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 امللخص البحث

اْلجرة عن  1122عام  84إجراء نظام احلكومة رقم ، 22121211سييت خريية، رقم القيد: 
على نوع القبول احلكومي غري اخلراج اجلاري ىف وزارة الشئون الدينية )الدراسة ىف إدارة 

الدينية ديكيت ناحية الموجنان(. املقال. قسم اْلحوال الشخصية، كلية الشئون 
الشريعة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسًلمية احلكومية، حتت اإلشراف  فريدة 

 الشهداء املاجستري.
 

 إدارة الشئون الدينية، عقد النكاح، أهبة النكاح.الكلمات املفتاحية   
بّّي أّن  12عن تسجيل النكاح يف املاّدة  1112عام  22رقم كان نظام الوزير الّدييّن   

عقد الّنكاح يؤّدى يف وزارة الشئون الدينية أو يف خارج وزارة الشئون الدينية باتفاق موظف تسجيل 
(. لكن ال يتعّي مصرف عقد النكاح خارج وزارة الشئون الدينية. على أن اجملتمع  PPNالنكاح )
نكاح منعقدا خارج إدارة الشئون الدينية. تسّبب صعوبة النقلّيات, وعدم على جعل عقد ال يتعّودون

املصاريف و الطرائق على أخذ مصرف النقلّيات من أهل العروس, ورأى بعض قّوام احلكم أن ذالك 
هبة للموظف غري املرتب . وُوجد بعض اللقطات الوحشية عملها موظف املناكحة يف وزارة الشئون 

املرّتب أجرة النكاح  1122عام  24لك أصدرت احلكومة النظام احلكومي رقم الدينية قديري. لذ
املنعقد خارج إدارة الشئون الدينية أم داخلها. ويهدف هذا البحت ملعرفة إقامة النظام احلكومي رقم 

ىف إدارة الشئون الدينية ديكيت , وما أثارها على انعقاد عقد النكاح ىف إدارة  1122عام  24
 دينية ديكيت.الشئون ال

مناهج البحث املستخدمة ىف هذا البحث هي املناهج امليدانية املؤسسة على النهج النوعي.   
ومصادر البيانات املستخدمة هي مصادر البيانات األساسية املكتسبة من التساؤل، والسرب، والتوثيق  

ير، والتصنيف، والّتبّّي، كاملناهج ىف مجع البيانات. مث إحلاق ذلك بتنظيم البيانات على هنج التحر 
 والبحث املختتممة بإخراج النتيجة.

ومن البحث ىف ذلك حصل الباحث على البيانات على أن إقامة النظام احلكومي رقم  
ىف إدارة الشئون الدينية ديكيت جتري جريا حسنا, ولو كان يوجد األشياء املختلفة بالنظام  24

( ألداء  PPNحّل أجرة عملّية موظف تسجيل النكاح )اجلاري يف كّل ورقة الدفعة من املصرف و 
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. 24عقد النكاح خارج إدارة الشئون الدينية. دفع اجملتمع أجرة النكاح على ما كان ىف النظام رقم 
, 24وموظف املناكحة مل يستلم أو يطلب أجرة من اجملتمع. وبعد إجراء هذا النظام احلكومي رقم 

 24لشئون الدينية أعلى من قبل إجراء هذا النظام احلكومي رقم تطّورت عقود النكاح داخل إدارة ا
. قبل إجراء النظام 1122منعقد النكاح يف إدارة الشئون الدينية عام  162,هذا يفهم من 

, وأما خارج إدارة الشئون % 4أو  12ينعقد النكاح يف إدارة الشئون الدينية  24احلكومي رقم 
ينعقد النكاح يف إدارة الشئون  24النظام احلكومي رقم  . وبعد إجراء% 22أو  264الدينية 
 .% 11أو  41, وأما خارج إدارة الشئون الدينية % 11أو  42الدينية 


