
 

 البحث خصلم

عن التقصير في الواجب تطبيق العقد والتجنب ، ۰9۱۱۰۰72، ۱۰۲3حممد ألفا،  سيف النهى،
(wanprestasi)   في خدمة المرابحة في بنك شريعة مندري(BSM ) سوكارنو حّتى

 جبامعة الشريعة كلية يف الشرعية، املعاملة بقسم. جامعي حبث. المعامالت فقه فقبماالنج و 
 . مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

  املاجستري الّدين عز: املشرف

 .إخالف الوعد ،املراحبة ،تطبيق: الرئيسية كلماتال

 كمثل خمتلفة جماالت يف اخلدمة هذه تستخدم. اإلسالمية البنوك يف املفضلة اخلدمات إحدى املراحبة تعد
 واسعا قبوال ولقيت سريعا   منوا اخلدمة هذه تنمو الوقت مرور وبعد. آخر جمال ويف اإلستهالك وجمال اإلنتاج جمال
. الوعد خالف لكثرة اخلسارة من كثريا البنك لقي حيث البنك جهة من املشاكل بعض هناك ولكن عاجملتم لدى
 هذا يهدف املشكلة هذه من انطالقا. الوعد خالف بسبب (NPF) االستثمار بفشل البنوك من كثري تلقى

 .الدخل زيادة إىل ؤديست واليت اخلسارة عن استبعادا اخلدمة هذه يف الوعد خالف جتنب طريقة معرفة إىل البحث

سوكارنوحّّت مباالنج، هل ( BSM)يف بنك شريعة مندري يركز هذا البحث يف معرفة تطبيق خدمة املراحبة 
يستخدم . جتنب خالف الوعد يف هذا العقد يف البنك طريقةيناسب عقدها بالشريعة اإلسالمية أم ال، ويف معرفة 

أما البيانات الرئيسية . على البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية نهج الوففي التحليلي حيث يستندهذا البحث امل
من هذه املقابلة حيصل الباحث البيانانات على كيفية تطبيق يف هذا البنك فتؤخذ من املقابلة الشخصية باملوظف 

والبيانات  البيانات الثانوية فيحصل الباحث من الكتبوأما . البنك والتجنب عن خالف الوعدعقد املراحبة يف 
 .وغري ذلك بنكاملكتوبة يف ال

سوكارنو حّّت مباالنج يف تطبيق عقد املراحبة خافة ( BSM)بنك شريعة مندري ونتيجة البحث هي أن 
أما خدمة املراحبة يف فرف إفالح البيت ويف . يف فرف البيت اجلديد والبيت القدمي يناسب الشريعة اإلسالمية

املواد لبناء البيت قد وقع فيها زيادة العقد وهي مراحبة بالوكالة برسالة العرض ولذلك األرض املَعّد لبناء البيت و 
-DSN)أفبحت اخلدمة تناسب فقه املعامالت والفتوى الذي أفدره هيئة الفتوى مبجلس العلماء اإلندونيسي 

MUI ) دري بنك شريعة منفطّبق  التجنب عن خالف الوعدوأّما طريقة . عن املراحبة 4/7222رقم(BSM )
تطبيق نظام البنك اإلندونيسي يف العربون حيث يكون العربون على األقل : بعض األساليب،  األسلوب األول

: واألسلوب الثالث. وجود اإلرتباط الكامل وذلك بفرض التأمني: واألسلوب الثاين. 22للبيت يف قسم  %32
. ضمون من الكاتب الرميج شهادة تكليف حق املوجود شرط ملزم يف عملية إخراج الشهادة امللكية وذلك بإخرا 

 .وهذه األساليب كلها موافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية


