
البحث  الملخص
 CV ANEKAيف املوازي اإلستصناع عقد ديوان الشريعة الوطنية عن فتوى تطبيق، 2013،عمرة، حبيبة

TUNGGALS و PT MERAKINDO MIX(  و األسفل الشارع صيانة تطوير مشروعدراسة 

conblock  اجملانني مستشفي يفاإلدارة وخدمات املنزلية. Dr. Radjiman Wediodiningrat  حبث
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة، الشريعة كلية، الشرعية التجارة قانونشعبة , جامعي

 . املاجستريحري مصلح املشرف، ماالنج احلكومية
 

 .الموازي إستصناع ديوان الشريعة الوطنية، فتوىتطبيق،  :كلمات الرئيسية

املعاىدة ىو فعل قانوين الذي يربط شخص اىل اآلخر، واإلتفاق القانون العقود ىو فعل قانوين استنادا  
إىل اإلتفاق لتؤدي إىل العواقب القانونية، وتلك العواقب القانونية وقعت لوجود اإلتفاق الصحة وتصبح نظاما 

 يأذن املشرتي وميكن أنكما ىو احلال يف اتفاق عقد البيع والشراء باإلستصناع، . أوقانونا للقائمني عليها
، وعند استخدام PPKمع شرط أن املوفر قد نال اإلذن قبل من  .للمستصنع استخدام فرعية العقد لتنفيذ العقد

فرعية العقد بشرط االإستصناع األول الذي ال يتعلق على اإلستصناع الثانية، وال جيوز للمستصنع إختاذ اهلوامش 
. خالل البناء من الصانع ألنو ال يوافق مع املبادئ الشريعة

 ومن املشاكل املذكورة الباحث يريد أن يعرف النظام التنفيذ يف عقد اإلستصناع املوازي يف مشروع البناء 
 .Dr .مستشفى المجانين,CV Aneka Tunggals, PT Merakindo Mix)من قبل األطراف 

Radjiman Wediodiningrat) جملس  /22 ويريد أن يعرف التطبيق الفتوى رقم جملس الشريعة الوطنية رقم
 الطريق صيانة يف اتطوير  عن بيع إستصناع املوازي يف املشروع III/2002/جملس علماء اإلندونيسي-الشريعة الوطنية

 Dr. Radjiman . المجانين مستشفى. يفاإلدارة وخدمات املنزلية  conblock و األسفل

Wediodiningrat 
وطريق  . ومجع البيانات بطريق املقابالت والوثائق .ىذا البحث يتضمن حبثا جتريبيا مع هنج نوعيو 

أما طبقات حتليل البيانات ىي التحرير، والتصنيف . اختبار صحة البيانات املستخدمة ىو الطريق التثليث
 .والتحليل

 PT Merakindo Mix و CV Aneka Tunggals  ونتيجة ىذه البحثة أن يف اتفاق املشاركة بني
اليت قد مت تناوهلا يف وثائق  .Radjiman Wediodiningrat  مستشفى المجانينقد نالت املوافقة من قبل

العقد، ونوع اإلتفاق املستخدم ىو اتفاق إمجايل، أما املسؤولية بني الطرفني ال تعتمد، وتعيني الثمن قد اتفق عليو 
 . من الصانعإتخاذ الهىامش خالل البناءيف العقد عند عملية املزادات، ولذلك ميكن أن يكون املستصنع ال يعود 

 


