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 ، املاجستريالشرف : الدكرت نويرايسني
 قانون جتميع االقتصاد اإلسالمي.و نظام الصفقة، و بيع وشراء،   :الرئيسية اتملكلا

 
فقه اإلسالم معروف  يفمع غريهم. هذا اإلحضار  عالقةاحلياة البشرية من  ختلوككائنات اجتماعية، ال 

 املة غري متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. منهاعاململة. ممارسة يف اجملتمع، كثري وجدت أنشطة اعاملمبفهوم 
موجوكريتو. يف  ،جاتريجيو نغرانبوت، ،فادانق اسري  يف القرية صفقةشراء وبيع حديقة الصخرة مع نظام ة ممارس

حتديد سعر  احلجر القائمة يف الرتبة. مقياس رفونالتطبيق للبيع والشراء، البائع واملشرتي هي على حد سواء ال يع
بيع عندما مت الالوقت. حيث سيتم انتهاء عقد  إىلالبيع املتفق عليها استنادًا إىل مساحة األراضي ودون احلد 

 حمتوى الصخور يف املنطقة. نتهاءا
لدراسة: أواًل، كيف اثنني من القضااي اليت سوف يتم الرتكيز يف هذه ا وجد، بحثاستنادًا إىل خلفية ال

موجوكريتو؟  ،جاتريجيو نغرانبوت، ،فادانق اسريقرية  جمتمع صفقة يتم ممارسة شراء وبيع حديقة الصخرة مع نظام
 صفقةممارسة شراء وبيع حديقة الصخرة مع نظام  حنو"جتميع أحكام الشريعة االقتصادية"   استعراضالثانية، كيف 

 موجوكريتو؟ ،جاتريجيو نغرانبوت، ،فادانق اسرييف قرية 
. مصادر البياانت األولية لكيفينهج اهذا البحث نوع من البحوث القانونية التجريبية اليت أجريت مع امل

يف  صفقةيف بيع وشراء حلديقة الصخرة مع نظام حنو املشرتكون املستخدمة يف هذه الدراسة هي نتيجة املقابلة 
املدعي عليه الذي  حنوم عن طريق استخدام أسلوب املقابلة العميقة . أسلوب مجع البياانت يتنغرانبوتالقرية 

 تصنيف، والتحقق منها،التحرير و ابلجتهيز البياانت يبدأ حث االب أمايتحدد أبسلوب أخذ العينات اهلادفة. 
 ، واخلتامية.والتحليل

 نغرانبوت، ،انق اسريفاد  يف القرية صفقةشراء وبيع حديقة الصخرة مع نظام ة أن ممارسوأظهرت النتائج 
اليقني فيما يتعلق بفرتة  عدمغياب اتفاق على كمية وحجم احلجر، و مع لفظيًا  عقدي موجوكريتو. ،جاتريجيو

 مساحة األراضي، وميكن مواصلة التعدين القيام به حىتر قدامسعر البيع يتم فقط استنادًا إىل  ثبيتالتعدين. وبت
بيع حجر مع  ، أنادًا إىل مالحظات جتميع أحكام الشريعة االقتصاديةاستن األرض. انتهاء حمتوايت احلجر يف

جتميع  ۶۶املادة و  ۶۷من الكائنات املبينة يف املادة ألهنا مل تستوف شروط البيع والشراء صفقة هو ابطل نظام 
 أحكام الشريعة االقتصادية.

 


