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مقدمه

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

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

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

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

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
یکی از کشورهای اسالمی منتخب اندونزی است. ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی 
کشورهای اسالمی و قرابت  جمهوری اسالمی ایران و اندونزی، اهمیت اندونزی در میان 
کشـــور ما، از جمله دالیل انتخاب اندونزی به عنوان یکی  کشـــور با  دینی و مذهبی بین آن 

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

کتاب ابتدا به بررســـی مطالعات انجام شده به زبان فارسی  ین این  در مراحل اولیه تدو
که اطالعاتی به دســـت نیامد. سپس با  و جســـتجوی سایت های فارســـی پرداخته شـــد 
کلـــی در مورد اوضاع  اســـتفاده از ســـایت هایی همچون ســـایت بانک جهانی، اطالعات 

کشور به دست آمد. جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این 
که متولی  گردید  سپس با جستجو در سایت های ماالیی زبان به این مسئله مشخص 
اصلی حوزه وقف در اندونزی نهادی به نام هیئت اوقاف اندونزی است. به همین جهت 
به بررسی این سایت پرداخته و از آن مفاهیمی چون معنای وقف و ارکان آن و امور خیریه 
یت،  یخچه، مأمور گردید. با بررسی این ســـایت جایگاه قانونی، تار در اندونزی اســـتخراج 
وظایف و اختیارات، برنامه ها و ساختار سازمانی هیئت اوقاف به دست آمد. این سایت 
که این  کتب و مقاالت منتشـــره فراوانی در این زمینه اســـت  به زبان ماالیی بوده و شـــامل 

گرفت. کتب و مقاالت مورداستفاده قرار 

زه به شهر مقدس قم با نماینده موسسه آل البیت در اندونزی  سپس طی سفری یک رو
که آقای ســـید فارس الحســـینی نام داشـــتند دیدار شد. ایشـــان به مدت بیست سال در 
گردید که  اندونزی فعالیت و اقامت داشـــتند. با توجه به صحبت های ایشـــان مشـــخص 
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نظارت خاصی بر مؤسسات وقفی نیست. همچنین ایشان گفتند که وظیفه اداره مساجد 
کاظم )ع( بودند به  که از نوادگان امام  و بقعه مبارک نه تن از ســـادات به نام اولیای نه گانه 
کار اهمال می کند. ایشـــان  زارت خانه در این  که این و زارت دین اندونزی اســـت  عهـــده و
که مؤسسات خیریه  که ســـه حزب سیاســـی قدرتمند در اندونزی وجود دارند  کردند  بیان 
زارت دین صادر  یر نظر این ســـه حزب اســـت. مجوز تأسیس این مؤسســـات را نیز و کثرًا ز ا

می کند.
که به زبان ماالیی بود پرداخته شد اما متأسفانه  زارت دین  ســـپس به بررســـی ســـایت و
یـــت مســـاجد و بقـــاع متبرکـــه وجـــود نداشـــت. بعـــدازآن  اطالعاتـــی در مـــورد نحـــوه مدیر
که جز یک مورد  گرفت  سایت های سه حزب سیاسی قدرتمند اندونزی مورد مطالعه قرار 
کلی  که جدولی مربوط به تعداد مؤسســـات خیریه یکی از این احزاب بود فقط اطالعات 

در آن سایت ها موجود بود.

متأســـفانه ســـایتی که مؤسســـات خیریه را دســـته بندی کند وجود نداشـــت به همین 
گردید. با جســـتجوهای بیشـــتر به  دلیل چند موسســـه به دلخواه انتخاب شـــده و بررســـی 
کنونی  که در فصـــل وضعیت  دیتابیـــس ناقصـــی از زمین های وقفی در اندونزی رســـیدیم 

وقف آمده است.
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ز  گزارش از مراجـــع معتبر و به رو ین این  کـــه در تدو درمجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمر ثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه

 و ناظر پروژه





| فصل اول |

کشور اندونزی کلی  اطالعات 





کشور اندونزی- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــای در مطالعـــات تطبیقی، آشـــنایی مختصر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،  یکـــی از 
سیاسی و اقتصادی کشور موردمطالعه است؛ مقایسه یک کشور با کشورهای دیگر بدون در 
نظـــر گرفتن شـــرایط و موقعیت آن، موجب درک ســـطحی موضوع و نتیجه گیری نادرســـت 

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

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی در مورد کشور مالزی 

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

تاریخچه- 1-1
یافت شـــدن بازمانده های سنگواره ای انســـان راســـت قامت که به نام انسان جاوه نیز 
که مجمع الجزایر اندونزی از دو میلیون تا 600 هزار سال  شـــناخته می شود نشـــان می دهد 

پیش مسکونی شده بود.
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زی اندونزی از نژاد آسترونزی هستند که از تایوان به سوی جنوب  اکثریت جمعیت امرو
شـــرق مهاجرت کرده بودند. آن ها در حدود 2000 ســـال پیش از میالد به اندونزی رسیدند و 
رزی و  جمعیـــت بومی مالنزی را به ســـوی شـــرق راندند. شـــرایط بســـیار خوب برای کشـــاو
توسعه کشت آبی برنج در حدود 800 سال قبل از میالد باعث شد تا شهرها، شهرستان ها 

و پادشاهی های کوچک بتوانند در سراسر قرن نخست پیش از میالد شکوفا شوند.
که هم تجارت بین  حالت قرارگیری تنگه های میان جزایر در اندونزی به گونه ای است 
جزایر و هم بازرگانی برون مرزی را شـــکوفا می کند. به عنوان نمونه مســـیرهای تجاری میان 
پادشـــاهی های اندونزی و چیناز چند سده پیش از میالد مســـیح شکل گرفته بودند. این 

یخ اندونزی تأثیر بسیاری داشته است. تجارت ها بر تار
زی به عنوان »جابه« و »زابج« یادشـــده  رمیانـــه از مناطقی از اندونـــزی امرو در متـــون خاو
است. این دو نام بیش از آنکه به زعم برخی پژوهندگان محدود به دو جزیره جاوه و سوماترا 
یجایا وماجاپاهیت، شـــامل تعداد  باشـــد، یک عنوان کلـــی برای قلمـــرو پادشاهی ســـری و
یـــادی از جزایـــر هنـــد بـــوده اســـت. مســـلمانان تمـــام این جزایـــر را تحـــت نام کلـــی جاوه  ز
می شناختند و کلمه زابج یا جابه نیز در متون کهن اسالمی به همین معنا به کاررفته است. 

 به اعتبار همین نام کلی است.
ً
پولو از جاوه بزرگ و جاوه کوچک نیز احتماال تلقی مارکو

منبت العطر یا ســـرزمین گیاهان خوشـــبو به شرحی که در کتاب ابن خردادبه بافاصله 
یه است،  یاد جزایر ملوک مرکز ادو ز راه از زابج و اطراف آن آمده اســـت به احتمال ز پانزده رو
یه اند عمدتًا در این جزایر به عمل می آیند. حتی  یا که اقالم عمده ادو یرا میخک و جوز بو ز
ملـــوک  جزایـــر  از  بعضـــی  در  قدیـــم  از  نیـــز  گیـــاه  دو  ایـــن  خـــودروی  جنگل هـــای 

نظیر آمبون و ترناته وجود داشته است.

اطالعات سیاسی- 1-3
جزایر اندونزی در قدیم سلطان نشـــین بوده اند تا آنکه در قرن شـــانزدهم اســـپانیایی ها و 
کمپانی شـــرقی هلند در ابتدای قرن هجدهم، حکومت  پرتغالی ها به آن دســـت یافتند. 
کارتا را با کشتار 20 هزار  گرفت. در 1740 هلندی ها شـــورش مردم جا اندونزی را به دســـت 
اندونزیایی و چینی درهم شکســـتند. در 1907، »ســـی ســـی نگا مانگزایا« پادشاه اندونزی 
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کرد اما ارتش اســـتعماری هلند ســـپاه او را شکســـت داد و ســـلطه  علیـــه هلندی ها قیام 
استعمار هلند بر اندونزی محکم شد.

تـــا 1942 میالدی اندونـــزی متعلق به هلند بود و از 1942 تا 1945 تحت اشـــغال ژاپن 
درآمد. چهار سال تمام میان نیروهای هلند و اندونزی جنگ بود. درنهایت در سال 1949 
گینه نو به  کـــه طبق مفـــاد آن، همه ســـرزمین اندونزی به جـــز  موافقت نامـــه ای امضاء شـــد 
حکومـــت موقت )جمهوری( ایاالت متحده اندونزی واگذار شـــد. در 16 دســـامبر 1949، 

گردید. کشور انتخاب  یاست جمهوری این  دکتر سوکارنو به ر

شکل  1-1: دکتر سوکارنو، اولین رئیس جمهور اندونزی

رترین بخش امپراتوری هلند به شـــمار  از قرن هفدهم، هند شـــرقی مهم ترین و ســـودآو
گاه گاهی  کوتاه مدت بریتانیایی هـــا )1811 تا 1814( و قیام های  می رفت. به غیراز اشـــغال 
محلی، هلند کنترل این کشور را تا 1942 حفظ کرد. در این سال ژاپنی ها به این مستعمره 
کشـــور از حکومت اســـتعماری مورد اســـتقبال اکثر  ردند و به عنوان آزادکنندگان  هجوم آو
گرفتند. با تســـلیم ژاپـــن در 1945، احمد ســـوکارنو )1901 تـــا 1970(-  اندونزیایی هـــا قـــرار 
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بنیان گذار حزب میلیون در 1927 – هند شرقی هلند را جمهوری مستقل اندونزی اعالم 
کرد. هلندی ها پس از چهار ســـال جنگ متناوب ولی وحشـــیانه، تحت فشار بین المللی 
اســـتقالل اندونزی را در 1949 پذیرفتند. حکومت ســـوکارنو به طور فزاینده ای اقتدارطلب 
گینه نوی هلند را تصرف  گردید. او در 1962  گرفتار  کشـــور به هرج ومرج اقتصادی  شـــد و 
که در 1962 با عنوان ایریان جایا رســـمًا ضمیمه شـــد، هرچند جنبشی جدایی طلب  کرد 
بـــه  مســـلحانه  تهاجمـــات  بـــا  کوشـــید  ســـوکارنو   1966 تـــا   1963 بیـــن  پابرجاســـت. 
پای مالزی را بی ثبات سازد. احمد سوکارنو تا زمان سقوطش از  شمال بورنئو فدراســـیون نو
تین دفاع می کرد. کلیه جنبش های استقالل طلبانه در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای ال
کمونیســـتی در 1965 و 1966 سیاســـت  ژنـــرال ســـوهارتو توانســـت بـــا ســـرکوبی قیـــام 
کند.  یان و ارتش او را برکنار  ضدآمریکایی ســـوکارنو را وارونه سازد ونهایتا با کمک دانشجو
در این مدت حدود 80 هزار نفر از اعضای حزب کمونیست اندونزی کشته شدند. الحاق 
تیمور شـــرقی پرتغـــال در 1976 توســـط اندونزی از طـــرف جامعه بین المللی به رســـمیت 
شـــناخته نشـــد و عملیات چریکی ملی گرایان محلی ادامه داشـــت. برنامه جاه طلبانه ای 
یاد این جزیره به مورداجرا  کردن جمعیـــت ز کم  برای اســـکان مجدد اهالی جاوه به منظور 
ردست  کم توسعه یافته و دو گذاشته شد ولی این مهاجران جاوه ای با انزجار بومیان جزایر 
کشـــتار تظاهرکنندگان بی سالح تیموری به دست ســـربازان اندونزی در 1991  برو شـــد.  رو

اعتراضات بین المللی را به دنبال داشت.
ژنرال ســـوهارتو بعدازآنکه به قدرت رسید کشور مالزی را به رسمیت شناخت و دوباره 
رد و ازاین جهت موردحمایـــت ایاالت متحده  یت ســـازمان ملـــل درآو کشـــورش را به عضو
یاســـت جمهـــوری اش خود و خانـــواده اش مســـتقیمًا در  یـــکا بـــود. در مـــدت طوالنی ر آمر
صادرات و واردات اندونزی دخالت کرده و میلیاردها دالر اندوختند. در اثر رکود اقتصادی 
و ضعف بنیان مالی و فقر عمومی ژنرال سوهارتو دچار تظاهرات مردمی شد تا آنکه در 19 
که از مقام خود اســـتعفا  کرد  یر خارجـــه آمریکا به او تکلیف  ز مـــه 1998 مادلین آلبرایت و
ز 19 مه 1998 بعد از ابالغ برکناری اش توســـط آلبرایت در  کند. ژنرال ســـوهارتو در همان رو
یـــک نطق ســـه دقیقه ای از مردم اندونزی به ســـبب خطاهایش پوزش خواســـت و از مردم 
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کنند. کرد از بشارالدین یوسف حبیبی تبعیت  درخواست 
کرد بســـیاری از مردم  که محمد ســـوهارتو پس از سی وســـه ســـال قدرت سقوط  زمانی 
کشـــور اندونزی تجزیه خواهد شـــد اما پس از ســـوهارتو  که  اندونـــزی بـــر این عقیده بودنـــد 

کمتر از پیش بینی ها بود. وسعت این امر 
از اواســـط تا اواخر جنگ جهانی دوم، اندونزی تحت اشغال ژاپن بود. با پایان جنگ و 
کلیـــه ســـالح های ژاپنی بـــه دســـت ملی گرایان اســـتقالل طلب  تســـلیم نیروهـــای ژاپـــن، 
اندونزیایی افتاد. در ســـال 1945 میالدی احمد ســـوکارنو رهبر آزادی خواهان این کشـــور، 
گردید؛ اما سازمان ملل  که با مخالفت و لشکرکشی هلندی ها مواجه  کرد  اعالم استقالل 
کرد و دولت هلند به ناچار با حکومتی به نـــام اتحادیه اندونزی و  در ایـــن موضوع دخالـــت 
کرد. ازاین رو نمایندگان دولت اندونزی و دولت پادشـــاهی هلند به دســـتور  هلند موافقت 
یه  سازمان ملل متحد، بر روی عرشه یک ناو آمریکایی، قرارداد ترک مخاصمه را در 20 ژانو
1948 امضاء کردند و جنگ دو کشـــور به پایان رســـید. علت این که اندونزی و هلند، این 
قرارداد را روی یک کشتی بیگانه امضاء کردند این بود که هیچ محل دیگری برای امضای 

معاهده مورد موافقت دو طرف قرار نگرفته بود.
در دهه 1950 مبارزات خشونت آمیزی علیه حکومت اندونزی بر جزایر ملوک جنوبی، 
گرفـــت و نیروهای اندونزی این مبارزات را به شـــدت  توســـط مردم ملـــوک جنوبی صورت 
کردند. پس از سقوط حکومت ژنرال سوهارتو در سال 1998، این مبارزات از سر  سرکوب 
گرفته شد. از سال 1999 تا 2002، خشونت ها در جزایر ملوک موجب کشته شدن حدود 5 

هزار نفر و بی خانمان شدن 500 هزار نفر شد.
در 17 ژوئن 1999 به دســـتور یوســـف حبیبی ژنرال دامیری به فرماندهی منطقه تیمور 
شـــرقی رســـید که مردم آن خواهان اســـتقالل بودند. در چهارم ژوئیه 1999 بانک جهانی با 
یاست جمهوری پس  کرد. انتخابات ر اعطای وام یک میلیارد دالری به اندونزی موافقت 
از 30 ســـال انجام شـــد و رقیب یوســـف حبیبی، خانم مگاواتی ســـوکارنو پوتری از حزب 
گلکار یعنی  یاست جمهوری رسید و حزب  که باالخره در 23 ژوئیه 2001 به ر دموکرات بود 
زهای حکومت یوسف  کمیت شکست خورد. در آخرین رو حزب وابسته به سیســـتم حا
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یش رأی دادند. بعد از  حبیبی مردم تیمور شـــرقی با نظارت ســـازمان ملل به اســـتقالل خو
یونو که زمانی افســـر  مگاواتـــی ســـوکارنو پوتری، ژنرال بازنشســـته سوســـیلو بامبانـــگ یودهو
یاســـت  اطالعـــات و فرمانـــدار تیمور شـــرقی بوده اســـت در 28 اکتبر 2004 در انتخابات ر

زی رسید. جمهوری به پیرو

اطالعات جغرافیایی- 1-1
اندونزی پانزدهمین کشـــور بزرگ جهان ازلحاظ مســـاحت بـــا 1٬919٬440 کیلومترمربع 
کیلومترمربع  کیلومترمربع خشـــکی و 93.000  )741٬50 مایـــل مربـــع(، شـــامل 1.826.440 

کیلومتر خطوط ساحلی دارد. یا بوده و 54716  در
که در  کوچک( اســـت  اندونزی مجموعه ای از جزایر )نزدیک به 17508 جزیره بزرگ و 
جنوب شرقی آسیا در اقیانوس کبیر قرار دارد. اندونزی در نیمکره شرقی، در جنوب شرقی 
یاهای وابســـته به آن واقع شـــده و خط اســـتوا از آن می گذرد.  آســـیا، در اقیانوس هند و در

گینه نو با پاپوا و هم چنین در جزیره برنئو با مالزی مرز مشترک دارد. اندونزی در جزیره 
ســـابقًا ایـــن جزایر در تصرف هلند و به هنِد هلند موســـوم بود ولی بعدازآنکه کشـــوری 
کیلومترمربع و  گرفت. مســـاحت این کشـــور 1919000  گردید، »اندونزی« نام  مســـتقل و آزاد 
یا نامیده می شد.  که در جزیره جاوه قرار دارد و سابقًا باتاو کارتا اســـت  پایتخت آن شهر جا
کشور دارای معادن قلع، نفت،ذغال سنگ و مس است  شهر مهم آن سورابایا است. این 

کشور است. رزی این  کشاو و توتون، برنج، قهوه و کائوچو جزو محصوالت 
که بین دو خشـــکی، یعنی  اندونزی را می توان بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان دانســـت 
کشور 3 برابر مساحت  جنوب شرق آسیا و استرالیا واقع شده است. وسعت آب های این 

خشکی های آن است.
یو،  کشـــور نیز عبارت اند از: مدان، بندر ساحلی بالوان، پکانبارو، ر بندرهای مهم این 
کارتـــا ســـنگارنگ، نوزاتنـــگارا، بنـــدر ســـاحلی بیتونگ و بنـــدر آمبون. شـــهرهای مهم  جا
کارتا، سورابایا، سمارانگ، باندونگ،  یر خالصه کرد: جا اندونزی را هم می توان در 10 شهر ز

مدان، پالمبانگ، یوجونگ پادانگ، بانجارماسین، بندر المپومگ، مانادو.
کوچک بـــود، اما هم اکنون  کشـــور اندونزی، ابتدا یک شـــهر بندری  کارتا، پایتخت  جا
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کیلومترمربـــع وســـعت دارد و جمعیتـــی معـــادل 9 میلیـــون نفـــر را در خود  ایـــن شـــهر 670 
کز مهم اقتصادی اندونزی است. جای داده و یکی از مرا

کشـــور را تشـــکیل می دهد، به تنهایی  ک این  کل خا جزیره جاوه باآنکه فقط 7 درصد 
کشور را به خود اختصاص داده است. کل جمعیت  حدود 60 درصد 

را، بالی  رشته جزایر جنوبی کوهستانی و آتشفشانی است و شامل سوماترا، جاوه، مادو
و جزایـــر ســـوندای کوچـــک )ازجمله المبـــارک، فلورس و تیمور( اســـت. جاوه و همســـایه 
را جمعیت متراکمی دارند و نزدیک به دوســـوم مردم اندونزی را در خود  کوچک تـــرش مادو
کالیمانتان )بخـــش اندونزیایی  جای می دهند. زنجیره جزایر شـــمالی متشـــکل اســـت از 
گوره ملوک، وایریان جایا  کوهســـتانی سوالوسی )سلیس(،  جزیره بورنئو(، جزایر نامنظم و 

