
 ملخص البحث
توكيد هيئة الوقف ادارة الوقف يف مدينة ماالنج بعد . 0201، 02002211رقم التسجيل  ، الرزاق عبد

األحوال الشخصية. يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم  :الشريعة، قسم:كلية  ,إندونيسيا ماالنج
 ماالنج. املشرف: الدكتور سودرمان، املاجستري.

 الكلمات الرئيسّية: ادارة، الوقف، هيئة الوقف اندونيسيا.
 

كثري من املنظمات إبدارة الوقف اليت مل جيري ابلكفاءة و فاعلية مع معاجلة إدارة الوقف )األرض(، حيث أن 
نج، املؤسسات االوقاف مثل مكتب الشؤون الدينية اليف مدينة ما .ممتلكات الوقف ال تعمل بكامل للمصلحة االمة
  9.4.1نج الف املوجودة يف ممتلكات األوقاف ماعدد األوقا .مل تنفذ إدارة فاعلية يف إدارة ممتلكات األوقاف

ومع ذلك، نشوء الوقف  كيدونج كندانج. كلوجن، لووكوارو، بليمبينغ،   ممتلكات االوقاف يف مخسة النواحي. نواحي
 4194نج هيئة الوقف إندونيسيا. هيئة الوقف إندونيسيا منذ بداية العام  الاآلن موجود يف مدينة ما .مل حد اعلى

 .وجيعل إدارة الوقف رصني مرتبا تطع ان يعاجل مسالة الوقف يف مدينة ماالنجمتوقع يس
نج بعد توكيد هيئة الوقف الكيف إدارة الوقف يف مدينة ما :يف هذه الدراسة كان هناك صياغة مشكلة، وهي

. أسلوب جلمع (انواع البحث املستخدمة يف هذه الدراسة هي البحوث التجريبية )البحث امليداين إندونيسيا ماالنج ؟
حتليل البياانت األسلوب املستخدم يف هذا البحث حتليل  البياانت الذى استخدم الباحث إبجراء مقابالت، والواثئق.

 .وصفي
اجتاها إجيابيا  نج كانالنتائج هذا البحث إدارة الوقف يف مدينة ماالنج بعد توكيد هيئة الوقف إندونيسيا ما

على الرغم جملس الوقف اندونيسيا يف مدينة ماالنج سنة واحدة، ولكن  .ملعلى الرغم من أنه حىت اآلن مل أك
. التنشئة االجتماعية لوجود هيئة الوقف إندونيسيا 9 :الربانمج هيئة الوقف اندونيسيا فعل و النجاح، تتكون من

، نج. ولذلكالما التنشئة االجتماعية ملسؤويل املؤسسات الوقفية من ..التنشئة االجتماعية إىل نظري، .4نج،الما
نج يف املستقبل، ال سيما الحتسني إدارة الوقف يف ما لوجود جملس الوقف اندونيسيا يف مدينة ماالنج يعطى فرصة

  .4، نظري، هيئة الوقف اندونيسيا يف مدينة ماالنج سوف تنظم نظري الفرتة وتشكل نظري مؤقتة جديدة.9:يف يهم من
 .فعل أبموال الوقف نجالالوقف املال، ويف هذه احلالة أكملها هيئة الوقف إندونيسيا ما



 


