
 ملخص
 

حول  VI / IUM - NSD / 2000 / 08: لفتوى رقمل ، نظرة عامة 10220043 ,ركا مبحممد حسىن
  وحدة إدارة ختصيص نسبة ) MMAPبادلشاركة ضد اتفاقية تعاون يف احلساب متديل دلشاركة 

 ، قسم القانون التجاري الشريعة ، كلية الشريعة ، اجلامعة  مقال.يف جتارة العمالت (مئوية
. موالنا مالك إبراىيم ماالنج احلكومية اإلسالمية 

 .سومسطا برىان الدين  :  ادلشرف
 

 . ، جتارة الفوركسMMAPالفتوى ، ادلشاركة ، على اتفاق التعاون ، وحساب : السايو كلمات 
 

يف عصر العودلة ، ويعتقد أن سوق العقود اآلجلة لتكون ذات أمهية متزايدة لتشجيع النمو 
.  حساب MMAP ,منها ىيا. العديد من التسهيالت ادلقدمة من قبل الوسيط لعمالئو . االقتصادي

 ىو نظام التعاون بني ادلستثمرين و مدير التجار وادلستثمرين واليت تستثمر األموال يف MMAPحساب 
 فهن، (الربح ) كان تاجر مدير حيصل على الربح ان . إدارة حساب رأس ادلال ادلتداول جتارة الفوركس 

 ، ولكن MUI جتارة النقد االجنىب ىو احلصول على فتوى احلالل. ادلستثمر حيصل على ضرب أيضا
ىو موافق للشريعة اليهودية ؟ ىذا ىو واحد  (MMAP)الذي أهنى ادلشكلة، ما إذا كان نظام التعاون 

 MMAP.من العوامل الباحثني إلجراء البحوث على قانون حساب 
 / 08: كيفية مراجعة الفتوى رقم (1: يف ىذه الدراسة ، وىناك عدة صياغة ادلشكلة، وىي

 / VI / IUM - NSD2000  على التمويل بادلشاركة للتعاون عرب احلسابMMAP يف تداول العمالت 
. ىذه الدراسة ىي مكتبة النهج ادلفاىيمي . األجنبية ؟ ويصنف ىذا البحث إىل أنواع البحوث ادلعياري 

نتائج ىذه الدراسة، كل عميل الذين لديهم بالفعل حساب حقيقي ديكن أن يكون ادلستثمر 
MMAP -  أوMMAP . وسيتم تقدمي العميل للتسجيل يف نظامMMAP مبا يف ذلك قبول اتفاق يف 

 حساب ، MMAP الذي يناسب العهد التعاون العنناملشاركة . النظام-  MMAPاستخدام اخلدمات
يف ىذا االتفاق ، يتم استخدام العقد الذي عقد مع اتفاق خيلف . ألن النظام ىو تعاون مماثل جدا



الكائن القانوين ىو ادلال ، يف كثري من األحيان العملة  . MMAPالكتابة و العقاد وقد جاء يف اتفاق 
ل عدد األسهم لكل اوينبغي توزيع أرباح كل شريك بشكل متناسب وفق. ادلستخدمة لرأس ادلال ىي 

. منهما، و ينبغي تقسيم بني الشركاء يف نسبة وفقا ل حصة كل منها يف العاصمة
 


