
 الملخص

. استعراض جتميع احلكم االقتصادي الشريعة علي مدى احلياة الضمان يف 0200، 25002290فردوسي، حممد فهمي. 
كلية الشريعة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك املنتجات التثربور. حبث جامعي، قسم احلكم التجاري الشريعة،  

 عرفان املاجستًن .إبراىيم ماالنج، املشرف: الدكتور عباس, احل

 عمر الضمان، تثربور، و جتميع احلكم االقتصادي الشريعة الكلمات األساسية:

مع ضمانتعييناملعتاد أو الضمان.   ىناك الكثًن من الطرق اليت البائعٌن جلذب املشرتين يف وقت احلاضر ، واحد منهم
كان الضمان أيضا نوعا، يف الوقت احلاضر يعرف شكل الضمان اجلديد ىو الضمان مدى احلياة أو الضمان مدى احلياة، ولكن 
نادرا ما سوف تنتج شركة البضائع وقتا طويال. عامل الشريعة اإلسالمية ينص أيضا على أن االتفاق ينبغي أن تكون واضحة وعلى 

يف احلكم االسالم يعرف عن الوعد يعين جيب عن يوسي علي الشرط  .أساس االستعداد والتأىل واحلصول على طول جيدا
 االسالم

يف ىذه الدراسة ىي صياغة املشكلة، وىي: ا( كيف ما ىي آلية للحصول على الضمان مدى احلياة يف الضمان شرط 
كيف ميكن استعراض جتميع االقتصاد الشريعة اإلسالمية الضمان مدى احلياة   مدى احلياة على املنتجات البالستيكية تثربور، ب(

على آلية منتجات بالستيك تثربور. الغرض من ىذه الدراسة، وىي: ا( حتديد آلية احلصول على شرط الضمان من مدى احلياة 
االقتصاد الشريعة اإلسالمية الضمان مدى الضمان مدى احلياة يف املنتجات البالستيكية تثربور، ب( للعثور على استعراض جتميع 

 احلياة على آلية منتجات تثربور البالستيك. 

وكانت ىذه الدراسة يف فئة البحوث القانونية املعيارية الستخدام مواد املكتبة كمصدر للبيانات البحوث. يستخدم ىذه 
انونية النوعية. يف ىذه الدراسة، معاجلة الباحثون بيانات مت الدراسة على املنهج املقارن. يف ىذه الدراسة، وسيلة ملعاجلة املواد الق

احلصول عليها من شرط الضمان مدى احلياة على املنتجات تثربور لشرح معىن الضمان مدى احلياة وحتليلها باستخدام جتميع 
 .االقتصاد الشريعة

، وىي: أ( جاء املشرتين إىل املوزعٌن نتائج ىذه الدراسة نوعان من االستنتاجات، يعين:أ( الضمان آلية عمر تثربور
منصبو، ب( املوظفٌن املوزعٌن ودراسة ما إذا كانت العناصر ادعى املدرجة يف أحكام الضمان مدى احلياة، ج ( عملية استبدال 

 من معلومات البضائع املعيبة العادية وغًن العادية معيبة. ب( جتميع قسم االقتصاد اإلسالمي قانون الفصل العاشر املادة أربعة

عار والضمان مدى احلياة شرط تثربور، وىناك ثالث نقاط لتحليل البحث، وىي العقد، الذات واملوضوع. وىناك مخسة فرق '
 .وأربعة املعادالت


