــرویس بنیاد وقف مالـــزی به طرحها و برنامهها متناســـب با نیازها و
ظرفیتهای کنونی و
_اطمینان از اجرای احکام مصوب توســـط هیئتمدیرۀ متولیان بهطور دقیق و در زمان
کوتاه ()8

ه ) کمیته همکاری (همافزایی)

_بح ــث و هماهن ــگ کردن همکار یهایی کـــه میتواند بین مجلس مذهبی اســـامی و
دپارتمان اوقاف ،زکات و حج و بنیاد وقف مالزی انجام گیرد.
_بهعنوان س ــازمان دهندۀ ایده در کشف بهترین متدها و گامها برای انجام کار و بسیج
می ــان مناب ــع مجل ــس مذهبی اس ــامی ،جوهـــر و بنیاد وقـــف مالزی در توســـعه واقعی
داراییها و کمکهای خیریه عمل میکند.
_اداره ک ــردن هماهنگی و روابط سـ ـهگانه بیـــن مجلس مذهبی اســـامی  ،جوهر و بنیاد
وق ــف مال ــزی برای اطمین ــان از اینکـــه هرگونه کار بـــه عهده گرفتهشـــده جهت گردش
داراییهای وقف مؤثرتر و مولدتر انجام گیرد.
_ارائ ــۀ ی ــک طرح یا یک س ــاختار هماهنگی که مابین مجلس و بنیـــاد وقف مالزی برای
هیئتمدیرۀ متولیان بنیاد وقف مالزی به توافق رسیده است و
_دیدهبان ــی و نظ ــارت بر اج ــرای فعالیتها یا پروژههـــای انجامشـــده در هماهنگی بین
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مجلس و بنیاد وقف مالزی
_ اطمین ــان از اینک ــه هم ــۀ احکامی که توســـط هیئتمدیـــرۀ متولیان در طی جلســـات
تصویبشده است بهطور دقیق و در زمان کوتاهی اجراشدهاند)9( .
مدیریت بنیاد وقف مالزی توسط یک رئیس اجرایی به نام دکتر ساب-هارون 1انجام
میشود و توسط پنج بخش حمایت میشود که عبارتاند از:
_توسعه تجاری و پروژهای
_تحقیق محصوالت و موقوفهها
_بازاریابی و هماهنگی
_تأمین هزینه و مشارکت
_مدیریت منابع انسانی
مدیریت بنیاد وقف مالزی هرس ــال توسط نخستوزیری بازرسی میشود و تراز مالی
س ــاالنه توس ــط ش ــرکت ممی ــزی خارجـــی بازرســـی میگـــردد کـــه گـــزارش ممیـــزی آن به
دپارتمانهای ممیزی و قسمت امور حقوقی نخستوزیری ارسال میشود)10( .
 4-4444444طریقه دریافت وقف مذهبی
دو راه برای دریافت موقوفههای مذهبی وجود دارند که عبارت است از:
_طرح کسر از حقوق ماهیانه
_بدون طرح
برای حالت بدون طرح راههای مختلفی برای ارائۀ وقفهای مذهبی وجود دارد:
 .1سیس ــتم آنالین مش ــارکت نق ــدی مالزی (کاربـــران باید حســـاب کاربـــری بانکی برای
تراکنش داشته باشند) که گامهای آن عبارتاند از:
_ثبتنام بهعنوان واقف
_پیروی از دستورالعمل موجود در پرتال
 .2بدهکاری از طریق بانک میبرهاد( 2در هر شعبهای از این بانک)
1. Sub-Haron
2.May Berhad
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 .3از طریق سفارش پول
 .4از طریق مراجعه به دفتر وقف مذهبی در نهاد بنیاد وقف مالزی ()13
4-44444نهادهای خیریه
در کشور مالزی نهادهای خیریه در موضوعات مختلفی فعالیت میکنند که عبارتاند
از:
_دفاع و حمایت از گروههای مختلف
_حقوق حیوانات
_کودکان
_معلوالن
_آموزش
_محیطزیست
_سالمت و بهداشت
_بومیان

_مهاجران
_سالمندان
_خانوادههای تک سرپرست
_مشارکت اجتماعی
_زنان
_جوانان
ً
تع ــدادی از این نهادها صرفا بر روی یکی از موضوعات باال تمرکز دارند و تعداد زیادی
نه ــا همزم ــان در چن ــد زمین ــه فعالیـــت دارنـــد .در ادامه نهـــاد شـــاخص در هرکدام از
از آ 
ً
موضوعات باال را معرفی کرده و مختصرا شرح خواهیم داد:

4-4444444انجمن خیریه قلب بزرگ
شکل  18-4صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نمایش میدهد:
1

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

حوزه فعالیت این انجمن عبارت است از :دفاع و حمایت ،معلوالن ،آموزش ،بومیان،
خانوادههای تک سرپرست.
این انجمن یک س ــازمان خیریۀ غیرانتفاعی است که در سال  2010در ایالت سلنگور
سش ــده اس ــت .هدف این انجمن فراهم کردن کمکهای ضـــروری و باارزش برای
تأسی 
مردمی است که در زندگی با سختی روبهرو شدهاند .در اصل ارزش و هدف اصلی آنها
تبدیل امور خیریه به یکی از اجزای زندگی افراد است .هزینه این فعالیتها از طریق حق
عضویت داوطلبان و کمکهای مردمی تأمین میشود)112( .
الف) برنامههای انجمن
 .1برنامه خیریه دست در دست

1

در این برنامه انجمن کمکهای ضروری را بر پایۀ دو جهت کلیدی فراهم میکند:
•جسمی
مردم ــی وجود دارند که برای به دس ــت آوردن ملزومات روزمره خود کوشـــش میکنند.
ای ــن انجم ــن با کمکه ــای خود قصد دارد تـــا زندگی آنهـــا را راحتتر کـــرده و آنها را در
1. HAND-IN-HAND CHARITY PROGRAM

