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 / 08الدستورية يف القضية رقم اآلثار املرتتبة على قرار احملكمة .  0292.  92002201إسنيين . 
PUU-X / 0290زاوا الدولة اإلسالمية ال على إدارة الزكاة )دراسة حالة يف جامعة معهد

موالنا مالك إبراهيم ماالنج(. أطروحة. قسم القانون التجاري الشريعة، كلية الشريعة، 
  .اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج الرئيسيةامعة اجل

 املاجستري  فخر الديناتري كد الاملشرف: 
 

 PUU-X  / / 08الكلمات الرئيسية: إدارة الزكاة، ضمنا، قرار احملكمة الدستورية يف القضية رقم 
0290 

موقف العامل األفراد الذين ال حيصلون على أي مكان آخر يف إدارة مؤسسة خريية، خصوصا 
هو شكل من LAZق اليت لديها الباز وبالنسبة ألولئك املقيمني يف املناطق احلضرية أو يف املناط

أشكال التمييز واالستبعاد خمالف للدستور. وهذه هي خلفية تشكيل املراجعة القضائية لقرار احملكمة 
يسمح أن األميل إذا كان  .PUU-X / 0290 / 08الدستورية بشأن إدارة الزكاة يف القضية رقم  

يف مكان مث األميل ال يسمح LAZن هناك الباز و، إذا كاLAZالفرد هو أبعد من هيئة رمسية الباز و
  .لألفراد

( كيف قبل قرار إدارة الزكاة احملكمة الدستورية 9فهذه الدراسة، هناك صياغة املشكلة، ومها: 
زاوا الدولة اإلسالمية العلى إدارة مؤسسة الزكاة يف جامعةPUU-X / 0290 / 08يف القضية رقم  

( كيف هي انعكاسات إدارة الزكاة بعد قرار احملكمة الدستورية يف 0موالنا مالك إبراهيم ماالنج. 
زاوا الدولة اإلسالمية ال على إدارة مؤسسة الزكاة يف جامعةPUU-X / 0290 / 08القضية رقم  

  .موالنا مالك إبراهيم ماالنج
احلقل  هذا البحث املدرجة يف البحوث القانونية التجريبية، واليت تتم على أساس البيانات يف 

كمصدر رئيسي هلا. يستخدم هنج هذا البحث املنهج الوصفي النوعي، وهو ما يعين أن البيانات 
  .املستمدة من املقابالت امليدانية. يف هذه الدراسة أسلوب التحليل املستخدم هو حتليل نوعي وصفي



ة اإلسالمية نتائج ميكن استنتاج ذلك؛ أوال، يف مؤسسة ايل زاوا جامعة الزكاة إدارة الدولال
زاوا يست حتت املظالت الموالنا مالك إبراهيم ماالنج فعلت ومنظمة تنظيما جيدا على الرغم من

، ولكن ممارسة إدارة وتوزيع الزكاة الشفافية اإلدارة هو املناسب من توقعات BAZNASالظل القانون
اجلواب أحصل من املخربين. زاوا و ال ورغبات احلكومة. ثانيا، مل يقدموا اآلثار منها يف حتقيق اهلدف

ويتضح هذا من قبل إدارة الزكاة ال تزال مثل قرار قبل احملكمة. ومع ذلك، فإن إدارة مؤسسة الزكاة 
 .زاوا رمبا تنافس ويكون مرجعا لإلدارة الزكاة يف اندونيسياالفي

 


