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إنتاجية متويل املراحبة، و املقارنة بني املبادئ، واآلليات، . 0212، عام  11002211فريدى عفوا عريفيانا ، 
 Agro Niagaواملضاربة واملشاركة )الدراسة حول فرع تعاونية أكرو نياغا اندونيسيا )

Indonesiaحبث علمي. قسم القانون التجاري داوو ماالنق جاوة الشرقية(بة ي( الشرع .
الشرعي، كلية الشريعة، جامعة موالنا مالك إبراىيم احلكمية اإلسالمية ماالنق. ادلشرف: الدكتور 

 .نور ياسني ادلاجستري  احلاج حممد 

 واإلنتاجية، متويلمقارنة، ادلبادئ، اآلليات الكلمات الرئيسية : 

لقد تطورت ادلؤسسة ادلالية واستمّر التطّور، وبدأ جيذب اىتمام اجملتمع حاليا. التعاونية الشريعة وىكذا 
دواليك. الشريعة التعاونية ىو ادلؤسسات ادلالية غري ادلصرفية اليت تقّدم النظام ادلايل اليت اخلايل من الربا. واحد 

كانيندو شرق جاوة. ادلنتج جيري وضعها ىو التمويل، من بينها متويل ادلراحبة  سالميةتعاونية تشارك يف الشريعة اإل
وكان الغرض من ىذه الدراسة ىو . وادلضاربة وادلشاركة. متويل ثالثة كانت فيو خصلة ادلختلفة ومزايا كل منها
ف إىل معرفة أوجو الشبو واالختالف حتديد ادلبادئ واآلليات وإنتاجية متويل ادلراحبة، وادلضاربة وادلشاركة، كما يهد

 .فيها من حيث ادلبادئ واآلليات واإلنتاجية يف كانيندو الشرعية مباالنق جاوى الشرقية

البيانات الوصفية الكيفية. والبيانات اليت مت مجعها ىي  باستخدامالبحث التجرييب، نوع ىذا البحث من 
نات الثانوية وتستخدم واصفات للبيانات لتحليل نتائج البحث. مزيج من البيانات األولية، اليت تدعمها بعض البيا

وأما البيانات فقد مت احلصول عليها من خالل ادلقابالت والوثائق. مث حتليل البيانات وصفيا الذي يهدف إىل 
 وصف حالة أو وقائع حتدث يف ادليدان.

الفتوى من   ة جباوى الشرقية ىوأن مبدأ التمويل ادلستخدمة من قبل كانيندو الشرعي استنتج ىذا البحث
قبل جملس العلماء اإلندونيسي حول أنواع التمويل. تبدأ آلية إمالء استمارة الطلب مث استيفاء ادلتطلبات احملددة. 

توفري التمويل. ويف ناحية إنتاجية متويل ادلراحبة وادلضاربة وادلشاركة، فقد العميل لمث قام كانيندو دراسة صالحية 
بريا على مدى ثالث سنوات األخرية. وفيما يتعلق بادلقارنة بني ثالثة أنواع من التمويل يتم التمييز على منت منوا ك

 بينهاأساس النوع من التمويل االستهالكية واإلنتاجية. وادلقارنة بني آلية تقدمي التمويل فهي على سواء، والفرق 
 لتمويل ادلضاربة . أما بالنسبة٪02: ٪02حبة من وجدت يف نظام تقسيم األرباح، فهامش الربح لتمويل ادلرا

 .فمن حيث اإلنتاجية، فتمويل ادلراحبة ىو أكثر التمويل إنتاجية.٪02: ٪02من  نصبتها وادلشاركة فادلقارنة بني 

 

 


