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عقد بيع العينة فى منتجات البنوك  إباحة. 4232، 33442251مولزة الوحدة أمليا، رقم القيد 
شعبة احلكم االقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة اإلسالمية فى ماليزيا. بحث جامعي. 

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف: الدكتور احلاج عباس
 عرفان، املاجستري.

 .منتجات البنوك اإلسالمية، بيع العينة، إباحةالكلمات الرئيسة: 

بالبنوك  املقدمةب املنتجات انتجالحل  3895 السنةاإلسالمية يف ماليزيا يف  البنوكظهور 
بتنمية شديدة ومناسبة  اإلسالمية البنوكمن حيث تنمييتها، منت  ربا.الالتقليدية الىت حتتوى على 

 املقدمة املنتجاتىناك . توازنا مع البنوك التقليديةلتعمل اليت حتققتها احلكومة املاليزية باألىداف الطويلة 
 (Majlis Penasihat Syari’ahس مستشار الشريعة جمللباإلشارة إىل القرار الشرعي اإلسالمية بالبنوك 

بطاقة االئتمان مثل ، الدولبعض و ىف واليُطبقنعند ااجلمهور  ةد املختلفو العقمنها تستخم  MPS), أو
 اإلسالمية من أجل ىذا، تسبب املسألة للبنوك بيع العينة.الذى يستخدم  credit card -i))  -أ-

ن اير  مامثل إندونيسيا وباكستان ألهن خذ االستثمار من الدول ااملختلفةوحدىا من خالل صعوب أ
 . ممنوع بأي سبب من األسبابعلى أن بيع العينة 

يف عقد بيع العينة  ن، مها كيف تطبيقمشكلتاىف ىذا البحث وعلى ىذا األساس، ظهرت 
منتجات يف عقد بيع العينة  مل الىت تقوم عليها إباحةوما العوا يف ماليزيا البنوك اإلسالميةمنتجات 

 .يف ماليزيا البنوك اإلسالمية
كما ىي العادة واملدخل املستخدم مدخل القانون واملفهوم. .ةاملكتبي ثو البحمن ىذا البحث  

كمادة أساسية ىف  الكتب تستخدم ىتال ةالبيانات الثانوي ىذا البحثالبيانات يف ف، املكتيب يف البحث



بطريقة شاملة، ا، ومناقشتها خمزوهن، و حتديد املواد القانونيةىو  وبياناتمنهج مجع أما كتابة ىذا البحث. 
  .ومنهجيةومنظمة، 

تطبيق عقد بيع العينة يف منتجات البنوك اإلسالمية ُيصور إمجاال ببيع  ميكننا أن نستنبط أن
 Pasaran Wang) لتداويلا ففى سوق املال بني البنوك  اإلسالمية األصول مؤجال، وإعادة شراءه نقدا.

 antara Bank secara Islam  أو  (Islamic Interbank Money Market  برسالة استثمار املوافق
تطبيقو كشهادة على دين احلكومة إىل  كانgovernment investment issues –i), ) -أ-احلكومة 

 Terbitan  Sijil العمالء. وبالعكس، كان تطبيق بيع العينة ىف شهادة الدين اإلسالمي التداويل 

Hutang Boleh Negara أو  ,(Negotiable Islamic  (Debt Certificate   كشهادة على دين
فتطبيقو كالوديعة ، ((credit card –i  -أ-العمالء إىل البنوك اإلسالمية. أما ىف بطاقة االئتمان 

عقد بيع العينة ىف منتجات  إباحةتُؤثر للسحب أو الدفع.  همعلي االئتمان كحد للعمالء وكذلك
اإلسالمية البنوك  على ريدتاليت ، ىن العوامل اإلقتصادية ثالثة العواملب يف ماليزيااإلسالمية البنوك 

البنوك  منتجاتن مع البنوك التقليدية، والعوامل القانونية الىت ُتشري إىل ارتباط لتكون ىف مكان متواز 
  أو (Majlis Penasihat Syari’ahجملاس مستشار الشريعة بالقرار الشرعي  يف ماليزيا اإلسالمية

,(MPS  ةاإلسالمية احملليتنمية املالية والعوامل االجتماعية بسبب احلاجة يف. 
 
 

 


