
 

 

 ص البحثخمل
 مصطلح اإلقراض /اإلستعار يف متويل املراحبة . استخدام0112. 11001111وفرية احليفة، 

( مانديري سجاهرتا منطقة BMTيف بيت املال والتمويل ) بوسيلة بيع الذهب
اجمللس اإلسالمي الوطين الندونيسيا رجال  فتاوى )بنظر باجننق غريسيك

حبث جامعي، شعبة أحكام التجارة الشريعة، كلية الشريعة جبامعة موالنا . الدين(
راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. املشرف: برهان الدين سوسامطو مالك إب

 املاجستري.

 .: مصطلح اإلستعار،  متويل املراحبة الكلمات األساسية

كان بيت املال والتمويل من املؤسسة بنوع غري البنوك الذي له دور مهم ويساهم اجملتمع يف 
اجليدة. ويف نشاط بيت املال والتمويل هناك اإلقراض و اإلستعار وهذا لتقدم حياهتم اإلقتصادية 

تنتج املنتجات اليت تساَوم متويلها باملراحبة. واملشكلة هي بأن تطبيق متويل املراحبة تشابه بتطبيق 
ينية. وكما عرفنا بأن الدَّين هي إعطاء الشيئ إىل اآلخر لتوفري حاجاهتم اليومية دون  اإلعارة الدَّ

املراحبة هي بيع األشياء قدر الثمن األساسي ويزيد منه قليال من الربح الشرط باجلزاء. وأما متويل 
املوافقة بني العاقدين )البائع واملشرتي(. فمن الناحية النظرية والتطبيق هناك اختالفات بينهما. 

 مانديري( كيف تنفيذ متويل املراحبة يف بيت املال والتمويل  1وأسئلة البحث يف هذا البحث هي: )
سجاهرتا منطقة  مانديري( وما حجة بيت املال والتمويل 0منطقة باجننق غريسيك؟، ) سجاهرتا

 باجننق غريسيك يف استخدام مصطلح اإلقراض واإلستعار يف متنجات متويل املراحبة؟
استخدم هذا البحث نوع البحث التجرييب باملدخل الوصفي النوعي. والبيانات اجملموعة هي 

ية الثانية. وطريقة مجع بياناته باملقابلة واملالحظة والوثائق واملرجعيات. البيانات األساسية والفرع
وحيلل البيانات بتحليل الوصفي ويريد ويهدف منه لتوصيف استخدام مصطلح اإلستعارة و اإلقراض 

 سجاهرتا منطقة باجننق غريسيك.  مانديرييف بيت املال والتمويل  
( تنفيذ متويل 1تنبطت الباحثة نقطتني مها )ومن النتيجة من هذا البحث فاستخلصت واس

سجاهرتا منطقة باجننق غريسيك اليناسب مبا يف فتاوى رقم  مانديرياملراحبة يف بيت املال والتمويل  
10DSN-MUI/VI/0111 ( .اإلقراض أو الدين يف متويل املراحبة يف بيت 0عن املراحبة )

غريسيك تشابه بتمويل املراحبة ألن املوظفني هناك سجاهرتا منطقة باجننق  مانديرياملال والتمويل  
اليفهمون جيدا عن املراحبة من ناحية النظرية والتطبيق وكذلك اإلقرتاض ألهنم يعتادون مبصطلح 

 اإلقراض واإلستعارة والدَّين يف منتجات متويل املراحبة.


