
 ملخص البحث

كدونج " ىف سكان Taonنشاط البيع و الشراء بنظام ".  02002201رقم القيد  متقني، حممد ىربيانسو،
 (األحكام اإلقتصادية الشرعية ىف ضوء جتميع) نججومبا عاصمةمبني اسثانوية ك قةبتيك منط

كومية مونانا مالك امعة اإلسمامية احيف اجل حكم اإلقتصاد الشريعيحبث جامعي. كلية الشريعة قسم 
 ، املشرف: الدكتور احاج. خري األنام، الليسانس .، املاجستري. 0201 إبراىيم مانانج.

 ، البيع و الشراء، األرضنشاطال الكلمات الرئيسية:

 

. البيع ىو تبادل حاجات الناس البيعو، و من اتجاح ويفيغريه ل ةمساعد ون إىلالناس حيتاج
بضائع مع املال بطريق اإلفراحة امللكية و عن تراض وىناك شروط و أركان. و يف البضائع مع البضائع أو ال

" الذي يقوم بو اجملتمع قرية كدونج Taonالباحث نشاط بيع األرض باستخدام نظام "جيد تطبيق البيع 
بتيك منطقة ثانوية كسامبني عاصمة جومبانج. نشاط بيع األرض الذي حدث يف اجملتمع قرية كدونج 

دون  و املعني عدم احدودإىل األخر مع  صكسامبني عاصمة جومبانج ىو بيع شخمنطقة ثانوية  بتيك 
 كية األرض من البائع إىل املشرتي.        لنقل امل

" الذي Taonإنطماقا مما سبق. الباحث أراد أن يعرف كيف نشاط بيع و شراء األرض بنظام "
ك منطقة ثانوية كسامبني عاصمة جومبانج و كيف موقف جتميع األحكام حدث يف قرية كدونج بتي

". ىذا البحث حبث جترييب كيفي/نوعي. تقنية مجع Taonاإلقتصادية الشرعية من نشاط بيع و شراء بنظام "
التحرير  ىيالبيانات باملماحظة و املقابلة و اللسجمات. مث ىناك مخس مراحل يف حتليل البيانات 

 لتحقق، والتحليل، واخلماصة.والتصنيف وا
أما نتائج ىذا البحث فهي أن عقد البيع و الشراء عند ما يعقد بوجود بائع و املشرتي  و جيري 
فيو الشروط و العهود املتفق عليها بني املتعاقدين باللسان و قد يكون العقد بإحضار الشهود ىف نشاط 

" سنتني و لكن يف تطبيقو ينتظر حىت سنة.  مث Taonالبيع. أقل القضاء على البيع و شراء األرض بنظام "
نتقال ملكية األرض ايف جهة   وذلك البيع و الشراء فامللكية على األرض نا نقلها من البائع إىل املشرتي. 

نتقال حقوق امللكية منهما. بيع و األنو نا يوجد  ،جتميع األحكام اإلقتصادية الشرعية 19نا خيالف فصل 
 ملخالفتوطل ااجملتمع قرية كدونج بتيك منطقة ثانوية كسامبني عاصمة جومبانج ب وي فعلشراء األرض الذ

 شروط البيع و الشراء ىف جتميع األحكام اإلقتصادية الشرعية. 
 