یزلام روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 135 /

نیازهای هرروزه خود یار یرساند.
_انجمن بهطور فعال منابع را برای کســـانی فراهم میکند که بیشـــتر نیازشان محصوالت
غذایی و آشامیدنی و احتیاجات روزانه است.
_برای مردم محروم که مش ــکالت بهداشتی دارند و کســـانی که نیاز به کمک مالی برای
جراحی یا دیگر درمانهای پزشکی دارند منابع مالی تأمین میشود.
_انجم ــن بورس تحصیلی و دیگ ــر منابع یادگیری برای دانشآموزانـــی ارائه میکند که در
پیشبرد مطالعات خود با مشکالت مالی روبهرو هستند.
•ذهنی
س ــامتی مثبت ذهنی یکی از کلیدها برای یک زندگی شـــادتر است .انجمن مردم را
تش ــویق میکند ک ــه خوشبین بمانند و از ســـامتی ذهنی گروههای تهیدســـت با هدیۀ
شادی به آنها مراقبت کنند.
_در این انجمن بهطور فعاالنه فعالیتهایی برای ذینفعان ســـازماندهی میشـــود .این
فعالیتها شامل بازدید از باغوحش ،پارک ،ناهار و دیگر برنامههاست.
ً
بس ــایت ،فیسبـــوک ،توئیتر و دیگر رســـانههای انجمن با
_مک ــررا پیامهای مثبتی در و 
انتشار مطالب خواندنی متنوع انتقال داده میشود.
فعالیتها شامل:
_سفرهای روزانه
_پشتیبانی ماهانه محصوالت روزانه
_چک آپ پزشکی
_حمایتهای مالی دارویی
_مرکز اجتماع انجمن برای افراد محلی ()113
ذینفعان مدنظر عبارتند از:
•موارد شخصی
_بیماران دیالیزی
_خانوادههای محروم
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_خانوادههای تک سرپرست
•مراکز
_خانههای سالمندان
_یتیمخانه
_مراکز معلولین
•پروژههای بومیان
 .2برنامه آموزشی من و تو

1

در ای ــن برنام ــه انجم ــن بهطور فعاالنه بـــا دانش آمـــوزان از جوامع مختلـــف در مدارس
هم ــکاری میکند .این دان ــش آموزان ابتکار عمل را در ســـازماندهی پروژههای جامعه با
همکاری انجمن بهعنوان حامی آنها در دست خواهند گرفت)114( .
ذینفعان مدنظر عبارتند از:
تمامی دانش آموزان از دبستان تا دانشگاه
•اهداف
آم ــوزش باید بهعنوان یکش ــکل خیریه در نظر گرفته شـــود .اجـــرای فرهنگ خیریه در
م ــدارس بهعن ــوان ی ــک نقطه آغ ــاز ب ــرای دانش آمـــوزان جهـــت ســـازماندهی پروژههای
داوطلبان ــه جامع ــه در حین ارتق ــای دانش خود خدمـــت میکند و بنابرایـــن درون جامعه
انرژی مثبت تزریق مینماید.
 .3برنامه جنگجویان زمین

2

در این برنامه برای محافظت از زمین برای امروز و برای یک فردای بهتر تالش میشود.
•اهداف
در ح ــال حاض ــر ای ــن انجم ــن گروههـــای کوچکـــی از داوطلبـــان بـــرای ســـازماندهی
فعالیتهای پاک کردن در هر آخر هفته در پارکهای عمومی متفاوت اطراف شهرتشکیل
داده اس ــت .ای ــن فعالیت جهت تجربۀ تالشهـــای نظافت گران جامعـــه برای کمک به
1. You & Me Educational Program
2. EARTH WARRIORS PROJECT
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حفظ پاکیزگی شهر و پی بردن به اهمیت تمیز کردن شهر فرصتی را برای شرکتکنندگان
فراه ــم میکند .انجمن ش ــرکتکنندگان را تشـــویق میکند تا اعضای خانـــواده خود را به
هم ــراه بیاورن ــد زیرا ای ــن فعالیت ی ــک تجربۀ خوب آموزشـــی علیالخصوص بـــرای افراد
نوجوان خانواده است.
عالوه بر این یک کیوس ــک بازیافت در مرکز اجتماعات انجمن قرار داده شـــده است.
اهال ــی منطقه قادر خواهن ــد بود آیتمهای قابـــل بازیافتی را که به آنهـــا احتیاج ندارند به
کیوس ــک تحویل دهند و در انجمن این آیتمها به دســـتههای اســـتفاده دوباره ،کاهش و
بازیافت تقسیم میشوند.
•استراتژی
فعالیته ــای جمعآوری زباله هر هفته در منطقه ســـاماندهی شـــود .انجمن اعضای
خ ــود را از تار ی ــخ دقیق ،زمان و م ــکان فعالیت جمعآوری زباله در گـــروه فیسبوک مطلع
میسازد.
ذینفعان مدنظر:
_محافظت از محیطزیست
_نسل آینده
_تمام موجودات روی زمین ()115
 .4برنامه برگزاری مراسم ختم

انجم ــن بهعنوان ی ــک محل برای جمعآوری کمکها از جامعه و ســـپس همکاری با
نه ــای محلی برگ ــزاری ختم عمل میکند و خدمات رایگان تابوت و گل و مراســـم
انجم 
ختم برای فقیران ،محرومان و افراد تنها را فراهم میکند.
این خدمت دودسته از افراد را شامل میشود:
 .1اف ــراد تنها ،بدون خانواده ،مس ــن ی ــا کارگران خارجی که در بیمارســـتان فوت کردهاند و
جناز هش ــان نزدیک به ش ــش ماه در بیمارستان باقیمانده اســـت .بیمارستان انجمن را
مطلع ساخته مراسم برگزار میشود.
 .2اعضای خانوادههای تهیدست که فوت کردهاند و خانواده قادر به پرداخت هزینههای
مراسم ختم نیست انجمن برگزاری مراسم ختم را بر عهده میگیرد.
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ای ــن اقدام ــات پس از انجام اقدامات بـــرای تأیید جنازه صورت میگیرد .از آ گوســـت
س ــال  2014انجمن برگزاری  124مراس ــم ختم بر پایۀ رسوم بودیســـم را برعهدهگرفته است.
ذینفعان عبارتاند از افراد محلی ،کارگران خارجی و مهاجران)116( .
در این انجمن ،داوطلبان میآموزند که مقداری از وقت خود را باکیفیتی خوب صرف
افراد مس ــن و یتیمان نمایند .در این انجمن ،افراد وســـایل خود را که به آن احتیاج ندارند
تحو ی ــل داده انجمن آنها را کامل میکند و در اختیـــار نیازمندان قرار میدهد .با این کار
مواد زاید نیز کمتر وارد محیطزیست میشود)117( .
ب) اطالعات انجمن
 .1تخصیص سرمایه و هزینهها در سال 2014

تخصیص س ــرمایه و هزینه انجمن خیریه قلب بزرگ در ســـال  2014به ترتیب جدول
 9 -4می باشد:
جدول :9-4تخصیص سرمایه و هزینهها در سال 2014

درصد

منبع مصرفی

 1درصد

ذخیره برای موارد تهیدست 2015

 20درصد

اداره و هزینههای عمومی

 79درصد

هزینههای خیریه

 .2هزینههای خیریه ()118

هزینه های خیریه انجمن قلب بزرگ به تفکیک موارد هزینه ای در جدول  10-4نشان
داده شده است.
جدول :10-4هزینههای خیریه انجمن قلب بزرگ

درصد

منبع مصرفی

 46درصد

برگزاری مراسم ختم
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درصد

منبع مصرفی

 25درصد

افراد/خانواده تهیدست

 9درصد

حمایت از درمان دیالیزی

 7درصد

مرکز اجتماع انجمن

 4درصد

ایتام

 3درصد

اهدای موقت

 2درصد

بالیای طبیعی

 1درصد

برنامه آموزشی من و تو

 1درصد

پروژه بومیان

 1درصد

افراد معلول

 1درصد

خانه سالمندان

4-4444444انجمن خیریه Give.my
شکل  19-4صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نشان میدهد.

