
  البحث ملخص

عن رسالة ٥٧/DSN-MUI/V/٢٠٠٧.جملس الفتوى الوطين رقم الشريعة .٩٢٢٠٠٣٢ .,وندى, فرتوى  
أطروحة، قسم القانون التجاري  .من االئتمان مع األجور منظور الكافلة العقاد الشافعي واحلنفي املذهب

 .د: املشرف .مالك إبراهيم ماالنجمع أحكام الشريعة اإلسالمية، كلية الشريعة جامعة اإلسالمية موالنا 
H. ،عباس عرفان.M.H, Lc 

  

  خطاب االعتماد، أو الكفالة الواردة مع األجور، والشافعي، ومدرسة حنفي: كلمات البحث

من املعلوم اتمع مسلم اندونيسيا هم الغالبية يف هذا البلد وبذالك يريدون تطبيقها املواد متاما يف كل جوانب 
احلياة كذلك يف إجراء خاصة ىف التجارية باستخدام اخلدمات املصرفية لتسهيل املعامالت، قد أصدرجملس علماع 

صوص رسالة من االئتمان هي فتاوى فتوى جديدة خب(DSN-MUI)إندونسى جلنة الشريعة الوطىن 
٢٠٠٧/DSN-MUI/V/ويف هذا الصدد يرى الباحث .على خطاب باالعتماد عقد الكفالة مع األجور٥٧

أنه من الضروري ىف دراسة اإلتفاق الكافلة فقهاء املذهب ىف متويل املعامالت التجارية مع خطاب االعتماد من 
  قبل الفقهاء املذهبالشايف والفقهاء حنفي 

كيف الشايف وحنفي خطابا عن التمويل االئتماين مع عقد ) ١: درس ىف صياغة املشكلة يف هذا البحث هيت
 ٥٧ /DSN-MUI/V/٢٠٠٧الفتاوىاحلنفيو ، كيفأوجه الشبه واالختالفبينالشايف) ٢الكفالة مع األجور؟ 

 .ة األدب أو البحث يف املكتبةويسمى هذا البحثبدراس .و هذه الدراسة تنتمي إىل هذا النوع من البحوث املعيارية
يف  .(املنهج املقارن(، واملنهج املقارن )منهج مفاهيمي(النوع من النهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج مفاهيمي 

  .هذا البحث، وطريقة حتليل البيانات املستخدمة هي حتليل البيانات النوعية

على عقد الكفالة املستخدمة يف ) الكفيل(عليه الضامن  وتعتمد على هذه األحباث، الراتب أو األجر الذي حيصل
طاب االئتمان باعتبارها منتجات املصرفية مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف اخلخدمات االسترياد والتصدير مع 

 الكافلة العقد على أن متطلباتأن وفقا املاوردي  .وجودألراء ااملختلفةالشايف واحلنفي هناك املذهب رأي الفقهاء 
عندما يقرتن كلمة آل الكافلة  .وقال انه ال يربر طلب التعويض من الصفقة آل الكافلة .الصرف غري املصرح به

 بنا نظر .الوقت نفسهويف  .مث فإن القانون والوقائع القضاء على أمهية ومعىن آل الكافلة) مع التعويض) ثنائية آل
وى تسليم بني اجلانبني، ميكن أن يكون مفهوما أن صفقة اإلمام، ولكن نظرا للحنفي يتطلب س ُخنَْيٌممن حنفية

 عنصر من إكراه ألي من الطرفني يعن ليس منجيدة أم ال أذكر تبقى األجور سارية املفعول ال يوجد 

 

 


