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التنمية يف جمال االقتصادية احلالية يف العديد من األنظمة املختلفة ويبدو أن القيام بعمل ما أو كيفية 
تمع وذلك ألن سن أكثر تقدما. نوع من التجارة اليت غالبا ما حيدث يف الوقت الراهن هو تراكم  التداول يف ا

عار السلع يف السوق. ممارسة ختزين سلع هو احلال البضائع اليت تراكم هذه املواد ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع أس
-Gresikغالبا يف كل عام خالل موسم اجلفاف وسوء االحوال اجلوية اليت ميكن أن تؤدي إىل نقل جريسيك 

Bawean.  يف قضية التخزين وكان النيب حممد قال يف ذلك، وهو ما يعين "اولئك الذين يبخلون السلع، مث انه
  ضح جدا حول هذا التحذير إىل الشخص الذي يقوم بتخزين السلع.مذنب. هذا احلديث وا

دف إىل حتديد كيفية ممارسة اكتناز السلع األساسية يف  ، Tambak Baweanالسوقفهذه الدراسة 
العام ضد اكتناز السلع األساسية. من السلع االساسية مثل ختزين هو احلال غالبا  Baweanفضال عن بركة رأي 

اجلفاف أو سوء االحوال اجلوية. هذه هي الطريقة اليت استخدم التجار للحصول على مزيد من  عندما قبل موسم
  األرباح من قبل.

ج نوعي. مصدر البيانات يف شكل  fenomelogisولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحثون 
الحظة والتوثيق. اختبار صحة البيانات األولية والبيانات الثانوية. طرق مجع البيانات باستخدام املقابالت، وامل

  البيانات باستخدام التثليث وحتليل البيانات باستخدام وصفي مع عدة مراحل، وهي حتديد وتصنيف.
وهذه الدراسة وجد أن: ممارسة التيلة اكتناز هو احلال غالبا أن حيث التجار ختزين بضائعهم قبل بيعها 

لتجار ما يلي: البنزين والكريوسني وغاز البرتول املسال والبيض للمشرتي. وكثريا ما اكتنزت هذه البنود من قبل ا
والدقيق والسكر وغريها من السلع اليت ميكن ختزينها يف فرتة طويلة نسبيا من الزمن. حول الوقت الذي حيظر على 

لظروف تنقسم اىل ثالثة أجزاء: الرأي األول، اكتناز السلع احملظورة حتت أي ظرف من ا Baweanاكتناز السلع 
ونوع من البضائع املمنوعة لتخزينها. على رأي ثان، وحيظر اكتناز السلع احملظورة يف أي وقت خالل موسم 
اجلفاف، ونوع من خمزون البضائع غري املشروعة تقتصر وحدها، باإلضافة إىل املواد الغذائية األساسية. يف حني 

تمع يف ذلك الوقت من سوء االحوال اجلوية.رأي عندما يتم السماح لتخزين يتم ذلك لتلبية احتياجات   ا
 


