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 الملخ
                                                                                                                

 الخدمات على المشرف العقاد الشرعیة المضاربة شركة الرصد تنفیذ ،2012 عام. فریز فھمي، ذو

اإلسالمیة الشریعة أحكام على للحصول الحصیفة المصرفیة  BRI وتخصص. أطروحة. ماالنغ فرع في 

. موالنا ابراھیم ماالنغ الملك جامعة من اإلسالمیة الدولة. الشریعة كلیة. التجاري والقانون الشریعة في

 .Lc M.H                                                                            أنعم، خوي الحاج مرشد

الح              المصرفیة المبدأ المضاربة، شركة العقاد المشرفون، تنفیذ: الرئیسیة الكلمات  
 المجتمعات في االقتصاد على كبیر تأثیر لدیھا التي المالیة المؤسسات من واحدة ھي المصرفیة         

 قدرة تتجاوز نطالب ال البنك أن یعني النتائج تطبیق ھو اإلسالمیة البنوك. البالد أنحاء جمیع في المحلیة

 أن شأنھ من الحدیث المجتمع في االقتصادیة الحیاة أن حقیقة على" االنفتاح" وجود یضمن وسوف عمالئنا

 األمرین، ھذین على بناء. الضعیف ضد القوي) سیاسیین الى باالضافة قوي اقتصاد( استغالل إلى یؤدي

 وبالتالي البعض، بعضھا مع اتفاق عقد بین مختلفة مخاطر على تقدم اإلسالمیة البنوك في المنتج تمویل فإن

 الطابع بسبب. المشروع ومخاطر العمالء من حرف مع اإلسالمي التمویل عملیات من البنك إدارة یرتبط

 تحسین في جدا وفعالة جدا المھم من ذلك محاولة مخاطر من للتقلیل. العمالء المسائل من حرف المرتبطة

 الرقابة ھیئة قبل من المراقبة من النوع ھذا إجراء ویمكن. المصرفیة والخدمات المنتجات على الرقابة

 ھیئة اإلسالمیة الشریعة مع جدا وثیق بشكل والمرتبطة. اإلسالمیة البنوك في للموظفین والقانونیة الشرعیة

        الخاصة  اإلسالمیة المصرفیة المؤسسات على والحفاظ السیولة ومخاطر السمعة مخاطر على الرقابة

 البحوث. البحوث مجال قانوني أو التجریبیة القانونیة البحوث من الفئة لھذه تنتمي الرسالة ھذه                

 كائن حالة من وعمق التفاصیل في بحث تصور وضع الذي القانون ھو) میداني بحث( التجریبیة القانونیة

      اندونیسیا لجمھوریة البنك في المضاربة على اإلشراف في الباحثون بدأ. الدراسة قید البحث مشكلة من

ةاإلسالم المصرفیة المتعلقة الفقھیة المادة وتطبیق االقتصاد، على الشریعة             

 غیر الشرعیة الرقابة    الرقابة تنفیذ في المجلس قبل من الرقابة تنفیذ في نفذت الكتاب بحوث من            
 كان اذا) 2( فقط اثنین من یتكون الشرعیة الرقابة ھیئة وأعضاء الممارسة، حقل إلى ذلك یرجع مكبر

3 وأعرب/  11 اندونیسیا رقم البنك لالئحة وفقا الشخص /PBI/2009 الشریعة التجاریة البنوك على 
 یقل ال ما متنھا الوحید العضو اندونیسیا البنك محافظي الشریعة مبادئ أساس على التجاریة األعمال ممارسة

                                                          األكثر على أشخاص) 3( ثالثة عن
 


