
ملخص البحث 

يف تدريب التجاري ال الوكالة كباب تركي بابا ريف إىل وكالة، مسئولية 10220072عابيد نزحيل إديان، 
. ة الشرعية و جتميع األحكام اإلقتصاديوكالة عن ال2007 سنة 42 احلكومي رقم ضوء نظام

اجلامعة اإلسالمية احلكومية يف كلية الشريعة قسم حكم اإلقتصادي الشرعي . حبث جامعي
. ، ادلاحستريسخري األنام، الليسان. احلاج:  ادلشرف.موالنا مالك إبراىيم ماالنج

    ة الشرعية، جتميع األحكام اإلقتصاديوكالةادلسئولية، ال: الكلمات الرئيسيات

ىذا . نوع شغل الوكالة يف ىذا العصر شائع، ألنو يوسع جمال التجارة من غري كثري رأس ادلال
لكل طرفني البد أن . النوع يؤدي إىل حصول األرباح لكل الطرفني، ألن لكل منهما حقا و التزاما

يلتزما و يوفيا العهود ادلتفق عليها إلجتناب الغش و اخلسر، و ىذا يوافق قول علي كرم هللا وجهو 
  ". احلكم مقدم على التجارة"

تدريب التجاري، كيف ال وكالة إىل وكالةلبحث ادلوجودة ىي كيف تشكيل مسئولية الا ياقضا
 و 2007 سنة 42 احلكومي يف ضوء نظامتدريب التجاري كباب تركي بابا ريف ال  وكالةنشاط

أما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث . ىذا البحث حبث جترييب؟ ة الشرعيةجتميع األحكام اإلقتصادي
 من احملصولة يف ىذا البحثالبيانات . ة الوصفيةحتليليال التجريبية بتخصيص البيانات ضائيةفالق

اليت حصل عليها بيانات الفرعية ال  منو. اليت حصل عليها الباحث يف ادلقابلة ةالرئيسيالبيانات 
. انوعييعترب ىذا البحث حبثا  و ادلكتبة، من الباحث

 بل حيتاج إىل. ال يكفي مرة او مرتنيالتجاري تدريب ال تدل على أن ىذا البحث نتيجة
 مث تبادل ج اجلديدانتالتمهيدي مث التنشيطي أو اإلنعاشي مث لإلتدريب للاألوىل ادلرة  . مراتمخس

 42 احلكومي رقم النظاموافق ي كباب تركي توجيو شغل وكالة. ادلوافق للمطلوبتدريب التدرييب مث لل
التطبيق و الرقابة ال  ولكن .تسويقو التشغيل، و ال، أو لتوجيوتدريب، ال ألن فيو 2007سنة 

ال يستمر يف شغلو بسبب عدم معرفتو كيفية التسويق و  أكثر من قام بشغل الوكالة. ينفيضعيزاالن 
 سنة 42رقم إدارة عملو و ال حيصل على التدريب لتطوير شغلو، و ىذا خيالف النظام احلكومي 

بني ادلوكل و ادلوكلو، و ىذه العهود اعتربىا النظام   ادلتفق عليهادوو العوأ ادلضاربة عن 2007
 .  ة فاسدة الشرعيةجتميع األحكام اإلقتصادي 26احلكومي فصل 

 

 


