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 (KPRS)ومن الناحیة العملیة العقاد المرابحة الملكیة العقاریة اإلسالمیة االئتمان " .2012.من عام  .ریا دیفي، نینا

الدولة اإلسالمیة  .كلیة الشریعة .قسم القانون التجاري الشریعة .أطروحة ."(الشرعیة ماالنغ BTNدراسة حالة )

موالنامن جامعة الملك ماالنغ ابراھیم   Dr.Fakhruddin ،M.H.I :مشرف .

 اتفاق المرابحة والرھون العقاریة الشریعة :الكلمات الرئیسیة

العقاد تسھیل الجمیع في  ."األساس ألنشطة عدیدة من الحیاة الیومیة"انھ ھو  .عقد اتفاقات لھا أھمیة في الحیاة العامة
دة وخدمات لآلخرینتلبیة احتیاجات ومصالح ال یمكن الوفاء بھا من دون مساع بل یشمل أیضا تلبیة االحتیاجات  .

بل ھو جدل بالنسبة لمعظم الناس، ألننا نعلم أن لم یتبع النمو االقتصادي السریع والتنمیة  .األساسیة للمجتمع سكني
إن من ھذه الظاھرة أعاله، ف .التي تتبعھا النظام اإلسالمي من قبل معرفة الرأي العام حول االقتصاد اإلسالمي
كیف یمكن تنفیذ ھذا النظام ھو عقد المرابحة في منتجات التمویل  (1) :الغرض من ھذه الدراسة إلى تحدید ما یلي
كیف الستعراض تنفیذ الشریعة اإلسالمیة على الرھن العقاري عقد  BTN ،(2)العقاري اإلسالمي في ماالنغ 
ف وذلك بھد .في ماالنغ BTNمرابحة المنتجات الشریعة الشریعة  معرفة على تنفیذ نظام عقد في منتجات  (1)
التعرف على استعراض اإلسالمیة القانوني لعقد المرابحة  (2)ماالنغ،  BTNالرھن العقاري المرابحة في الشریعة 
  .الشرعیة ماالنغ BTNعلى منتجات الرھن العقاري في 

ة المقابالت، والمالحظة، والوثائقھذا النوع من البحوث التجریبیة، واألسالیب المستخدمة في ھذه الدراس . 
الشرعیة ماالنغ، والذي یستخدم لتحریر وتحلیل البیانات  BTNالموضوع قید الدراسة ھي عقد المرابحة یجري 
 .وتصنیفھا والتحقق منھا وتحلیلھا واستخالص النتائج

تمویل العقاري عقد المرابحة في منتجات ال (1) :استنادا إلى دراسة أجریت، ویمكن أن نخلص إلى أن
أوال، نقل ملف یتكون من ھویة والشروط المقترحة أو ذكرھا من قبل  .مراحل قبل عقد عملھ 5اإلسالمي، وھناك 
ثم ھو بعد تحقیق، ویتم  .البنك المقبل لعملیة تحلیل لتحدید مدى قدرة ورغبة من الزبائن أسابیع لتقدیم القروض .البنك

ناء المنازل التي سیتم احتلت من قبل الزبونذلك من قبل المطور للبنوك من أجل ب تم بناء منزل بتكلفة التي تم التي  .
وكذلك على تنفیذ  .٪ ھو العمیل الذي یتحمل20٪ من أسعار المنازل، والباقي 80بنك التمویل فقط  .یتحملھا البنك
یحدثلقد أصبح من الملح جدا، إذا لم یتم ذلك ثم تنفیذ عملیة البیع ال یمكن أن  .العقد في تنفیذ عقد المرابحة في  (2) .
وقد ثبت ھذا من خالل الحصول على جمیع العناصر  .التمویل العقاري، وكان البنك وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة
ولكن ھناك بعض العناصر لیكون الجدل،  .التي توجد في تنفیذ عقد المرابحة الذي تم تقدیمھ من قبل رجال القانون

الذي یضمن للمشتري تسلیمھ إلى البنك كضمان لتسدید القرضالذي ھو العنصر  وباإلضافة إلى ذلك وقدم البنك  .
ولكن یرجى مالحظة، أن غیر المسلمین یمكن أن تفعل في تمویل وتنفیذ العقد في حالة  .أیضا التمویل لغیر المسلمین
 .وجود استعداد لمتابعة متطلبات وكلفت البنك
 
 
 
 
 
 

 


