
 ملخص البحث
 

 املعاىدات الشرعيةنون ايف ق زمالالعقد ال معيارإعادة اإلعمار من  ،82002201 ،أمي خليفة
بقسم  جامعي،حبث  ،(يالشرع  BTNيف الالزم العقد  دراسة احلالة على معيار)
موالنا )امعة اإلسالمية احلكومية اجلب ،يف كلية الشريعة ،اإلسالميقتصاد الم ااحكأ

 املشرفاملشرف األول: الدكتور حممد نور يس,املاجستري.  ج.نماال (مالك إبراىيم
 املاجستري.  ،الثاين:الدكتور سوديرمان 

 
 .المعاهدات الشرعيةقانون  ،زمالالعقد ال معيار ،الرئيسية : إعادة اإلعمار اتالكلم

 
 ،يسهل على املتعاقدين. يف تطويره يذال زمالالعقد ال معيارتفاق صفقة األعمال خبط مع ا

للسهولة يف التعامل. رغم أهنم يستعملون عناصر  زمالالعقد ال معيار الشريعةتستخدم الوكاالت 
فإن سهولة  ،من اجلهة الفلسفية واالجتماعية والقانونية. لذلك فيو التزال عيوبو  ،الشريعة فيو

قانون ت التتناسب مع خطو  منو عادة اإلعماريلزم اف ،املعاملة ليست سببا مطلقا لتجاىل العيوب
 أو نظريا. كان  ايأساس ،املعاىدات الشرعية

 BTN يف  زمالالعقد ال معيارتركيز املشكالت على ىذا البحث ىو تطبيق استمارة 
أما الغرض من ىذا البحث و . املعاىدات الشرعيةقانون ومفهوم املثالية فيو على خطوة   يالشرع

تم إىل حتليلو.  يمث  ،من ناحية عيوبو و مزاياه الالزم العقد  معيارتطبيق استمارة  ةعرفمهو ف
 زمالالعقد ال معياركون يل زمالالعقد ال معيارمن  إعادة اإلعمارادة ملم نتائج ىذا التحليل اإستخد

 .الشرعيةاملعاىدات قانون املثايل يف 
بحث عما ىو مكتوب يف ة الذي تاملذىبي أو من البحوث النصوصيةىذا البحث نوع 
 يف طريقةو املفاىيم. ال ننيانهج القنو امل ىذا البحث ىو نهج املستخدم يفالتشريعات والقوانني. امل

 بيانات القانونية من بياناتالدراسة املكتبة على ىي  يف ىذا البحث بيانات املستخدمةالمجع 
 النوع القانونية املستخدمة ىي التحليل بياناتالحتليل  يف طريقةال. حاجيات وضروريات وحتسنيات

 يف التفسري. يب املوضوعيركز على األسالي الذيالعرض والتفسري و  التصنيفو  احلفظطريقة ب
ستخدم عقود التشريع ي يالشرع BTN يف  زمالالعقد ال معيارنتائج ىذا البحث ىي أن 

 املعاىدات الشرعيةمفهوم قانون  ندحىت يتم العثور ع ،هلا مزايا و عيوب ،ذلكب بشكل عام. و 



أن  ،الفهم. ثانيايف  وسهال ابسيط املعيار كونيأن  ،: أوالوىي ،املثاىل زمالالعقد ال معيارجلعل 
عدم وجود  ،يلزم التناسق يف العقود املستخدمة. رابعا ،تعريف للمصطلحات املعقدة. ثالثااليوجد 

وجد يأاّل  ،لتشريع و عناصر العقد. سادسامطابقا با شروطالوضع  ،تعارضة. خامسااملشروط 
 القانون جمال كليف   ستيعابالعلى ا ةقادر  ةدفاى إعادة اإلعمار تكون ذلكبو  .شروطا غري واضح

 زمالالعقد ال معيار يف اوبسيط اواضح اوصفأخريا، فإنو يوفر و  و.في املنطقي تناقض، إلزالة اإلجيايب
 .يالشرع BTN  يف


