
 البحث صلخستم

(. دراسات يف فرع التكافل ماالنغ اندونيسيا)التكافل التربع تنفيذ اتفاقيةال. 2012 من عام. ، ديويفيداينىت
اجلامعة احلكميةاإلسالمية موالنا الدولة اإلسالمية من . قسم القانون التجاري الشريعة. البحث

 احلاج حممدطريقادين ادلاجسبري  ادلشرف. ابراىيممالك،ماالنج

 ، تكافلالتربعالعقاد: الرئيسيةكلمات 

حزب من خالل االستثمار يف / التكافل ىو جهد مشًتك حلماية وادلساعدة ادلتبادلة بني عدد من الشخص 
وفقا ( االشتباك)اليت تعطي منط من العودة إىل خطر على وجو اخلصوص من خالل العقد التربعأو / األصول و 

 التجارة يف التأمني اإلسالمي، وىناك اثنان العهد ىو أساس التأمني اإلسالمي، عقد. باد  الشريعة اإلسالميةدل
ىي وتنفذ مجيع أشكال عقد خارج هبدف العطف وادلساعدة ادلتبادلة مع توقع اهلل التربع عقد .التربع وعقد

ال ينبغي أن استعيد يؤخذ مرة أخرى، يف حني أن ادلمارسة العملية  التربع الصندوق الذي .سبحانو وتعاىل
وقد أجري البحث على فرع التكافل ماالنغ . لتربعللمشاركني ىو الطرف الذي حيق لو احلصول على أمواال

-No.53/DSNباستخدام الفتوى واجمللس الوطين للشريعة التربعاندونيسيا للوقوف على تنفيذ اتفاق

MUI/III/2006 يف اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني مع الشريعة اإلسالمية باعتبارىا أداة لتحليل لتربعالحو. 

البيانات اليت مت مجعها ىي البيانات األولية والثانوية . الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو البحث النوعيو 
ستخدمة يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي طرق حتليل البيانات ادل. جلمع البيانات باستخدام ادلقابالت والوثائق

 .الواردة يف فرع التكافل ماالنغ اندونيسياالتربع  لتحليل البيانات أن ىذه الدراسة هتدف إىل وصف تنفيذعقد

وفقا لفتوى التكافل اندونيسيا  التربعمن نتائج ىذه الدراسة، اليت مت احلصول عليها نتيجة لذلك على تنفيذعقد ف
ومع ذلك، ىناك فجوة من . للتأمني وإعادة التأمني الشريعة اإلسالميةلتربعالوطين العقاد لجملس الشريعة 

بني النظرية والواقع الواردة يف اندونيسيا التكافل، ومها وجود مسامهات نظام اسًتداد التربععقد
 قبل فًتة االتفاق أعطيت أنو عندما أهنيت من جانب واحد على االتفاق من قبل ادلشاركني( وعجرةالتربعصناديق)

. منحةلتربعال ينبغي أن يكون أي رد نظرا دلسامهات التمويل اليت قدمها ادلشاركون الواردة يعادل أمواال. تنفد
حصل على منحة ممنوع أن تؤخذ مرة أخرى ألنو ىو ادلساعدة ادلتبادلة أن نتوقع من دواعي سروري ان اهلل سبحانو 

 .وتعاىل

 

 

 

 


