
البحثصلخستم

ووفقا K-Link) البحرية(واألعمال التجارية والتسويق مستوى موضوع ، 2012عام ، أيوديانا.،نياتى مفيداة
اجلامعة احلكميةالدولة اإلسالمية من . كلية الشريعة. قسم القانون التجاري الشريعة. أطروحة. للشريعة اإلسالمية

.املاجستري نور ياسني،. م. ، الدكاترةاملشرف.ماالنج،مالكاإلسالمية موالنا ابراهيم

.الشريعة اإلسالمية، واألعمال التجارية، متعدد املستوى التسويق: كلمات البحث

يف بعض . ) البحرية(تسويق األعمال املستوى موضوع ال
املغادرين من . جارية كغطاء للعبة وأعبد الدخل النقدي السليباحلاالت، وغالبا ما تستخدم يف االمتيازات الت

ملبادئ العمل اإلسالمي مبا يف ذلك (MUI)احلاالت من هذا القبيل، وقد وضعت يف جملس العلماء االندونيسي
من املمارسات التجارية غري ) (واهلدف هو حلماية أرباب العمل وشركائهم التجاريني . خطط التسويق

.شروعة أو املشكوك يف حتصيلهاامل
ف

وفقا ) البحرية(، وكذلك ملعرفة كيفية تسويق األعمال املستوى موضوع )البحرية(التسويق التجاري املستوى موضوع 
.للشريعة اإلسالمية

PTالة يستخدم البحث امليداين أساليب البحث هو دراسة متعددة املستويات التسويقهذه الرسو  K-Link

. باستخدام، والذي يتكون من أنواع البحوث التجريبية األعمال
.التعبري والسلوك/ تنتج بيانات وصفية، واليت تصف شيئا من ما هو عليه من كتابة 

، ووجد الباحثون أن آلية جماالنخازنKepanjenK-Linkمن نتائج واضعو الدراسة إلجراء البحوث يفف
يف إعطاء مكافآت للموزعني ينقسم إىل قسمني، جخازن ماالنKepanjenK-Linkمن االمتيازات التجارية يف فرع 

مث تلقائيا أيضا احلصول على مكافآت ألف خطة ) ب(، واليت لل احلصول على اخلطة )ب(واخلطة ) أ(اخلطة 
)ب(عالوة على اخلطة . ٪ من الشركة26٪ نظرا ملوزع يف حني يتم أخذ ما تبقى من 74مكافأة للخطة بنسبة 

باإلضافة . ٪ من قيمة التداول الكلي28٪ نظرا ملوزع يف حني أن الشركة تتخذ ببساطة ما تبقى من 72بنسبة 
٪ من الفرق يف السعر من 20إىل خطة مكافأة ألف وباء خطة، فإن املوزع أيضا االستفادة بصورة مباشرة من 

PTوقد تأهلت. املنتجات اليت تباع K-Linkبسبب . لتجارية مع الشريعة اإلسالميةكمؤسسة من االمتيازات ا
No. 75/DSN-

MUI/III/2009اهليكل اإلداري لديها جملس الرقابة الشرعية. مستويات(SSB) والذي يتألف من العلماء الذين ،
هناك جانبان من االمتيازات التجارية لتقييم ما إذا كان وفقا ألحكام الشريعة أم ال، . ل االقتصاديةيفهمون املشاك

انطالقا من هذين اجلانبني من جوانب هذه . والذي جوانب املنتج أو اخلدمة املباعة ونظام االمتيازات نفسها
عة اإلسالمية، وال يتعارض مع الشريعة تعمل على مبادئ الشريK-Linkاألعمال التجارية واالمتيازات الفتوى

.اإلسالمية


