
 البحث ملخص
املضاربة البقرة دراسة حالة يف )، األخذ األرباح املبكر تقاسم الربح 09220059اروين بسطمى، , نصح الدين

، كلية الشريعة اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية (القرية بنيو تنعو مقاطعة فرعية فنصنغ رجينسي غريسك
موالنا مالك إبراىيم ماالنج 

  . الحاج دحالن تمرين الدكتور الماجستير: املشرف

 
 (مضربة)أخذ النتائج يف اول وقت ، تقاسم الربح : كلمات البحث

 
من املعروف النتائج و  للتعاون من أجل الطرفني التعاون لتقسم النتائج بعد هناية العقد بني يفالربح الذي حصل 

  يعين الربح من حصل النتائج طلب يف اول وقت مع حزب مدير كانولكن اذا,  فيوأنو مقدار الربح الذي حصل
ألن مثل ىذا التعاون حتتوي على الشك حلصول , قبل انتهئ العقد ميكن أن يؤدي إىل املشاكل بني أطراف العقد

 متعلق مع األخذ  ,غريسك مديرية رجينسي , مقاطعة فرعية فنصنغ, يف القرية بنيو تنعو و ىذا امر يكونالربح
 . الكاتب إلجراء البحث هبذه املشكلة الباحثىذا شرط الذي تشجيع, الربح املضربة يف اول وقت

 
كيف تقسيم النتائج على العقد املضاربة البقرة يف القرية : األول : ان يكون صياغة املشكلة عن ىذا البحث ىو 

ملاذ يؤخذ املضارب النتائج الربح يف اول وقت : الثاين .  غريسيء مديريةبنيو تنعو مقاطعة فرعية فنصنغ رجينسي
لشريعة اإلسالمية ان أخذ املضارب النتائج الربح يف اول وقت ا  يفكيف اآلراء: الثالث . قبل انتهئ العقد

 .العقداملضاربة البقرة
 

ر اد مص و هنج نوعي وصفي علىمث النهج املتبع يف ىذا البحث باستخدام. ىذا البحث ىو البحث التجرييب
البيانات اليت احلصل عليها بطريقة . البيانات املستخدمة يف ىذا البحث ىي مصدر البيانات األولية والثانوية

 حتليل البيانات عن طريق حفر البيانات وحتليلها واستخالص النتائج من  يتم علىمث. املقابلة واملالحظة والتوثيق
 .ىذه القضايا الضرورية

 
أوال، ألهنا أصبحت ثقافة، مث نتائج التوزيع اليت أجريت يف قرية :  ىذا البحث ميكن وجدت على النحو التايلومن

 أي اتفاق شفهي منذ البداية، فإنو ينبغي أن يكون خطاب اللفظي والنسبة املئوية للوقت للنتائج ألنو مت ,بنيو تنعو
ثانيا، واألخذ النتائج يف وقت سابق مع املضارب بسبب عوامل اقتصادية، ال ينبغي أن . تضمينو يف أركان املضاربة

ثالثا، أن يكون ىذه حالة وفقا للشريعة .  بالتأكيد ال فائدة الىت ميكن حتقيقهااملضارب ألنيتم ذلك عن طريق 
. نو ينبغي على أساس من رضاء ان كال الطرفني أل ألن القانون من طبيعتو معاملة يعىناإلسالمية،

 