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

ح ــوزه فعالی ــت ای ــن انجم ــن خدمـــات آموزشـــی خیریـــه و حمایـــت از پروژههـــای
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آموزشوپرورش در سراسر مالزی بهطور مستقیم است.
ای ــن انجم ــن محلی برای قادر س ــاختن جامعـــه به مشـــارکت مســـتقیم در پروژههای
معلمان در سراس ــر مالزی است .این انجمن برای همه مربیانی که میخواهند پروژههای
آموزش ــی مهم و خالقانه را آغاز کنند اما در ســـرمایه آن مشـــکلدارند ایجاد شـــده اســـت.
معلمان در سرتاس ــر مالزی از این انجمن برای ایجاد ســـرمایه از هر فردی که میخواهد در
آموزش تغییری ایجاد شود-یک کالس درس در هر زمان -استفاده کردهاند.
پروژ هه ــا ش ــامل ایج ــاد فض ــای آموزشـــی در مدارسشـــان ،ســـفرهای آموزشـــی بـــرای
دانشآموزانش ــان و کارگا هه ــای آ گاهی از میراث فرهنگی اســـت .هزینه این فعالیتها از
طریق کمکهای مردمی تأمین میشود)119( .
پروژههای کنونی

 .1فراهم کردن دسترسی بهتر به فناوری اطالعات و ارتباطات برای کودکان روستایی
این پروژه عبارت اس ــت از فراهم کردن امکانـــات مختلف همچون کامپیوتر ،پرینتر و
اس ــکنر برای دان ــش آموزان روس ــتایی جهت دسترســـی بهتر بـــه اینترنـــت و امکانات
فناوری اطالعات)121( .

شکل :14-4فراهم کردن دسترسی بهتر به فناوری اطالعات و ارتباطات برای کودکان روستایی
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 .2سفرهای واقعیت مجازی
عب ــارت اس ــت از اهدای  30تلف ــن همراه کارکرده خـــود به کودکان و دانـــش آموزان در
یتیمخانهها برای استفاده آنها)122( .

شکل :15-4سفرهای واقعیت مجازی

 .3دستبهدست در علم و دانش برای مدرسه فیوجی
عبارت اس ــت از فراهم کردن فرصت یادگیری برای کودکان زنده مانده از ســـانحهها و
تصادفات در مدرس ــه فیوجی .در این پروژه دانش آموزان برای دیدن وســـایل علمی به
بیرون برده میشوند)123( .

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

 .4دخترانی که تغییر میکنند
عبارت است از افزایش مهارت و تواناییهای دختران در زمینههای مختلف همچون
ب ــاال ب ــردن اعتمادبهنفس ،مه ــارت در برنامههـــای کامپیوتری و افزایـــش مهارتهای
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فکری و طراحی .در انتهای این پروژه دانش آموزان بازی/داستان/برنامه کامپیوتری را
طراحی و حل میکنند)124( .

شکل :17-4دخترانی که تغییر میکنند

4-4444444بنیاد کمکهای غذایی
شکل  24-4صفحه ابتدایی سایت این بنیاد را نشان میدهد.
1

شکل :18-4بنیاد کمکهای غذایی

حوزه فعالیت این بنیاد عبارت اســـت از :کودکان ،معلوالن ،محیطزیســـت ،بومیان،
مهاجران ،سالمندان ،خانوادههای تک سرپرست.
1. Food Aid Foundation
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این بنیاد توسط افراد متخصص در صنعت خدمات غذایی اداره و توسط تعدادی از
کارکنان و افراد داوطلب حمایت میشـــود .هزینه ایـــن فعالیتها از طریق حق عضویت
داوطلبان و کمکهای مردمی تأمین میشود .فعالیتهای این بنیاد عبارت است از:
_جمـ ـعآوری غذاه ــای حالل پختهشـــده مازاد از رســـتورانها ،هتلها و مراکـــز غذایی و
توزیع آنها بین فقرا و نیازمندان
_جمـ ـعآوری غذاه ــای حالل فاسدشـــدنی بهصـــورت خشکشـــده یا داخل کنســـرو از
تولیدکنندهه ــای مواد غذایی ،صادرکنندگان ،عمدهفروشـــان و تمـــام اهداکنندگان و
توزیع آن بین خانههای خیریه()125
4-4444444بنیاد مراقبتهای بهداشتی
صفحه ابتدایی سایت این بنیاد در شکل  25-4نشان داده شده است.
1

شکل :19-4صفحه ابتدایی سایت بنیاد مراقبتهای بهداشتی

حوزه فعالیت این بنیاد عبارت است از :بهداشت و سالمت.
ای ــن بنیاد ی ــک س ــازمان مردمنه ــاد خیریـــه و غیرانتفاعی اســـت جهت فراهـــم کردن
خدمات بهداش ــتی اولیه با هزینه کم برای تهیدســـتان و افرادی که بیمه نیستند .هزینه
این فعالیتها از طریق کمکهای مردمی تأمین میشود.
1. Remedic Healthcare Foundation
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_ارائه مالقات و چک آپهای معمولی در خانه توســـط پزشکان مجرب برای افراد بیمار
و بستری در روستاها
_سازماندهی تورهای خدمات درمانی رایگان برای انتفاع جامعه
_مش ــاوره و آموزش جامعه دربارۀ آ گاهیهای بهداشـــتی و یاددادن روشهای تشخیص
اولیه بیماری
_ارائه کمکهای مالی برای تحقیقات پزشـــکی و درمانی مانند آزمایش خون ،پانســـمان
زخم ،مجاری تغذیه و مجاری ادرار
_حمایت از توانبخشی با ارائه  /اهدای صندلی چرخدار ،وسایل کمکی برای راه رفتن،
تخت ،دستگاه مکش و پروتز
_کمک به بیماران همودیالیزی با قرار دادن سهمیه درمان  /حمایت مالی ()126
4-4444444انجمن دستهای افراشته
شکل  26-4صفحه ابتدایی سایت این انجمن را نشان میدهد.
1

