
 البحث صلخستم
 برنامج التوفري صحةةادليف  اليانصيب منظور الشريعة اإلسالمية، دراسة. 2102من عام . ، إيكوجاحيونو

. قسم القانون التجاري الشريعة. البةث. جيف مكتب البنك اندونيسيا معامالت فرع ماالن" الرزق معامالمتشاركة"
 . اجلامعة احلكميةاإلسالمية موالنا ابراىيممالك،ماالنج. كحية الشريعة

 ادلاجستريفخر الدين، . كاترة د الادلشرف 
 .المصلحة اليانصيب، الشريعة اإلسالمية، و : كلمات البحثال

ميكن النظر إىل منو العمل ادلصريف االسالمي يف اندونيسيا من التطور السريع يف كمية ونوعية يف وجود من و 
ولذلك، فإن ىذه التطورات جاءت بالتأكيد من بعض اجلهود اليت بذلت من قبل ادلصرفيني مع . أخرىسنة إىل 

أحكام الشريعة اإلسالمية، بدءا من حتسني نوعية اإلدارة، وأساسا قانونيا قويا إلدارة التسويق وفعالة وذلك 
ود ادلبذولة لتطوير اخلدمات ادلصرفية واحد اجله. لحوصول إىل مجيع مناحي احلياة مع بعض من ادلنتجات ادلعروضة

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ىو مكان حيوي جدا أشهر ادلؤسسات ادلالية اليوم مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومع ذلك، بعض . وتقدًن اذلدايا لحعمالء من برنامج اليانصيب كما ىو مطبق يف اندونيسيا معامالت البنك

نامج اليانصيب ليست الشبو دلمارسات ولعب القمار أو ادليسر ممنوع منعا باتا يف العحماء يقولون ان ىذا الب 
ولذلك فمن السخرية جدا إذا الشريعة ادلصرفية ادلنفذة من دون أساس من الشريعة اإلسالمية من أجل . اإلسالم

 .تطوير أعماذلم
ك معامالت اندونيسيا يف بنارلاالدخار بنالرزقهتدف ىذه الدراسة إىل حتديد حصة تنفيذ معامالت 

 .اإلسالمي منظور لحبنامجادلصحةة / ومعرفة القانون جادلكاتب الفرعية ماالن
حتةقيق ىذا اذلدف يف ىذه الدراسة، استخدم الباحثون نوع من القانونية، البةوث التجريبية مع هنج ف

حتحيل البيانات . ات باستخدام التثحيثاختبار صةة البيان. تقنيات مجع البيانات والوثائق باستخدام مقابحة. نوعي
 .باستخدام وصفي، الطرق النوعية ىي استكشافية

معامالت هبدف زيادة صندوق الرزقهذه النتائج تشري إىل أن برنامج االدخار اليت تنفذىا شارك معامالتف
دلدة عام كامل  التنفيذ. الطرف الثالث، وتعزيز شعور احلب النقاذ الناس وتعزيز الشراكات مع عمالء البنك

احلد األدىن، وبني احلصول عحى ربية  001110111 وفرت لحعمالء جيب أن يكون ىناك توازن ادلدخرات 2100
عحى اجلائزة الكبى لسيارات  2100نقاط ادلكافأة اليت سيتم مقامر يف الربع األول والثالث والثاين والرابع يف عام 

مث، . ، باد، عمالت ذىبية، وفورات حاجي وقسائم تسوقىوندا سكويف، حزمة العمرة، طيوتا أفانزا، ب ام وييب 
استعراض اخلمس ما ادلصحةةحتحيحبنامج التوفري وفقا دلبادئ الشريعة اإلسالمية يف وجود الرزقثبت حصة معامالت

ادليسر، وىذه / ادلؤشرات األوىل لحمصرف الطوعية والعمالء، وكال من جهد لتجنب ممارسة القمار : يحي
مث من . الغرر، كل أربعة ستجحب منافع وجتنب أولياء، واخلامس، ومبدأ العدالة/ اخلصائص الثالثة لتجنب اخلدع 

ادلرسحةمن حيث وجودىا  ادلصحةةبرنامج التوفري شارك في الرزقحيث الرعاية االجتماعية، ويتم تصنيف معامالت
 .ذلاادلصحةةمن حيث األمهية ونوعيةادلصحةةالتةسنية و 


