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ران واإلجارة، مع أحكام الشریعة اإلسالمیة محل الرھونات: كلمات البحث  

 
تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید وتطبیق عقد اإلجارة ران في خدمات التمویل العقاري اإلسالمي في محل الرھونات
اإلسالمیة فرع وحدة   نیة لحقوقماالنغ وتحدید شكل من أشكال الحمایة القانو   في محالت الرھونات   

وكانت ھذه البحوث القانونیة التجریبیة یركز على مجال للبحث عن البیانات األولیة والتي یدعمھا البحث . الشریعة
البیانات األولیة التي تم الحصول علیھا من خالل مقابالت مع المخبرین . في المكتبة للحصول على البیانات الثانویة

بیانات الثانویة التي تم الحصول علیھا من خالل وثائق من المواد القانونیة االبتدائي والثانوي، والمالحظات، وال
وقد تم جمع البیانات وتحلیلھا في التحلیل الوصفي النوعي المترجمة. والتعلیم العالي . 

الرھونات الشریعة  أظھرت النتائج أن العقد األول والعقد ران اإلجارة المطبقة في الخدمات االئتمانیة في محل
لكن من المنتجات الثالثة، لیست سوى نتاج ران. وموثوق تعبئتھا في ماالنغ،   اإلسالمیة وحدة المنتجات فرع ران   
ران اإلجارة عقد . تم فعالة وبینما لم یتم تسویق منتج معین في والیة فرع الشریعة وحدة محل الرھونات ماالنغ

ثم طبق للحصول . تطبیق ران عقد لعقد ملكیة المقترض كضمان للقرض حصل. والعقد تطبیقھا في عملیة واحدة
 .وضمانات الودائع في الشریعة الرھن العقاري على العقاد دفع اإلیجار اإلجارة لألجور في
الحمایة القانونیة ) 1(الشریعة الرھن العقاري ھناك نوعان، وھما  الثانیة، وشكل من أشكال الحمایة القانونیة لحقوق

حقوق العمالءل عن طریق التشریع، وھما حمایة ) الشراء المسبق/ أي تعارض (أجریت في وقت قبل أن الصفقة   / 
اإلجراءات القانونیة ضد المستھلكین الذین أجریت في وقت سابق لھذه الصفقة من خالل منح حمایة للمستھلكین من 

لحقوق العمالء توفیر الحمایة القانونیة) 2. (خالل التشریع الذي تم إحرازه الصراع (في ذلك الوقت بعد المعاملة   / 
الجوانب التي تأتي في شكل من أشكال الحمایة القانونیة ھو حمایة العمیل). ما بعد الشراء/  / التعویض واألضرار و  

س بأضرار، بما في ذلك التوصل إلى تسویة عن طریق مجل أو ضمان استبدال ما إذا كان یمكن القیام بھ للبضائع
یتم تعیین خطاب الضمان في معرض ران. تحكیم الشریعة بعد أن یتم التوصل إلى أي اتفاق بتوافق اآلراء  (SBR) 

 التي تربط 
استنادا إلى النتائج الواردة أعاله، ھناك نوعان من التوصیات التي یقترح المؤلفون، أول فرع محل 

ثانیا، ینبغي تكثیف . عمالء لدیھم العدید من الخیاراتماالنغ لتسویق المنتجات أن ال الرھونات اإلسالمیة وحدة
 .مناقشة اإلسالمیة نظام التشغیل محالت الرھونات، على حد سواء في الحلقات الدراسیة والندوات وورش العمل
 