شکل :20-4صفحه ابتدایی سایت انجمن دستهای افراشته

حوزه فعالیت این انجمن عبارت است از :مهاجران ،حمایت از گروهها.
1. Rising Hands Association
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ای ــن انجم ــن ی ــک مرک ــز غیرانتفاعی بـــرای کمک بـــه نیازمنـــدان شـــامل مالزیاییها،
خارجیه ــا و مهاجران در کش ــور اس ــت .کمـــک این انجمن بـــه افراد از کشـــورهای دیگر
همچون ایران ،یمن ،سوریه ،پاکستان ،سریالنکا ،فیلیپین ،اندونزی ،ویتنام ،بنگالدش،
نپال ،میانمار ،افغانستان ،عراق ،سومالی ،اتیوپی و فلسطین را نیز شامل میشود .هزینه
این فعالیتها از طریق حق عضویت داوطلبان و کمکهای مردمی تأمین میشود.
اهداف اصلی این انجمن عبارت است از:
 .1کمک به مردم در توسعه آموزش و منابع انسانی
.2نصیح ــت و مش ــاوره دادن در موضوعـــات خانوادگـــی ،شـــخصی و فرصتهـــای
تجارت در مالزی
 .3فراهم کردن غذا ،لباس و نیازهای روزانه برای خانوادههای فقیر.
 .4کمک به بازگشت خارجیهای زندانی به کشورشان با خرید بلیت پرواز
 .5ارائه دورههای رایگان دربارۀ زیبایی ،آرایش مو (برای خانمها)
 .6برگزاری کالسهای مکالمه زبان انگلیسی
 .7فراهم کردن خدمات نگهداری از کودکان ،اطفال و افراد مسن در خانههایشان ()127

شکل :21-4کمک به آوارگان فلسطینی انجمن دستهای افراشته
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پروژههای انجمن:
 .1کمک مالی به خانوادههای فقیر
 .2کمک مالی به دانش آموزان برای تهیه لوازمالتحریر
 .3کمک به ایتام
 .4پروژه توزیع کیف مدرسه
 .5توزیع اقالم ماه رمضان
 .6توزیع گوشت بین خانوادههای تهیدست

شکل :22-4پروژههای انجمن دستهای افراشته

4-4444444مؤسسه کمک به خانواده سلنگور
شکل  29-4صفحه ابتدایی سایت این مؤسسه را نشان میدهد.
1

شکل :23-4صفحه ابتدایی سایت مؤسسه کمک به خانواده سلنگور
1. Selangor Family Aid Association
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حوزه فعالیت این مؤسسه معلوالن و سالمندان را شامل میشود.
این مؤسسه یک مؤسسه غیرانتفاعی باهدف اولیه فراهم کردن خانه برای سالمندان،
معلوالن ،معلوالن س ــندروم دان و ایتام اســـت .هماکنون مؤسسه  87نفر را تحت پوشش
دارد و قابلی ــت رس ــیدن به  150نفر را نیز دارا میباشـــد .این مؤسســـه  15عضـــو برای انجام
فعالیتها دارد.
•اهداف
 .1مراقبت و توجه به افراد نیازمند مانند ســـالمندان ،معلوالن ذهنی ،ایتام ،افراد سندروم
دان .برای این کار به پرس ــتاران مخصوص نیاز اســـت که ســـطح مراقبت به تعداد این
پرستاران بستگی دارد.
ً
 .2فراه ــم ک ــردن پناهگاه برای افراد مورد آزار قرارگرفته خصوصـــا کودکان آزاردیده و مادران
نیازمند با درآمد پایین یا بدون درآمد.
ً
 .3تأس ــیس و مدیریت یک مرک ــز همودیالیز برای بیماران دیالیـــزی مخصوصا برای موارد
دیابتی.
 .4تأسیس و ایجاد یک کلینیک و مرکز خدمات درمانی برای ساکنان خانه و تهیدستان.
ای ــن کار نهتنه ــا ی ــک خدم ــت ب ــه اعضاســـت بلکـــه یـــک منبع درآمـــد برای مؤسســـه
خواهد بود)128( .

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

•فعالیتها
اعضا همیش ــه تشویق به شرکت کردن در فعالیتهای روزانه برای سالمت نگهداشتن
ً
بدن و ذهنش ــان میش ــوند .ای ــن فعالیتها غالبا درمانی اســـت و در زمان مناســـب انجام
میشود.
چون اکثر اعضا قادر به انجام امور شـــخصی خود نیستند کارکنان برنامههای درمانی
اختصاصی برای آنها در نظر میگیرند مانند صنایعدستی و نقاشی.
همچنین اعضا توس ــط گروههای داوطلب سرگرم میشوند .این سرگرمی شامل شام،
فعالیتهای اجتماعی و دیگر فعالیتهاست)129( .
4-4444444انجمن مهندسان بدون مرز مالزی
حوزه فعالیت این انجمن حمایت از گروهها را شامل میشود.
ای ــن انجم ــن ی ــک مؤسس ــه غیرانتفاعـــی خیریه باهـــدف افزایـــش تخصـــص و تجربه
دانش ــجویان مهندس ــی و اف ــراد حرفـ ـهای در مالزی برای پروژههای مهندســـی بـــا تأ کید بر
پایداری محیطزیس ــت و قدرتمند ساختن جامعه میباشـــد که منافع حاصل از آنها به
جامعۀ تهیدستان میرسد.
1

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

•مأموریت
_هم ــکاری با س ــازمانهای دانشآم ــوزی و انجمنها بـــرای فراهم کـــردن نیازهای اولیه
جامعه نیازمندان از طریق طراحی و اجرای راهکارهای پایدار مهندسی
_کمک به انجمنها در جهت افزایش آ گاهی اجتماعی درزمینه امور خیریه و رفاهی
_ارتقای مهندس ــان و تشویق مهندســـان جوان و غیر مهندسان برای شرکت در کارهای
خیریه اجتماعی
•چشمانداز
عبارت اس ــت از دس ــتیابی تمام مالزیاییها به شـــش نیاز انســـانی پایهای :آب ،غذا،
پناهگاه ،انرژی ،آموزش و بهداشت و درمان)129( .

