
البحث مستخلص  

 بنك فً حالة الدراسة) االفتراضً العقاري الرهن ضمان العمالء ضد الممارسة تنفٌذ ،42002201 الحمد، دٌاه راهاٌو،

 مالك موالنا اإلسالمٌة الحكمٌة الجامعة الشرٌعة، الكلٌة الشرٌعة، التجاري القانون القسم ، البحث(.   جومبانج معامالت

ماالنج إبراهٌم .  

الضمان تنفٌذ، االفتراضً، اإلسالمً، القانون العقاري، الرهن:  الرئٌسٌة الكلمات .  

 تشهد بدأت الوقت هذا فً أٌضا االقتصاد ولكن. تقدما أكثر ٌصبح الحٌاة من الوقت هذا فً المجاالت جمٌع فً التطورات أن

 أٌضا وهو ،4990 لسنة 7 رقم القانون فً ٌنظم أن مصرفٌة مؤسسة هو منهم واحد. العام الجمهور أوساط فً كبٌرا وانم

 نفسها، البنوك فً توجد التً األشٌاء بشأن. التموٌل حٌث من أو المالٌة الناحٌة من المختلفة أغراضها لتنفٌذ لألشخاص منتدى

 أي 4991 سنة 1 رقم القانون فً علٌها المنصوص األمنٌة حقوق وجود حول الناس معظم قبل من معروفة غٌر منها وكثٌر

 كان اذا النتٌجة هً وما نفسها، األمنٌة الضمانات حقوق على سواء المجتمع، قبل من مفهوما ٌكون أن ٌنبغً األمور هذه من

الضمانٌة الحقوق حٌث من صحٌح بشكل التزاماتها تنفٌذ ٌتم ال الزبون .  

 عام فً 1 رقم العقاري الرهن للقانون وفقا الضمان تنفٌذ فً اإلجراءات من العدٌد لدٌها تنفٌذ ضمانات ممارسة فً المعامالت

 إجراءات أٌضا معامالت بنك لدٌنا. األصول تقٌٌم إعادة العمالء لضمان إلكترونً محذرا اإلخطار، رسالة من بداٌة ،4991

 أداء ٌعوق ٌجعل الدٌن أصل دفع تثبٌط الزبائن. العمالء مع جلسات عقد خالل من مٌةاإلسال للشرٌعة وفقا التنفٌذ ضمان

 أقساط دفع فً بواجبها ٌغادرون الذٌن العمالء وجود معامالت بنك منها ٌعانً التً القٌود أن حٌن فً معامالت، الموظفٌن

االفتراضً إلى أدى مما والعمٌل، البنك بٌن اتصال وجود وعدم .  

 تحدٌد طرٌقة فً. والمقابلة المالحظة طرٌق عن البٌانات جمع تقنٌات. نوعً نهج مع تجرٌبٌة ٌتضمن دراسة هذا البحث

 تقنٌات. والمقابلة( المراقبة) المالحظة طرٌق عن البٌانات جمع ٌتم وكذلك تستهدف، عٌنات أو مقصودة عٌنة هو الموضوع

 ٌستخدم والذي التجرٌبً، القضاء هو المستخدمة الطرٌقة. وختامٌة وتحلٌل والتحقق والتصنٌف هً البٌانات تحرٌر المعالجة

المجال هذا فً األولٌة المصادر من مباشرة علٌها الحصول تم التً البٌانات هو األساسً البٌانات مصدر .  

 معامالت بنك فً العمالء المتعثرٌن ضد األمنٌة حقوق ضمانات تنفٌذ من هً األولى ممارسة على بناء الدراسة النتائج

 ضد ضمانة حقوق تنفٌذ ٌضمن اإلسالمٌة الشرٌعة ممارسة ضوء فً سواء. العمالء لبعض مضى وقت أي حدث جومبانج

 التً الثالثة القٌود. الطرفٌن كال قٌمة تخفٌض ٌتم ال بحٌث الشرٌعة، ممارسة فً التأرٌض ٌكون أن ٌجب العمالء المتعثرٌن

أكبر بشكل أدائها تقٌٌم إلجراء المتعثرٌن العمالء ضد األمنٌة حقوق تضمن الممارسة تنفٌذ ًف جومبانج معامالت بنك ٌواجهها . 


