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دراســـــة ( المشـــــاركةب عقـــــد التمويـــــل االتفـــــاق فـــــى مبـــــدأ حريـــــة تطبيـــــق.  2012, يـــــونيزار , فرجـــــا مفـــــىت 

الشــــــرعية جــــــاوا ) KANINDO(قضــــــائية فــــــى النقابــــــة التعاونيــــــة الزراعيــــــة التجاريــــــة اندونيســــــيا 

 جامعــــة. الشـــريعة  كليـــة  .الشــــرعى القـــانون التجـــاري قســـم. الرســــالة .  )الشـــرقية فـــرع داوا مـــاالنغ

  .S.Agحممد نور ياسني  .Drs: املشرف . ماالنج اإلسالمية الدولية  إبراهيم مالك موالنا

 املشاركةب التمويلو  واالتفاق حرية التعاقد مبدأ  :كلمات البحث

ورد  حرية التعاقدمبدأ . هي روح ونفس االتصال إىل اتفاق  حرية التعاقدمبدأ , من حيث قانون العقود 

كل االتفاقات املربمة صحيحة من الناحية : " من القانون املدين اليت تنص على ) 1(رقم  1338يف املادة 

يفرتض وينص على أن  التعاقد مبدأ حرية , من حيث املفهوم الضمين " . القانونية كقانون ألولئك الذين وضعوها 

يف اتفاق مع أي شخص ،  كل أطراف العقد هلا موقف متوازن يف ان جتعل اتفاقا او اال جتعله  ، وان تدخل

يف الواقع هناك مناذج متعددة  من . وحتديد مضمون االتفاق وتنفيذه ومطلباته ، وحتديد شكل االتفاق نفسه 

، اليت هى متيل  )LKS(العقد املوحد ىف املؤسسات املالية مثل البنوك وغري البنوك كاملؤسسات املالية االسالمية 

 املعاهدةة ، وغري عادلة بسبب ضعف املوقف ببساطة قبول أو رفض اتفاق على إىل أن تكون غري متوازنة ، متحيز 

 .احملدد

 يف إجراء اآلليات واإلجراءات طباعة كيف مت ضمين فهم دف إىل توفري أجريت هذه البحوث وقد

 التجارية الزراعيةالتعاونية و  بني العميل صكوك املشاركة اتفاقية متويل يف حرية التعاقد مبدأ وتطبيق التمويل باملشاركة

البنود مت  أحكام اتفاق النموذج مع جاوا الشرقية فرع داوا ماالنغ بسبب الشرعية) KANINDO(اندونيسيا 

 .للعمالء تعريفها

يف هذه الدراسة ، فإن . هذا النوع من األحباث املستخدمة يف هذه الدراسة هو القضائية التجريبية 

كما نصت عليه املادة , ل ما هو قضائي يف تطبيق مبدأ حرية التعاقد ىف اتفاقات املشكلة األساسية هي حول ك

من القانون  1338اجلانب التجرييب هو أن نرى تطبيق مبدأ حرية التعاقد ىف املادة . من القانون املدين  1338

) KANINDO(اندونيسيا  التجارية الزراعيةاملدين يف اجراء عمالية اتفاقية التمويل باملشاركة يف التعاونية 

 .ومنهج البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو وصفي حتليلي. جاوا الشرقية فرع داوا ماالنغ  الشرعية

 حرية التعاقدمبادئ  الشرعية قد طبقت KANINDO أن نلخص أن هذه الدراسة ميكن على أساس

ربح  نسبة ، و صندوق التمويل كبرية على اليت هى حتتوي 1الىت وردت يف املادة باملشاركة  اتفاقيات التمويل يف

املفاوضة  حيث هناك شهرا 24 أو  18، 12 من يف الفرتة كل شهر اليت تدفعالرئيسية واملدفوعات , املشاركة 

 .هذه األمور الثالثة  يف حتديد املتوازنة
 