گینه نو( )بخش غربی 
کشـــور از جنگل های اســـتوایی بارانی پوشـــیده شـــده اســـت؛ و  بیـــش از دوســـوم این 
کاپواس،  آب وهوای آن استوایی و بارندگی در طول سال سنگین است. رودهای مهم آن 
کارســـتنز( بـــا 5030 متر ارتفاع در  یتو و بلندتریـــن نقطه اندونزی نگا پولو )هرم  دیگـــول، بار

جزیره ایریان جایا است.
که در دو طرف  کوهســـتانی اســـت و با وضع جغرافیائی خـــود  قســـمت اعظم اندونزی 
خط اســـتوا قرارگرفته بیش از دو فصل دارا نیســـت یکی فصل مرطوب از نوامبر تا مارس و 

دیگری فصل خشک از ژوئن تا اکتبر.
کرد: یر تقسیم  کشور را می توان ازلحاظ وضعیت طبیعی به چند قسمت ز این 

جزیره سوماترا: یکی از بزرگ ترین جزیره های جهان است و با جزیره های جاوه، سلبس 
و برنئو، درمجموع، جزایر ســـوندای بزرگ نامیده می شـــوند. قسمت عمده آن را جلگه ها و 
کناره غربی آن تا  یسان( در  کوه های بار نواحی پست تشکیل داده و ارتفاعات آن )ازجمله 
کوتاه و پر آب  یادی می باشند. رودهای آن  گسترده شده و دارای وسعت ز ســـمت شمال 
کامپار،  کثرًا از ســـمت غرب به شـــرق جاری هستند و مهم ترینشـــان عبارت اند از:  بوده و ا
بارومون، ایندراگیری، روکان، موسی و هاری. جنگل ها که اغلب غیرقابل نفوذند، وسعت 
کرانه شـــرقی آن وجود دارند. بلندترین نقطه آن  یادی دارند؛ و مرداب های وســـیعی نیز در  ز

کرینتجی )3800 متر( است. قله 
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جزیره جاوه: پنجمین جزیره وســـیع اندونزی و از پرجمعیت ترین آن ها اســـت که بیش 
از 65٪ جمعیـــت کشـــور در آن زندگـــی می کننـــد. کوه ها در تمام نقاط آن پراکنده شـــده و 
کوتاه و  قســـمت اعظـــم آن را جلگه ها و جنگل ها تشـــکیل می دهند. رودهـــای آن عمدتًا 
پرآب بوده و مهم ترینشـــان عبارت اند از: ســـولو، سرانگ، تاروم، ســـرایو و مانوک. بلندترین 

نقطه آن قله سمرو با 676, 3 متر ارتفاع است.
جزیره برنئو: قسمت اعظم این جزیره متعلق به اندونزی است که در اصطالح محلی 
بـــه آن کالیمانتـــان گفتـــه می شـــود. ارتفاعـــات آن عمدتًا در نواحی شـــمالی واقع شـــده و 
یلی در آن جریان  قســـمت اعظم آن را جنگل ها و جلگه ها شامل می شوند. رودهای طو
کام، نگارا، کایان و کاپـــواس. بلندترین نقطه آن 988٬2 متر  یتو، ماها دارنـــد ازجمله: بار

ارتفاع دارد.
که قســـمت اعظم آن را  کوهســـتانی و مرتفع است  جزیره ســـلبس )ســـلب(: جزیره ای 
کاراما، ماماسا، بونگکا و پالو نام  یسا،  جنگل ها پوشـــانده اند. از رودهای آن می توان از مار
برد. قله رانتکومبوال با 455, 3 متر ارتفاع بلندترین نقطه آن است. نام محلی این جزیره، 

سوالوسی است.
گفته می شـــود و به  کـــه اصطالحًا ایریان غربی  گینه نو: نیمه غربـــی این جزیره  جزیـــره 
کوه ها و نواحی بلند پوشـــانده و  اندونـــزی تعلـــق دارد. نواحی مرکزی و شـــمال غربـــی آن را 
قســـمت اعظم آن را جنگل ها و جلگه ها تشـــکیل می دهنـــد. رود دیگول مهم ترین رود آن 

است. بلندترین نقطه آن قله جایا )029، 5 متر( است.
گینه نو  جزایـــر ســـوندای کوچـــک )نوســـاتنگارا(: این جزایـــر بین جزیـــره جاوه و جزیـــره 
کوهستانی و مرتفع می باشـــند. بزرگ ترین جزیره های آن عبارت اند  واقع شـــده اند و عمدتًا 

از: سومباوا، فلورس، سومبا، تیمور و بالی.
کم  که در اطراف جزیره های برنئو، جاوه و سوماترا واقع شده و عمدتًا  سایر جزایر غربی: 

ارتفاع اند. بزرگ ترین جزیره آن، بانگکا است.
یـــه معروف هســـتند و در اطراف  کـــه مجموعًا بـــه جزایر ملوک یا او ســـایر جزایر شـــرقی: 
جزیره های ســـلیس و گینه نو واقع شـــده اند و کوهستانی و مرتفع اند. جزیره های هالماهرا و 

سرام بزرگ ترین جزیره های این نواحی می باشند.
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کوهستانی است. جلگه های آن عمدتًا در جزیره های جاوه و  اندونزی سرزمینی نیمه 
کوچک )نوســـاتنگارا( و جنگل های آن عمدتـــًا در جزیره های  ســـوماترا و جزایر ســـوندای 
برنئو، گینه نو و سوماترا واقع شده اند. آب وهوای آن گرم و مرطوب و پرباران است. بلندترین 
کیلومتر( و  یتو )885  یل تریـــن رود آن بار نقطـــه آن قله جایا با 029, 5 متر ارتفاع اســـت. طو

یاچه آن است. کیلومترمربع( وسیع ترین در یاچه توبا )500, 2  در
که  کوه لوکـــون در جزیره سوالوســـی یکـــی از فعال ترین آتشفشـــان های اندونزی اســـت 

کرد. فوران آن در ژوئیه 2011 هزاران نفر را آواره 
اندونزی دارای بزرگ ترین جنگل ها در کشورهای جنوب شرق آسیا است به طوری که 
120 میلیـــون هکتار آن را جنگل های بارانی تشـــکیل داده اســـت. حریق در جنگل های 
کنون برای کشورهای  یدادی ساالنه در فصل خشک کشور تبدیل شده و تا اندونزی به رو
یادی ایجاد کرده است. افزایش تقاضا برای تهیه روغن درخت نخل در  همسایه آلودگی ز
هنـــد نیز موجـــب تخریب نگران کننده جنگل های اســـتوایی در اندونزی شـــده اســـت. 
یســـت محیطی زوج های جوان را ملزم کـــرده قبل از ازدواج  دولـــت اندونزی در ابتکاری ز

خود یک درخت بکارند.
که تغییرات فصلی در آن  اندونزی دارای آب و هوایی استوایی )گرم و مرطوب( است 
گرما، بارانی و مرطوب اســـت. متوســـط دمای  انـــدک اســـت. این کشـــور دارای دو فصـــل 
یزش باران ماهانه 284 میلی متر  گراد و متوســـط ر کشـــور 26 درجه ســـانتی  ماهانه در این 

تخمین زده شده است.

کشوری- 1-5 تقسیمات 
ترین نهاد دولتی محلی در اندونزی است.  استان به اندونزیاییprovinsi یا propinsi باال
یاســـت فرمانـــدار و نیز قوه  کشـــور، دارای دولتـــی محلی بـــه ر یـــک از اســـتان های ایـــن  هر
مقننه هســـتند. فرمانـــدار و نماینـــدگان محلـــی بـــارأی مـــردم به مـــدت 5 ســـال انتخاب 
می شـــوند. هرکـــدام از اســـتان های اندونزی بـــه چند منطقه و شهرتقســـیم شـــده اند. این 

گروه مختلف جغرافیایی قرارگرفته اند. استان ها در 7 
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کشوری مالزی شکل  1-2: نقشه تقسیمات 

یافته که 7 عدد آن ها در سال 2000  از 33 استان تشکیل  اندونزی  در حال حاضر کشور 
تأسیس شده اند. 5 عدد از استان های این کشور دارای وضعیت ویژه ای هستند؛ به گونه ای 
اســـتفاده می کنـــد؛  قانـــون منطقـــه ای خـــود  به عنـــوان  قانـــون شـــریعت  اســـتان آچه از  کـــه 
سلطنتی اســـت؛  نظـــام  دارای  باســـتانی،  حکومت هـــای  اســـتان یوگیاکارتا همچون 
استان پاپوآ روش های مختلف توسعه را پیاده سازی می کند؛ استان پاپوآی غربی به اجرای 

توسعه مستمر کمک می کند و استان جاکارتا منطقه ویژه پایتختی محسوب می شود.

کشور اندوزی جدول  1-1: اطالعات مختلف استان های 

پرچم استان مرکز مساحت جمعیت  تراکم
جمعیت

آچه باندا آسه 58٬375.83 4٬486٬570 76.9

بالی دنپاسار 5٬632.86 3٬891٬428 690.8
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پرچم استان مرکز مساحت جمعیت  تراکم
جمعیت

 جزایر بانگکا بلیتونگ
 پانگکال 

پینانگ
18٬724.74 1٬223٬048 65.3

بانتن سرانگ 9٬160.7 10٬600٬000 1٬157.1

بنگکولو بنگکولو 21٬168 1٬713٬393 80.9

جاوه مرکزی سمارانگ 40٬548.2 32٬864٬000 810.5

کالیمانتان مرکزی پاالنگ کارایا 153٬564 2٬202٬599 14.3

سوالوسی مرکزی پالو 68٬089.83 2٬633٬402 38.7

جاوه شرقی سورابایا 47٬922 37٬476٬011 782

کالیمانتان شرقی یندا سامار 245٬237.80 3٬550٬586 14.5

سوندای شرقی کوپانگ 47٬876 4٬679٬316 97.7

گورونتالو گورونتالو 12٬215.44 1٬038٬590 85

کارتا جا کارتا جا 664 9607787 13

جمبی جمبی 50058 3088618 62

المپونگ 35٬376 بندر المپونگ 7٬596٬115 214.7
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پرچم استان مرکز مساحت جمعیت  تراکم
جمعیت

ملوک آمبون 54٬185 1٬531٬402 28.3

کالیمانتان شمالی 71176.72 تانجونگ سلور 738.163 10

ملوک شمالی سوفیفی 39٬959.99 1٬035٬478 25.9

سوالوسی شمالی مانادو 15٬359 2٬265٬937 147.5

سوماترای شمالی مدان 72٬981.23 13٬712٬660 187.9

پاپوآ جایا پورا 421٬981 2٬900٬000 6.9

یائو ر پکانبارو 72٬569 5٬543٬031 76.4

یائو جزایر ر
 تانجونگ 

پینانگ
21٬992 1٬685٬698 76.7

سوالوسی جنوب 
شرقی

کندری 38٬140 2٬230٬569 58.5

کالیمانتان جنوبی بانجارماسین 36٬985 3٬626٬119 98

سوالوسی جنوبی کاسار ما 72٬781 8٬032٬551 110.4

سوماترای جنوبی پالم بانگ 87٬240 7٬809٬248 89.5

جاوه غربی باندونگ 34٬816.96 43٬021٬826 1٬235.7
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پرچم استان مرکز مساحت جمعیت  تراکم
جمعیت

کالیمانتان غربی پونتیانک 146٬807 4٬393٬239 29.9

سوندای غربی ماتارام 19٬708.79 4٬496٬855 228.2

پاپوآی غربی مانوکواری 194٬937 741٬841 3.8

سوالوسی غربی ماموجو 16٬796.19 1٬158٬336 69

سوماترای غربی پادنگ 42٬130.82 4٬845٬998 115

کارتا یژه یوگیا کارتا منطقه و یوگیا 3٬185.80 3٬121٬000 979.7

اطالعات اجتماعی فرهنگی- 1-1
اندونزی 254 میلیون نفر جمعیت دارد و رشـــد ســـاالنه جمعیت آن 1.4٪ است. زبان 
یـــش می نماینـــد. زبان  گو رســـمی آنـــان »اندونزیایـــی« اســـت ولی بـــه زبان هـــای مختلف 
کشـــور اندونزی بـــوده و نرخ ســـواد برابر با  بـــان رســـمی  اندونزیایـــی )Bahasa Indonesia( ز

87.9٪ است.
یشی استانداردشده از زبان ماالیی است که در سال 1945 و پس از استقالل  این زبان گو
اندونزی رســـمًا مشـــخص و تعریف شـــد. این زبان همچنان بســـیار نزدیک بـــه زبان ماالیی 

یشوران این دو زبان می توانند به راحتی باهم صحبت کنند. است و می توان گفت که گو
یش های خـــود را دارند مانند جاوی و  گو هرچند بســـیاری از مناطق اندونزی زبان ها و 
کشـــور اندونزیایی را بـــه روانی صحبت می کنند.  مینغکابـــاو بااین حال تقریبًا همه اهالی 
بیشتر آموزش رسمی و تقریبًا تمامی برنامه های رسانه های ملی به زبان اندونزیایی است. 
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ینامی های اندونزی تبار نیز  اندونزیایی همچنین توســـط برخی از اهالی تیمور شرقی وسور
صحبت می شود. )1(

یز ٪7.5،  ر گروه های قومی در اندونزی عبارت اند از: جاوه ای 45٪، ساندانیز 14٪، مادو
گروه ها ٪26. مله ساحلی 7.5٪ و سایر 

هنر نقاشـــی در بالی هنری دارای ســـنت و پیشینه اســـت. تماس هنرمندان محلی با 
زه البته در جاوه مرکزی روش های  پایی در ســـده بیســـتم روی داد. امرو ســـبک نقاشی ارو
بردهای  نقش پردازی کالقه ای که از روش های بسیار قدیمی اندونزیایی است رفته رفته کار

بیشتری در نقاشی ها پیدا می کنند.
که  گونی داد ولی معروف ترین آن موسیقی گامالناست  گونا موســـیقی در اندونزی انواع 
زه تمام سبک های موسیقی  موسیقی ســـنتی دربارهای جاوه و بالی به شمار می آید. امرو
بـــان محلی خوانده می شـــود. افـــزون بر این  بـــان ملـــی )اندونزیایی( و یـــا به ز پـــاپ نیـــز به ز
کاپورســـاری و جایپونگان نیز  کرونتیونگ، دانگ دوت،  ســـبک های عامه پســـندی مانند 

رایج اند. )2(
حدود 86 درصد از مردم اندونزی مســـلمان و بقیه مسیحی، هندو یا بودایی هستند. 

یست هزار هوادار دارد. فرقه اسالمی احمدیه در اندونزی حدود دو
کشـــور مســـلمان جهان اســـت همواره به داشـــتن ســـنت  که پرجمعیت ترین  اندونزی 
بردباری مذهبی افتخار می کرده و در قانون اساسی این کشور آزادی مذهبی تضمین شده 

است ولی در سال های اخیر این آزادی مذهبی مورد تهدید قرارگرفته است.
که  کســـانی  رانه را جرم دانســـته و برای  کشـــور تبلیـــغ افکار ناخداباو زه قوانین این  امـــرو
کنند تا پنج سال زندان پیش بینی  رهای دیگری آشـــنا  بخواهند مؤمنان مســـلمان را با باو

کرده است.
که تعداد مدارس  در اندونزی دین نقش مهمی در آموزش خصوصی دارد و در شرایطی 

گزینه دیگری نیست. دولتی خوب بسیار اندک است غیر از مدارس دینی 
که قوانین شریعت می تواند در آن اجرا شود. آچه تنها استان اندونزی است 

یب رســـیده اســـت  یی"که در ســـال 1965 در اندونزی به تصو در قانون مجازات "کفرگو
هرگونه دگراندیشی از یکی از شش دین رسمی اندونزی ممنوع اعالم شده است.
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اطالعات اقتصادی- 1-1
اندونزی بزرگ ترین قدرت اقتصادی جنوب شـــرقی آســـیا اســـت. بنا بر آمار سال 2015 
که سهم سرانه هر فرد 3630  تولید ناخالص داخلی اندونزی 888 میلیارد دالر بوده است 
رزی و معدنی  کشـــاو ری محصوالت  که بیشـــتر به فرآو دالر اســـت. ســـهم صنعت ٪40.7 
رزی 14٪ اســـت و محصول اصلی اش برنج است.  مشـــغول اســـت و ســـهم بخش کشـــاو
کار هســـتند. 41 میلیون و  رزی مشـــغول بـــه  بااین حـــال بیشـــتر شـــاغالن در بخش کشـــاو
که حرفه ای نیستند و در  رزی شاغل اند؛  کار در بخش کشاو هشـــت صد هزار نفر از نیروی 
یادی الستی رزان بزرگ و هم روستاییان مقدار ز سطح کالن تولید نمی  کنند؛ اما هم کشاو
یرساخت  ران استعمار هلند ز یه تولید و صادر می کنند. از دو کو و ادو ک، چای، قهوه، تنبا

رزی برای اندونزی به جامانده است. کشاو مناسب آبیاری در 
کشـــورهای آمریکا و ژاپن و چین و ســـنگاپور اســـت.  بیشـــترین صـــادرات اندونزی به 
گاز طبیعـــی، قلع،نیکل،  اندونـــزی ازلحاظ معدنی کشـــوری غنی اســـت و معادن نفت، 
کشـــور موجود اســـت اما به علت نســـبت بیشـــتر  زغال سنگ، بوکســـیت و مـــس در ایـــن 
یاد اســـت. صنعـــت معدن کاری ســـهمی 12  جمعیـــت بـــه ثـــروت جمعیت مـــردم فقیر ز
درصـــدی در تولیـــد ناخالص داخلی اندونزی دارد. یکی دیگر از منابع کســـب درآمد برای 

اندونزی صنعت گردشگری است.
که بازارهای اقتصادی در آســـیا دچار مشکالت شدید شد،  در اواخر دهه 90 میالدی 
کرد و سوهارتو ناچار شد تا اصالحات اقتصادی  ارزش پول اندونزی نیز به شـــدت سقوط 
کمکی به ارزش  شدیدی را انجام دهد و در همین رابطه با صندوق بین المللی پول برای 
بیش از 40 میلیارد دالر به توافق رســـید. نارضایتی های سیاســـی و درخواســـت استعفای 
ســـوهارتو، از پیامدهای این مشکالت اقتصادی بود. در مارس سال 1998 سوهارتو برای 

چندمین بار به قدرت رسید؛ اما مشکالت برای دولت همچنان ادامه داشت.
در میان ســـال های 2007 تا 2012 شـــمار میلیونرها در اندونزی رشـــد فزاینده ای داشته 
کمتر از دو دالر زندگی می کنند. تنها 10 درصد  زی  است اما هنوز نیمی از مردم با درآمد رو
کار می کنند مالیات می پردازند و دولت برای تأمین آموزش رایگان و بهداشت  که  کسانی 

مشکل دارد.



