
xviii

المستخلص

تطبیق اإلتفاق مستحقات الدیون بین فالح قصب السكر . 2015. 11220048نیال أردیانا، 
نظرة عقد القرض ( في كالیفاري ماالنق (KUD)و جمعیة تعاونیة وحدة القریة 

في كلیة الشریعة شعبة أحكام التجارة الشریعة . بحث علمي)في الفقھ الشافعي
. بجامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة ماالنق

. برھان الدین سوسامطوا الماجستیر: المشرف 

جمعیة تعاونیة وحدة ، فالح قصب السكر، تطبیق اإلتفاق مستحقات الدیون: الكلمة األساسیة 
لقرض في الفقھ الشافعیة، عقد افي كالیفاري ماالنق(KUD)القریة 

عامة كمؤسسة مشروع تجاریة التي (KUD)جمعیة تعاونیة وحدة القریة كانت 
والشیئ . تفضل بناء اقتصادیة الشعبیة من خالل القرض والدیون وسیستفید المجتمع منھا

جمعیة المستعار مازال في شكلھ الكامل في مدة ارجاعھ أو إعادتھ وھا ھوالذي وقع في 
جمعیة تعاونیة وحدة القریة ویوجد كثیر من المشكالت في . (KUD)حدة القریة تعاونیة و

(KUD) منھا الدیون بینKUD و الفالح مثل تعطل التسلیف أو اإلئتمان ألن الدائنین
. الیستطیع ان یراجعوا الدیون  ویدفعواھا على وقتھا وغیر ذلك

فالح بین مستحقات الدیونتطبیق اإلتفاقكیف ) 1: واألسئلة في ھذا البحث ھي 
تطبیق كیف ) 2؟، في كالیفاري ماالنق(KUD)قصب السكروجمعیة تعاونیة وحدة القریة 

في (KUD)فالح قصب السكروجمعیة تعاونیة وحدة القریة بین اإلتفاق مستحقات الدیون
ونوع ھذ البحث بحث . حسب نظرة عقد القرض في الفقھ الشافعي ؟كالیفاري ماالنق

ویجمع البیانات األساسیة والثانیة . استخدم ھذا البحث مدخل القانون اإلجتماعي. بيتجری
بطریقة المقابلة والمالحظة والوثائق التي تستمر بالتصحیح والفتش والتركیب والتحلیل 

. دقیقة

األول، بأن الفالحین قصب السكر یجعلون : ویستنبط من ھذا البحث نقطتین 
KUD ویستفیدون منھ لشراء جذر القصب وتكلفة . استعار الفلوسمن مكان إحتمال في
وفي إرجاعھ أي الفلوس حسب اإلتفاق بینھما  وھي بأن في اإلرجاع أو إعادتھ بأخذ . رعایتھ

كنتال لكل ھكتار من إنتاج حصد القصب الذي یرسل إلى مصنع السكر ویزید منھ 600
والثاني . لكل ھكتار في كل السنة15.000أو % 9،25األسعارمن اإلستعار، وھم یكلفون بـ 

، والباقي من دفاع الدیون یمكن أن یعمل جارج اإلتفاق األول وإال فالعقد األول نوع من 
.  وبالنظر إلى عقد القرض في الفقھ الشافعي  فحكم العقد الیجوز أو حرام. الربا


