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 مستخلص البحث
وختصص . البحث. بنك مانديري الشرعية كوتا ماالنج . بني النظرية والتطبيق يف حزب العمال: املراحبة .2102،  مشكور، موليانا

 اجلامعة احلكمية اإلسالمية موالنا ابراىيم مالك ، ماالنج ، احلاج خريول أنام املاجستري. كلية الشريعة. يف القانون التجاري املتوافقة
 

 .، النظرية واملمارسة املراحبة: كلمات الرئيسية
 

الشريعة  املصرفية وجود. الشرعية كان موجودا عندما كان االقتصاد يعاين من ىبوط اليت تسببت يف األزمة االقتصادية املصرفية
كن اندونيسيا باعتبارىا الدول ذات األغلبية مسلم مل ت. الشريعة اجملتمع استجاب لرغبة النشاط االقتصادي ال تزال تسًتشد بأحكام

واحد ىو افًتاض أن . املصرفية الشريعة، الذي ينجم عن العديد من األشياء الشريعة قادرة على جذب اجلمهور الستخدام املنتج يف
كما ىو احلال يف املراحبة . التقليدية، كما يرى من املنتجات املعروضة الشريعة الناس يقولون أنو ال يوجد فرق بني الضفة الشريعة البنوك

من شك يف أن اجملتمع يثري . الشريعة، وتوفري السيولة النقدية للعميل ىي نفس املمارسات املصرفية االئتمانية التقليدية املصرفية
 .بنك مانديري الشرعية كوتا ماالنغ. تساؤالت، وكيف ىي نظام وكيفية تنفيذ عقد املراحبة املراحبة يف حزب العمال

يبية مقاربة قانونية، واليت تركز على اثنني من املصادر األولية للبيانات اليت ىي واملؤلف يف ىذه دراسة يستخدم أساليب جتر 
البيانات األولية اليت مت احلصول عليها من نتائج املقابالت . البيانات والبيانات الثانوية وحتليلها باستخدام أسلوب التحليل الوصفي

من نتائج ىذه املقابالت ىو  . بنك مانديري الشرعية كوتا ماالنغ. وظفنياليت أجريت مع املوظفني والكتاب والعميل حزب العمال امل
يف حني . بنك مانديري الشرعية كوتا ماالنغ. كيف ميكن للكتاب احلصول على بيانات نظام دتويل املراحبة اليت اعتمدىا حزب العمال

رير مكتوبة وردت من الشركات، واألدب أخرى أن البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل الكتب الثانوي صاحب البالغ، تقا
 .مناسبة بغية الكتابة

نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أن نظريا أن يسًتشد النظام املستخدم بنك مانديري الشرعية جمللس الشريعة اإلسالمية من احللقة رقم 
ىناك نوعان من النماذج املراحبة، أول منوذج لوضع البنك كما يف املراحبة مع . من املراحبة NO: 04/DSN-MUI/IV/2000: الفتوى الوطين

بينما يف النموذج الثاين العمالء لديها وظائف مزدوجة كبنك املشًتي الذي ىو أيضا للمشًتي . بائع األوىل شراء البضائع إىل املورد
األول ىو املراحبة املراحبة عقد، يف حني أن النموذج الثاين ىناك نوعان من العقود، ومها أما بالنسبة لتنفيذ العقود يف النموذج . من املورد

بنك مانديري . الوكالة حىت تنفيذ النظرية والعملية للمراحبة يف حزب العمال يف العقد اليت يتعني االضطالع هبا قبل عقد املراحبة
من  NO: 04/DSN-MUI/IV/2000: لس الوطين مع أحكام الشريعة اإلسالميةاجمل الشرعية كوتا ماالنغ ليس كل الفتاوى وفقا ملتطلبات

 .البنك الشريعة الشرعية املراحبة ودليال واألساس القانوين لكل
 