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

کم اســـت و این میزان تنها برای تأمین نیازهای داخلی  تولید نفت در اندونزی بســـیار 
ایـــن کشـــور صـــرف می شـــود ولـــی بااین حـــال اندونـــزی بزرگ تریـــن تولیدکننـــده نفـــت در 

کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می آید.
کشور در ماه مه  کمبود تولید نفت در این  اندونزی به دلیل فرسودگی چاه های نفت و 

پک خارج شد. 2008 از سازمان او
درصـــد فقر در اندونزی 11.3٪ و امید به زندگی 69 ســـال اســـت. بعالوه اندونزی عضو 
کشور عضو سازمان تجارت جهانی است و یکی  گروه 20 اقتصاد بزرگ )G20( است. این 
کشـــورهای جنوب شـــرق آســـیا )آ.ســـه. آن( می باشـــد. اخیرًا با  از اعضـــا اصلی اتحادیه 
کره، ژاپن،  کشـــورهای چین،  امضـــای قراردادهای تجارت آزاد بین اتحادیه آ.ســـه. آن. با 
کارتـــا پایتخت اندونزی  که مرکـــز آن در جا اســـترالیا و هنـــد، اهمیت اســـتراتژیک اتحادیه 

است، افزایش قابل توجهی یافته است.



| فصل دوم | 

 مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور اندونزی در 





کشور اندونزی- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
به  رود  از و اندونزی بیان شـــد. پیش  در فصل گذشـــته، اطالعاتی کلی درباره کشـــور 
بررســـی ســـاختار وقف و امور خیریه در اندونزی، الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه 
اندونزی  امـــور خیریه در کشـــور  و  بیان مفهـــوم وقف  بـــه  این فصل  گـــردد. در  مشـــخص 
پرداختـــه و زمینـــه را برای بیان فصول بعدی و توضیح ســـاختار وقف این کشـــور آماده 

می کنیم.

مفهوم امور خیریه- 1-1
کردن می آید.  کلمه ی عربی waqf به معنـــای حبس  یشه شناســـی، وقف از  ازلحـــاظ ر
کلمه با ثروت مانند زمیـــن، حیوانات و دیگر دارایی ها می آید به معنای تثبیت  وقتـــی این 

حقوق مالکیت برای منافع خاص می شود.
کلمه توســـط علما به معنـــای اختصاص مزایـــای حاصل از یک  ازلحـــاظ تفســـیر این 
گروهی خاص اســـت. در یک ســـری از تفاســـیر  دارایی توســـط صاحب آن به جامعه و یا 
واقـــف هنوز صاحب دارایی اســـت امـــا منافع آن را وقف افراد دیگر می کند اما در تفاســـیر 
دیگر دارایی دیگر به واقف تعلق ندارد. تفاوت در تفاسیر فقط به اداره ی دارایی های وقف 
که دارایی وقف باید بتواند مزایای دائمی  برمی گردد. در تعریف این دارایی ها آمده اســـت 

کرده و تخریب نشود. تولید 
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در قانون شماره 41 سال 2004 اندونزی وقف به این صورت تعریف شده است:
یع یا مدیریت قســـمتی از دارایی اش بـــرای مدت دائم یا 	  اعمـــال قانونی واقف بـــرای توز

ردگار یا رفاه عمومی. محدود در راستای هدف نزدیکی به پرو
که واقف مشـــخص  که منافع حاصل از وقف به افرادی  از این تعریف می توان فهمید 
که آثار اهدا و وقف  کرده تعلق می گیرد. این مطلب با ماده 5 قانون شـــماره 41 ســـال 2004 
را برای تحقق بخشـــیدن به منافع بالقوه و اقتصادی از مالکیت به نفع ارتقاء رفاه عمومی 

بیان می کند تطابق دارد.

 ارکان وقف- 1-3
که باید در یک وقف مذهبی فراهم شوند: این عمل چهار رکن دارد 

که وقف می کند )واقف(	  فردی 
که وقف می شود )موقوف(	  دارایی 
یافت می کنند. )موقوف علیه(	  که منافع وقف را در افرادی 
صیغه یا لفظ وقف	 

شرایط وقف- 1-1
الف( شرایط واقف عبارت اند از:

باید صاحب تمام دارایی باشد یعنی آزادانه به وقف دارایی خود بپردازد.	 
باید عاقل باشد و در حال وقف مست یا دیوانه نباشد.	 
باید به سن قانونی رسیده باشد و	 
در آخر باید بالغ باشد. یعنی دارای حافظه مناسب باشد.	 

ب( شرایط موقوف عبارت اند از:
گردد.	  کاماًل وقف  باید دارای ارزش باشد و تحت قرض یا وام نباشد و 
دارایی باید توسط صاحب آن وقف شود و	 
یت مســـتقل بوده و ضمیمه دارایی دیگری 	  در آخـــر اینکه دارایی وقفی باید دارای هو

نباشد.
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ج( شرایط موقوف علیه عبارت اند از:
موقوف علیه ها به دودسته تقسیم می شوند: 1- معین 2- نامعین.	 
کند و	  کاماًل مشخص بوده و نمی  تواند تغییر  در حالت معین موقوف علیه 
در حالت غیر معین وقف تنها باید درراه اسالم باشد.	 

د( شرایط صیغه وقف عبارت اند از:
کند مدت وقف دائم یا محدود است.	  مشخص 
قابل فهم باشد بدون اینکه به شرط خاصی ضمیمه شده باشد.	 
محکم و قطعی بیان شود و	 
چهارم اینکه صیغه با شرایط لغو همراه نباشد. )3(	 

یکی از عناصری که باید در وقف رعایت شـــود اعتماد سرپرســـت یا ذینفعان به حفظ 
و مدیریت وقف است.

قانون ارکان وقف این عمل را دارای شش جزء می داند:
واقف	 
سرپرست وقف	 
موقوفه	 
تعهد اوقاف	 
مفاد وقف	 
ذکر مدت وقف )4(	 

انواع دارایی های وقف- 1-5
ماده 16 قانون شماره 41 سال 2004 بیان می کند:

دارایی های وقف عبارت اند از:	 
اموال غیرمنقول و	 
اموال منقول	 

منظور از اموال غیرمنقول در پاراگراف اول:	 
حقوق زمین در تطابق با مفاد قانون به صورت ثبت شده یا ثبت نشده	 
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ساختمان یا قسمتی از ساختمان موجود در زمین وقفی	 
درختان و دیگر اشیای مربوط به زمین	 
مالکیت واحدهای آپارتمانی در تطابق با مفاد قانون	 
دیگر اشیای غیرمنقول در تطابق با مفاد قانون	 

کــه بــه دلیــل مصــرف 	  گــراف اول یــک دارایــی اســت  امــوال منقــول اشاره شــده در پارا
مرخص نمی  شود شامل:

پول	 
گران بها	  فلزات 
راق بهادار	  او
وسیله نقلیه	 
حقوق مالکیت معنوی	 
حقوق اجاره و	 
دیگر اموال منقول در تطابق با مفاد قانون و شریعت. )5(	 

قانون وقف- 1-1
که در  کشور وجود داشته است. مقرراتی  قوانین وقف در اندونزی قبل از اســـتقالل این 
یرا  کافی نیســـت. ز آن زمـــان وجود داشـــته اســـت ازنظر محتـــوای تنظیمات و نـــوع قوانین 
تنظیمات موجود در این قوانین بســـیار ســـاده است و بســـیاری از جنبه های خود وقف را 
پوشش نمی  دهد. از جنبه های قانونی، مقررات وقف درگذشته هیچ قانون معادلی وجود 

نداشته است.
یادی بـــه وجود آمدند. یکـــی از آن ها قانون  ران اصالحـــات، قوانیـــن جدید ز بعـــد از دو
شـــماره 41 ســـال 2004 در مورد وقف اســـت. حضور و ظهور این قانون وقف به عنوان یک 
کـــه قانونی منحصـــرًا به وقف  نقطـــه عطـــف در اندونـــزی بـــود. این بـــرای اولین بار اســـت 
اختصاص دارد. قبل از استقالل اندونزی، قوانین وقف در قانون های دیگر پراکنده بودند 

مانند قوانین در بخش زمین.
که در ماده  درواقع قوانین و مقررات قانونی وقف در اندونزی بر اســـاس شریعت است. 



کشور اندونزی  /  45 زنو دومر مفهوم وقف و امور خیریه در 

2 قانون 41 سال 2004 بازتاب پیداکرده است:
که بر اساس شریعت باشد.	   وقف در صورتی معتبر است 

قوانین و آیین نامه های وقف به دست آمده عبارت اند از:
قانون شماره 41 سال 2004	 
مقررات شماره 42 سال 2006 دولت در اجرای قانون شماره 41 سال 2006 در وقف	 
یه های وقف اشیا ثابت و متحرک عالوه بر پول	  مقررات شماره 73 سال 2013 در رو
مقررات شماره 4 سال 2009 در ثبت نام پول های وقفی	 
یس 	  یه ها بـــرای تهیه پیش نو مقررات شـــماره 1 ســـال 2008 هیئت اوقـــاف اندونزی در رو

ک وقف یض / تغییر وضعیت امال توصیه برای برنامه تعو
یه های ثبت نـــام و جایگزینی 	  قانون شـــماره 3 ســـال 2008 هیئت اوقـــاف اندونزی در رو

ناظر اموال ثابت زمین وقفی
قانون شماره 1 سال 2009 هیئت اوقاف اندونزی راهنمایی هایی برای مدیریت و توسعه 	 

ک اوقاف پولی )6( امال

سرپرست وقف- 1-1
واژه ی nadzir در اندونزی به معنای سرپرســـت )محافظ( اســـت. سرپرســـت وقف به 

که وظیفه ی مدیریت اموال وقفی را دارد. گفته می شود  کسی 
که موظف به مراقبت از اموال وقف  سرپرســـت وقف یک فرد یا یک نهاد قانونی است 
بـــا توجـــه بـــه ماهیت و هدف از وقف آن مال اســـت. قانون شـــماره 41 ســـال 2004 بند 1، 
که دارایـــی را از واقف  که سرپرســـت وقف فرد یا نهادی اســـت  گـــراف 4 بیـــان می کند  پارا

کرده و در جهت مدیریت و توسعه آن در انطباق با طراحی اش تالش می کند. یافت  در
اگرچـــه مجتهدان، سرپرســـت را به عنوان یکـــی از ارکان وقف نمی  شناســـند اما علما 
که  که واقف باید سرپرســـت وقف را مشـــخص کند. قرارداد بســـته می شود  کرده اند  توافق 
سرپرســـت وقف از دارایی وقف مراقبت کرده و به تعمیر و حفظ آراســـتگی آن می پردازد تا 
که سرپرســـت  گرفته نشـــود. اما این به آن معنا نیســـت  کار  مال وقفی در جهت بیهوده به 

که به او سپرده شده است دارد. کامل را در مورد دارایی  وقف اختیار و قدرت 



کشور اندونزی   46  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کرده اند که قدرت سرپرســـت وقف محدود به مدیریت دارایی  به طورکلـــی علما توافق 
وقف در جهت استفاده از آن در انطباق با نیات واقفان دارایی است؛ بنابراین سرپرست 
یع منافع حاصل از دارایی  که مسئولیت نگهداری، مراقبت، تعمیرات و توز کســـی است 

وقف به افراد مشخص شده و تالش در جهت رشد و توسعه آن است. )24(

شرایط سرپرست وقف- 1-1-1
که سرپرست شـــود می تواند اقدامات قانونی را انجام دهد. بااین حال  اساســـًا هرکسی 
که منافعشان باید به فرد  که وظایف سرپرست شامل مدیریت دارایی هایی می شود  ازآنجا
که  که مشخص شـــده است برســـد جایگاه سرپرست باید به افرادی سپرده شود  یا نهادی 

بتوانند این وظایف را انجام دهند.
بنا بر قانون شماره 41 سال 2004 بند 10 پاراگراف 1 در شرایط افراد سرپرست آمده است:

شهروند اندونزی باشد.	 
مسلمان باشد.	 
بالغ باشد.	 
امانت دار باشد.	 
ازلحاظ جسمی و ذهنی توانا باشد.	 
سوءپیشینه نداشته باشد.	 

شرایط سازمان ها برای سرپرستی وقف عبارت است از:
افراد هیئت مدیره سازمان شرایط فردی برای سرپرست را داشته باشند.	 
کند.	  سازمان در حوزه ی اجتماعی، آموزشی، مذهبی یا اسالمی فعالیت 

درحالی که الزامات نهادهای قانونی برای سرپرستی عبارت اند از:
افراد هیئت مدیره نهاد شرایط فردی برای سرپرست را داشته باشند.	 
کند.	  نهاد در حوزه ی اجتماعی، آموزشی، مذهبی یا اسالمی فعالیت 
نهاد حقوقی اندونزیایی در انطباق با قانون تأسیس شده باشد.	 
زارتخانه های 	  سرپرســـتان وقف چه به صورت فردی، ســـازمانی یا نهاد قانونی بایـــد در و

گروه ها باید  خـــود و در ســـازمان های موقوفـــات اندونزی ثبت نـــام شـــوند. بنابراین ایـــن 
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شـــهروند اندونزی باشـــند بـــه همین جهت افـــراد، ســـازمان ها و نهادهای غیر شـــهروند 
نمی  توانند سرپرست وقف باشند.

زارت  بااین وجود در کتاب منتشرشده توسط دپارتمان ارشاد جامعه اداره کل اوقاف و
دین با عنوان پارادایم جدید اوقاف در اندونزی شـــرایط سرپرســـت را برای هر ســـه بخش 

تقسیم می کند:
1. شرایط اخالقی عبارت اند از:

معتقد به قانون اوقاف هم در بحث شریعت و هم در بحث قوانین دولت	 
صادق، قابل اطمینان و منصف در مدیریت وقف	 
کسب وکار	  مقاومت در برابر وسوسه، به خصوص با توجه به توسعه 
مقابله با چالش ها و موانع	 
باخرد و باهوش هم از بعد احساسی و هم روانی	 

2. الزامات مدیریتی عبارت اند از:
داشتن ظرفیت و توانمندی در رهبری	 
منطق گرا	 
داشتن یک هوش خوب فکری، اجتماعی و توانمندسازی	 
حرفه ای در حوزه ی مدیریت دارایی	 
کاری شفاف	  داشتن برنامه 

3. شرایط تجارت عبارت اند از:
تمایل داشتن	 
تجربه داشتن	 
تیزبینی در مشاهده ی فرصت های تجاری با شرایط مناسب	 

 وظایف و حقوق سرپرست وقف- 1-1-1
بـــر طبـــق قانون سرپرســـت دارای وظایـــف و حقوقی اســـت. وظایف سرپرســـت وقف 

عبارت است از:
اداره ی دارایی وقفی	 
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مدیریت و توسعه ی دارایی وقفی در انطباق با اهداف، عملکردها و مقاصد آن	 
نظارت و حفاظت از دارایی وقفی	 
گزارش به هیئت اوقاف اندونزی	  ارسال 

یر است: درحالی که سرپرست دارای حقوق ز
کثر 10 درصد از منافع حاصل از مدیریت 	  سرپرست حق تصاحب پاداش، جایزه یا حدا

و توسعه دارایی وقفی را دارد.
زارتخانه در ارتباط با مدیریت وقفی و 	  ره از و یافت راهنمایی و مشـــاو سرپرســـت حق در

نهادهای اندونزیایی برای انجام وظایفش را دارد. )25(

ل/ جایگزینی سرپرست وقف- 1-1-3 شرایط انحال
که یک سازمان سرپرست وقف باشد عبارت  شـــرایط انحالل یا جایگزینی در حالتی 

است از:
وقتی که ســـازمان سرپرســـت وقف مطابق با اساســـنامه خود منحل شـــود یا در سازمان 	 

گردد. دیگری ادغام 
گر یک سازمان سرپرست از بین برود، استعفا دهد یا جایگاهش به عنوان سرپرست از 	  ا

دست برود باید جایگزین شود.
گر نمایندگان یا سازمان های سرپرست وقف وظایف و تعهدات خود را در بهره برداری 	  ا

از دارایـــی وقـــف انجام ندهنـــد کمیته مرکزی ســـازمان باید این مشـــکل را رفع کرده چه 
کرده باشد چه نکرده باشد. هیئت اوقاف درخواست 

ســـازمان های سرپرســـتی کـــه وظایفشـــان را به خوبـــی انجـــام ندهنـــد ممکـــن اســـت با 	 
کرده یا به یک سازمان دیگر منتقل شود. صالحدید هیئت اوقاف حقوقشان تغییر 

ســـازمان سرپرســـت وقفی که در زمان یک ســـال بعد از عقد قرارداد سرپرســـتی وظایف 	 
خود را انجام ندهد ممکن است با صالحدید هیئت اوقاف و پیشنهاد نماینده محلی 

آن سرپرستی اش لغو شده و با سازمان دیگری جابجا شود.

که سرپرستی وقف با یک فرد باشد نیز برقرار است. شرایط باال در حالتی 
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بر اساس قانون شماره 41 سال 2004:
مدت زمان سرپرستی 5 سال بوده و قابل تمدید است.	 
انتصاب دوباره سرپرست با صالحدید هیئت اوقاف در صورت تأیید اینکه سرپرست 	 

وظایف خود را در انطباق با قانون و شریعت انجام داده است. )26(

دالیل وقف پول- 1-2
1. هر فردی می تواند:

کنند مجبور نیســـتند منتظر بمانند تا پولدار 	  که می خواهند وقف  کنـــون مردمی  هم ا
شـــوند. بـــا مقـــدار کمی پول شـــما می توانیـــد واقف بـــوده و گواهی وقف پـــول خود را 

کنید. یافت  در
گسترده: 2. شبکه 

کـــه بخواهیـــد می توانید پول خـــود را وقف کنید. این روش آســـان 	  هـــر زمـــان و هر جا 
نیست؟ بنابراین این مؤسسات با مؤسسات مالی اسالمی برای تسهیل سازی وقف 

پول همکاری می کنند.
کاسته نمی  شود: 3. از پول 

ســـرمایه ها و پول های وقف شده کاسته نخواهند شـــد. برخالف آن این سرمایه ها از 	 
طریق سرمایه گذاری امن با مدیریت قابل اعتماد، حرفه ای، مسئولیت پذیر و شفاف

کرد.	   رشد خواهد 
4. منافع اجتماعی:

یرساخت اجتماعی و 	  نتایج حاصل از سرمایه گذاری دارایی و سرمایه ها برای بهبود ز
کارهای خیریه اجتماعی مفید خواهد بود.

