
  امللخص
عناصر حلنفي ( .يف تقنني الشريعة لالقتصاد اإلسالمي العقد الشركة ،11220105 عفيفة نورأستويت.

ادلشرف :دوكتور   ،ماالنج اجلامعة اإلسالمية يف، كلية الشريعة،  الشريعة التجاريالقانون ، قسم ألبحث  )ومالكي
 احلاج عباس عرفان ادلا جستري .

 مذىب حلنيفة و مذىب دلالكو الشركة و  عناصرال :كلمات البحث

عن احملاكم الشريعة يدعو  9999لسنة  9بشأن تعديل القانون رقم  6002لسنة  3تقنني القانون رقم 
إىل تغري كبري يف حالة وجود احملاكم الشريعة يف إندونيسيا. وبإضافة إىل السلطة اليت أعطيت يف جمال قانون األسرة 

 تقنني الشريعة لالقتصاد اإلسالميإلسالمي. موقف اإلسالمية، أذن احملكمة أيضا تسوية للقضية يف جمال االقتصاد ا
تقنني الشريعة لالقتصاد اإلسالمي بشأن  6009( لسنة 6رقم ) (PERMA) ينطبق على احملكمة العليي يف قواعد

، العقد الواحد اليت طورت واستخدمت على نطاق واسع يف  تقنني الشريعة لالقتصاد اإلسالميمناقشة  . انطالقا من
عند  اخلالفات يف الشركة العقود تقام يف شكل احلليب و الشركة العقود. وجدت الشركة.الشركة،  منها ىو جمتمع واحد

 .العلماء ادلالكي واحلنفي

مشريا إىل اخللفية ادلذكورة ، وجدت بعض ادلشاكل اليت تتطلب ادلناقشة ادلركزة. أوال، ما ىي مقارنة 
تقنني الشريعة مقارنة العقود بني احلنفي وادلالكي يف  ؟ ثانيا، كيف عقود عند احلنفي وادلالكي الشركة العنصر يف

 لالقتصاد اإلسالمي ؟ 

لرد صياغة ادلشكلة، اخرتنا طريقة دقيقة . ىذه الدراسة ىي ادلعياري أو األدب أليت تدرس ادلواد القانونية 
والنهج ادلفاىيمي. دراسة الوثائق اليت على حد سواء يف التشريعات والكتب واجملالت. النهج ادلتبع ىو هنج القانون 

 أجريت يف جتميع البيانات. ويتم حتليل عن طريق متنوع من التفسريات كما ىو وارد يف علم القانون. 

 

 شركة مشروع اتفاق أوال،وبناء على أساليب البحث ادلستخدمة ، وجدت نتيجتني يف ىذه الدراسة. 
 يف. شركة من وأنواع العقد وشروط متناغم، يف اختالفات وجود حالة يف أنو وادلالكي احلنفي ادلذىب يف ادلقارنة عنصر
 ادلشرتك ادلشروع اتفاق عناصر مقارنة ثانيا،. شركة اتفاق وجزئيا وئام يف جزئيا ادلعىن، يف التشابو أوجو ىناك أن حني
 ليست احلنفي ادلذىب ألحكام حنفي إىل ميال أكثر اإلسالمي، االقتصاد جتميع يف القانون مدرسة وادلالكي احلنفي بني

تقنني الشريعة لالقتصاد  يف أيضا القانون احلنفي ادلذىب السماح ىو بو ادلسموح أن لدرجة جدا ضيقة شركة ترتيبات
 .اإلسالمي

 


