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ملخص البحث 

حتليل التعيني األجرة خصم اإلجارة وعملية احملاسبة "أطروحة العنوان . 2015. نور خالص كوسوما امتاجا
 ".  الندوجنساريالتمويل اإلجارة على احملالت الشريعة فرع 

 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A:  ادلشرف

 . حتليل التعيني، خصم اإلجارة، عملية احملاسبة التمويل اإلجارة: الكلمات الرئيسية

عرفة كيف التخفيضات بتحديد وحساب رسوم اإلجارة واإلجارة متويل ادلعاجلة ملالغرض من هذا البحث  
التحليل األول يف حتليل عملية القطع .  الشريعة اإلسالمية احملاالتاحملاسبية ذات الصلة بفرع الندوجنساري من

إلجارة يبدأ مع إجراء حتليل دلدى مالءمة لتحديد معدل التخفيضات مع أحكام الشريعة اادلتعلقة بالتعريفة 
التحليل ومنح خصومات من وجهة  DSN-MUI/III2002/25رقم " اجمللس الوطين"اإلسالمية اإلجارة 

التحليل الثاين يف حتليل عملية ادلعاجلة احملاسبية ادلتصلة بتمويل اإلجارة يتم عن طريق إجراء حتليل . ادلعاملةنظر 
 .107 رقم  ادلقايسة احملاسبة التمويلللمعاجلة احملاسبية لإلجارة متويل االمتثال

مت احلصول على البيانات األولية من . وفرعيةالبيانات ادلستخدمة يف هذا البحث هو البيانات األولية  
 بيانات الكتب والوثائق فرعيةبينما تستخدم . مقابلة مباشرة مع فرع الندوجنساري من حمالت الرهن اإلسالمي

تقنيات حتليل البيانات الذي قام به . ذات الصلة بتخفيضات يف التعريفة ومتويل ادلعاجلة احملاسبية اإلجارة اإلجارة
نوعية التحليل الوصفي الذي يصف الكائن للبحث يف شكل كلمات أو عبارات استناداً إىل البيانات، وحتليل 

 .من حمالت الرهن اإلسالمي" حزب العمال الندوجنساري"النتائج وتقدمي توصية إىل فرع 
حمالت الرهن وفقا لفرع  وأظهرت النتائج أن حتديد التعريفات اجلمركية ادلطبقة بالقطع اإلجارة 

 حتديد التخفيضات وكان2002/ثالثا/DSN DSN-MUI/25: رقمالندوجنساري من الفتوى اإلسالمية 
التعريفية يف اجارة ادلتاجر ال يرتكز على العميل مبلغ القرض ولكن بداًل من ذلك أن النسبة ادلئوية للقروض مما 

 من وجهة نظر ادلتاجر اخلصم اإلجارة حزب العمال ال  ادلعاملةأما بالنسبة لتحديد. قدرت القيمة البضاعة نفسها
وهذا سبب يف منح اخلصومات استناداً إىل طرف مكاتب الرهونات . النتهاك أحكام الشريعة يف بريمواماالت

لفرع  اإلسالمي للمرهن اإلجارة احملاسبية متويل ادلعاجلة بالنسبة أما. ادلعامالتاإلجارة الشرعية على أربعة مبادئ 
 اإلسالمي مرهن يف وقعت اليت بادلعامالت ادلتعلقة ادلالية البيانات يف واإلفصاح العرض تفعل الندونج ساري ال
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فرع  مكتب ادلرهن اإلسالمي هبا قامت اليت ادلعامالت يف جملة والقياس االعرتاف أما. مكتب الندونج ساري فرع
 PSAK 107  يف هبا ادلعمول لألحكام وفقا الندونج ساري

 

 

 

 