5. سرمایه گذاری اخروی:
کار بـــرای واقف دو برابر شـــده و به عنوان ذخیره اخروی در ســـرای آخرت 	  منافـــع این 

همراه او خواهد بود. )7(
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قانون وقف- 1-9
که در ماده 2 قانون  قوانین و مقررات قانونی وقف در اندونزی بر اســـاس شریعت است 

کرده است: 41 سال 2004 بازتاب پیدا 
که بر اساس شریعت باشد. وقف در صورتی معتبر است 

قوانین و آیین نامه های وقف به دست آمده عبارت اند از:
قانون شماره 41 سال 2004

مقررات شماره 42 سال 2006 دولت در اجرای قانون شماره 41 سال 2006 در وقف
یس  یه ها برای تهیه پیش نو مقررات شـــماره 1 ســـال 2008 هیئت اوقاف اندونزی در رو

ک وقف یض / تغییر وضعیت امال توصیه برای برنامه تعو
یه های ثبت نام و جایگزینی  قانون شـــماره 3 ســـال 2008 هیئت اوقاف اندونزی در رو

ناظر اموال ثابت زمین وقفی
قانـــون شـــماره 1 ســـال 2009 هیئت اوقـــاف اندونـــزی راهنمایی هایی بـــرای مدیریت و 

ک اوقاف پولی توسعه امال
مقررات شماره 4 سال 2009 در ثبت نام پول های وقفی

یه های وقف اشـــیا ثابت و متحرک عالوه بر پول  مقررات شـــماره 73 سال 2013 در رو
)6(



| فصل سوم | 

 وضعیت موجود وقف و امور خیریه 
کشور اندونزی در 





کشور اندونزی- 3 وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
در ایـــن بخش به بررســـی وضعیت کنونـــی اوقاف در اندونزی با نـــگاه آماری پرداخته و 
کشور را ارائه می گردد. اطالعات به دست آمده مربوط به اموال و دارایی های وقف در این 

کنونی وقف در اندونزی- 3-1 وضعیت 
وقـــف از دیرباز در اندونزی رایج بوده اســـت. از متداول ترین نـــوع آن وقف زمین برای 
احداث مسجد می توان نام برد. قوانین وقف در اندونزی قبل از استقالل این کشور وجود 

داشته است.
یادی بـــه وجود آمدند. یکـــی از آن ها قانون  ران اصالحـــات، قوانیـــن جدید ز بعـــد از دو
شـــماره 41 ســـال 2004 در مورد وقف اســـت. حضور و ظهور این قانون وقف به عنوان یک 
کـــه قانونی منحصـــرًا به وقف  نقطـــه عطـــف در اندونـــزی بـــود. این بـــرای اولین بار اســـت 
اختصاص دارد. قبل از استقالل اندونزی، قوانین وقف در قانون های دیگر پراکنده بودند 

مانند قوانین در بخش زمین.
تعداد کل زمین های وقفی در کشور اندونزی 435395 عدد می باشد که از این تعداد، 

288429 موقوفه رسمی و 146966 موقوفه غیررسمی هستند. 
کشور و با  کن موردنیاز در  کشـــور اندونزی زمین های وقفی در راســـتای ســـاخت اما در 
توجه به نیات وقفی ساخته می شوند. این نیات شامل مسجد، مصال، مدرسه، آرامگاه، 
یر درصد هر یک از این  مدارس مذهبی و دیگر خدمات اجتماعی می شوند که در جدول ز

کن مشخص می باشد.  اما
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جدول  3-1: نحوه استفاده از زمین های وقفی

درصدنحوه استفاده

43.81٪مسجد

29.89٪مصال

10.61٪مدرسه

8.32٪دیگر خدمات اجتماعی

4.38٪آرامگاه

8.32٪مدارس مذهبی

که: جزئیات مربوط به موقوفات در اندونزی بدین شرح می باشد 
کل زمین های وقف شده به عنوان مصال: 74706 مورد	  تعداد 
کل زمین های وقف شده به عنوان مسجد: 109497 مورد	  تعداد 
کل زمین های وقف شده به عنوان آرامگاه: 10944 مورد	  تعداد 
کل زمین های وقف شده به عنوان مدرسه: 26503 مورد	  تعداد 
کل زمین های وقف شده به عنوان مدارس مذهبی: 7471 مورد	  تعداد 
کل زمین های وقف شده به عنوان دیگر خدمات اجتماعی: 20791 مورد	  تعداد 

با توجه به اطالعات به دســـت آمده از هیئت اوقاف اندونزی اهدای دارایی های زمین 
ری شده در حال حاضر  در اندونزی به 4 میلیارد مترمربع رسیده است و پول وقف جمع آو
که هر  پیا محاسبه شده است. پتانسیل پول وقف به تنهایی انتظار می رود  145 میلیارد رو

پیا برسد. )12( سال به 120 تریلیون رو
بسیاری از مؤسسات خیریه به سه حزب سیاسی مطرح اندونزی وابسته هستند. این 
سه حزب در حوزه های مختلفی از جمله ساخت مدارس  در مقاطع مختلف، دانشگاه، 
بیمارســـتان، زایشگاه، خانه ســـالمندان، ایتام، مراقبت از خانواده، توانبخشی معلولین، 

مسجد، مصال و زمین فعالیت می کنند.
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مؤسسات مالی اسالمی دریافت کنندگان پول وقف- 3-1-1
یافت وقف نقدی به  زارت امور دینـــی 15 بانک را برای در یخ 31 دســـامبر 2015 و در تار

کرد. این بانک ها عبارت اند از: نام LKS-PWU اعالم 
بانک معامالت اندونزی	 
بانک شریعت ماندیری	 
 	BNI بانک شریعت
بانک مگا شریعت	 
 	DKI بانک شریعت
 	BTN بانک شریعت
پین	  کو بانک شریعت با
گیا	   BPD شریعت جا
کالبار شریعت	   BPD
جاوا BPD شریعت	 
یائو شریعت	  یائو، ر  BPD جزایر ر
BPD جاتیم شریعت	 
BPD شریعت سوماترای شمالی	 
گا شریعت	  بانک CMBI نیا
بانک پانین شریعت )9(	 

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

موردمطالعه قرار داده است.
بر اســـاس ســـه شـــاخص میـــزان ســـهولت فعالیـــت بشردوســـتانه کشـــورها رتبه بندی 

شده است:
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1.  سهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی، 
کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی،  2. سیاست های مالیاتی برای 

کاال از مرزها یافت پول نقد و  3. سهولت ارسال و در

شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه به کشورها امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص 
که مانع فعالیت های بشردوستانه می شود و عدد  که عدد 1 معرف فضایی است  می دهد 
ترین امتیاز  5 مختـــص به فضـــای حامی فعالیت های بشردوســـتانه اســـت. هلند بـــا باال
کشور در این  کشور و عربستان سعودی با پایین ترین امتیاز )69.1( آخرین  )83.4( اولین 
رتبه بندی هستند، درحالی که میانگین امتیاز کشورها 5.3 است و این کشور در شاخص 
کشـــورهای  ســـهولت فعالیت های بشردوســـتانه بـــا امتیـــاز 2.5 از 4.83 در رتبه 56 بین 

جهان ایستاده است.

شکل  3-1: شاخص سهولت فعالیت های بشردوستانه

کشورهای دنیا بوده  اندونزی در میزان بخشندگی در 5 سال اخیر حائز رتبه 12 در میان 
کمک مالی به  کشـــور در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قســـمت  اســـت.این 
یر رتبه این کشـــور را در شـــاخص  گرفته اســـت. شـــکل ز خیریه با 67 درصد در رتبه 9 قرار 

بخشندگی نشان می دهد.
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یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و  این کشـــور در شـــاخص های ارز
یـــه در بخش حجم کمک ها در بعد داخلی در معیارهـــای میزان کمک مردم به  امـــور خیر

کشورهای سرآمد است. کار داوطلبانه جزو  موسسات خیریه و میزان 
با توجه به اطالعات به دست آمده از هیئت اوقاف اندونزی اهدای دارایی های زمین 
ری شـــده در حال  در اندونـــزی به 4 میلیارد متر مربع رســـیده اســـت و پـــول وقف جمع آو
پیا محاســـبه شـــده اســـت. پتانســـیل پـــول وقف به تنهایـــی انتظار  حاضر 145 میلیارد رو

پیا برسد. )12( که هر سال به 120 تریلیون رو می رود 

کشورهای مختلف در شاخص بخشندگی در سال اخیر شکل  3-2: رتبه 

مساجد بزرگ اندونزی- 3-1
اتحادیه اندیشـــمندان مســـلمان اندونزی به دنبال راه اندازی شـــبکه اینترنتی »مسجد 
مجازی« )i-mosque( با هدف گسترش نقش مساجد در این کشور می باشد. راه اندازی 

این شبکه، تالشی در جهت توسعه تمدن اسالمی است.
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کارکردهای فراموش شده مساجد در عرصه ای عمومی  این شـــبکه دیجیتال نقش ها و 
کز آموزشـــی، درمانی و  کارکرد مســـاجد را به عنـــوان مرا کرد و  و اجتماعـــی را احیـــا خواهـــد 
کرد. در این شـــبکه اخبار مربوط به مســـاجد اندونزی و اطالعات  یت خواهد  تعاونـــی تقو
آموزش ها و خدمات مســـاجد اعالم خواهد شد. هدف مســـجد الکترونیکی این نیست 
کند. مسجد  که به جای مســـجد واقعی بنشـــیند ولی تالش می کند تا نقش آن را پررنگ تر 
الکترونیکی تالش می کند تا  عالوه بر افزایش اطالعات و آموزش ها، ارتباط مسلمانان با 
گر در سطح ملی اندونزی موفق بشود،  مسجدشان را بر شبکه اینترنت برگرداند.این طرح ا

در سطح بین المللی اسالمی تعمیم داده می شود.
بنا بر آمار ارائه شده از سوی شورای مساجد اندونزی )DMI( و اتحادیه دعوت اسالمی 
کشـــور  کشـــور، 900 هزار مســـجد ثبت شـــده و حدود 500 هزار مســـجد ثبت نشـــده در  این 

اندونزی وجود دارد.
یادی از مســـلمانان جهان را در خود جای داده است. دین اسالم  اندونزی، جمعیت ز
در اندونـــزی طـــی قرون 13 الـــی 15 میالدی درنتیجـــه فعالیت های تجـــار هندی و عرب 
که از لحاظ معماری  یبایی است  کشور دارای مساجد بسیار ز گسترش یافته اســـت. این 

در نوع خود بی نظیر می باشد.
یباترین مساجد اندونزی در ادامه معرفی می شوند. چند نمونه از ز

مسجد بیت الرحمن- 3-1-1
کردند، مسجد  که هلندی ها به شـــهر باندا آچه حمله  در ســـال 1873 میالدی زمانی 
بیت الرحمن در آتش سوخت، اما بعدًا هلندی ها این مسجد را بازسازی کردند. همچنین 
که در ســـال 2014 در اندونزی اتفاق افتاد، نیز  کی  این مســـجد در مقابل ســـونامی وحشتنا

سالم ماند.
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شکل 3-3: مسجد بیت الرحمن

مسجد االیرسیاد- 3-1-1
این مسجد که در اندونزی توسط معماران برجسته اسالمی آن کشور طراحی و ساخته 
که فضای  یبایی است. طراحی داخلی مسجد بیشتر از آن   شـــده، دارای محراب بسیار ز
که به نیایش  ز و مدرن را نشان می دهد  کند؛ ساختمانی به رو مسجدهای سنتی را تداعی 

و نمازگزاری اختصاص دارد.

شکل 3-4: مسجد االیرسیاد
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ل- 3-1-3 مسجد استقال
که زمینی به  مســـجد اســـتقالل، یکی از بزرگ ترین مســـاجد جهان به حســـاب می آید 
مســـاحت 10 هکتـــار و گنجایـــش 120 هزار نفر را دارد. طرح این مســـجد از زمان اســـتقالل 
اندونزی آغاز شـــده و  ســـاخت آن 17 ســـال طول کشیده است. مســـجد استقالل دارای 
کم نظیر می باشد. یبا و  که در نوع خود ز معماری جالب با سقف های بسیار بلند است 

شکل 3-5: مسجد استقالل

مسجد آل دیان- 3-1-1
یباترین مسجد این کشور محسوب می شود. بانی مسجد یک زوج  مســـجد آل دیان، ز

کار برده اند. که تمام ثروت خود را برای ساخت مسجد به  تاجر اندونزیایی است 
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شکل 3-6: مسجد آل دیان





| فصل چهارم | 

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور اندونزی و امور خیریه در 





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

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

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخـــش وقف و امور خیریه،    در این فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کـــن متبرکه، قرآن و فعالیت هـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
کشور اندونزی ایفا می کنند، پرداخته  که در وقف و امور خیریه  مختلف با توجه به نقشی 
یگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن   شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعـــه فعالیت ها، اهداف،  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از ایـــن باز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دارند، تنظیم شود.  

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

یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشـــو
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف کند. برای به 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین  کارگیـــری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنـــی بر  جریمه هـــا می باشـــد. یکـــی از انـــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــو

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت  که تشو عملکردPBR(1( است 
و بهبود در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد 
خارجی متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس اســـت. مزایای 
کاهش هزینه های نگهداری و  که به بهبود در بهره برداری شـــرکت ها،  PBR این اســـت 
یق به صورت  عملیـــات و بهبـــود در پایایی سیســـتم کمک می کنـــد. طرح تنبیه و تشـــو
مکانیکی عمل می کند. بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان 
یکـــرد، انعطاف پذیری در  تســـخیر در فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. بـــه عالوه این رو
تصمیم گیری شـــرکت، که آیـــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد،  را فراهم می کند. 
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر 
کـــرد. از مفروضات  منعطـــف که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت، اشـــاره 
یکرد، عقالنیت اقتصادی اســـت که لزومًا در همه موارد یافت نمی شـــود. اصلی این رو

یکرد مشـــکل است. به عنوان مثال،  گاهی اوقات پیشـــبینی تأثیر این نوع رو همچنین، 
گر کـــه قوانین به طور صحیح تنظیم  رفتـــار "بـــد"، مانند آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا

نشده باشند.              

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

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

1. Performance-based regulation 
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گرفت. تسهیل کنندگان در نظر 

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

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

نهادها و نقش آن ها در این سه حوزه داده شده است.
کشور اندونزی هیئت اوقاف اندونزی نام دارد. یگر فعال در حوزه وقف در  باز

هیئت اوقاف اندونزی 	 
که بعد از مصوبه ی 41 سال 2004 در مورد وقف ایجاد  یک اداره دولتی مســـتقل است 

شده است. این اداره جهت توسعه و بهبود وقف در اندونزی ایجاد شده است.
رش مدیریت بهتر و مولدتر سرپرســـتان دارایی های وقف تالش  این نهاد در جهت پرو
می کند. اعضای آن توســـط رئیس جمهور عزل و نصب می شـــوند. این انتصاب 3 ســـاله 

ره تمدید شود. بوده و می تواند برای یک دو
یت این نهاد عبارت اســـت از: ایجاد یک ســـازمان مستقل و مورد اعتماد مردم،  مأمور

دارای توانایی و صداقت در مدیریت وقف جهت توسعه ملی و بین المللی.
چشـــم انداز آن این گونه تبیین شده اســـت: تبدیل هیئت اوقاف اندونزی به عنوان یک 
نهاد حرفه ای قادر به تحقق بخشـــیدن به منافع بالقـــوه و اقتصادی اموال وقفی در جهت 

عبادت و توانمندسازی جامعه.
استراتژی های هیئت اوقاف اندونزی عبارت اند از:

بهبود شایستگی و شبکه موقوفات اندونزی در سطوح ملی و بین المللی	 
ایجاد قوانین و سیاست گذاری در حوزه وقف	 
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گاهی و اشتیاق عمومی به وقف	  افزایش آ
کردن مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  حرفه ای تر 
رش سرپرستان وقف	  هماهنگی و پرو
توری اداره دارایی های وقف	  تنظیم و رگوال
حفاظت و نظارت بر دارایی های وقف	 
ری، مدیریت و توسعه دارایی های وقف در سطوح ملی و بین المللی	  جمع آو

وظایف و اختیارات هیئت اوقاف اندونزی طبق قانون بدین شرح است:
کـــردن دســـتورالعمل هایی بـــرای سرپرســـتان وقـــف جهـــت مدیریت و توســـعه 	  فراهـــم 

دارایی های وقفی
مدیریت و توسعه دارایی های وقفی در مقیاس های ملی و بین المللی	 
ر موافقت یا اجازه برای تغییر طراحی و وضعیت دارایی های وقفی	  صدو
عزل و جایگزینی سرپرست وقف	 
یب تبادل دارایی های وقفی	  تصو
سیاست گذاری درزمینه وقف	 
یافت کننده 	  یر امور دینی در انتصاب مؤسســـات مالی اســـالمی در ز ارائه مشـــورت به و

پول وقف
ساختار مدیریتی هیئت اوقاف از شورای مشورتی و نهاد اجرایی تشکیل شده است. 
کـــه از میان اعضا و بارأی آن ها انتخاب می شـــود  هرکـــدام از این بخش ها توســـط مدیری 
هدایت می شـــوند. نهاد اجرایی عناصر کاری را پیاده می کند درحالی که شـــورای مشورتی 

به عنوان عنصر نظارتی عمل می کند.
بخش های نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی عبارت اند از: تحقیق و توســـعه، روابط 
عمومی، مدیریت و توانمندسازی اوقاف، همکاری های خارجی، نهادی و عزل و نصب 

گزارش شرح داده شده است. که وظایف و برنامه های هر یک در  سرپرست 
بـــرای حمایت از اجرای وظایـــف و عملکردهای هیئت اوقـــاف اندونزی، این هیئت 
نمایندگی های اســـتانی را برای استان ها و نمایندگی هایی را نیز برای بخش ها/شهرهای 
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کامل  که وظایف و اختیارات این نمایندگی ها به طور  کرده است  مناطق درجه دوم ایجاد 
گزارش آمده است. در 

کـــه دو مجلد با نام های پژوهشـــنامه االوقاف و  هیئت اوقاف دارای انتشـــاراتی اســـت 
مجله االوقاف منتشر می سازد.

وزارت امور دینی اندونزی	 
زارت امور دینی اندونزی  یگر فعال در حوزه امور خیریه، مســـاجد و بقـــاع متبرکه و باز

است.
کـــه از قوانین مذهبی،  زارتخانه عبارت اســـت از: ایجـــاد جامعه ای  چشـــم انداز ایـــن و

اصول و اساس موفقیت در زندگی پیروی می کند.
یت این نهاد بدین صورت تعریف شده است: مأمور

کیفیت هماهنگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت زندگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت مدرسه، دانشگاه، دین، تربیت دینی و آموزش دینی	  حفظ و بهبود 
کیفیت مراسم حج	  بهبود 
ک و قابل احترام	  تحقق حکومت پا
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کشور اندونزی- 1-3 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما
کشـــور اندونـــزی فعالیـــت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشـــت نهـــادی مربوط به این 
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـت گذار، 
گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در سه بخش وقف و  تنظیم گر، تســـهیل 
کـــن متبرکـــه، قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبـــی مـــورد تحلیـــل  یـــه، مســـاجد و اما امـــور خیر

قرارگرفته اند.

کشور اندونزی شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1
یر  هیئت اوقاف اندونزی متولی اصلی وقف و امور خیریه در اندونزی اســـت. شـــکل ز

صفحه ابتدایی سایت این نهاد را نشان می دهد.

