
 ملخص البحث

للعام  ٤۸بعد تفريغ األنظمة احلكومية رقم  النكاحتطبيق عرس عقد. ٠٠٥٠١١٢١, ٥١٠٢نور اويل لطفينا,
 األحول شعبة جامعى, حبث.(مكتب الشؤون الدينية يف أحياء سيلوفورا باليتار) دراسة حالة يف  ٥١٠٤

 .االن مب، اإلسالمية احلكومية مالك إبراىيم موالنا جامعة،كلية الشريعة،  الشخصيةآ

 ف : الدكتور احل  فاضل املاجستري.  ياملشر  

 ٥١٠٤للعام  ٤۸األنظمة احلكومية رقم الكلمات الرئسية: العقد النكاح, 

 لسنة ٤١رقم  التنظيم احلكومي بدال من كوميالتنظيم احل ىي ٥١٠٤  سنة ٤۸رقم  الالئحة احلكومية
يكون هلا  الزواج جيب أن يف التغيري مع .كوا ونفذتمكتب الشؤون الدينية   يف تكاليف الزواج يقام بشأن ٥١١٤

من  عامل اجلذب الرئيسي ىي وبالتايل فإن الدولة .  حفلتنفيذ املكان املناسب ل يف اختيار اجملتمع تأثري على
 على٥١٠٤ سنة ٤۸رقم  الالئحة احلكومية بعد االفراج عن احلفل بشأن تنفيذ املزيد من البحوث راءإلج الباحثني

   . املشكلة أخرى تتعلق فضال عن قضايا  .  باليتار سيلوفورا املناطق الفرعية مكتب الشؤون الدين

 سنة ٤۸رقم  كوميةالالئحة احل بعد صدور ومكن سيلوفورا يف اختيار اجملتمع البحث تركز على نزعةىذه 
 ٤۸رقم  الالئحة احلكومية اإلفراج عن بليتار، سيلوفورا مكتب الشؤون الدنية منطقة املوظفني واستجابة ٥١٠٤
ىف  اليت تعصل البيانات حتليل الكمى منه باستخدام ,  حبث ميداين باستعذام ثىذ النوع البح  .٥١٠٤ سنة

  مكتب الشؤون الدنية سيلوفورا واملوظف اجملتمع مع املقابالت من صول عليهاحتاليت  البيانات األولية.امليدان
ىذه األدبيات ذات العالقة و  وثائق مت احلصول عليها من الثانوية يف حني أن بيانات .بليتار، املناطق الفرعية

    االبحث.

الالئحة  اج عنبعد االفر  بليتار، سيلوفورا كوا يف منطقة املوجودة البيانات الدراسة إىل أن نتائ  ىذه
  مكتب الشؤون الدنية ان يقوم بعقدة النكاح  اختيار علىالناس مييلون ، وكثري من ٥١٠٤ عام ٤۸رقم  احلكومية

 لوائح جديدة٠١١١١١ .روبية األجر  مكتب الشؤون الدنية خارج إذا كنت متزوجا يف حني  .ال هنا ممجانا
    بيطار، منطقة سيلوفورا كوا منطقة من ل املوظفنيمن قب إجيابية استجابة ٥١٠٤  سنة ٤۸  الالئحة رقم

جيب أن  حىت أن املوظفني  .  ما ىو واضحراء و  كوا كوا يف التزوي تكاليف  على التنظيمية القواعد ىذه بسبب
   . واضحة ألن قواعد  مكتب الشؤون الدنية الزواج خارج حضور تًتدد يف ال

 

 