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمع بندی
گ ــزارش حاضر با عنوان «بررس ــی وضعیت وقف و امور خیریه کشـــور مالزی» با هدف
بررس ــی س ــاختار وضعی ــت وق ــف و امـــور خیریـــه ،مســـاجد و اماکـــن متبرکـــه ،و قـــرآن و
فعالیتهای مذهبی در کشور مالزی انجام شده است.
مالزی به معنای مجمعالجزایر مالیو است .این کشور در جنوب شرق آسیا واقعشده
است که شامل دو بخش مالزی غربی مشتمل بر  11ایالت به انضمام کواال المپور و بخش
شرقی در جزیره بورنئو که شامل ایاالت صباح و ساراواک و یک جزیره کوچک به نام البوان
در خارج از جزیره صباح اس ــت .وسعت سرزمینی این کشـــور  329758مترمربع است.
مالزی در  31اوت  1957به اس ــتقالل دستیافته است .شهر کواال المپور پایتخت مالزی
به شمار میرود که در منطقه فدرالی کواال المپور واقعشده است.
ب ــر اس ــاس آخرین سرش ــماری در ســـال  ،2015جمعیت ایـــن کشـــور  30.7میلیون نفر
(مردان 16.56 :و زنان  )14.14به ثبت رسیده است .نرخ رشد جمعیت در این کشور 1.39
است در این کشور نرخ باسوادی بیش از  88.9درصد است .زبان رسمی این کشور ،مالیو
اس ــت لیکن زبانهای انگلیس ــی و چینی و تامیلی نیز در این کشور رواج دارد .دین رسمی
مردم مالزی بر اساس قانون اساسی ،اسالم (حدود  58درصد از کل جمعیت) است.
فدراس ــیون مالزی کش ــوری اس ــت با نظام ســـلطنتی مشـــروطه که با الهام از سیستم
حکوم ــت پارلمان ــی انگلیس پایهگذاری و در بدنه حکومتی آن از سیســـتمهای فدرال نیز
اس ــتفاده شده اس ــت .پادش ــاه انتخابی مالزی که در رأس حکومت این کشور قرار دارد،
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مانند سایر نظامهای مشابه دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و از میان خانواده
سالطین  9ایالت مالزی بهطور دورهای و به مدت پنج سال انتخاب میشود .رکن اصلی
قدرت در مالزی مربوط به نخستوزیر بهعنوان رئیس قوه مجریه است که نخستوزیر و
اعضای کابینه بر اساس انتخابات مجلس نمایندگان فدرال انتخاب و تعیین میگردند.
پارلمان مالــزی دو مج ــلسی بوده و از مجالس نمایندگان و سنا تشکیل میگردد .نحوه
اداره کش ــور مالزی ،فدراتیو اس ــت که شامل  13ایالت و ســـه منطقه فدرال بوده که باالترین
مقام تش ــریفاتی هر ایالت ،س ــلطان یا حکمران است و امور اجرایی نیز در اختیار سر وزیر و
کابینه ایالتی قرار دارد .ایالتها دارای مجلس نمایندگان ایالتی مســـتقل میباشـــند که از
طریق انتخابات مستقیم به هنگام برگزاری انتخابات سراسری تعیین میشوند.
سیاس ــت خارجی مالزی با توجه به پویایی سیاســـی و اقتصادی این کشـــور بهعنوان
مکمل سیاس ــت و اقتصاد داخ ـ ــلی جهتگیری آن بهگونهای است که بتـــــواند بیشترین
مناف ــع و دستـ ـ ــاوردها را برای منافع ملی این کشـــور به همراه داشـــته باشـــد به طوری که
چ ـ ــارچوب و س ــاختار حرکت مالزی به جلو در قالب دورنمای  2020این کشـــور طراحی و
برنامهریزیشده است که محور اصلی آن را دانش و ّفناوری و به خدمت گرفتن این اصل
در عرصه اقتصـ ـ ــاد و سیاست داخلی و خارجی تشکیل میدهد .بهطورکلی شاید بتوان
عامل اقتص ـ ــاد و هدف مالزی مبنی بر تبدیلشدن به اقتصاد برتر و نمونه را بهعنوان یکی
از ابزارها و محرکههای اصلی تنظیم سیاست خارجی این کشـــــور در آینده تعریف نمود.
بر همین اس ــاس ع ــاوه بر موارد مذکور ارتباط با کشـــورهای منطقه و اولویت آســـیایی در
قالب س ــازمان منطقهای آ س ــه آن و ارتباط با کشـــورهای اســـامی نیز ازجملـــه اهداف و
گرایشهای عمده سیاست خارجی مالزی به شمار میآید.
جامعه مالزی برای گس ــترش و توســـعه بهداشـــت اهمیت قائل بوده است  %۵بودجه
توس ــعه بخ ــش اجتماع ــی دولت به بهداشـــت عمومـــی اختصاص دادهشـــده – که یک
افزایش بیش از  %۴۷نسبت به رقم پیشین آن است.
از آنجا که آموزش ،در زمرۀ اولویتهای اساســـی دولت مالزی اســـت ازاینرو ســـاالنه
مبالغ کالنی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص مییابد .بالغبر %97
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ک ــودکان رده س ــنی  7س ــال مالزیایی در سیســـتم آموزشـــی دولتی ،مشـــغول بـــه تحصیل
میباشند .نرخ افراد باسواد کشور مالزی بالغبر  %93 ،است که ازجمله باالترین ارقام افراد
باس ــواد دنیا ،به ش ــمار میآید .در آیندهای نهچندان دور دولت مالزی به اجباری ســـازی
آموزش ابتدائی برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد.
که ــای بشردوس ــتانه از طر ی ــق ثـــروت یکـــی از راههای ســـتایش یا تعظیـــم در برابر
کم 
خداوند متعال است .وقف نیز یکی از عبادتهای اولیه در اسالم است که توسط قانون
اجازه دادهشده است.
مالزی در میزان بخشندگی حائز رتبه  10در میان کشورهای دنیا بوده است .این کشور
در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قسمت کمک مالی به خیریه با  58درصد
در رتبه  17و در قس ــمت کمک به خارجیان با  62درصد مشـــارکت مردم در رتبه  27دنیا
ایستاده است.
همچنین در قسمت کار داوطلبانه با  37درصد در رتبه  17دنیا قرار گرفته است .این
کش ــور در شاخص س ــهولت فعالیتهای بشردوســـتانه با امتیاز  3.2از  4.83در رتبه 42
بین کشورهای جهان ایستاده است.
مالزی در ش ــاخصهای ارزیابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور
خیر ی ــه در بخ ــش حج ــم کمکها در بعـــد داخلـــی در معیارهـــای میزان کمـــک مردم به
مؤسسات خیریه و میزان کار داوطلبانه جزو کشورهای سرآمد است.
عالوه بر این ،این کش ــور در ش ــاخصهای ارزیابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در
زمین ــه وقف و امور خیریه در بخش ش ــاخصهای اســـامی در معیارهای بقـــاع متبرکه و
مساجد و فعالیت در زمینه قرآن جزو کشورهای با رتبه باال است.
بهطور عمومی اوقاف در مالزی به  3دستۀ اصلی تقسیم میشوند:
_وقف عام
_وقف خاص
_وقف مشترک
وقف عام به هر نوعی از اعطای وقف اشاره میکند که باهدف رفاه عمومی یا خیرات