شکل  4-2: صفحه ابتدایی سایت هیئت اوقاف اندونزی

نگاه اجمالی به هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-1
که بعد از مصوبه ی 41 ســـال  هیئت اوقاف اندونزی یک اداره دولتی مســـتقل اســـت 
2004 در مورد وقف ایجاد شـــده اســـت. این اداره جهت توســـعه و بهبود وقف در اندونزی 

ایجاد شده است.
که توســـط مدیران  گرفتـــن دارایی های وقف  هیئـــت اوقاف اندونزی جهـــت به عهده 
دارایی های وقف انجام می شود که قباًل وجود داشت ایجاد نشده است. این هیئت برای 
که می تواند منافع  رش مدیریت بهتر و مولدتر سرپرســـتان دارایی های وقف وجود دارد  پرو
یرســـاخت های  بیشـــتری برای جامعه به صورت خدمات اجتماعی، بهبود اقتصادی و ز
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کند. هیئت اوقاف اندونزی در پایتخت مستقر شده است و ممکن است  عمومی فراهم 
کند. دفاتر نمایندگی در استان ها، بخش ها یا شهر ها در صورت نیاز تأسیس 

اعضای این هیئت توسط رئیس جمهور عزل و نصب می شوند. این انتصاب 3 ساله 
ره تمدید شـــود. مجموع اعضای این هیئـــت 20 تا 30 نفر به  بـــوده و می توانـــد برای یک دو
یر امور دینی به  ز ره اول توسط و نمایندگی از جامعه است. اعضای هیئت اوقاف برای دو
کمیته انتخابی تشکیل شـــده  ره بعـــد این اعضا توســـط  رئیس جمهور پیشـــنهاد شـــد. دو

توسط هیئت اوقاف پیشنهاد شدند. )13(

مأموریت و چشم انداز هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-1
یت و چشم انداز هیئت اوقاف اندونزی عبارت اند از: )15( مأمور

جدول  4-1: مأموریت و چشم انداز هیئت اوقاف اندونزی

مأموریت
ایجاد یک سازمان مستقل و مورد اعتماد مردم، دارای توانایی و صداقت در 

مدیریت وقف جهت توسعه ملی و بین المللی

چشم انداز
تبدیل هیئت اوقاف اندونزی به عنوان یک نهاد حرفه ای قادر به تحقق بخشیدن 
به منافع بالقوه و اقتصادی اموال وقفی در جهت عبادت و توانمندسازی جامعه

استراتژی های هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-3
یت عبارت اند از: استراتژی های هیئت اوقاف اندونزی برای تحقق چشم انداز و مأمور

بهبود شایستگی و شبکه موقوفات اندونزی در سطوح ملی و بین المللی	 
ایجاد قوانین و سیاست گذاری در حوزه وقف	 
گاهی و اشتیاق عمومی به وقف	  افزایش آ
کردن مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  حرفه ای تر 
رش سرپرستان وقف	  هماهنگی و پرو
توری اداره دارایی های وقف	  تنظیم و رگوال
حفاظت و نظارت بر دارایی های وقف	 
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ری، مدیریت و توسعه دارایی های وقف در سطوح ملی و بین المللی	  جمع آو
گام های اســـتراتژیک هیئت اوقاف بر طبق قانون شـــماره 4 سال 2006 بند  تعدادی از 

53 عبارت است از:
یرساخت تسهیالت و حمایت های عملیاتی وقفی برای سرپرستان وقف	  فراهم کردن ز
فراهم کردن قوانین، مشوق، تسهیالت، هماهنگی، توانمندسازی و توسعه دارایی وقف	 
یه های وقف	  گواهی رو تدارک تسهیالت برای 
تهیه و تدارک انتقال بین بانکی برای دارایی های منقول و غیرمنقول وقفی	 
فراهم کردن زمینه برای گســـترش هدایت و توسعه وقف توسط سرپرستان در انطباق با 	 

دامنه وقف
کشـــور بـــرای توســـعه و 	  یر شـــدن پـــول وقـــف از خـــارج از  ایجـــاد زمینـــه جهـــت ســـراز

توانمندسازی وقف
یزی  گام های باال به آســـانی فهمیده نمی  شـــوند به حرفه ای ســـازی، برنامه ر کـــه  ازآنجا

دقیق، جدیت، همکاری و احکام مسئولیت مختلف نیاز است.
هیئت اوقاف اندونزی در حال مطالعه برای تأسیس بانک ملی وقف است. موقوفات 
کشور  کوچک در  یســـک برای تأمین مالی شـــرکت های  کاهش ر گرفتن  بانک برای در نظر 
ری است. این بانک قرار است در مرکز اندونزی تأسیس شود. این بانک یک سیستم  ضرو
به اشـــتراک گذاری درآمد اعمال می کند، اما معیار تنظیم نشده است. عالوه بر این منابع 

کشورهای دیگر نیز هزینه شود. حاصل از این بانک می تواند در 
گر سودی حاصل شود  به اهداکنندگان بانک اطمینان داده می شوند که پول برگردد و ا
تقســـیم خواهد شد. تأسیس این بانک از سوی قانون گذاران حمایت شده است. وقتی از 
یســـک  یـــه و وقف برای تجارت های مالی اســـتفاده می کنیم همیشـــه ر ســـرمایه های خیر
خطـــرات اخالقـــی وجـــود دارد. ایجـــاد بانـــک وقـــف یـــک دســـتور از معاملـــه در ســـازمان 

همکاری های اسالمی است. )27(

وظایف و اختیارات هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-1
متعاقب ماده 49 پاراگراف 1 قانون شـــماره 41 ســـال 2004 در مورد وقف هیئت اوقاف 
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اندونزی وظایف و اختیارات متعاقب را دارد:
فراهم کردن دستورالعمل هایی برای مدیران وقف )سرپرستان وقف( جهت مدیریت و 	 

توسعه دارایی های وقفی
مدیریت و توسعه دارایی های وقفی در مقیاس های ملی و بین المللی	 
ر موافقت یا اجازه برای تغییر طراحی و وضعیت دارایی های وقفی	  صدو
عزل و جایگزینی سرپرست وقف	 
یب تبادل دارایی های وقفی	  تصو
گزاری در زمینه وقف	  ارائه مشورت به حکومت در سیاست 

یه کاری و ســـاختار سازمانی  ســـپس از طریق مقررات شـــماره 1 ســـال 2007 در مورد رو
هیئـــت اوقـــاف اندونـــزی، وظایـــف و اختیارات ایـــن هیئـــت را به صـــورت متعاقب بیان 

می کند:
نظارت بر سرپرست وقف جهت مدیریت و توسعه دارایی وقفی	 
ایجاد دستورالعمل برای مدیریت و توسعه دارایی وقفی	 
وقفی 	  دارایی های  و  بین المللـــی  و  ملی  ســـطوح  در  وقفی  دارایی  توســـعه  و  یـــت  مدیر

شده جابجا 
یب یا اجازه تغییر در طراحی و وضعیت دارایی های وقفی	  ارائه مالحظات، تصو
یب تبادل دارایی های وقفی	  ارائه مالحظات یا تصو
گزاری در زمینه وقف	  ارائه مشورت به حکومت در سیاست 
گواهی ثبت نام سرپرست و انتصاب مجدد سرپرست بعد از 	  یابی، انتشار  یافت، ارز در

ران تصدی پایان دو
یض و جایگزینی سرپرست وقف	  تعو
یافت کننده 	  یر امور دینی در انتصاب مؤسســـات مالی اســـالمی در ز ارائه مشـــورت به و

پول وقف
یافت تعهد ثبت نام وقف اموال منقول از پول سند تعهد رسمی وقف	  در

زارت امور دینی، شورای علما اندونزی، نهاد  هیئت اوقاف اندونزی در هماهنگی با و
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یزی توســـعه، بانک توســـعه اســـالمی و دیگر  ملی زمین، بانک اندونزی، نهاد ملی برنامه ر
مؤسســـات در اجرای وظایف و اختیارات خود عمل می کنـــد. این احتمال نیز وجود دارد 
کـــه هیئت اوقـــاف اندونزی بـــا پیمانکاران/ســـرمایه گذاران در جهت توســـعه دارایی های 

کند. )14( کردن آن ها همکاری نزدیکی برقرار  وقفی برای مولدتر 

جایگاه، وظایف و اختیارات نمایندگی های هیئت اوقاف اندونزی	 
بـــرای حمایت از اجرای وظایـــف و عملکردهای هیئت اوقـــاف اندونزی، این هیئت 
نمایندگی های اســـتانی را برای استان ها و نمایندگی هایی را نیز برای بخش ها/شهرهای 

گرده است. مناطق درجه دوم ایجاد 

الف( جایگاه نماینده هیئت اوقاف
نماینده اوقاف در مرکز هر اســـتان مستقرشـــده و رابطه سلسله مراتبی با هیئت اوقاف 
که نمایندگان هیئت اوقاف در بخش ها و شـــهرهای  اندونـــزی دارد. این در حالی اســـت 

کز استان ها دارند. مناطق درجه دوم رابطه سلسله مراتبی با نمایندگان مستقر در مرا

ب( وظایف و اختیارات نماینده هیئت اوقاف اندونزی
نمایندگان هیئت اوقاف در استان ها وظایف و اختیارات متعاقب را دارند:

اجرای وظایف و سیاست های هیئت اوقاف اندونزی در سطح استانی	 
زارت امور دینی و نهادهای مرتبط در اجرای وظایف	  همکاری با دفتر منطقه ای و
رش سرپرست وقف برای مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  پرو
عزل و جابجایی سرپرست زمین های وقفی بین 1000 مترمربع و 20000 مترمربع	 
ر گواهی ثبت نام اهدای زمین سرپرســـت وقف در محدوده ای بین 1000 مترمربع و 	  صدو

20000 مترمربع
اجـــرای تحقیقات در مورد تغییر طراحی یا تبادل پیشنهادشـــده زمیـــن وقفی با حداقل 	 

1000 مترمربع و ارسال نتایج به هیئت اوقاف اندونزی
اجرای بقیه وظایف محول شده به هیئت اوقاف اندونزی	 

یر را دارند: نماینده هیئت اوقاف اندونزی در بخش ها/شهرها وظایف و اختیارات ز
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اجرای سیاست ها و وظایف هیئت اوقاف اندونزی در بخش/شهر	 
زارت امور دینی و نهادهای مرتبط در اجرای وظایف	  همکاری با دفتر منطقه ای و
رش سرپرست وقف برای مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  پرو
کمتر از 1000 مترمربع	  عزل و جابجایی سرپرست زمین های وقفی 
ر گواهی ثبت نام اهدای زمین سرپرست وقف با محدوده ای کمتر از 1000 مترمربع	  صدو
اجرای تحقیقات در مورد تغییر طراحی یا تبادل پیشنهادشـــده زمین وقفی کمتر از 1000 	 

گزارش نتایج به هیئت اوقاف اندونزی مترمربع و 
اجرای بقیه وظایف محول شده به نماینده استانی هیئت اوقاف اندونزی	 

شـــرح بیشـــتر وظایف نمایندگی هیئت اوقاف در مقررات شـــماره 2 سال 2012 هیئت 
اوقاف اندونزی در مورد نماینده هیئت اوقاف اندونزی آمده است. )17(

ج( استقرار نماینده هیئت اوقاف اندونزی
که در قانون آمده هیئت اوقاف می تواند نمایندگی هایی را در  در انطباق با اختیاراتـــی 
اســـتان ها و شـــهر/بخش ها اســـتقرار دهـــد. ایـــن ســـاختمان ها با توجـــه به نیاز هـــا ایجاد 
یر امور دینی ارائه می شود. ز می شوند. پیشنهاد تأسیس نمایندگی هیئت اوقاف توسط و

ساختار سازمانی نمایندگی هیئت اوقاف از دو قسمت شورای مشورتی و نهاد اجرایی 
تشـــکیل شـــده اســـت. هیئت اجرایی به عنوان عنصـــر تنظیم کننده اجـــرای وظایف نهاد 

اجرایی است.
اعضـــای نمایندگی هیئت اوقاف از 14 نفر تشـــکیل شـــده اســـت. درمجموع 3 نفر در 
زارت  شورای مشورتی و 11 نفر دیگر در نهاد اجرایی حضور دارند. تمام 14 نفر از اعضای و
امـــور دینی، دولـــت منطقه ای، شـــورای علمای اندونـــزی، محققان، سرپرســـتان، وکال و 

کارآفرینان انتخاب می شوند.
اعضـــای نمایندگی های هیئت اوقاف توســـط هیئـــت اوقاف عزل و نصب می شـــوند. 

)18(
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ساختار مدیریتی و نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-5
ساختار مدیریتی هیئت اوقاف از شورای مشورتی و نهاد اجرایی تشکیل شده است. 
که از میان اعضا و با رأی آن ها انتخاب می شـــود  هرکـــدام از این بخش ها توســـط مدیری 
هدایت می شـــوند. نهاد اجرایی عناصر کاری را پیاده می کند درحالی که شـــورای مشورتی 

به عنوان عنصر نظارتی عمل می کند. )13(
یر ساختار مدیریتی هیئت اوقاف را نشان می دهد. شکل ز

شکل  4-3: ساختار مدیریتی هیئت اوقاف اندونزی
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شکل4-4 ساختار نهاد اجرایی هیئت اوقاف را نمایش می دهد.

شکل  4-4: ساختار نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی

یت و اســـتراتژی ها، نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی  برای تحقق چشـــم انداز، مأمور
یر است به نام های: بخش عزل و نصب سرپرست، بخش مدیریت و  دارای بخش های ز
توانمندسازی اوقاف، بخش نهادی، بخش روابط عمومی، بخش همکاری های خارجی 

و بخش تحقیق و توسعه وقف. )27(

بخش های نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی	 
یم: در این قسمت به توضیح بخش های مختلف نهاد اجرایی می پرداز

الف( بخش تحقیق و توسعه
این بخش نقشـــی مهم را به عنوان مرکز تحقیقاتی هیئت اوقاف اندونزی بازی می کند 
کارایی بخش هـــای دیگر را افزایش دهـــد. تحقیقات با  و از ایـــن بخـــش انتظار مـــی رود که 
که درحال توســـعه  همـــکاری و هماهنگی با بخش مربوط به موضوع مربوط و برنامه هایی 

کاری بخش تحقیق و توسعه عبارت اند از: هستند انجام می شود. زمینه های 
مدیریت موجودی و نقشه برداری از دارایی های وقف در اندونزی	 
نقشه برداری و تجزیه وتحلیل پتانسیل اقتصادی دارایی های وقفی	 
انتشار مطالب علمی و معروف در ارتباط با وقف	 
مطالعات تطبیقی )28(	 

ب( بخش نهادی
یس مقررات، دســـتورالعمل ها و راهنمایی های  کاری این بخش در تهیه پیش نو حوزه 
که به طور مســـتقیم توســـط مصوبه قانونی  فنـــی برای پیگیـــری مدیریت مناســـب واقفان 
شـــماره 41 ســـال 2004 و مقررات شـــماره 42 ســـال 2006 دولت دســـتور داده شـــده است 
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می باشد. برنامه های این بخش عبارت اند از:
کردن قوانین متنوع برای واقفان	  فراهم 
کـــردن و مباحثـــه در مـــورد راهنمایی هـــای شـــفاف مربوط به شـــور و مشـــورت، 	  فراهـــم 

ری یا دادگاه واقفان میانجیگری، داو
کردن و تألیف دستورالعمل ها برای تغییر در وضعیت یا تبادل دارایی های وقفی	  فراهم 
توسعه ی سازمان )ظرفیت ساختمانی(، تأسیس نمایندگی هیئت اوقاف در استان ها 	 

زارت دین و حکومت های محلی )29( یا شهرها و مناطق دیگر با همکاری و

ج( بخش عزل و نصب سرپرست وقف
موضوعات مرتبط با وظایف سرپرســـت وقف هیئت اوقـــاف از طریق راهنمایی های 
بخـــش راهنمایی سرپرســـت وقف اجرا می شـــوند. این راهنمایی ها از ســـوی سرپرســـتان 

حرفه ای )فردی، سازمانی یا نهادی( انجام می شود. برنامه های این بخش عبارت اند از:
توسعه برنامه ها و ماژول های آموزشی برای تربیت سرپرست	 
کارگاه های آموزشی برای سرپرستان	  ساماندهی 
توسعه استانداردهای اخالقی و حرفه ای برای سرپرستان	 
ثبت سوابق سرپرستان )30(	 

د( بخش مدیریت و توانمندسازی اوقاف
کـــه از نـــام بخـــش پیداســـت، ایـــن بخـــش در جهـــت مدیریت و توســـعه  همان طـــور 
دارایی های وقف در جهت مولد بودنشان تالش می کند. برنامه های بخش عبارت اند از:

نقشه برداری از زمین وقف برای مقاصد تولیدی	 
سازمان دهی و توسعه پول وقف	 
احداث ساختمان مرکزی اوقاف )31(	 

یز فعالیت های  شکل ذیل ساختار سلسله مراتبی این بخش را نشان می دهد. در مورد ر
قسمت های آمده در سایت توضیحی داده نشده است. )35(
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شکل  4-5: ساختار سلسله مراتبی بخش توانمندسازی اوقاف

ه  ( بخش روابط عمومی
ایـــن بخـــش به عنـــوان اطالعـــات هیئت اوقاف هـــم از داخل ســـازمان به بیـــرون و هم 
کار می کنـــد. سیاســـت ها و برنامه های هیئـــت اوقاف بایـــد از طریق این بخش  برعکـــس 

به صورت مناسب نهادینه و همه گیر شوند. برنامه های این بخش عبارت اند از:
کردن هیئت اوقاف اندونزی	  نهادینه 
کردن وقف پول	  نهادینه 
انتشـــارات و آموزش عمومـــی در مورد وقف، علی الخصوص هیئـــت اوقاف اندونزی از 	 

کنفرانس هـــای خبـــری، ســـمینارها، مصاحبه های  طریـــق رســـانه های متنـــوع ماننـــد 
یزیونی، انتشارات و وب سایت ها )32( تلو
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و ( بخش همکاری خارجی
یر است: این بخش دارای وظایف و عملکردهای ز

همـــکاری با مؤسســـات وقفی جهان اســـالم در زمینـــه ی تربیت سرپرســـت، مدیریت 	 
دارایی های وقفی و توسعه ی اطالعات واقفان

کشور	  معرفی هیئت اوقاف اندونزی به مؤسسات وقفی خارج 
کشور	  انتشار برنامه های هیئت اوقاف در خارج از 
کردن مؤسسات وقفی اندونزی با مؤسسات وقفی بین المللی و برعکس	  مرتبط 
مشارکت در توسعه ی وقف مولد در جهان اسالم )33(	 

انتشارات هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-1

پژوهشنامه االوقاف	 
گســـترش درک بهتر از وقف، هیئت اوقاف اندونزی یک پژوهشنامه وقفی به  به جهت 
که  که به مردم بفهماند  نام االوقاف منتشـــر می کند. این پژوهشـــنامه همچنین قصد دارد 
کنند، مدیریت اوقاف قابل اعتماد و حرفه ای اســـت و وقف را به یک  هوشـــمندانه وقف 

کند. راه حل اقتصادی جایگزین مستقل از مردم تبدیل 
یرایش 10  یرایش به چاپ رسید. از هر و در ســـال 2015 خبرنامه هیئت اوقاف در ســـه و
هزار نســـخه تکثیر و در مســـاجد، نمایندگی های هیئت اوقاف در اســـتان ها، تعدادی از 

یع شد. سازمان های بزرگ اندونزی و سهامداران در دیگر حوزه های اوقاف توز

مجله االوقاف	 
که توســـط بخش تحقیق و توسعه  االوقاف یک مجله اقتصاد اســـالمی و وقفی اســـت 
هیئت اوقاف اندونزی به چاپ می رســـد. این مجله از ســـال 2008 ســـالی دو بار منتشـــر 

می شود.
یراستاران مقاالت علمی را که هنوز از شاغالن، ناظران و افراد دانشگاهی حوزه وقف  و

یافت می کنند: یر در به چاپ نرسیده است با مقررات ز
موضـــوع: مقالـــه منتشـــره در مجلـــه بایـــد در مورد وقـــف در ســـطوح منطقـــه ای، ملی و 	 
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بین المللی باشد.
کنند.	  یسندگان می تواند از زبان های انگلیسی، اندونزیایی و عربی استفاده  زبان: نو
چکیـــده و لغات کلیدی: هر مقاله باید شـــامل یک چکیده و تعـــدادی لغات کلیدی 	 

حداقل به دو زبان باشد.
طول هر مقاله: طول هر مقاله تایپ شده توسط آفیس باید بین 15 تا 25 صفحه باشد.	 
گانه 	  گزارش باید شامل اشکال و جداول باشد. عکس ها باید جدا اشـــکال و جدول ها: 

ارسال شوند.
کند.	  گانه ارسال  یسنده باید بیوگرافی مختصر خود را جدا یسنده: نو بیوگرافی نو

پژوهشـــنامه االوقـــاف بـــا مجله االوقـــاف تفـــاوت دارد. انتشـــار مجله االوقـــاف تمرکز بر 
تحقیقات در زمینه واقفان داشـــته و با زبان علمی نوشته می شود. بنابراین مجله االوقاف 
که پژوهشـــنامه  کـــه در فضای دانشـــگاهی فعالیت می کننـــد تمرکز دارد. ازآنجا بـــر افرادی 
که محبوب تر است  اوقاف در جهت جذب مخاطب وســـیع تر ایجاد شده است با زبانی 

منتشر می شود. )20(

برنامه های هیئت اوقاف اندونزی- 1-3-1-1
برنامه های هیئت اوقاف برای پیشرفت در این حوزه عبارت است از:

بهبود شایستگی و شبکه موقوفات اندونزی در سطوح ملی و بین المللی	 
ایجاد قوانین و سیاست گذاری در حوزه وقف	 
گاهی و اشتیاق عمومی به وقف	  افزایش آ
کردن مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  حرفه ای تر 
رش سرپرستان وقف	  هماهنگی و پرو
توری اداره دارایی های وقف	  تنظیم و رگوال
حفاظت و نظارت بر دارایی های وقف	 
ری، مدیریت و توسعه دارایی های وقف در سطوح ملی و بین المللی	  جمع آو
گام های استراتژیک هیئت اوقاف بر طبق قانون شماره 4 سال 2006 بند 53 عبارت اند 	 

از:
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یرساخت تسهیالت و حمایت های عملیاتی وقفی برای سرپرستان وقف	  فراهم کردن ز
فراهم کردن قوانین، مشـــوق، تســـهیالت، هماهنگی، توانمندســـازی و توســـعه دارایی 	 

وقف
یه های وقف	  گواهی رو تدارک تسهیالت برای 
تهیه و تدارک انتقال بین بانکی برای دارایی های منقول و غیرمنقول وقفی	 
فراهم کردن زمینه برای گســـترش هدایت و توسعه وقف توسط سرپرستان در انطباق با 	 

دامنه وقف
یر شدن پول وقف از خارج از کشور برای توسعه و توانمندسازی 	  ایجاد زمینه جهت سراز

وقف )27(

وزارت امور دینی اندونزی- 1-3-1
یر  زارت امور دینی اندونزی اســـت. شـــکل ز یگر در حوزه های ذکرشـــده باال و دومین باز

زارت خانه را نشان می دهد. صفحه ابتدایی سایت این و

شکل  4-6: صفحه ابتدایی سایت وزارت امور دینی اندونزی

مأموریت و چشم انداز وزارت امور دینی اندونزی- 1-3-1-1
یت و چشم انداز این نهاد مهم را نشان می دهد. )47( یر مأمور جدول ز
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جدول  4-2: مأموریت و چشم انداز وزارت امور دینی اندونزی

چشم انداز
که از قوانین مذهبی، اصول و اساس موفقیت در زندگی پیروی  ایجاد جامعه ای 

می کند.

