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 البحث صلخستم

 (MMM) مونديال حصالة مافرودي األعمال التجارية عبر اإلنترنت. ٥١٠٢ اينتان كوسوما ديوي، ايليا.
قسم القانون ال. البحث . ماالنجب (، مجلس العلماء اإلندونيسيين) MUIفي ضوء العلماء 

موالنا مالك  احلامية اإلسالميةامعة اجلريعة. الية الشالكحاام الشريعة. األ ، الشريعة التجاري
 املاجستري  نوير ياسنيكاتر د ال. املشرف: ماالنج إبراهيم

 .ماالنج مجلس العلماء اإلندونيسيين ، MMMالرئيسية :  كلماتال

 يف العصددر احلددديث ت ددوير مداجد دمددو جديددد ، تاكحددد  مددو اسدت.دام التانولوجيددا. بددد    دداهر العديدد 
 ت ي لد  دليدا البشدر مسدادد  البشدر سدريعة النمدو يف اندتنيسديا ددامني.  (MMM) يال كحصدالةموندد مداررتدي

٪ كو شهر بالنسبة لألش.اص الذين هم دلى استعداد للمسادد  ٠١مسادد  األنش ة إىل جانب تجود ماارأ  
نشدد ة ٪ إ ددارية كددو شددهر، تمددا إجا كاندد   ٠١بددال بو، مشددالة جديددد  الدد  هددا دلددى تشددك الو ددو  اكتسددب  

 .املسادد  املتبادلة تست.دم كمنصة ملمارسة األدمال التجارية

تقد  جري  الدراسة يف ماالنج ماالنج ألن اجملتمو لديا مصلحة قويدة يف االسدتامار، مدو تأدب  ن تادون 
تمو يف متوازنة لفائد  دالية يف االستامار  يضا إغراء إغراء الربح  ربا   .مة يف تق  قصري بسهولة. مما أعو اجمل

 األسرع موا من املدن / املناط  يف شرق جات  MMMماالنج 

( كيدددك  ادددن للممارسدددا  األدمدددال التجاريدددة دددد  ٠يف هدددذل الدراسدددة، هنددداك شدددياغة للمشدددالة، تهدددا: 
جملد  ) MUI( كيفيدة ددرا العلمداء ٥يف مديندة مداالنج.  (MMM) موندديال كحصدالة مداررتدي اإلنرتند 

 .(MMM) مونديال كحصالة ماررتدي ( ماالنغ بشأن األدمال التجارية د  اإلنرتن العلماء اإلندتنيسيني

يتضمن هذا البحث التجريبية البحث  ت الدراسة امليدانية القانونية مو هنج نودا. مت مجو البياندا  األتليدة 
ال. يف كحدني  ن مصدادر البياندا  من املراقبة امليدانية تالتفادو املباشر مو امل. ين املتعلقدة جمدال الدراسدة مباشدر   م 
 .الاانوية ال  مت احلصول دليها من الاتابا  تالوثائ  كحول القضايا جا  الصلة

هدا الوسديا اإلدالمدا بدني  دضداء  (MMM) موندديال كحصدالة مداررتدي كحصدل  دلدى النتدائج الد 
ندتق مسددادد  يف تددورري ٪ نقيددة مت احلصددول دليهدا مددن املشدداركني القيدام شدد٠١ملسدادد  بعضددهم الددبعت تاكتسدا  

هددو شدداو مددن  شدداال األلعددا  املددال دلددى  MMM  دضدداء إمددا قد ددة  ت جديددد .  ليددة  اددن  ن  لدد  إىل
هدو دمدو تاكحدد الد  ينبندا  نبهدا مدن  MMMمداالنج  ن  MUI االنرتن . تدالت  دلى جلك، يف ر يدا جكدر

 . إد اء  رر من رائد ، تمتيو إىل MMM خالل زرع جذتر دنصر من ددم اليقني، تلي  مسجال 

 