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بدون مش ــخص ک ــردن ذینفعان خاص (اشـــخاص یا سازمانها/مؤسســـات) یا هدفی
خ ــاص انجام میش ــود .برخالف آن وقف خاص نوعی از وقف با ذینفعان مشـــخص یا
هدفی خاص اس ــت .ترکیب وقف خاص و وقف عام دســـتۀ ترکیبی به نام وقف مشترک
را پدید میآورد.
ط ــرح وق ــف نقدی در مالزی توس ــط بنیاد وقف این کشـــور اجرا میشـــود .اموال وقفی
یه ــای ثابت تبدیل میشـــوند که بـــرای رفاه و منافـــع جامعه به
یش ــده ب ــه دارای 
جمعآور 
مصرف میرسند.
 5بازیگ ــر در حوزه وقف ،امور خیریه ،مســـاجد و قرآن در مالـــزی فعالیت میکنند که
عبارتاند از:
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 .1دپارتم ــان اوق ــاف ،زکات و ح ــج مالزی (جوهـــر) (متولی وقـــف و امور خیریه در ســـطح
نخستوزیری)
دپارتم ــان اوقاف ،زکات و حج در  27مارس ســـال  6( 2004صفر ســـال  1425هجری
قمری) توسط نخستوزیر سابق عبداهلل احمد بداوی زمانی که او کابینه دولت مالزی را
معرفی کرد تأسیس شد .این دپارتمان بهاختصار جوهر نامیده میشود.
جوهر متعهد اس ــت که س ــازمانی در جهت ارتقای توســـعۀ پیشرونـــدۀ امت از طریق
ایجاد مؤسس ــات قوی اوقاف ،زکات و حج باشـــد .این دپارتمان مشـــتاق است تا به یک
دپارتمان دولتی برتر در رهبری و هدایت توســـعۀ مســـتمر امت از طریق تقویت مؤسســـات
اوقاف ،زکات و حج در کالس جهانی تبدیل شود.
مأموریت جوهر عبارت است از :بهبود توسعۀ اقتصادی -اجتماعی از طریق قدرتمند
س ــازی مؤسسات اجتماعی اوقاف ،زکات ،مال و حج توســـط سیستم حاکمیت و ارائه
خدمات.
وظایف دپارتمان جوهر عبارتاند از:
_برنامهر ی ــزی ،اجرا ،نظارت و هماهنگی توســـعۀ اوقـــاف ،زکات و حج/عمره در جهت
عملکرد مؤثرتر در توسعۀ اجتماعی-اقتصادی جامعه
_برنامهر ی ــزی و هماهنگ ــی الزامات و یکپارچگی سیســـتم حقوقی برای توســـعۀ اوقاف،
زکات و حج/عمره
_ایجاد مش ــارکتهای هوش ــمند با ســـازمانهای دولتـــی و بخش خصوصی در توســـعۀ
اوقاف ،زکات و حج/عمره
_انج ــام مطالعات و تحقیقات ،انتشـــار و هماهنگی در موضوعات توســـعۀ برنامههای
مسلمانان در جهت استفاده کامل از ثروتها و ذخایر توسط جامعه و
_مس ــاعدت و حمایت از خدمات در مدیریت منابع انسانی ،مالی و فناوری اطالعات
و ارتباطات به متخصصان مذهبی و نهادهای مربوطه.
جوهر دارای  5بخش اس ــت که عبارتاند از :بخش یکپارچگی و ارتباطات شرکت،
بخ ــش اوق ــاف ،بخ ــش بیتالم ــال ،بخش تحقیـــق و هماهنگـــی بینالمللـــی و بخش
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خدمات مدیریت.
برنامههای جوهر عبارتاند از:
_ تقویت و توس ــعۀ گس ــترش اقتصادی -اجتماعی امت درزمینـــۀ اوقاف ،زکات ،مال و
حج/عمره از طریق همکاری نزدیک با ایالتهای ملی مذهبی و مراکز مربوطه
_افزایش حاکمیت صحیح مؤسسات اوقاف ،زکات ،مال و حج/عمره
_افزایش هوشیاری و آ گاهی جامعه درزمینۀ اوقاف ،زکات ،مال و حج/عمره و
_تغذیه و ترویج نتایج حاصل از اوقاف در میان مردم مالزی
 .2دپارتمان توسعه اسالمی مالزی (متولی امور قرآنی و مساجد در سطح نخستوزیری)
در اول ژانویۀ  1997در راس ــتای توســـعه ثبات قدم اسالمی کشـــور و پیشرفت ،توسط
حکوم ــت مالزی ب ــرای ایفای نقش بخش امور اســـامی ایجـــاد گردید .دپارتمان توســـعۀ
اس ــامی مالزی یک س ــازمان مذهبی در سطح حکومت اســـت که خدمات مختلف در
تالش برای توسعه و افزایش مدیریت امور اسالمی در این کشور را فراهم میکند.
چشـ ـمانداز این دپارتمان عبارت اســـت از :پیشـــرو بودن در ایجاد یک تمدن برتر برای
امت و مأموریت آن ایجاد یک مدیریت کارآمد و مؤثر امور اسالمی تعریف شده است.
اهداف این دپارتمان عبارتاند از:
_اطمینان از آموزش گستردۀ اسالم بهکل جامعه
_توسعه رهبری توانا و تولید یک تیم مدیریت آموزشدیده ،صالح ،اختصاصی و حکیم
_توسعه یک سیستم مدیریت بر اساس ارزشها و اخالق اسالمی
بهعنوان یک سازمان پیشرو در مدیریت امور اسالمی در سطح فدرال دپارتمان توسعۀ
اسالمی مالزی سه وظیفۀ اصلی زیر را اجرا میکند:
_وظیفه اول :قانونگذاری و استانداردسازی حقوق اسالمی
_وظیفه دوم :اداره و هماهنگی اسالمی
_وظیفه سوم :هماهنگی و توسعۀ آموزش اسالمی
 .3مجلس مذهبی اسالمی ایالتی (متولی وقف و امور خیریه در سطح ایالتی)
چشـ ـمانداز این مجلس عبارت اســـت از تبدیلشدن به یکنهاد اســـامی قدرتمند،
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الیق و قابلاحترام و یک مدل سازمان اسالمی در سال  2025و مأموریت آن به این صورت
تعریف ش ــده اس ــت :توس ــعۀ امت از طریق تشـــکیل یکنهاد که ماهر در کار ،با عملکرد
خ ــوب ،وف ــادار و درس ــتکار ،دارای اقتصـــاد مســـتحکم ،با تـــاش تبلیغاتی مؤثـــر ،دارای
مدیریت مؤثر داراییها و یک نهاد مذهبی فعال باشد.
اهداف این نهاد عبارتاند از:
_ارائۀ مش ــورتهای حرفهای و خردمندانه به ســـلطان ایالت و رئیسکل مجلس مذهبی
اسالمی ایالتی برای به روز رسانی قوانین اسالمی
_تبدیل مجلس مذهبی اسالمی ایالتی به یک سازمان با عملکرد باال و گرایش استراتژیک
_مدیریت بودجه پایدار و مالی (رشد حرفهای)
_افزایش داراییهای مجلس مذهبی اسالمی ایالتی و ارزش آنها (دارایی خالص)
_افزایش منابع درآمدی جدید مجلس مذهبی اسالمی ایالتی
_اطمینان از سیستم ارائۀ خدمات مؤثر و به رسمیت شناختهشده
_ارتقای سیستم درآمد و تدارکات ،سیاستها ،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 مس ــائل مربوط به امور مذهبی اســـامی در ایالت به ســـلطان
کم ــک کرده و مش ــاوره ارائه کند و در ارتباط با قـــوه قضائیه و در تمام امور در ایالت پس از
سلطان باید قدرت اصلی باشد.
تمام قوانین ایالتی (مصوبات/احکام/ســـند) مقرر میکند که مجلسهای اســـامی
مذهبی ایالتی– همچنین بهعنوان مجلس مذهبی اســـامی شـــناخته میشوند -متولی
اصلی تمام اوقاف است – چه وقف معمولی (وقف عام) یا یک وقف خاص.
مجلس مذهبی اسالمی ایالتی بر طبق قانون دارای اختیارات ذیل میباشد:
_داشتن جایگاه ذینفع ،وارث و نمایندۀ مورد اعتماد
_اجرای فعالیتهای تجاری و صنعتی
_ترویج فعالیتهای تجاری از طریق کمکهای مالی
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_اجرای فعالیتهای تجاری سرمایهگذاری مشترک
_سرمایهگذاری
_ایجاد مدرسه اسالمی ،مؤسسه آموزش و پژوهش اسالمی
_دریافت وام
_ساخت و کنترل یتیمخانهها
_ایجاد وام برای طرح آموزش عالی
 .4دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی (متولی امور قرآنی و مساجد در سطح ایالتی)
چشـ ـمانداز این نه ــاد بهترین بودن در کالس جهانی زیر ســـایۀ خداونـــد متعال بوده و
مأموریت آن مدیریت خردمندانۀ امور اسالمی با اعتماد و مؤثر تعریف شده است.
اهداف این دپارتمان از بخشهای زیر تشکیلشده است:
_فراهم کردن زیرس ــاخت نهادهای اســـامی با بهترین سیســـتم ارائه خدمات بهصورت
کارآمد و مؤثر
_طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر اجرای برنامههای تبلیغی در تمام سطوح جامعه
_طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر برنامههای توسعه خانوادۀ اسالم
_اجرای قوانین امور اسالمی موجود و استفادهنشده
_ارائۀ آموزشوپرورش قوی مذهبی به مسلمانان
_پیگیری تعالی مسجد در راستای وحدت و توسعه جامعه
_برنامهریزی و اجرای آموزش بهمنظور بهبود کیفیت مدیریت امور اسالمی
_حص ــول اطمینان از مدیریت سیســـتم ارائۀ خدمات امور اســـامی بهصورت کارآمد و
مؤثر در سطح منطقه
یک ــی از بخشهای این دپارتمان بخش مدیریت مســـجد اســـت کـــه در جهت ایجاد
جامعۀ مس ــلمانان تالش میکند و ب ــا فعالیتها و برنامههـــای مختلف جهت کامیابی
تمام بخشهای جامعه به مسجد متعهد است.
مأموریت این بخش مدیریت و ادارۀ مساجد در بهترین ،مؤثرترین و نمونهترین حالت
زیر سایۀ خداوند متعال است.
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اهداف بخش مدیریت مسجد دپارتمان مذهبی اسالمی ایالتی عبارت است از:
_حرکت بهسوی مدیریت مسجد در بهترین سطح
_تدوین مجموعهای از قوانین و دستورالعملهای حاکم بر مسجد ممتاز
_نظارت بر اثربخشی اداره و تعالی مساجد
_توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامههای آموزشی مسجد
وظایف بخش فوق به شرح زیر است:
_مدیریت برنامههای متعدد مربوط به مسجد
_مدیریت ساختوساز و ثبت مساجد
_مدیریت ادارۀ مسجد در ایالت
_مدیریت جلسات کمیتۀ هیئترئیسه خطبه
_مدیریت تولید و جمعآوری خطبههای نماز جمعه
_هماهنگی/تعیی ــن مالق ــات رئیس قســـمت ،مدیریت تقاضای کالسها  /اســـتادان
دورههای تکبیر و امامان جماعت
 .5بنیاد وقف مالزی (بازوی اجرایی دپارتمان جوهر)
بنیاد وقف مالزی یک نهاد خیریه ملی است .بهطور رسمی در  23جوالی سال 2008
تحت فرمان قانون متولیان (الحاقی)  1952توسط دپارتمان اوقاف ،زکات و حج (جوهر)
تأسیس شده است.
لش ــدن به یک سازمان پیشرو در مباحث قدرتمند ساختن
چشـ ـمانداز این بنیاد تبدی 
جامعه در مباحث موقوفات است.
مأموریت آن عبارت است از:
_دستیابی به سرویس خدمات در کالس جهانی
_ایجاد هوشیاری و آ گاهی از پتانسیلهای موقوفات
_تولید منابع ثروت جدید از داراییهای موقوفه در یک کلنگری و دید یکپارچه
اهداف بنیاد به شرح زیر است:
_ایجاد و گسترش وقف در کشور از طریق همکاری با مجلس مذهبی اسالمی بهعنوان
متولی اصلی امور خیریه
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_ایجاد و گس ــترش وقف و دارایی مســـلمانان برای اهداف خیرخواهانه از طریق توســـعه
اقتصادی – آموزشی و کارهای اجتماعی خیرخواهانۀ مسلمانان
_افزایش س ــرمایه توس ــط قوانین امروزی ،مدرن و خالقانه در جهت حداکثر سازی عواید
حاصل از امور خیریه
_نمایان ــدن و معرف ــی ک ــردن نابرابریهـــای اجتماعـــی – اقتصـــادی در میان مســـلمانان
ً
بهعنوان یک مسئله پیشرونده و مولد خصوصا در جهت کاهش فقر و
_افزایش اطمینان واقفان و خیران.
عملکردهای بنیاد وقف مالزی به شرح زیر است:
الف) افزایش سرمایه وقف
ب) پیادهسازی و برنامههای اجتماعی خیرخواهانه
ج) اداره کردن برنامههای سرمایهگذاری
د) تنظیم برنامههای ارتقا و اشاعۀ آنها
مدیریت بنیاد وقف مالزی توسط پنج بخش حمایت میشود که عبارتاند از:
_توسعه تجاری و پروژهای
_تحقیق محصوالت و موقوفهها
_بازاریابی و هماهنگی
_تأمین هزینه و مشارکت
_مدیریت منابع انسانی
مدیریت بنیاد وقف مالزی همه س ــاله توســـط نخســـتوزیری بازرســـی میشود و تراز
مالی س ــاالنه توس ــط ش ــرکت ممیزی خارجی بازرســـی میگردد که گـــزارش ممیزی آن به
دپارتمانهای ممیزی و قسمت امورات حقوقی نخستوزیری ارسال میشود.
در کش ــور مال ــزی نهاده ــای خیر ی ــه در موضوعـــات مختلفـــی فعالیـــت میکننـــد که
عبارتاند از:
_دفاع و حمایت از گروههای مختلف
_حقوق حیوانات
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_کودکان
_معلوالن
_آموزش
_محیطزیست
_سالمت و بهداشت
_بومیان
_مهاجران
_سالمندان
_خانوادههای تک سرپرست
_مشارکت اجتماعی
_زنان
_جوانان
در کل مالزی دارای برنامههای مدون و دستورالعملهای دقیقی در حوزه وقف بوده و
با تقسیم وظایف بین سازمان جوهر و مجالس مذهبی اسالمی ایالتی شاهد تمرکز خوبی
در ادارۀ امور وقف هستیم.
در حوزه امور خیریه هم مؤسس ــات زیـــادی در زمینههای گوناگون فعالیت میکنند و
رتبه این کشور در شاخصهای بخشندگی رتبه باالیی است.
یکی از ضعفهای مش ــهود مالزی در حوزه وقف و امور خیریه عدم وجود یک پایگاه
داده برای ارائه اطالعات الزم جهت تحلیل به محققان است.
در حوزه مدیریت مساجد و امور قرآنی دپارتمان توسعه اسالمی در سطح نخستوزیری
و دپارتمانهای مذهبی اسالمی در سطح ایالتی باقدرت و برنامه مدون در حال تالشاند
و تمرکز و مدیریت خوبی بر فضای این حوزه حاکم است.
در این حوزه هم عدم وجود یک پایگاه داده از نقاط ضعف اساسی بهحساب میآید.
در کل در مال ــزی در ح ــوزه وق ــف ،امور خیریه ،امور قرآنی و مســـاجد شـــاهد مدیریت
خوبی بر اساس تقسیمکار مدون هستیم.
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پیوست