مأموریت

بهبود کیفیت هماهنگی مذهبی
بهبود کیفیت زندگی مذهبی

حفظ و بهبود کیفیت مدرسه، دانشگاه، دین، تربیت دینی و آموزش دینی
کیفیت مراسم حج بهبود 

تحقق حکومت پاک و قابل احترام

اداره مساجد توسط وزارت امور دینی اندونزی- 1-3-1-1
که آقای سید فارس الحسینی1 مسئول موسسه آل البیت در اندونزی  طبق اطالعاتی 

ارائه کردند:
یزی، 	  3000 مســـجد در اندونـــزی وجـــود دارد که مســـئولیت اداره ایـــن مســـاجد )برنامه ر

زارت امور دینی است. انتخاب ائمه جماعت و...( با و
900 عدد از این مساجد در دست شیعیان اندونزی قرار دارد.	 
طبق بیانات ایشان نظارت درستی بر مساجد وجود ندارد.	 

زارت امور دینی وجود نداشت. متأسفانه اطالعاتی در این مورد در سایت و

اداره بقعه اولیای نه گانه توسط وزارت امور دینی اندونزی- 1-3-1-3
بر طبق اطالعات حاصله از مصاحبه با آقای سید فارس الحسینی:

9 تن از امامزاده ها که اصلیتشان به امام موسی کاظم )ع( برمی گردد با نام اولیای 9 گانه 	 
در اندونزی دفن هستند.

زارت امور دینی اســـت که به دلیل نفوذ وهابیت 	  یارتگاه این امامزاده ها با و وظیفه اداره ز
زارتخانـــه رســـیدگی چندانـــی به ایـــن بقعه متبرکه نمی  شـــود و در حـــال از بین  در ایـــن و

رفتن است.

1. ایشان به مدت 20 سا  ردیس موسسه آ  البیت در اندونزی هستند.
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زارت امور دینی اشاره ای به این مکان مبارک نشده بود. در سایت و

مؤسسات خیریه- 1-3-1-1
بر طبق اطالعات حاصل از مصاحبه:

اعطای مجوز تأســـیس مؤسســـات خیریه، فرهنگی، دینی، اجتماعی و تجاری توسط 	 
زارت امور دینی انجام می شود. و

254 موسسه شیعی در اندونزی وجود دارد که نظارت صحیحی بر آنان اعمال نمی  شود.	 
یر 	  یـــه و وقفی ز ســـه حزب سیاســـی قدرتمنـــد در اندونزی وجود دارد که مؤسســـات خیر

کرده اند این احزاب عبارت اند از: نظرشان ثبت 

ح اندونزی شکل  4-7: احزاب سیاسی مطر

مؤسســـات وابســـته به احزاب دارای درآمد داخلی )کمک از حـــزب( و درآمد خارجی 
)کمک از مردم( هستند.

در سایت های این احزاب اطالعات بسیار مختصر در حد نام و آدرس این مؤسسات 
آمده بود.

تنهـــا حزب محمدیـــه در پایـــگاه داده خود تعداد این مؤسســـات را آورده بـــود که در فصل 
وضعیت موجود آمده است. متأسفانه اطالعاتی هرچند مختصر از این مؤسسات یافت نشد.

یر فعالیت می کنند: این مؤسسات در اندونزی در حوزه های ز
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شکل  4-8: حوزه فعالیت مؤسسات خیریه در اندونزی

معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه	 
معافیـــت مالیاتـــی تنها بـــرای تعداد اندکـــی از فعالیت ها شناخته شـــده اســـت مانند 
مدیریت بحران ملی، تحقیق و توســـعه، تســـهیالت آموزشی شامل آموزش های مرتبط با 
رزشـــی و توسعه تسهیالت عمومی )که در قانون به  رزش، هنر و فرهنگ، فعالیت های و و
کـــز فرهنگی و  یرســـاخت های اجتماعی آمده اســـت( شـــامل بناهـــای مذهبی، مرا نـــام ز

کلینیک های سالمت.
کمک های خیریه در  مالیات دهندگان فردی و شـــرکت های بزرگ ممکن اســـت برای 
یرســـاخت های اجتماعی،  بالیـــای طبیعـــی، فعالیت هـــای تحقیق و توســـعه، توســـعه ز
رزشـــی مشـــمول معافیت مالیات شوند. قانون شـــماره 36 سال  تســـهیالت آموزشـــی و و
کثر مقدار معافیت مالیاتی  2008 در مورد مالیات بر درآمد بند 6 بخش 1 بر طبق قانون حدا
کمک هـــا نباید به  گذشـــته اســـت. در ضمن این  برابـــر با 5 درصد از درآمد خالص ســـال 

گروه های دارای تضاد منافع بر طبق قانون مالیات انجام شود. )36(
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موسسه خانه وقف اندونزی1- 1-3-3
کـــه در حوزه هـــای مختلف فعالیت  یر صفحه ابتدایی ســـایت این موسســـه  شـــکل ز

می کند را نشان می دهد.

 شکل  4-9: صفحه ابتدایی سایت موسسه خانه وقف اندونزی

الف( تاریخچه موسسه
خانه وقف اندونزی در ســـال 2009 تأســـیس شد و به عنوان موسسه ملی اوقاف در سال 
یب رسید. از سال 2014 هیئت اوقاف اندونزی به عنوان مدیریت تنظیم وقف  2010 به تصو
در اندونـــزی به این موسســـه به عنوان یک موسســـه مدیریت وجوه وقـــف نقدی مجوز داده 

است.
کنـــون برنامه هـــای مختلفـــی از موقـــف مولـــد را ماننـــد مـــدارس،  ایـــن موسســـه هم ا

رزی و دارایی مدیریت می کند. )38( کشاو رش زمین،  بیمارستان ها، پرو

ب( برنامه ها

1. وقف مولد
مدیریت مولـــد منافع حاصل از دارایی های وقفی مانند پـــول، ذخایر مختلف دینار و 

1. Rumah Wakaf Indonesia
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درهم منجر به توسعه برنامه های پایداری جامعه با انتقال مفهوم وقف می شود.
که اجرا خواهند شد عبارت اند از: یع برنامه های اجتماعی  توز

الف( مدرسه قهرمانان
ب( مراقبت های بالینی

ج( انتشار ساختمانی

کلینیک  تا حاال موسســـه خانه وقف اندونزی یک مدرســـه برای ایتـــام پکانبورا1 و یک 
زایشگاه رایگان در سمارانگ2 ساخته است. )39(

 شکل  4-10: برنامه وقف مولد موسسه خانه وقف اندونزی

1. برنامه خیریه وقف
برنامه خیریه وقف برنامه ســـرمایه گذاری اتصال وقف در فرم بهینه سازی فعالیت های 

یر اجرا می شود: اجتماعی و توانمندسازی جامعه به صورت های ز
امکانات عبادت	 
آموزش	 
سالمت	 

1. Pekanbaru
2. Semarang
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پل ها	 
آب سالم	 
برنامه ها و دیگر فعالیت های اجتماعی )40(	 

 شکل  4-11: برنامه خیریه وقف موسسه خانه وقف اندونزی

3. روستای قرآنی
برنامه وقفی القرآن و رهنمودهای قرآنی با فرســـتادن معلم قرآن به عنوان یک تســـهیلگر 
یس قرآن در مناطق مختلف برای عقیقه، مناطق شهری و روستایی برای رفاه  جهت تدر

یان قرآن انجام می گیرد. )41( که سواد ندارند، تشکیل جامعه قار جامعه مسلمانان 

جدول  4-3: اطالعات برنامه قرآنی موسسه خانه وقف اندونزی

ورودی برنامه

برنامه آموزش و توسعه معلم قرآن
یس قرآن به مدت یک سال هدایت و نظارت بر جامعه در تدر

برنامه وقف مولد قرآنی
جوایز متعدد به اهداکنندگان/شرکا/واقفان در برنامه های مختلف قرآنی
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خروجی برنامه

نابودی بی سوادی قرآنی
تشکیل جامعه معلمان قرآنی

وجود تشکل های قرآنی در هر منطقه
که به قرآن عالقه و عشق دارند مردمی 

حضور و تشکیل نسل قرآنی

هدف برنامه
استحکام باور مردم مناطق مستعد
تشکالت مناطق شهری و روستایی

توسعه یکپارچه مناطق مختلف جامعه

شکل  4-12: برنامه روستای قرآنی موسسه خانه وقف اندونزی

بنیاد دوستان پارک های ملی1- 1-3-1
یر  یســـم. شـــکل ز کو تور حوزه فعالیت این بنیاد عبارت اســـت از: حیوانات، آموزش، ا

صفحه ابتدایی سایت این بنیاد را نمایش می دهد.

1. Fnpf Borneo- The Friends Of The National Parks Foundation
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شکل  4-13: صفحه ابتدایی سایت بنیاد دوستان پارک های ملی

کـــه در جهت حفظ و حراســـت از  ایـــن بنیـــاد یک ســـازمان غیرانتفاعی خیریه اســـت 
حیاط وحش اندونزی برای مردم کشـــور و دنیا تالش می کند. فلســـفه این بنیاد این است 

که ما همه با یکدیگر در ارتباط هستیم.
یکرد  کافی نیســـت؛ بنابرایـــن یک رو که فعالیـــت در یک منطقه  بنیـــاد معتقد اســـت 
یســـت را به رســـمیت  کـــه ارتبـــاط ذاتی بین انســـان و محیط ز گیـــر را  جامـــع، متـــوازن و فرا

کرده است. می شناسد انتخاب 
یســـت  گاه ســـازی مـــردم و حفاظت از خطوط مرزی محیط ز این بنیاد بیشـــتر بر روی آ

کرده است. تمرکز 
گروه های فرهنگی و محلی،  گروه های مختلفی از افراد، محققان، حکومت،  بنیـــاد با 
کمک به این بنیاد  داوطلبان بین المللی و دیگر تشـــکل ها همکاری می کند. شیوه اهدا و 

کارت اعتباری است. نقدی و از راه 
ردهای بنیاد عبارت است از: تعدادی از دستاو

حفظ یکی از نادرترین پرنده های جهان به نام پرنده بالی از خطر انقراض	 
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تبدیل جزیره بالی نوسا پیندا1 به یک پناهگاه منحصربه فرد برای پرندگان در حال انقراض	 
احیای جنگل بیش از 415 هکتار - که به حدود 775 برابر زمین فوتبال - از پارک ملی 	 

کالیمانتان، در جزیره بورنئو و رزرو حیات وحش در 
کالیمانتان، بورنئو	  رانگوتان با روش ایمن از مزارع روغن نخل از  جابجایی ده ها تن از او
کو 	  بهبـــود وضـــع و معیشـــت صدهـــا نفـــر از مـــردم اندونـــزی از طریق آمـــوزش و ایجـــاد ا

یسم)43( تور

شکل  4-14: فعالیت های بنیاد دوستان پارک های ملی

موسسه توسعه شهری و منطقه ای2- 1-3-5
یســـت را شامل می شود. شکل  حوزه فعالیت این موسســـه، بالیای طبیعی و محیط ز

یر صفحه ابتدایی سایت این موسسه است. ز

1. Balinese island of Nusa Penida
2.Urdi, URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE
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شکل  4-15: صفحه ابتدایی سایت موسسه توسعه شهری و منطقه ای

یک ســـازمان غیرانتفاعی باهدف توســـعه پایدار مناطق شهری و روستایی است. این 
مؤسسه با طیف گسترده ای از شرکای از دولت های محلی، دولت ملی، بخش خصوصی 

کرده است. کار  و سازمان های مختلف بین المللی 
یســـتی، فرهنگی  چشـــم انداز موسســـه توســـعه پایدار اجتماعی، اقتصـــادی، محیط ز

مناطق شهری و روستایی است.
جهت رسیدن به اهداف 3 دسته فعالیت مهم در این موسسه انجام می گیرد:

کارگاه های 	  یگران توسعه، از طریق بحث انجمن ها /  بهبود ارتباط و همکاری میان باز
آموزشی / سمینارها و نشریات.

توســـعه دانـــش و درک از جنبه هـــای مختلـــف توســـعه شـــهری و منطقـــه ای از طریـــق 	 
تجزیه وتحلیل پژوهش و سیاست.

یژه در ســـطح محلـــی از طریق 	  یگران توســـعه و مناطق شـــهری، به و افزایـــش ظرفیت باز
کمک های فنی و روش های دیگر ظرفیت سازی محلی )44( آموزش، 
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شکل  4-16: فعالیت های موسسه توسعه شهری و منطقه ای

موسسه پروژه فقر شرق اندونزی1- 1-3-1
کمک به ایتام و توانمندســـازی آنان اســـت. شکل 16-4  حوزه فعالیت این موسســـه 

صفحه ابتدایی سایت این موسسه را نشان می دهد.

شکل  4-17: صفحه ابتدایی سایت موسسه پروژه فقر شرق اندونزی

1. The East Bali Poverty Project (EBPP)
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که در ســـال 1998 تأسیس شده است.  این موسســـه یک ســـازمان غیرانتفاعی است 
کمک شده است. فلسفه  کودکانشان  کنون در این موسسه به 1000 خانواده برای آموزش  تا
کنند. همه برنامه ها  این موسسه عبارت است از: به مردم کمک کن تا به خودشان کمک 
که می تواند تکرار طراحی شـــوند و مردم محلی به طور مســـتقیم در  به عنـــوان مدلی اســـت 

انتقال دانش و تکنولوژی مناسب در درون جوامع خودسهیم باشند.
یت های این موسسه عبارت اند از: مأمور

رش مربوطه، 	  پـــرو توانمندســـازی کودکان بی ســـواد و دچار ســـوءتغذیه از طریق آموزش و
بهبود تغذیه و اصول پایه ای بهداشت

یج و توســـعه فرهنگی حســـاس پایدار در جوامع روستایی فقیر که هیچ 	  کاهش فقر و ترو
گرفتاری خود ندارند. کاهش  انتخابی برای 

گاهـــی بخشـــی در امور بهداشـــتی،  کـــودکان، آ ایـــن موسســـه در زمینه هـــای آمـــوزش 
رزی پایدار، ایجاد و حفظ ساختارهای آب رسانی سالم و رفع سوءتغذیه  کمک های کشاو

نیز فعالیت می کند. )45(

شکل  4-18: فعالیت های موسسه پروژه فقر شرق اندونزی

بنیاد سالمتی مادر و فرزند- 1-3-1
حوزه فعالیت این بنیاد کمک به مادران سرپرســـت خانـــوار و فراهم کردن آموزش برای 
یر صفحه ابتدایی سایت این بنیاد را نمایش می دهد. کودکان این خانواده ها است. شکل ز



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

شکل  4-19: صفحه ابتدایی سایت بنیاد سالمتی مادر و فرزند

کرد و به  کار  گروه حمایتی برای مادران انگلیســـی زبان شروع به  این بنیاد به عنوان یک 
که برنامه های حمایتی و آموزشـــی را برای مادران اندونزیایی  ســـازمانی مبدل شده اســـت 

فقیر و فرزندانشان فراهم می کند.
یشه های فقر در جامعه. هدف این بنیاد عبارت است از از بین بردن سوءتغذیه و ر

کرده است  کارتای جنوبی افتتاح  در ســـال 2001 این بنیاد یک مرکز مادر و فرزند در جا
و به یک موسسه خیریه ثبت نام شده تحت قانون اندونزی تبدیل شده است.

ایـــن بنیاد وعده های غذایی، آموزش و مراقبت های درمانـــی را برای مادران و فرزندان 
اندونزیایـــی فراهم می کنـــد. مادران به برنامه های آموزش ســـالمت و مهارت های کوچک 
دسترسی دارند و فرزندان این فرصت را دارند که از آموزش ابتدایی و بورس های تحصیلی 

مقطع راهنمایی بهره ببرند.
در کنـــار ایـــن برنامه ها این بنیاد یک سیســـتم بـــورس تحصیلی موفـــق را فراهم کرده 
ره تحصیلـــی ابتدایـــی می کند. در  اســـت که بـــه افراد اجـــازه حمایـــت از کـــودکان در دو
کالس های آموزشـــی این بنیاد مسائلی همچون ســـالمت، بهداشت و تغذیه به مادران 

آموزش داده می شود. )46(
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دارد.  نام  کارتا  جا آن  پایتخت  که  است  آسیا  شرق  جنوب  در  واقع  کشوری  اندونزی 
می آید.  به حســـاب  جهان  مجمع الجزایـــر  بزرگ تریـــن  و  بـــوده  اســـتقالل آن 1949  ســـال 
بارندگی  با  و استوایی  آن مرطوب  و آب وهوای  برابر 1٬919٬440 کیلومترمربع دارد  وسعتی 

است. دائمی 
رشـــد  نـــرخ  و  بـــوده  نفـــر  میلیـــون   254 2015 ســـال  پایـــان  تـــا  کشـــور  ایـــن  جمعیـــت 
کشـــور اندونزیایی است و نرخ  جمعیت1.4 درصد محاســـبه شـــده اســـت. زبان رســـمی 

باسوادی بیش از87.9 درصد است.
دیـــن رســـمی  در اندونـــزی اســـالم بـــوده )حـــدود 86٪ از کل جمعیـــت( و این کشـــور 

کشور مسلمان در جهان است. پرجمعیت ترین 
گینه نو  کشـــور اندونزی عبارت اند از: برنئو، جاوه، ســـوماترا، نوساتنگارا،  جزایر مهم 

سلیس. و 
ترین نهاد محلی در  نـــوع حکومت در اندونزی جمهوری بوده و اســـتان )propinsi( باال
یاست استاندار و دارای قوه  اندونزی به شـــمار می آید. هر اســـتان دارای دولتی محلی به ر
مقننه اســـت. انتخاب اســـتاندار و نمایندگان محلی بارأی مردم به مدت 5 ســـال انجام 

می شود. اندونزی دارای 33 استان است.
اندونزی بزرگ ترین قدرت اقتصادی جنوب شـــرقی آســـیا اســـت. محصول اصلی این 
کشـــور برنج اســـت که 42 میلیون نفر در این بخش شاغل اند. بیشترین صادرات اندونزی 
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به کشـــورهای آمریکا و ژاپن و چین و ســـنگاپور اســـت و یکی دیگر از منابع کســـب درآمد 
برای اندونزی صنعت گردشگری است.

