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 البحث صلخستم

، جونيسيا بنك معامالت ماالنيف اند الودعة تعمل ، مبادئ تنفيذ0200، 23002280،  سري إيكو أيو إندراوايت
 اإلسالمية موالنا ابراىيم اجلامعة احلكمية، الشريعة دراسة قانون برنامج األعمال التجارية، وكلية الشريعة يف  البحث
 ادلاجستري ،سواندس الدكاتر: ادلشرف. ماالنج ، مالك

 

 الودعة التشغيلية، المبادئ : الكلمة الرئيسسة 
دمة يف منتجات الودائع ادلصرفية مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل االدخار، والتحقق من ادلستخ الوديعة العقاد

على احلسابات اجلارية ومنتجات االدخار،  الوديعةاالتفاق  باستخدام جبنك معامالت اندونيسيا ماالن. والودائع ألجل
اتفاق حول االستخدام . ع ادلتلقي إذن ادلودعأو الوديعة اليت ميكن استخدامها من قبل ودائ ضمنة مبدأ ياد الوديعة مع

من حيث ادلبدأ، يعين . العملي للمصرفية الشريعة الرجوع إىل معامالت الفقو القائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية
في حني أودع اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية ف. النقي الذي ال ينبغي أن تستخدم من قبل ودائع ادلستقبلة الوديعة إيداع
البنك . ىل استخدام األموال كما يتم توجيو األموال إىل استثمارات منتجة من قبل الزبون لغرض احلصول على أرباحإ

 الودعة ويعترب مبدأ. إىل أقصى قدر من األرباح، يف حني للعمالء احلصول على ضمانة من مبلغ التأمني وادلكافأة
 اإلبقاء على االستفادة القصو  من األموال، ويممن سالمة أنو حيق للمقرتض يف ، قردالتشغيل على مقربة من مبدأ 

 .ادلقرض
ولذلك، . اتفاق يقوم على مبدأ الودائع حمض الوديعة الرتكيز على ادلشاكل فحصو يف ىذه الدراسة ىي يف تطبيقف

عة كاستثمار والعمالء طالبوا صناديق ضمان األمن على اإليداع يف حالة وجود خطأ، ييستخدم البنك األموال ادلود
ىذه الدراسة لتحديد تطبيق مبدأ الودائع نقي يف . على الرغم من عدم تسببها للبنك، وكذلك مكافأة الدلودع الزبائن

 .جاالنيف م ادلنتجات اندونيسيا معامالت الودعة، خصوصا يف جريو  الوديعة العقد تنفيذ
البيانات اليت مت مجعها يف شكل بيانات أولية من خالل ادلالحظة . هذا النوع من البحوث التجريبية البحوث القانونيةف

حتليل البيانات النوعية باستخدام وصفي، . وادلقابالت، بينما البيانات يف شكل وثائق والثانوي والعايل ومواقع االنرتنت
  جريو الوديعة ضحة وخمتصرة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الوديعة حمض استخدام ادلنتج عقدالذي يرسم اخلطوط العريمة لوا

ادلنتج يستخدم  الوديعة يف ماالنغ يف جريو الوديعة النتائج اليت حصل عليها لتنفيذ العمليات اندونيسيا عقد معامالتو 
اليت ميكن  عقد التشغيلية مع مبدأ الوديعةوجد الباحثون وجود سبب ىام، أن ال. مبدأ الوديعة اليت ميكن استخدامها

استخدامها على منتجات الودائع ادلصرفية يف الشريعة اإلسالمية، ألن ىناك منتج قانوين أو عمل إلتاحة الفرصة لتنفيذ 
 الوديعة حبيث مبدأ الوديعة اليت ميكن أن تستخدم لديهم شرعية وكذلك يف اشارة اىل االنقسام فقو. ىذه ادلبادئ

 .اصرة إىل قسمني، وإلقاء نظرة على وظائف يف البنك جلمع وتوزيع األموال على اجملتمعادلع
 


