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 مستخلص البحث
 

 Cilamaya Wetanحى  Sukataniقرية في احملتملة وتنفيذ الزراعة، 3102نيدا ، صفواة ، 
البحث ، العلوم األحول الشخصية ، الدراسة الشرعية ، اجلامعة احلكمية ،  Karawangرجينسي

 املاجستري الدكاتر سوديرمان: ، املشرف  اإلسالمية مولنا مالك إبراهيم مالنج
 

 الزراعة ، تنفيذ، احملتملة : الكاملة الرئيسية 
 

يتم إصدار الزكاة الزكاة وتستخدم زراعة احملاصيل أو الفواكه واملواد الغذائية األساسية وليس خطأ إذا 
يف احلى  Sukataniقرية في تقع واحدة. وسق  5قياس الزكاة الزراعية هو . ويتم مجع الزكاة مزرعة اجبة. حفظ

CilamayaWetan احملتملة يف القطاع الزراعي يف املنطقة واعدة جدا نظرا . هي واحدة من أكرب منتج لألرز
 .ما يكفي من األرز Sukataniينتج منطقة زراعية قرية . هكتار 521إىل منطقة زراعية شاسعة بلغت 

لف هو واملؤ . فهذه الدراسة، واستخدم واضعو منهج البحث النوعي الذي هو البحث استنادا إىل وقائع
يف احلصول على البيانات، وطريقة املهيمن . طبيعة هذا البحث هو وصفي. أداة رئيسية يف احلصول على البيانات

التحليل املستخدمة هي التحليل الوصفي اليت تقوم هبا واصفا إدارة املزرعة الزكاة يف قرية . هو األسلوب من املقابلة
Sukatani حيCilamaya WetanرجينسيKarawang. 

 Cilamayaحى  Sukataniمن هذه الدراسة ميكن استنتاج أن هناك إمكانية لل قرية الزراعية الزكاة 

Wetan    كبرية مبا يكفي، ألن قريةSukatani  األراضي الزراعية يف القرية . هي واحدة من أكرب منتج لألرز
Sukatani786  كبرية ل نتائج أي حمصول هو   مساحة زراعة األرز جيعل الزكاة إمكانيات. هكتار حقول األرز

نتيجة من األراضي الزراعية لكل هكتار حتصد عندما خلص مع املنطقة الزراعية الشاملة يف . طن من اهلكتار ±5 
هاملت األوسط RT 16 RW 08تنفيذ الزراعية الزكاة . طن يف موسم احلصاد  3751± القرية تصل إىل 

Kosambilempeng أي ما يعادل  وسق 5كمية الزراعية الزكاة قياس   هناك بعض الناس الذين حساب
فيما يتعلق مبضمون اجلمعية اخلريية .  نصبكجم و هناك بعض الناس اليت ال تعول ألن غلة عدم انتظام   752

كبرية حساب املزارع   Kosambilempengهاملت األوسط  RT 16 RW08الصادرة من سكان 
لناس الذين ال حساب الزراعة الزكاة ألن بعض الناس ال يفهمون  ٪ ، وهناك أيضا بعض ا 5مستويات الزكاة من 

 RT 16مث كان تنفيذ الزراعية الزكاة من سكان . كم مستويات الزكاة وعدم فهم كيفية حساب الزكاة الزراعية 

RW 08 هاملت األوسطKosambilempeng  يفضل إعطاء الصدقات للفقراء ألهنم حباجة هلا حقا .
، يفضل  Kosambilempengهاملت األوسط  RT 16 RW 08اعية القائمة يف املقيمني تنفيذ الزكاة الزر 

 .إعطاء الصدقات للفقراء ألهنم حباجة هلا حقا 