گاز طبیعی، قلع، نیکل،  اندونزی ازلحاظ معدنی کشوری غنی است و معادن نفت، 
زغال سنگ، بوکسیت و مس در این کشور موجود است. این کشور بزرگ ترین تولیدکننده 

کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می آید. نفت در 
گروه 20 اقتصاد بزرگ )G20(، عضو ســـازمان تجـــارت جهانی و یکی از  اندونـــزی عضو 

کشورهای جنوب شرق آسیا )آ.سه. آن( است اعضا اصلی اتحادیه 
که 40.7 درصد ســـهم  کشـــور 888 میلیارد دالر اســـت  تولیـــد ناخالـــص داخلـــی این 
رزی،12 درصد ســـهم معدن و 33.3 درصد ســـهم بقیه  کشـــاو صنعت، 14 درصد ســـهم 

بخش ها است.
درآمـــد ســـرانه 3630 دالر برای هر نفر بوده و درصد فقر 11.3 اســـت. امیـــد به زندگی در 

اندونزی 69 سال محاسبه شده است.
کشورهای دنیا بوده  اندونزی در میزان بخشندگی در 5 سال اخیر حائز رتبه 12 در میان 
کمک مالی به  کشـــور در معیارهای رتبه بندی میزان بخشندگی در قســـمت  اســـت.این 
گرفته اســـت و در شـــاخص ســـهولت فعالیت های  یـــه بـــا 67 درصـــد در رتبـــه 9 قرار  خیر

کشورهای جهان ایستاده است. بشردوستانه با امتیاز 2.5 از 4.83 در رتبه 56 بین 
یابی و رتبه بندی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و  این کشـــور در شـــاخص های ارز
یـــه در بخش حجم کمک ها در بعد داخلی در معیارهـــای میزان کمک مردم به  امـــور خیر

کشورهای سرآمد است. کار داوطلبانه جزو  موسسات خیریه و میزان 
در قانون شماره 41 سال 2004 اندونزی وقف به این صورت تعریف شده است:

یع یا مدیریت قســـمتی از دارایی اش بـــرای مدت دائم یا 	  اعمـــال قانونی واقف بـــرای توز
ردگار یا رفاه عمومی. محدود در راستای هدف نزدیکی به پرو

قانون ارکان وقف این عمل را دارای شش جزء می داند:
واقف	 
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موقوفه	 
تعهد اوقاف	 
مفاد وقف	 
ذکر مدت وقف	 
سرپرست وقف	 

راق بهادار،  گران بهـــا، او انـــواع دارایی هـــای وقـــف عبارت اند از: منقـــول )پول، فلـــزات 
وسیله نقلیه، حقوق مالکیت معنوی و حقوق اجاره( و غیرمنقول )حقوق زمین، درختان 

و ساختمان(
که سرپرست وقف فرد یا  قانون شـــماره 41 ســـال 2004 بند 1، پاراگراف 4 بیان می کند 
کـــرده و در جهت مدیریت و توســـعه آن در  یافت  کـــه دارایی را از واقـــف در نهادی اســـت 

انطباق با طراحی اش تالش می کند.
وظایف سرپرست وقف عبارت اند از:

اداره ی دارایی وقفی	 
مدیریت و توسعه ی دارایی وقفی در انطباق با اهداف، عملکردها و مقاصد آن	 
نظارت و حفاظت از دارایی وقفی	 
گزارش به هیئت اوقاف اندونزی	  ارسال 

حقوق سرپرست وقف عبارت اند از:
کثر 10 درصد از منافع حاصل از مدیریت 	  سرپرست حق تصاحب پاداش، جایزه یا حدا

و توسعه دارایی وقفی را دارد.
زارتخانه در ارتباط با مدیریت وقفی و 	  ره از و یافت راهنمایی و مشـــاو سرپرســـت حق در

نهادهای اندونزیایی برای انجام وظایفش را دارد.

شـــرایط افراد، ســـازمان ها و نهادها برای سرپرستی وقف در گزارش آمده است. شرایط 
انحالل و جایگزینی سرپرســـت وقف نیز بیان شده اســـت. مدت زمان سرپرستی 5 سال 

بوده و توسط هیئت اوقاف می تواند تمدید شود.
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کشور اندونزی هیئت اوقاف اندونزی نام دارد. یگر فعال در حوزه وقف در  باز
که بعد از مصوبه ی 41 ســـال  هیئت اوقاف اندونزی یک اداره دولتی مســـتقل اســـت 
2004 در مورد وقف ایجاد شـــده اســـت. این اداره جهت توســـعه و بهبود وقف در اندونزی 

ایجاد شده است.
رش مدیریت بهتر و مولدتر سرپرســـتان دارایی های وقف تالش  این نهاد در جهت پرو
می کند. اعضای آن توســـط رئیس جمهور عزل و نصب می شـــوند. این انتصاب 3 ســـاله 

ره تمدید شود. بوده و می تواند برای یک دو
یت این نهاد عبارت اســـت از: ایجاد یک ســـازمان مستقل و مورد اعتماد مردم،  مأمور

دارای توانایی و صداقت در مدیریت وقف جهت توسعه ملی و بین المللی.
چشـــم انداز آن این گونه تبیین شده اســـت: تبدیل هیئت اوقاف اندونزی به عنوان یک 
نهاد حرفه ای قادر به تحقق بخشـــیدن به منافع بالقـــوه و اقتصادی اموال وقفی در جهت 

عبادت و توانمندسازی جامعه.
استراتژی های هیئت اوقاف اندونزی عبارت اند از:

بهبود شایستگی و شبکه موقوفات اندونزی در سطوح ملی و بین المللی	 
ایجاد قوانین و سیاست گذاری در حوزه وقف	 
گاهی و اشتیاق عمومی به وقف	  افزایش آ
کردن مدیریت و توسعه دارایی های وقفی	  حرفه ای تر 
رش سرپرستان وقف	  هماهنگی و پرو
توری اداره دارایی های وقف	  تنظیم و رگوال
حفاظت و نظارت بر دارایی های وقف	 
ری، مدیریت و توسعه دارایی های وقف در سطوح ملی و بین المللی	  جمع آو

وظایف و اختیارات هیئت اوقاف اندونزی طبق قانون بدین شرح است:
کـــردن دســـتورالعمل هایی بـــرای سرپرســـتان وقـــف جهـــت مدیریت و توســـعه 	  فراهـــم 

دارایی های وقفی
مدیریت و توسعه دارایی های وقفی در مقیاس های ملی و بین المللی	 
ر موافقت یا اجازه برای تغییر طراحی و وضعیت دارایی های وقفی	  صدو
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عزل و جایگزینی سرپرست وقف	 
یب تبادل دارایی های وقفی	  تصو
سیاست گذاری درزمینه وقف	 
یافت کننده 	  یر امور دینی در انتصاب مؤسســـات مالی اســـالمی در ز ارائه مشـــورت به و

پول وقف

ساختار مدیریتی هیئت اوقاف از شورای مشورتی و نهاد اجرایی تشکیل شده است. 
کـــه از میان اعضا و بارأی آن ها انتخاب می شـــود  هرکـــدام از این بخش ها توســـط مدیری 
هدایت می شـــوند. نهاد اجرایی عناصر کاری را پیاده می کند درحالی که شـــورای مشورتی 

به عنوان عنصر نظارتی عمل می کند.
بخش های نهاد اجرایی هیئت اوقاف اندونزی عبارت اند از: تحقیق و توســـعه، روابط 
عمومی، مدیریت و توانمندسازی اوقاف، همکاری های خارجی، نهادی و عزل و نصب 

گزارش شرح داده شده است. که وظایف و برنامه های هر یک در  سرپرست 
بـــرای حمایت از اجرای وظایـــف و عملکردهای هیئت اوقـــاف اندونزی، این هیئت 
نمایندگی های اســـتانی را برای استان ها و نمایندگی هایی را نیز برای بخش ها/شهرهای 
کامل  که وظایف و اختیارات این نمایندگی ها به طور  کرده است  مناطق درجه دوم ایجاد 

گزارش آمده است. در 
کـــه دو مجلد با نام های پژوهشـــنامه االوقاف و  هیئت اوقاف دارای انتشـــاراتی اســـت 

مجله االوقاف منتشر می سازد.
بازیگر فعال در حوزه امور خیریه، مساجد و بقاع متبرکه وزارت امور دینی اندونزی است.
کـــه از قوانین مذهبی،  زارتخانه عبارت اســـت از: ایجـــاد جامعه ای  چشـــم انداز ایـــن و

اصول و اساس موفقیت در زندگی پیروی می کند.
یت این نهاد بدین صورت تعریف شده است: مأمور

کیفیت هماهنگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت زندگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت مدرسه، دانشگاه، دین، تربیت دینی و آموزش دینی	  حفظ و بهبود 
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کیفیت مراسم حج	  بهبود 
ک و قابل احترام	  تحقق حکومت پا

یزی،  که مســـئولیت اداره این مســـاجد )برنامه ر 3000 مســـجد در اندونـــزی وجـــود دارد 
زارت امور دینی است. 900 عدد از این مساجد در دست  انتخاب ائمه جماعت و...( با و
شـــیعیان اندونزی قرار دارد. طبق بیانات ایشـــان نظارت درســـتی بر مســـاجد وجود ندارد. 

زارت امور دینی وجود نداشت. متأسفانه اطالعاتی در این مورد در سایت و
کاظم )ع( برمی گردد با نام اولیای 9  که اصلیتشـــان به امام موســـی  9 تن از امامزاده ها 
زارت امور دینی  یارتـــگاه این امامزاده ها بـــا و گانـــه در اندونزی دفن هســـتند. وظیفه اداره ز
زارتخانه رســـیدگی چندانی بـــه این بقعه متبرکه  کـــه به دلیل نفوذ وهابیت در این و اســـت 
زارت امور دینی اشاره ای به این مکان  نمی  شـــود و در حال از بین رفتن است. در سایت و

مبارک نشده بود.
اعطای مجوز تأســـیس مؤسسات خیریه، فرهنگی، دینی، اجتماعی و تجاری توسط 
که نظارت  زارت امور دینی انجام می شـــود. 254 موسسه شـــیعی در اندونزی وجود دارد  و

صحیحی بر آنان اعمال نمی  شود. متأسفانه اطالعاتی از این مؤسسات یافت نشد.
یر  که مؤسســـات خیریه و وقفی ز ســـه حزب سیاســـی قدرتمند در اندونزی وجود دارد 

کرده اند این احزاب عبارت اند از: نظرشان ثبت 

یر فعالیت می کنند: مؤسسات خیریه در اندونزی در حوزه های ز
آموزشی	 
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بالیای طبیعی	 
حیوانات	 
بهداشتی و درمانی	 
یست	  محیط ز
گرسنگی و فقر	 
کودکان	 

معافیـــت مالیاتی تنها برای تعداد اندکی از فعالیت ها شناخته شـــده اســـت. بر طبق 
کثـــر مقـــدار معافیت مالیاتـــی برابر با 5 درصد از درآمد خالص ســـال گذشـــته  قانـــون حدا
است. )قانون شماره 36 سال 2008 در مورد مالیات بر درآمد بند 6 بخش 1( این کمک ها 

گروه های دارای تضاد منافع بر طبق قانون مالیات انجام شود. نباید به 
فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی عبارت اند از:

مدیریت بحران ملی	 
تحقیق و توسعه	 
تسهیالت آموزشی	 
توسعه تسهیالت عمومی	 

گزارش آمده اند. تعدادی از این مؤسسات در 
کل زمین هـــای وقفی، ابعـــاد آن ها و نحوه اســـتفاده از آن هـــا در فصل  در مـــورد تعـــداد 
رده شـــده اســـت. با توجه به اطالعات به دست آمده از  کنونی وقف اطالعاتی آو وضعیت 
هیئت اوقاف اندونزی اهدای دارایی های زمین در اندونزی به 4 میلیارد مترمربع رســـیده 
پیا محاسبه شده است.  ری شده در حال حاضر 145 میلیارد رو است. پول وقف جمع آو

پیا برسد. که هرسال به 120 تریلیون رو پتانسیل پول وقف به تنهایی انتظار می رود 
یب قانون شماره  وقف و امور خیریه در اندونزی از دیرباز رواج داشـــته اســـت اما با تصو

41 سال 2004 به نوعی قانونی شده است.
کشـــورهای اسالمی از رتبه  کشـــور در معیارهای بخشـــندگی و امور خیریه در بین  این 
کـــه می توان یکی از دالیل آن را وجود ســـاختار مدیریتی واحد برای  باالیی برخوردار اســـت 
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که بر طبق قانون شماره  وقف دانســـت. این ساختار همان هیئت اوقاف اندونزی اســـت 
41 ســـال 2004 تأسیس شده اســـت و بر تمام امور وقف از قانون گذاری، سیاست گذاری، 
که همین امر  تولیت و تســـهیلگری نظارت دارد و دارای شـــعباتی در تمام استان ها است 

یج آن شده است. باعث تمرکز بر مدیریت و سهولت در ترو
کشـــور رواج دارد و یکـــی از مزیت های  وقـــف پـــول به عنوان یک مفهـــوم جدید در این 

یج عمل وقف است. اندونزی در ترو
زارت امور دینی عهده دار این مسئولیت است به  اما در امور مدیریت مساجد باآنکه و
کار با اهمال صورت می گیرد و به همین ترتیب  زارتخانه این  دلیـــل نفـــوذ وهابیت در این و

کمی در اختیار است. اطالعات 
در بحث مؤسســـات خیریه نبود یک سیســـتم جامـــه رتبه بنـــدی از نقیصه های بزرگ 
زارت  ر مجوز توسط و کشـــور اندونزی به حســـاب می آید و تنها در اطالعات به اینکه صدو
امور دینی انجام می گیرد بسنده شده است و در سایت مؤسسات هیچ آماری از درآمدها 

و هزینه ها موجود نیست.
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که بعد از مصوبه ی 41 ســـال  هیئت اوقاف اندونزی یک اداره دولتی مســـتقل اســـت 
2004 در مورد وقف ایجادشـــده اســـت. این اداره جهت توســـعه و بهبود وقف در اندونزی 

ایجادشده است.
که توســـط مدیران  گرفتـــن دارایی های وقف  هیئـــت اوقاف اندونزی جهـــت به عهده 
دارایی های وقف انجام می شود که قباًل وجود داشت ایجاد نشده است. این هیئت برای 
که می تواند منافع  رش مدیریت بهتر و مولدتر سرپرســـتان دارایی های وقف وجود دارد  پرو
یرســـاخت های  بیشـــتری برای جامعه به صورت خدمات اجتماعی، بهبود اقتصادی و ز
کند. هیئت اوقاف اندونزی در پایتخت مستقر شده است و ممکن است  عمومی فراهم 

کند. دفاتر نمایندگی در استان ها، بخش ها یا شهر ها در صورت نیاز تأسیس 
اعضای این هیئت توسط رئیس جمهور عزل و نصب می شوند. این انتصاب 3 ساله 
ره تمدید شـــود. مجموع اعضای این هیئـــت 20 تا 30 نفر به  بـــوده و می توانـــد برای یک دو
یر امور دینی به  ز ره اول توسط و نمایندگی از جامعه است. اعضای هیئت اوقاف برای دو
کمیته انتخابی تشکیل شـــده  ره بعـــد این اعضا توســـط  رئیس جمهور پیشـــنهاد شـــد. دو

توسط هیئت اوقاف پیشنهاد شدند.
که  زارت امـــور دینـــی اندونـــزی دومین نهاد فعـــال در حوزه وقف و امور خیریه اســـت  و

یر را دنبال می کند: اهداف ز
کیفیت هماهنگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت زندگی مذهبی	  بهبود 
کیفیت مدرسه، دانشگاه، دین، تربیت دینی و آموزش دینی	  حفظ و بهبود 
کیفیت مراسم حج	  بهبود 
ک و قابل احترام	  تحقق حکومت پا

کـــه در حوزه های  کشـــور اندونـــزی فعالیـــت می کنند  یـــه مختلفی در  مؤسســـات خیر
مختلفی از جمله فقر، بهداشت و آموزش فعالیت می کنند.