پیوست  :1جدولهای دستاوردهای منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی
دستاوردهای منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی تا سی و یکم دسامبر  2013به
صورت خالصه در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول :دستاورد منشور مشتریان دپارتمان توسعه اسالمی

ماه دوره زمانی/منشور
استاندارد
تعهد

تهیه پیشنویس قانون
اسالمی ظرف شش ماه
پس از اتمام تصمیمگیری
سیاستها
فراهم کردن نتایج پژوهش
در زمینههای الهیئت،
فقه ،نجوم و معامالت
ظرف شش ماه از آموزش

تعداد اجالسها

3

%
انطباق

%100

عدم برخورد با دوره زمانی /
منشور مشتری استاندارد
مجموع
عدم
انطباق

-

%
عدم انطباق

-

مجموع خدمات

3

هدف 4:تحقیق
شریعت 10:تحقیق
نجوم 2:تحقیق
معامالت4:
تحقیق

%100

-

-

 20تحقیق
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ماه دوره زمانی/منشور
استاندارد
تعهد

تعداد اجالسها

%
انطباق

عدم برخورد با دوره زمانی /
منشور مشتری استاندارد
مجموع
عدم
انطباق

%
عدم انطباق

مجموع خدمات

__   12.512سؤال
فراهم کردن یک برنامه
پاسخ داده شد
تبلیغی جامع و
__   415سؤال
پیادهسازی آن در برنامه
مذهبی پاسخ
زمان
داده شد
یک برنامۀ مذهبی در
رادیو و تلویزیون بهصورت
در زمان مناسب
روزانه در زمان مناسب،
انجام شد
ارائه بهصورت جالب و
قابلفهم

%100

_  4کتاب
_  2سری عضویت
انتشار و توزیع کتاب،
در خبرنامه
مجله و بروشورها ،در
_   12دقیقه از 3
زمینه تحقیقات اسالمی
موضوع مجله
طبق برنامه زمانی
_  2عدد از کدهای
تورات

%100

انتشار نتایج یا چشمانداز
کمیتۀ قوانین فتوای
شورای ملی امور مذهبی
مالزی در پرتال فتوا در
مدت معین بعد از
تصویب

-

-

-

-

-

-

_  4کتاب
_   2سری عضویت در
خبرنامه
_   12دقیقه از 3
موضوع مجله
_  5کتاب تورات

هیچ تصمیمی گرفته
و منتشر نشده است.

تسویپ 173 /
ماه دوره زمانی/منشور
استاندارد
تعهد

تعداد اجالسها

برنامههای کالس درسی
که قران و واجب العین را
برای بچههای مسلمان
در محدودۀ شش تا
دوازده سال بر طبق برنامه
درسی تجویزشده ارائه
میکند

 36ساعت
در یک ماه

صدور گواهی حالل
مالزی برای مواد
غذایی -خدمات
مصرفی و لجستیکی
برای درخواستهای
ارائهشده ظرف  50روز
کاری از زمان دریافت
درخواست

63

فراهم کردن نماز جمعه
هر هفته و نمایش آن در
پرتال هر چهارشنبه

 14بار (در هفته)

%
انطباق

%100

%32

%100

عدم برخورد با دوره زمانی /
منشور مشتری استاندارد
مجموع
عدم
انطباق

-

132

-

%
عدم انطباق

-

مجموع خدمات

 8موضوع در برنامۀ
درسی ارائه شد

%68

-

ی  6 :عنوان
-1آزاد 
 هدف و علل:2
 3عنوان
 -3پرستش 3 :عنوان
-4اقتصاد 2 :عنوان
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ماه دوره زمانی/منشور
استاندارد
تعهد

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

صدور نامههای
پیشنهادی به داوطلبان
موفق در مصاحبههای
استخدام برای
دانشجویان جدید
دارالقرآن سه روز بعد از
تاریخ مصاحبه

تعداد اجالسها

 27دوره/برنامه
طراحیشده

-

%
انطباق

%100

-

عدم برخورد با دوره زمانی /
منشور مشتری استاندارد
مجموع
عدم
انطباق

 6برنامۀ
دیگر طبق
برنامۀ زمانی
طراحی
شده انجام
نشدند.

%
عدم انطباق

%30

مجموع خدمات

_   6برنامه که
نتوانستند اجرا شوند
با تاریخ جدید از
اکتبر به دسامبر
 2013منتقل شدند.
_   2برنامۀ تبلیغاتی به
نامهای :الف)
دهمین اجالس
بینالمللی توحید و
سیستمهای
اقتصادی
ب) کارگاه بازنگری
ماژولهای مدیریت
خدمات خانواده

( %33نامۀ
پیشنهادی
چهار هفته
بعد از
مصاحبه 350-نفر
مصاحبه
 130نامۀ
مناقصهها 130-عدد
توسط ایجاد
پذیرش دانش
پیشنهاد
یک برنامۀ
آموزان 110-دانش امور
گواهی
تحفیظ القرآن
صادر شده
است)

تسویپ 175 /
ماه دوره زمانی/منشور
استاندارد
تعهد

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

صدور پشتیبانی عبور
بازدید حرفهای برای
مبلغان خارجی و دانش
آموزان ظرف  21روز کاری
از دریافت درخواست

تعداد اجالسها

11.234
سند پرداخت

%
انطباق

عدم برخورد با دوره زمانی /
منشور مشتری استاندارد
مجموع
عدم
انطباق

 21سند
پرداخت:
 .1بخش
هاب
حالل
 2سند
 9 .2 %99.81سند
جاوی و
لوبوان
.3دپارتمان
سراواک 10
سند

%
عدم انطباق

%0.19

مجموع خدمات

11.255
سند پرداخت
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