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 البحث ملخص

 

. انثؽد الشريعة ماالنج BTNفي تمويل الحج في  القرض تنفيذ.  ٣١٠٢ .ِاسعرٛاَا إَذ، إَغشِ

انعايؼٙ. قغى انقإٌَ انرعاس٘ انششٚؼح. كهٛح انششٚؼح. ظايؼح يٕالَا يانك إتشاْٛى اإلعاليٛح 

 . انؽكٕيٛح تًاالَط. انًششف: انذكرٕس. َٕس ٚاعٍٛ، انًاظغرٛش

 ؽطنه َقاراإلغٛح: انكهًاخ انشئٛ

ذطٕٚش االقرصاد اإلعاليٙ ٚذخم فٙ انغٛاعح االقرصادٚح. ٔٔظٕد انًصاسف فٙ إَذَٔٛغٛا، 

إَذَٔغٛا ْٕ اَؼكاط انؽاظاخ نهُظاو فٙ انًصش انرٙ ًٚكٍ أٌ ذغٓى االعرقشاس إنٗ انُظاو اإلعاليٛح فٙ 

نرطٕٚش انًصاسف اإلعاليٛح فٙ رًال نٙ انٕطُٙ. إَذَٔٛغٛا أكثش يغهى ػذدا فٙ انؼانى، ٔ نّ اؼانًا

صٛشيٍ اإلْرًاو إنّٛ ْٙ انرٕصٛم انرًٕٚهٙ أٔ انًغرقثم. نهًصاسف اإلعاليٛح انثشَايط انًأنٕفح ظذا ٔك

انثشَايط انرًٕٚهٙ. ٔتعاَة رنك انًصاسف اإلعاليٛح ذرُافغٌٕ فٙ ذقذٚى إَٔاع انثشَايط انًانٛح أؼذْا 

خذو أعاط انقشض. ْزا انثشَايط انرًٕٚهٙ ْٕ انثشَايط نّ ذًٕٚم انؽاض. ْزِ انثشَايط انرًٕٚهٙ ٚغر

 اإلؼرًال انعٛذ نكصٛش يٍ انًغهًٍٛ خاصح فٙ إَذَٔٛغٛا.

غشض يٍ ْزا انثؽس ْٕ نًؼشفح كٛفٛح ذُفٛز انقشض فٙ ػًهٛاخ تشَايط ذًٕٚم انؽط انرٙ ٔان

يعهظ انؼهًا  -ضانششٚؼح ياالَط ٔنًؼشفح كٛفٛح اعرؼشاض فرٕٖ يعهظ انششٚؼح انٕط BTNذقذيٓا 

 ز انقشض ػهٗ ػًهٛاخ تشَايط ذًٕٚم انؽط. إَذَٔٛغٛا ٔقإٌَ ذُفٛ

م إنٗ انطشٚقح انًغرخذيح فٙ ْزا انثؽس ْٕ َٕع يٍ انثؽٕز انقإََٛح انرعشٚثٛح تاعرخذاو انًذخ

انقإََٛح اال ظرًاػٛح. يصذس انثٛاَاخ انًغرخذيح ْٙ انثٛاَاخ األٔنٛح ٔانثٛاَاخ انصإَٚح، ٔأيا ذقُٛاخ ظًغ 

ئق. ٔأعهٕب ذؽهٛم انثٛاَاخ ْٙ انرؽشٚش، ٔذصُٛف، ٔانرفرٛش انثٛاَاخ فٓٙ انًقاتالخ ٔانًالؼظح، ٔانٕشا

 ٔانرؽهٛم ٔاالعرُراظاخ.

ٙ ذى انقٛاو تٓا، فؽصم ػهٗ االعرُراض تأٌ ػًهٛح ذُفٛز انقشض فٙ ٔاعرُادا إنٗ َرائط انثؽٕخ انر

اإلظشءاخ، ْٔٙ: ػُذيا  ٤انششٚؼح ياالَط ذًش ػهٗ  BTNذقذيٓا ذًٕٚم انؽط انرٙ ػًهٛاخ تشَايط 

 BTNَايط ذًٕٚم انؽط ػهّٛ أٌ ٚفرػ انؽغاب، ٔظًغ انًرطهثاخ نثش BTNانضتائٍ نٛظ نذٚٓى ذٕفٛش فٙ 

iBنقشض، ٔآخشا اَرظاس انرٕصٛاخ نررى يؼانعرٓا. َظشا إنٗ انقٕاٍَٛ أٌ انقشض ، ٔاعرخذاو ػقذ ا

انششٚؼح يغًٕغ تُغثح أؼكاو انقرٕٖ يعهظ انششٚؼح  BTNػًهٛاخ اتش َايط ذًٕٚم انؽط انًغرخذو فٙ 

ؼٕل إداسج انرًٕٚم فٙ انًؤعغاخ  ٣٢/VI/ DSN-MUI/٣١١٣يعهظ انؼهًا إَذَٔٛغٛا سقى:  -انٕطض

طٙ فائذج يٍ انًقشض ؼشاو إرا ششطد فٙ انؼقذ، ٔإال يٛح. ٔػُذ ؼُفٛح، كم انقشض انز٘ ٚؼانًانٛح اإلعال

فٛعٕص. نزنك، ًٚكٍ نهًصاسف أٌ ٚغأل انًكافأج اإلداسٚح يٍ انضتائٍ كًا ْٕ يُصٕص ػهّٛ فٙ انفرٕٖ 

ػٍ انقشض. ٔيغ  ٠٢/IV/ DSN-MUI/٣١١٠يعهظ انؼهًا إَذَٔٛغٛا سقى  -يعهظ انششٚؼح انٕطض

  انضتائٍ أٌ ٚذفؼٓا، الٚعٕص أٌ ُٚثُٙ ػهٗ قًح انرًٕٚم انؽط. انرٙ ػهٗ   )األظشج(، فئٌ انًكافأج رنك