منابع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D986%%D8%AF%D988%%D986%%D8%B
2%DB%8C

http://www.kishtpc.com/global	indonesia	persian.htm
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.

html
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/syarat-a-rukun-

wakaf.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/jenis-harta-benda-

wakaf.html
http://www.bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html
http://www.bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-

syariah-penerima-wakaf-uang.html
http://siwak.kemenag.go.id/index.php 
http://siwak.kemenag.go.id/p	guna.php 
http://siwak.kemenag.go.id/info	terkini	selengkapnya.php?action=view&id=19
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html 
http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/visi-dan-misi.html 
http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/struktur-organisasi.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/perwakilan-bwi/kedudukan-tugas-dan-

wewenang.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/perwakilan-bwi/pembentukan-

perwakilan-bwi.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/buletin-al-awqaf.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/jurnal-al-awqaf.html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/jurnal-al-awqaf/sekilas-jurnal-al-awqaf.

html 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel.html 
http://www.ayenejam.ir/index.php/ 
http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir 
http://bwikotamalang.com/syarat-nadzir 
http://bwikotamalang.com/nadzir-berdasarkan-peraturan-pemerintah 



کشور اندونزی   114  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

http://bwikotamalang.com/profil-badan-wakaf-indonesia	
http://bwikotamalang.com/divisi-penelitian-dan-pengembangan 
http://bwikotamalang.com/divisi-kelembagaan 
http://bwikotamalang.com/divisi-pembinaan-nazhir 
http://bwikotamalang.com/divisi-pengelolaan-dan-pemberdayaan-wakaf 
http://bwikotamalang.com/divisi-hubungan-masyarakat 
http://bwikotamalang.com/divisi-kerjasama-luar-negeri 
http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-amal-usaha.html 
http://bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/organisasi#dit-pem-wakaf	
http://www.cof.org/content/indonesia#deductibility	
http://www.beritawakaf.com/ 
http://rumahwakaf.com/profil/	
http://rumahwakaf.com/wakaf-produktif/ 
http://rumahwakaf.com/wakaf-uang/ 
http://rumahwakaf.com/wakaf-al-quran/ 
http://rumahwakaf.com/portfolio-group/portofolio/ 
http://fnpf.org 
http://www.urdi.org/ 
http://www.eastbalipovertyproject.org/#	
http://www.fmch-uk.org/ 



پیوست





پیوست

پیوست 1: الگوی جدید موقوفات در اندونزی

 
 



کشور اندونزی   118  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 

 



راوست  /  119

 



کشور اندونزی   120  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 



راوست  /  121

 



کشور اندونزی   122  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 
 



راوست  /  123

 



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

 



راوست  /  125

 
 



کشور اندونزی   126  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 



راوست  /  127

 



کشور اندونزی   128  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 



راوست  /  129

 



کشور اندونزی   130  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 



راوست  /  131

 



کشور اندونزی   132  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 



راوست  /  133

 



کشور اندونزی   134  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 



راوست  /  135



کشور اندونزی   136  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 



راوست  /  137



کشور اندونزی   138  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 
 



: جداول اطالعات وقفی2پیوست  -7-2  

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : اطالعات زمین1- های وقفی در کل اندونزی 
(11)  

یررسمیغاوقاف  اوقاف رسمی تعداد استان ردیف  وسعت کل 
(مترمربع)  

نگروآکه دارالسالمنا 1  29242 13371 11112 7172141118721 

 31137911 2714 7711 11221 سوماترای شمالی 2

 777112128271 2117 9779 1721 سوماترای غربی 3

 22797178411 9412 3117 2713 سوماترای جنوبی 4

 11217717998391 7211 3177 2273 ریائو 5

 19141947 1711 9111 7271 جامبی 6

 11372717 1719 2212 3772 بنگکولو 7

 22441219 1214 2372 19741 المپانگ 8

 2222311 247 777 1172 بانگکا بلیتانگ 9

 71323412 429 331 1211 جزایر ریائو 11

 47222128171 1439 9323 1317 جاکارتا 11

 2171771 222 7772 7291 این یوگیاکارتا 12

 1111121178211 22427 97273 79211 جاوه غربی 13

 1131147118471 21173 22191 113249 جاوه مرکزی 14

 722342728211 21231 79143 79924 جاوه شرقی 15

 1924412222 1432 11293 17721 بانتن 16

پیوست 1: جداول اطالعات وقفی

کل اندونزی )10( جدول 1: اطالعات زمین های وقفی در 
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یررسمیغاوقاف  اوقاف رسمی تعداد استان ردیف  وسعت کل 
(مترمربع)  

 1421212 137 1132 1214 بالی 17

 244714928141 2217 2312 7123 کالیمانتان غربی 18

 913112178711 772 1729 2712 کالیمانتان مرکزی 19

 111212119 2947 7314 4211 کالیمانتان جنوبی 21

 191177328491 2143 1392 3737 کالیمانتان شرقی 21

 1977413 727 311 247 سوالسی شمالی 22

 9413273 1171 1731 2111 جنوبی ترین سوالسی 23

 7722121 1323 1279 3147 سوالسی مرکزی 24

 114713428712 9912 7197 11114 سوالسی جنوبی 25

 7772929 1141 412 2734 سوالسی غربی 26

 149911 219 192 391 پاپوآن 27

 741117 233 117 332 پاپوآ غربی 28

 3292211 223 1193 1211 ناسا تنگارا شرقی 29

 27211327 7179 7131 12117 ناسا تنگارا غربی 31

 7111374 327 271 747 موالکاس 31

کا شمالیمالو 32  1712 437 127 31223141 

 33179178332 471 771 17272 گورانتالو 33

 91929192278411 191411 222924 937347 تعداد کل 
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.Error! No text of specified style in documentجدول  : نحوه استفاده از زمین2-  های وقفی

 

 درصد نحوه استفاده

%93821 مسجد  

%24824 مصال  

رسهمد  11811%  

%2832 دیگر خدمات اجتماعی  

%9832 آرامگاه  

%2832 مدارس مذهبی  

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : تعداد زمین3- وقفهای  به شده مصال عنوان  

 استان ردیف
 اندازه

> 51 
 اندازه

51-111 
 اندازه

>111 
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 1991 1712 3214 2141 22 927 آچه 1

 921 792 1139 711 111 173 سوماترای شمالی 2

 371 741 472 243 27 39 سوماترای غربی 3

 1112 721 1742 1933 21 27 ریائو 4

 723 221 1394 1213 111 97 جامبی 5

 47 47 142 197 91 7 سوماترای جنوبی 6

 12 127 124 113 21 1 بنگکلو 7

 471 1771 2791 2391 399 77 المپانگ 8

 71 111 177 194 2 1 بانگا بلیتانگ 9

جدول 1: نحوۀ استفاده از زمین های وقفی

جدول 3: تعداد زمین های وقف شده به عنوان مصال
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 استان ردیف
 اندازه

> 51 
 اندازه

51-111 
 اندازه

>111 
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 117 14 239 213 19 7 کپوالئوان ریائو 11

 111 1321 1427 1194 142 291 جاکارتا 11

 3141 7214 2917 7111 2124 711 جاوا غربی 12

 1119 23213 24327 11291 11231 2277 جاوا مرکزی 13

 72 234 411 199 227 91 یوگیاکارتا 14

 7132 4379 19911 7731 7221 1171 جاوا شرقی 15

 1139 712 1792 1332 311 114 بانتن 16

 39 221 211 211 97 7 بالی 17

 912 142 1111 472 119 39 ناسا تنگارا غربی 18

 9 7 11 4 1 2 ناسا تنگارا شرقی 19

 71 114 234 211 21 2 کالیمانتان غربی 21

 332 717 273 737 42 29 کالیمانتان مرکزی 21

 211 2377 2711 2271 237 71 کالیمانتان جنوبی 22

 371 927 723 127 73 23 کالیمانتان شرقی 23

 12 11 22 12 1 3 سوالسی شمالی 24

 99 31 79 72 1 1 سوالسی مرکزی 25

 12 13 31 24 2 1 سوالسی جنوبی 26

 1 3 9 9 1 1 سوالسی جنوب شرقی 27

وگورانتال 28  1 2 17 14 11 4 
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 استان ردیف
 اندازه

> 51 
 اندازه

51-111 
 اندازه

>111 
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 129 33 177 129 22 11 سوالسی غربی 29

 3 1 9 3 1 1 مالوکا 31

 1 74 17 13 2 1 مالوکا شمالی 31

 22 72 21 97 27 1 پاپوآ 32

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ غربی 33

 22491 71711 79711 97742 21217 1117 تعداد کل
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 استان ردیف
 اندازه

> 511  
 اندازه

511 -2111  
 اندازه

>2111  
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 1122 1132 2779 912 1372 419 آچه 1

 1171 1711 2211 114 421 1771 سوماترای شمالی 2

 912 1172 1741 112 272 799 سوماترای غربی 3

 1913 1139 2997 722 1112 211 ریائو 4

 723 1117 1122 111 732 291 جامبی 5

 321 274 117 31 197 922 سوماترای جنوبی 6

 224 442 1221 112 339 727 بنگکلو 7

 1191 2979 3117 732 1273 1211 المپانگ 8

 171 931 111 91 312 272 بانگا بلیتانگ 9

جدول 1: تعداد زمین های وقف شده به عنوان مسجد
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 استان ردیف
 اندازه

> 511  
 اندازه

511 -2111  
 اندازه

>2111  
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 313 143 771 19 211 231 کپوالئوان ریائو 11

 342 1172 1971 19 379 1132 جاکارتا 11

 2112 11424 27741 1172 9773 14191 جاوا غربی 12

 7111 23112 22173 1221 7272 21139 جاوا مرکزی 13

 972 7331 7213 31 117 7112 یوگیاکارتا 14

 9972 11171 19712 214 9733 4371 جاوا شرقی 15

 2371 1142 9179 249 1717 2273 بانتن 16

 31 324 927 22 111 123 بالی 17

 977 1173 1192 277 427 912 ناسا تنگارا غربی 18

 77 272 317 92 113 41 ناسا تنگارا شرقی 19

 271 141 491 17 912 973 کالیمانتان غربی 21

 914 193 1172 127 939 931 کالیمانتان مرکزی 21

 117 1212 1317 191 727 729 کالیمانتان جنوبی 22

 374 779 413 113 921 374 کالیمانتان شرقی 23

 191 211 397 4 171 122 سوالسی شمالی 24

 123 979 177 71 393 293 سوالسی مرکزی 25

 397 727 432 31 331 771 سوالسی جنوبی 26

 92 297 229 17 171 113 سوالسی جنوب شرقی 27

 934 771 424 99 937 712 گورانتالو 28
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 استان ردیف
 اندازه

> 511  
 اندازه

511 -2111  
 اندازه

>2111  
 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 1231 921 1171 42 732 221 سوالسی غربی 29

 47 31 121 19 77 77 مالوکا 31

 19 19 72 11 97 22 مالوکا شمالی 31

 111 27 131 32 32 11 پاپوآ 32

 1 3 3 1 1 3 پاپوآ غربی 33

 33121 71919 114947 1449 31924 72119 تعداد کل

 

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : تعداد زمین7- وقفهای  به شده آرامگاه عنوان  

 استان ردیف
 اندازه

> 1111  
 اندازه

1111-5111  
 اندازه

>5111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 127 372 777 97 212 242 آچه 1

 713 111 1129 177 913 739 سوماترای شمالی 2

 3 17 12 1 13 9 سوماترای غربی 3

 913 233 131 232 277 194 ریائو 4

 213 317 721 171 172 272 جامبی 5

 33 21 79 14 23 12 سوماترای جنوبی 6

 22 219 312 112 114 21 بنگکلو 7

 119 371 717 191 231 133 المپانگ 8

 71 112 172 72 34 11 بانگا بلیتانگ 9

جدول 5: تعداد زمین های وقف شده به عنوان آرامگاه



کشور اندونزی   146  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 اندازه استان ردیف
> 1111  

 اندازه
1111-5111  

 اندازه
>5111  

 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 22 17 47 23 93 31 کپوالئوان ریائو 11

 14 11 24 12 2 4 جاکارتا 11

 111 192 1272 72 397 291 جاوا غربی 12

 911 173 1173 97 919 719 جاوا مرکزی 13

 1 21 32 1 2 29 یوگیاکارتا 14

 232 992 121 11 224 331 جاوا شرقی 15

 337 337 172 72 212 912 بانتن 16

 29 172 212 22 111 21 بالی 17

 141 311 941 23 214 124 ناسا تنگارا غربی 18

 1 22 22 11 94 24 ناسا تنگارا شرقی 19

 27 271 393 111 193 49 کالیمانتان غربی 21

 27 122 217 12 119 197 کالیمانتان مرکزی 21

 71 727 271 112 271 972 کالیمانتان جنوبی 22

 129 112 221 92 112 71 کالیمانتان شرقی 23

 99 13 77 2 37 19 سوالسی شمالی 24

 29 17 34 7 17 17 سوالسی مرکزی 25

 31 41 127 23 93 11 سوالسی جنوبی 26

 1 12 13 2 7 9 سوالسی جنوب شرقی 27

 13 13 121 7 33 22 گورانتالو 28



راوست  /  147

 اندازه استان ردیف
> 1111  

 اندازه
1111-5111  

 اندازه
>5111  

 نشدهثبت شدهثبت تعداد کل

 214 79 243 31 131 131 سوالسی غربی 29

 2 2 11 1 1 4 مالوکا 31

 7 17 21 3 13 9 مالوکا شمالی 31

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ 32

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ غربی 33

 9331 1113 11499 1111 9191 7199 تعداد کل

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : تعداد زمین1- وقفهای  به شده مدرسه عنوان  

 اندازه استان ردیف
> 1111  

 اندازه
1111-
5111 

 اندازه
>5111  

تعداد 
 نشدهثبت شدهثبت کل

 131 112 294 12 111 131 آچه 1

 337 319 711 24 117 717 سوماترای شمالی 2

 111 211 312 27 79 211 سوماترای غربی 3

 919 222 142 132 237 314 ریائو 4

 147 317 711 32 127 373 جامبی 5

 21 13 43 13 93 37 سوماترای جنوبی 6

 21 117 131 23 34 14 بنگکلو 7

 271 331 111 71 277 224 المپانگ 8

یتانگبانگا بل 9  97 21 11 71 71 21 

 17 21 22 11 34 32 کپوالئوان ریائو 11

جدول 1: تعداد زمین های وقف شده به عنوان مدرسه



کشور اندونزی   148  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 اندازه استان ردیف
> 1111  

 اندازه
1111-
5111 

 اندازه
>5111  

تعداد 
 نشدهثبت شدهثبت کل

 171 292 912 7 111 311 جاکارتا 11

 2793 3221 7714 131 241 9737 جاوا غربی 12

 2111 7471 2192 49 1327 1113 جاوا مرکزی 13

 77 779 124 1 47 731 یوگیاکارتا 14

 2141 2234 9437 112 1111 3171 جاوا شرقی 15

 772 331 419 21 177 733 بانتن 16

 17 41 117 2 22 77 بالی 17

 111 117 212 12 113 47 ناسا تنگارا غربی 18

 27 74 29 4 71 29 ناسا تنگارا شرقی 19

 77 71 111 19 99 92 کالیمانتان غربی 21

 21 127 273 21 72 179 کالیمانتان مرکزی 21

 49 117 714 92 141 977 کالیمانتان جنوبی 22

 47 17 112 12 97 117 کالیمانتان شرقی 23

 23 31 79 2 21 32 سوالسی شمالی 24

 71 71 121 7 91 73 سوالسی مرکزی 25

 93 79 47 1 21 71 سوالسی جنوبی 26

سوالسی جنوب  27
 شرقی

2 2 7 4 2 7 

 37 31 73 1 21 71 گورانتالو 28



راوست  /  149

 اندازه استان ردیف
> 1111  

 اندازه
1111-
5111 

 اندازه
>5111  

تعداد 
 نشدهثبت شدهثبت کل

 119 27 141 21 74 42 سوالسی غربی 29

 3 1 9 1 1 2 مالوکا 31

 7 4 11 7 7 1 مالوکا شمالی 31

 3 14 22 7 9 13 پاپوآ 32

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ غربی 33

 11171 11372 21713 413 7777 21127 تعداد کل 34

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : تعداد زمین7- وقفهای  به شده مدارس  عنوان
 مذهبی

فردی  اندازه استان 
> 1111  

 اندازه
1111-5111  

 اندازه
>5111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 129 77 211 12 73 171 آچه 1

 2 17 27 3 1 11 سوماترای شمالی 2

 11 73 14 4 21 39 سوماترای غربی 3

 12 21 22 31 19 32 ریائو 4

 21 23 94 11 7 21 جامبی 5

 21 1 21 4 1 1 سوماترای جنوبی 6

 2 1 19 2 3 4 بنگکلو 7

 213 172 317 17 113 137 المپانگ 8

 9 1 11 9 3 3 بانگا بلیتانگ 9

 21 7 21 21 1 9 کپوالئوان ریائو 11

جدول 1: تعداد زمین های وقف شده به عنوان مدارس مذهبی



کشور اندونزی   150  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

فردی  اندازه استان 
> 1111  

 اندازه
1111-5111  

 اندازه
>5111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 17 11 27 1 2 17 جاکارتا 11

 1144 491 2191 22 734 1713 جاوا غربی 12

 174 1197 1219 99 312 1972 جاوا مرکزی 13

 71 193 149 3 79 137 یوگیاکارتا 14

 211 737 1737 71 991 1112 جاوا شرقی 15

 141 41 221 7 79 222 بانتن 16

 1 91 97 1 11 31 بالی 17

 74 17 129 21 77 91 ناسا تنگارا غربی 18

 1 1 1 1 1 1 ناسا تنگارا شرقی 19

 4 12 21 2 3 11 کالیمانتان غربی 21

 93 32 77 31 12 33 کالیمانتان مرکزی 21

 22 122 199 22 32 72 کالیمانتان جنوبی 22

 21 22 94 11 13 21 کالیمانتان شرقی 23

 1 1 1 1 1 1 سوالسی شمالی 24

 11 7 17 1 3 2 سوالسی مرکزی 25

 21 7 27 3 2 19 سوالسی جنوبی 26

 1 1 1 1 1 1 سوالسی جنوب شرقی 27

 1 1 12 1 3 2 گورانتالو 28

 91 1 97 11 19 17 سوالسی غربی 29

 2 2 9 2 1 2 مالوکا 31



راوست  /  151

فردی  اندازه استان 
> 1111  

 اندازه
1111-5111  

 اندازه
>5111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 1 1 1 1 1 1 مالوکا شمالی 31

 1 2 2 1 2 1 پاپوآ 32

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ غربی 33

 3717 3779 7971 727 1272 7179 تعداد کل

 

.Error! No text of specified style in documentجدول  : تعداد زمین2- وقفهای  به شده دیگر  عنوان
(11خدمات اجتماعی )  

 اندازه استان ردیف
> 5111  

 اندازه
11111-5111  

 اندازه
>11111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 393 319 197 31 12 119 آچه 1

 379 312 171 14 14 112 سوماترای شمالی 2

 173 177 322 2 9 322 سوماترای غربی 3

 349 12 912 72 72 372 ریائو 4

 314 177 919 7 31 924 جامبی 5

 72 17 43 9 3 21 سوماترای جنوبی 6

 99 114 113 2 3 172 بنگکلو 7

 327 274 119 21 91 732 المپانگ 8

 22 12 39 1 1 33 بانگا بلیتانگ 9

 132 19 172 9 1 192 کپوالئوان ریائو 11

 179 174 313 1 9 312 جاکارتا 11

 3171 3111 1277 12 127 1112 جاوا غربی 12

جدول 2: تعداد زمین های وقف شده به عنوان دیگر خدمات اجتماعی )11(



کشور اندونزی   152  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 اندازه استان ردیف
> 5111  

 اندازه
11111-5111  

 اندازه
>11111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 1131 3711 7131 29 44 7113 جاوا مرکزی 13

 94 371 914 2 1 917 یوگیاکارتا 14

 1121 1927 2712 21 71 2932 جاوا شرقی 15

 771 312 272 1 19 237 بانتن 16

 33 321 374 1 11 337 بالی 17

 72 147 273 12 92 213 ناسا تنگارا غربی 18

 2 31 32 9 7 27 ناسا تنگارا شرقی 19

 33 92 21 9 1 71 کالیمانتان غربی 21

 77 73 122 7 11 111 کالیمانتان مرکزی 21

 79 274 313 27 21 212 کالیمانتان جنوبی 22

 73 91 113 11 7 41 کالیمانتان شرقی 23

 11 1 22 2 1 21 سوالسی شمالی 24

 92 97 43 7 11 71 سوالسی مرکزی 25

 37 31 12 3 7 11 سوالسی جنوبی 26

سوالسی جنوب  27
 شرقی

19 1 1 17 1 4 

 12 31 92 1 1 97 گورانتالو 28

 43 11 119 3 7 41 سوالسی غربی 29

 1 1 7 1 1 7 مالوکا 31

 1 12 13 1 3 4 مالوکا شمالی 31



راوست  /  153

 اندازه استان ردیف
> 5111  

 اندازه
11111-5111  

 اندازه
>11111  نشدهثبت شدهثبت تعداد کل 

 7 22 27 2 2 23 پاپوآ 32

 1 1 1 1 1 1 پاپوآ غربی 33

 4399 11997 21741 393 124 14774 تعداد کل 34

.Error! No text of specified style in documentجدول  یهحزب محمد یریهاطالعات مؤسسات خ: 4-  

 مقدار وکار خیریهنوع کسب ردیف

 2119 مدرسه ابتدایی 1

 1772 مدرسه راهنمایی/اسالمی 2

 1193 مدرسه 3

 17 روزی اسالمیمدرسه شبانه 4

 172 های حزب محمدیهتعداد کل دانشگاه 5

زایمان، زایشگاهبیمارستان، بیمارستان زنان و  6  977 

مراقبت از خانواده ایتام، 7  312 

 79 خانه سالمندان 8

 22 بخشی معلولینتوان 9

 1112 مسجد 11

 7121 مصال 11

مترمربع 2184978719 زمین 12  

 

جدول 9: اطالعات مؤسسات خیریه حزب محمدیه
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