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  صلخستامل

ل على نتائج عمليات يف مصانع مي ادلمارسة للحصو و : "تقالبحث اجلامعى. ادلوضوع  ،4102ىدايىت.عام  نور معرفة
م""يف ادلنظور اإلسالكمفول كرييب موجوكرطو   السكر  قصب  

 دكتور احلاج أمحد جالل الدين ادلاجيستري:    ادلشرف 
  ، إجراءات مشاركة ادلمارسة، لنتائج دراسة اإلسالم.ممارسة شاركةتقومي ادل:   الكلمات الرئيسية

 
 

، ومصانع السكر ى" االطراف اليت تقدم خدمات ادلزارعني طحن لية نتائج العمليات من قصب السكريف العم
 .ينما قصب السكر ىو منتج قصب السكر من ادلزارعني الذين حيتاجون إىل خدمات طحن مطحنة السكرب.قصب السكر

، و معاجلة لمزارعني ل شراء البذور واألمسدةتقدمي قروض رأس ادلال ل كمفول كرييب يف تنفيذ مصانع السكر التعاونية
ولكن العالقة التعاونية بني مصانع . ٪ للمزارعني لزرع 01٪ و  01ل كانت نتائج ادلصنع و ادلزارعني وفقا ل اتفاق . الًتبة

يف نتيجة لل قصب للمزارعني يشعر احملرومة يف نظام تقاسم الذي مت القيام بو من  .السكر وادلزارعني ليست متناغمة دائما
فول كرييب يف كم من أجل خلق التوافق ال بد من تقييم نتائج ادلمارسات العمليات دلصنع قصب السكر. قبل ادلصنع
يف  كمفول كرييب  وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد كيفية تطبيق النتائج إىل ادلمارسة يف مصنع سكر. موجوكرطو

من ىذه اخللفية اليت أجريت ىذه الدراسة حتت عنوان " نتائج ادلمارسة تقييم العمليات ل قصب  . ادلنظور اإلسالم"
  ادلنظور اإلسالم"". يف موجوكرطو يف كمفول كرييب  السكر مصنع

تستخدم ىذه الدراسة ادلنهج الوصف" النوع" حيث كان اذلدف ىو وصف منهجية الًتكيز على البحوث على  
بسيط البيانات اليت تتم ويهدف حتليل البيانات لت .أشخاص 4ختضع الدراسة ىناك  .نتائج األعمال قصب السكر

، وادلقابالت ) ادلقابالت ( ل عليها عن طريق ادلالحظةيانات اليت مت احلصو الب. ، مما جيعل من السهل قراءة وتفسريمعاجلتها
 . )حتليل البيانات من خالل ثالث مراحل : اختزال البيانات، وعرض البيانات، و االستنتاج ) التحقق .و الوثائق

 

شريعة اإلسالمية منظور ال كمفول كرييب   وقد أعلنت نتائج البحوث التعاونية مع قصب السكر نبات ادلزارعني
طاحونة  كمفول كرييب   م العائدات يبيف حني أن ممارسة تقاس .أسباب وجيهة وفقا ل شروط العقد يعًتض الصالحية

 . السكر مع ادلزارعني قصب وفقا ل مفهوم العدالة يف الشريعة اإلسالمية

 


