
 البحث ملخص

 ادلعاملة احلكم بقسم. جامعي   حبث .مشكالت اإلشراك عقد الوكالة يف صرف ادلراحبة.۱۰۲٣.صاحلني
 . مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة الشريعة كلية يف, الشرعية

  ادلاجستري األنام خري: فادلشر 

 .ادلراحبة, الوكالة, العل ة: الرئيسية الكلمات

 الصرف هذا, هتامنو   يف و. ادلراحبة أحدها شريعةال بنك يف تستخدم اليت ادلنتاجات من كثري هناك
عقد ب اإلشراك ودوجكثري من الباحثني يقصرون أن  و عقد الوكالة فيها. ال اإلشراك وجود وهو تكي فا جير ب

 الصرف به ثبت قد ولكن. الشريعة النظام من ليس الشريعة بنك يفالوكالة فيها, إستخدام عقد ادلراحبة 
للتعريف اإلستخدام بإشراك عقد الوكالة يف  باحثوألجل ذالك حيتاج ال هذا الوقت. حيت عقد ادلراحبةب

 صرف ادلراحبة.القد الوكالة يف يشرك ع الشريعة بنكأيضا للتعريف العل ة  و صرف ادلراحبة

البيانات الرئيسية  علىمنبعان بيانان صدرين حبث كم ى. وأساس هذا البحث  من هذا البحثو  
تأخذ من حديث صحفي  ومها و الثانوية و منهج حتليل ادلواد بتحليل مواد وصفي. البيانات الرئيسية 

. من هذا ( شريعىة مباالنجBRI Syariah Cabang Malang) البنك الرعية الشريعة فرع ماالنجبعامل 
 BRI Syariah) الرعية الشريعة فرع ماالنج البنك يشركالباحث البيانانات عن كيفية حيصل احلديث 

Cabang Malang  من الكتب و  حيصل الباحثالبيانات الثانوية عقد الوكالة يف صرف ادلراحبة. وأما
 .بحثري ذالك الىت تناسب هبدف الالبيان ادلكتوب يف الشركة و غ

 BRI)) البنك الرعية الشريعة فرع ماالنج يشركوجد اخلالصة على أن قد من هذا البحث 

Syariah Cabang Malang يشرك عقد الوكالة مع عقد ادلراحبة دائماً.  عقد الوكالة يف صرف ادلراحبة
إستخدام عقد الوكالة, وجود السلع  هناك وادلعاملة. يف  اإلسالمي وليست العملية مناسبا بالفقه

. لذا من ناحية ادلادة,البنك هو البائع يبيع شئ ليس ملكه وهذا مباشرة "اإلسم الز بون"بإستخدام 
البنك الرعية  ادلراحبة. ولو أن ذالك يشرك يف ٤رقم ال (DSN)اجمللس الشريعة الوطنيةخمالف بالفتوى 

نقصان العامل أوال ال عقد الوكالة بسبب BRI Syariah Cabang Malang))  الشريعة فرع ماالنج
     و عملية اإلدارة الصعوبة. ثالثا. عدم ادلكان دلإل السلعهناك  ثانيالإلشًتاء السلع الذي حيتاج الز بون. 


