
 امللخص

تطبيق عقد المرابحة بالوكالة في بنك رعية إندونيسيا الشرعية فرع ، 33002211نيلة وردة اجلنة، 
. PBI   /5002/7/64منطقة كنتينج مدينة بانوانجي من منظور قانون البنك اإلندونيسي رقم  

رسالة البكالوريوس، قسم القانون التجاري الشرعي، كلية الشريعة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا 
 مالك إبراهيم، املشرف : برهان الدين سوسامتو. 

 . PBI  /0222/ 7/14الكلمات املفتاحية : املراحبة، بالوكالة، قانون البنك اإلندونيسي رقم  
ع العقود املالية الشهرية املستعملة يف البنوك الشرعية يف الوقت عقد املراحبة بالوكالة من نو 

املعاصر، منها بنك رعية إندونيسيا الشرعية فرع منطقة كنتينج مدينة بانواجني. وأساس ذلك العقد وارد 
. ملعرفة مدى تطبيق عقد املراحبة بالوكالة يف PBI  /0222/ 7/14يف قانون البنك اإلندونيسي رقم  

 إندونيسيا الشرعية فرع كنتينج بانواجني، فمن الضروري أن يقام حبث علمي.  بنك رعية
( كيف يتم 3مشريا إىل ما سبق، هناك بعض املشاكل اليت تتطلب إىل حبوث مكثفة، وهي : 

تطبيق عقد املراحبة بالوكالة يف بنك رعية إندونيسيا الشرعية فرع كنتينج بانواجني ؟ هل منتج املراحبة 
 ؟ PBI /0222/ 7/14موافقة بقانون البنك اإلندونيسي رقم  بالوكالة 

للجواب على مشكلة البحث أعاله، فيحتاج إىل منهج البحث الدقيق واملناسب. لذا تدرج 
هذه الدراسة يف البحوث التجريبية وتسمى بالبحث التطبيقي أو امليداين. وهذه الدراسة واردة بالبحوث 

ق القانون. والنهج املتبع هو هنج التشريعات القانونية وهنج القضائية التجريبية اليت تدرس وقائع تطبي
 التجريبية أو االجتماعية. وهذه الدراسة تستخدم منهج حتليل البيانات النوعية. 

أما نتائج هذه الدراسة فتشري إىل أن تطبيق أو تنفيذ عقد املراحبة بالوكالة يف بنك رعية 
حرف د,  9نواجني غري موافقة بقانون البنك اإلندونيسي رقم املادة إندونيسيا الشرعية فرع كنتينج با

عن مجع وحتليل شأن األموال للبنوك اليت تنفذ األنشطة التجارية بأساس  0222/ ...... /7/14
القانون الشرعي. وذكر يف املقال أن "البنك يوكل للعمالء لشراء السلع، فعقد املراحبة يتم بعد أن امتلك 

لسلع". وذكر يف شرح القانون أن للوكالة البد من عقد متفرق خمتلف بعقد املراحبة. البنك تلك ا
واملقصود مبلك تام يف الوكالة داخل عقد املراحبة هو وجود تدفق األموال املوجهة إىل اجلهة املوردة للسلع 

واسع لشراء السلع أو هناك ورقة استالم الشراء. بينما يف الواقع العملي يسلم البنك للعمالء اخليار ال
بتوفري األموال مقدما, مث بعد ذلك سلمت ورقة استالم إىل البنك كدليل لشراء السلع من جهة العمالء. 

  ويف نفس الوقت وقعوا العمالء عقد اتفاق الوكالة واملراحبة.



  

  


