
 البحث مستخلص

الميثاق كمىترأن بتصميم فالسما الماشية . ٧٢٠٠٢٢٠١،محمد دوى بودى هارى يانطوا

(. حكومى اإلقتصادية الشرعية)دجاج برايلر فى قريتة توري طويانىغ رجوصو باسورون 

رسالة البحث، قسم القضاء التجاري كلية الشريعة بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .الماخستر .إفتى نشيعة:  المشرف. االنقالحكومية م

  .بتصميم فالسما، الميثاق كمترأن :  الكلمات المفتاحية

 

يشكال , الميثاق كمترأن بتصميم فالسما فى قرية توري طويانيغ رجوصو باسوران

بحدود رأس مال  .ميثاق كمتران التي يصل بين مؤسسة صناعية باالماشية الدجاجة فالسما

ميثاق كمترأن  . يق الخلفية ماسية دجاجية فالسما يعمل الميثاق كمترأنوتكتولوجى وتسو

كمترأن يستطع ان يضمن , تحصل ان يعلوالمسئلة صرف او كيفية النتاج فى التاجر الميثاق

لكين مسئلة فى وشيقة تعمد التى اليكتب . المسئلة التسويق او طبقة الثمن النتاج المواشي

 .الفترة تعمد

 

كمترأنبا الماشية فالسما فى الماشية د ان يعرق كيف عمال ميثاق هذا البحث بقص

توري طويانيغ رجوصو باسوران و كيف حكومى اإلقتصادية الدجاجة برايلر فى قرية 

 .هذا البحث يبحث بتقريب يوردس صاصيالجيس.الشرعية عن ميثاق كمتران بمثاق فالسما

 

 البيانات مصدر. اجتماعي قانوني نهج باستخدام تجريبية دراسة البحث هذا يتضمن

 من العديد من والمالحظات الصور شكل في والوثائق المقابالت من عليها الحصول

 البيانات معالجة يتم ذلك، على وعالوة. الشركة والبالزما األساسية المزارعين أن المخبرين

 .البيانات دقة لتحليل

 

 المشاريع واتفاقات البالزما، جوهر نمط مع شراكة اتفاقات ممارسة أن البحث هذا نتائج

 توفير واجب البالزما مربي. والتدريب واألدوية واألعالف الدواجن لتوفير ملزمة األساسية

في الشراكة هذه. للحصاد جاهزة لتصبح الدجاج قن ورعاية  KHES حسب .شراكة دعا 

التعاون هذا ويسمى النوع،  المسؤولية ءوعب المال، رأس من كمية ألن وذلك عنان، شراكة 

 هذه في ذلك، ومع. البعض بعضها مع المساواة قدم على ليست الطرفين لكال والفوائد

الظروف كل ليس الوفاء الشراكة  األرباح وضوح نسبة في نقص عن ناتج وهو .شراكة 

العقد وذكر قانونا، لذلك. األولي العقد في تحدد لم االتفاقية ومدة الطرفين قبل من المحققة  
قبل تنفيذها يمكن ال والتي ،(تالف) التعاون الكمال في شراكة ممتاز انا شراكة   القضاء ألنه 

 .عليها
 


