
 مستخلص البحث
 

  برنجاعنبين الموردين والتجار" جاالف ياور"العقد ، 10220033برسيت يونيىت ساري، 
المضاربة نظرة عامة العقد في قانون تجميع االقتصاد )توبان - سوق البقالة جتيروجو 

البحث ، القسم القانون التجاري الشريعة، الكلية الشريعة، اجلامعة والية . (اإلسالمي
 . اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 املاجستري  ,.اليسانس, ما خري األن,احلاجالدكتور: املشرف
 برجناعنالعقد ، جاالف ياور ، املوردون، التجار: الكلمات الرئيسية 

حيث يأيت . منطقة توبان- جاالف ياور أنشطة البيع والشراء الواردة يف سوق حي جتريوجو 
حيدد مواصفات البضاعة والسعر يف اليوم . بائع مالبس رجالية املوردين من ترويج وبيع البضائع

مع دفع يف هناية األنشطة التجارية  (أي أول مرة املوردين البقالة والتجار التقى وقدم االتفاق)األول 
مث يف اليوم التايل املورد يضع فقط نفس العناصر، ولكن وزنو أو كتلة من السلع خيضع . يف السوق

خبصوص دفع مصنوع . لذا املوردين ال تفي البقال. للتغيري يف البقال الوقت مل تبدأ النشاط التجاري
ال جيوز أن تعاد البضائع املوردة من قبل املورد إىل . يف هناية األنشطة التجارية يف السوق مستمر

. املورد بواسطة البقال تنفد إذا مل يتم بيعها ىذا البند
املؤلفني من ىذه املشاكل يريد أن يعرف كيف ياور جاالف بني املوردين والتجار للبقالة يف 

منطقة توبان وكيف يتم مراجعة ىذه اإلجراءات من القائمة جتميع قانون - حي سوق جتريوجو 
(.  KHES)املضاربة يف االقتصاد اإلسالمي 

تقنيات مجع البيانات عن طريق املالحظة . البحث يتضمن ىذا دراسة جتريبية مع هنج نوعي
يف حني مراحل تقنيات حتليل البيانات والتحرير، تصنيف، التحقق وحتليل . واملقابالت والوثائق

.  وختامية
تتم - النتائج ىذه الدراسة ياور جاالف بني املوردين وجتار البقالة يف سوق حي جتريوجو 

 الفقرة املادة 231، مناقشة املضاربة الواردة يف املادة KHESمراجعة منطقة توبان باستخدام 
ىذا لو عالقة مع السلع غري املباعة . أن ال كل الشروط وفقا لألحكام الواردة يف فيو (2 )254

 قررت أن الفوائد ىي KHESبينما يف . املباعة، وىو املسؤول عن ذلك ىو بائع مالبس رجالية
 .إذا األرباح ىي جزء من املشاعات، وىو نفس خسارة. جزء من املشاعات


