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  .ماالنج ، مالك اإلسالمية موالنا ابراهيم اجلامعة احلكميةكلية الشريعة. 

 املاجستري: مصلح هريي ، فمشر 
 .العدالة، ورانالكلمات األساسية: إن مبدأ 

هي واحدة من املنتجات مبا يف ذلك   (BMT)بيت املال والتمويل املنتجات اليت تقدمها مؤسسة التعاون املال من 
املنتجات اليت متول املنتجات ران (الرهن العقاري). ومشلت املنتجات ران (الرهن العقاري) على املدى القصري لرأس املال العامل. حىت 

 الرهن ا ما نسمع أو نعرف، أن الشركة ليست سوى الرهن العقاري الرهن عموما، لكنه ال ميلك التمويل املنتج راناآلن، وحنن كثري 
(BMT) العقاري الذي يقوم على أساس املبادئ اإلسالمية. بشكل عام، ومنتجات متويل ران (الرهن العقاري) على BMT 

م الوفاء من قبل شخص الذي يرغب يف إجراء املعامالت، وألن العدالة هي الذهب البيدق. يف صفقة، وهو شرط للعدالة وجيب أن يت
ا يف مجيع جوانب احلياة، مبا  BMT واحدة من املبادئ اإلسالمية اليت جيب أن تطبق على واملبادئ األساسية اليت جيب التمسك 

 .يف ذلك احلياة االقتصادية
  ن هذه الدراسة من أجل معرفة كيفية تطبيق عقد رهن الذهب يفمن جمموعة متنوعة من مبدأ الناشئة، وأجرى الباحثو ف

BMTوكيفية تطبيق مبدأ العدالة للتعاقد ران الذهب يف ، BMT. 
ج و  هذه الدراسة تشمل النوع من البحوث اليت املعيارية وصفي. البيانات البحثية وتشمل البيانات الثانوية. النهج املتبع هو 

صادر البيانات وتشمل املواد القانونية االبتدائي والثانوي، والتعليم العايل. تقنيات مجع البيانات ليتم استخدامها الملعيارية / القانونية. م
يف هذا البحث هو دراسة األدب. يف حتليل البيانات، فإن الكتاب استخدام تقنيات حتليل احملتوى (حتليل احملتوى). يف هذه الدراسة 

 .لبحوث التجريبية وصفيأيضا استخدام هذا النوع من ا
يف ممارسة ران الذهب باستخدام العهدين، والعهدين ران وعقد اإلجارة. يتم سرد أي من العهدين على بيت املال والتمويل 

، وبالتايل كل عميل لفهم ما جيب القيام به. التنفيذ التقين يف العميل ال حيتاج إىل عقد العقد مرتني، (SBR) ران ورقة إثبات الظهر
مبادئ العدالة  BMT الذي وقعه العميل يتضمن بالفعل اثنني من العهود. وقد طبقت العقد الثاين مع SBR لحصول على ورقةل

م ال يشعرون أضر بعضها البعض BMT ألن يتم تقاسم نتائج من  .للعمالء على حد سواء، وأ
 


