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 ملخص البحث

  

دراسة فا تونية على (ك شريعة املزاد الذهيب ىف بن, ٢٠١٣, ٠٩٢٢٠٠٠٨. خالصة ,السعادة

 الشعبة, حبث جامعي). الشريعة ماالنجالبنك الرعية الندونسي  تطبيق املزاد الذهيب ىف

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية . كلية الشريعة. قانون التجارة الشريعة

  .ترياملاجس, إرفانية زهرية: املشرفة . مباالبج

  

  .بنك شريعة. المزاد الذهبي إجراءات :الكامات الرئيسية 

  

تمع اليوم من خمتلف األعمال التجارية من اريع لالقتصاد ميكن أن ينظر إىل التطور الش

يف بعض األحيان االحتياجات االقتصادية للشعب ليست وفقا  لكن ,قبل البشر لتلبية احتياجام

لوحة من الينة، مثل الذهب واوهرات أو عن شخص لديه األشياء الثم .للحالة املالية اليت متلكها

ولكن، من الناحية العملية،  .بنك شريعة الذهب إىل البيدق البضائع إىل حمالت الرهن أو الرهن

, لذلكو . سداد القرض يف تاريخ االستحقاق الهناك أوقات عندما يقوم العمالء ليست قادرة على 

 .د العلىنجيوز الراهن أوبنك أن يبيع الذهب بطريقة املزا

كيفية مزاد الذهب كما ليان   ,اوال:يف هذه الدراسة، وهناك صياغة للمشكلة، وهيوأما 

كيفية مزاد  ,؟ ثانيانظرة بالفقه املعاملة الشريعة فرع ماالنجالبنك الرعية الندونسي  على ضمانات

لية الالئحة رقم الشريعة فرع ماالنج وزير املاالبنك الرعية الندونسي  الذهب كما ليان ضمانات على

  على تنفيذ املبادئ التوجيهية املزاد؟  ٦/٢٠١٠/PMK/٩٣ .املنظور

 هذه الدراسة تنتمي إىل هذا النوع من البحوث القانونية، التجريبية، اليت وقعت يف دراسة

تستخدم هذه الدراسة التحليل الوصفي لوصف يتم  .الشريعة فرع ماالنجالبنك الرعية الندونسي 

الشرعية الذين البنك الرعية الندونسي لتحقق من البيانات حول املنتج البيدق احلصول على ا

نظرة بالفقه  اليت يتم بعد ذلك حتليلها باستخدام االستعراضيعىن  ينخرطون يف املزاد املمارسة، 

مجع  .على تنفيذ املبادئ التوجيهية املزاد ٦/٢٠١٠/PMK/٩٣ .وتنظيم من وزير املالية املعاملة

  .ت باستخدام املقابالت والوثائقالبيانا
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الشريعة فرع ماالنج البنك الرعية الندونسي  نتيجة البحث أن إجراءات املزاد الذهب يفال

ومع ذلك، فإن  .وقد اجتمع على طول بشكل جيد، واألحكام والشروط العامة للبيع وشراء الشرائع

ال تزال  على سبيل التمام إلسالمية،املبادئ ايف البنك ال يتبع على  الوقائع احلقيقية اليت حدثت

هناك عناصر من النموذج التقليدي لالحتكار ال متثل البنك مع عملية املزاد ألولئك الذين لديهم 

ليس له ما يربره من  .ومع ذلك، أجريت من قبل البنك نفسه .أكثر احلق ونزيهة، يف مزاد الرمسية

القضام  ناحية أخرى، فإن البنك ال يزال  منو  .قبل الدين ألا ميكن أن تضر صاحب البضاعة

الشرعية حبيث ال  يةركز امل البنك الرعية الندونسي .قواعد اليت أدىل االيستخدم لوريرة املاليه 

أحكام  يف تنفيذالواقع أيضا مل يتم  .بناء على تعليمات من املزاد ٢٠١٠يف عام  PMK تستخدم

حيث إذا   .الشرعيةالبنك الرعية الندونسي  بنك PT. (SOP) قانون اإلجراءات التشغيلية القياسية

سيتم بيع البضائع باملزاد العلين االمتثال و كان العميل ال ميكن سداد القرض يف تاريخ االستحقاق 

البنك  حىت مبيعات الكائنات ضمانات مباشرة بدون مزاد أجرته .مع أحكام الشريعة اإلسالمية

تفق مع اإلجراءات يف كائن ضمانات العامة على املبيعات ويتم علنا الشرعية ال تالرعية الندونسي 

 .بطريقة املزاد العلىنأو بيع يف 


