
 

  مستخلص البحث
لعام  11، خصخصة الشركات ادلملوكة للدولة وجهات نظر القانون رقم 2012، 06220080انعام ادلصفى، 

، الشريعة األعمال برنامج حبث العلميالشركات ادلملوكة للدولة وادلذىب االقتصادي اإلسالمي، عن  2003
 جونديياين ادلاجسرية ادلشرف: موالنا مالك إبراىيم ماالنج.الدراسات القانونية، كلية الشريعة، اجلامعة اإلسالمية 

 

 .: اخلصخصة، الشركات ادلملوكة للدولة، ادلذىب االقتصادي اإلسالميادلفتاحية كلمات

برنامج حتويل األصول ادلملوكة للدولة إىل ادللكية اخلاصة، وخصخصة الشركات ادلملوكة للدولة يف إندونيسيا سياسة 
 11احلكومة االقتصادية مثرية للجدل للغاية ألهنا ميكن أن تضر يزعم حيتمل البالد على ادلدى الطويل. القانون رقم 

ت ادلملوكة للدولة القانون( حيتوي على إعدادات ادلتعلقة الشركات ادلملوكة للدولة )الشركا عن 2003سنة 
القصد والغرض واإلجراءات وادلعايري أو الدولة اليت ال ميكن خصخصتها، وتنظيم القواعد الفنية ذات  يعينباخلصخصة 

ون الشركات ادلملوكة للدولة القانون وكيف أن فكرة قان اخلصخصة يف تنظيم كيفية  عنتبحث  ىذا البحثالصلة. 
 يبحث، سولذلكاخلصخصة من منظور ادللكية ومنظور الدور االقتصادي للدولة يف العقيدة االقتصادي اإلسالمي. 

بني قوانني اخلصخصة منظور الشركات ادلملوكة للدولة القانون واالقتصاد من العقيدة  أوجو الشبو واالختالف تقييم ما
والكتب اليت تتعلق كتبة للمواد القانونية لدولة القانون، من خالل حفر مىذا البحث الكيفي يعمل اإلسالمية. 

 .الشركات ادلملوكة للدولة، ومفهوم ادللكية، ودور الدولة يف ادلذىب االقتصادي اإلسالم صخصةخب
صخصة الشركات ادلملوكة للدولة ، وفقا لقانون الوالية على حد سواء وعقيدة اإلسالم يستطع كلو أن ختال 

الشركات ادلملوكة  صخصة يفخت اليت تستطع أن  خمتلفة. الشركات ادلملوكة للدولة خصائصها ولكناالقتصادي. 
الشركات  من قانون 68بادلعايري الواردة يف ادلادة  دتلكللدولة القانون ىي الشركات ادلملوكة الدولة الشركات اليت 

الشركات ادلملوكة للدولة اليت حيظرىا القانون ي ىصخصة ختأن اليت ال يباح الشركات ادلملوكة الدولة و ادلملوكة الدولة، 
 ( دولة.66يف ادلادة )

ادللكية إىل ثالثة أنواع، وىي ملكية الدولة وادللكية العامة وادللكية اخلاصة.  يقسم على عقيدة اإلسالم االقتصادي
ادللكية العامة تنتمي تعمل الدولة كمدير لضمان احتياجات اجملتمع، وخاصة األصول اليت تكون ادللكية العامة. 

أن الوضع القانوين للصناعة تتبع ما ينتج. وبالتايل، ال ينبغي الشركات يتأسس على القائدة الفقهية للمجتمع ككل. 
عدد قليل من  ميلكادلملوكة للدولة اليت تنتج السلع ينتمون إىل اجملال العام / اجملتمع بأكملو ختضع للخصخصة ألن 

على ينهى من مصادر القانون  لثاينركات التعدين وادلرافق العامة. يف سياق التعدين، واش حيولادلسامهني. وىذا 
 من قانون الشركات ادلملوكة للدولة. ىذا 68للخصخصة ادلوارد الطبيعية أو التعدين يف ادلادة  يباحاخلصخصة. ال 

الذي جيب أن يدير البالد. كما خصخصة األصول االسرتاتيجية  مجتمعحلماية نزاىة توزيع ملكية األصول ادلملوكة لل
مرفق عام يف ادللكية العامة.  علىهتيمن على حياة الناس غري مسموح بو. يف اإلسالم، ذلذه الفئة األخرية يتم تضمينها 

 صخصة قطاع الشركات.خت، ال ينبغي أن تهاونتيج
 

 

 


