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دراسة ادلضاربة معامالت )ووفقا إلعطاء احلنفية ادلضاربة : "، والرسالة، عنوان2102باهلل، نور العزة، عام 

اجلامعة . كلية الشريعة. قسم القانون التجاري الشريعة. أطروحة(". اندونيسيا يف فرع مدينة ماالنج
 احلكميةاإلسالمية موالنا ابراىيممالك،ماالنج

 ترة احلاجة توتيكحميدة، ادلاجيتريالدكا: ادلشرف
 

 التمويل وادلضاربة واحلنفية: الكلمات الرئسية 
ادلضاربة ىي توفري التمويل . واحد من اندونيسيا فرع معامالت البنك يف ماالنغ ىي وظيفة لتوفري األموال ادلضاربة

وبنك معامالت توفري األموال . ارةادلبدأ ادلتبع ىو تقاسم الربح واخلس. مع نظام تقاسم األرباح( ٪011)الكلي 
 .الالزمة لتلبية احتياجات العمالء الذين حيتاجون ويستحقون احلصول عليها

القضايا اليت أثريت يف ىذه الورقة ىو كيفية متويل وتوفري ادلضاربة ماالنغ يف مؤشر كتلة اجلسم، فضال عن كيفية 
 .مراجعة وفقا حلنفي ادلضاربةالفقو ادلعاملة ضد منحها

ىذه . كان الًتكيز يف ىذه الدراسة لوصف ادلضاربة احلكم وفقا للفرع حنفي من اندونيسيا البنك ماالنغ معامالت
، والوثائق، (مقابلة)وكانت الطريقة ادلستخدمة يف ادلقابلة . الدراسة عبارة عن حبوث جتريبية القانونية مع هنج نوعي

التمويل اليت يقدمها فرع بنك معامالت ادلضاربة ماالنغ  يف حني أن مرحلة التحليل ىو وصف توفري. واألدب
 .اندونيسيا إذا كان استعراض لرأي احلنفية

وأظهرت النتائج أن إدارة ادلضاربة اليت أجراىا فرع بنك معامالت اندونيسيا ماالنغ ومتويل رأس ادلال العامل، ولكن 
الذي يتم متويلو، ومها ( 3)عة من رجال االعمال جممو  3أكثر ميال إىل األشياء اليت ىي االستهالكية، وىناك 

يف حني أن حتليل لتوفري التمويل، يف ماالنغ فرع بنك مسقط الدويل باستخدام . والتعاونيات، واألفراد والشركات
، كمبدأ أساسي يف توفري (احلرف، رأس ادلال، والقدرات، والضمانات، وقادرة، احلالة االقتصادية ١ج۵حتليل

. ادلضاربة األنواع ادلستعملة يف توزيع األموال ادلضاربةمقيدة، وفقا لرأي ادلذىب احلنفي ويسمح ىذا. ايلالتحليل ادل
ألنو يتم توجيو ىذه األموال أموال ادلنتمني إىل األمة، لذلك حيق أيضا للبنك كمالتحديد صاحب ادلال مىت ميكن 

يف اتصال مع ضمان، يف ادلمارسة . ى متويلإرجاع رأس ادلال، وميكن أيضا حتديد ما الذي سوف حتصل عل
على الرغم من أنو ال جيوز يف ادلضاربة، ولكن فرع بنك معامالت اندونيسيا . العملية، وضمان ما زال يف ادلضاربة

 .ماالنغ كماصاحب ادلال لديهم أسباب قوية لألمن يطبق
 


