
  

 التوثق ابستخدام ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين 
م اإلسالمي  كواحل

   

امعي اجلحبث ال

: إعداد 

 سعدية

 12220178  : التسجيلرقم 

 

 

 

 

 

احلكم اإلقتصادي اإلسالمي 

كلية الشريعة 

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

2016



 

 أ
  

التوثق ابستخدام ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين  
م اإلسالمي كواحل

   

امعي اجلحبث ال

: إعداد 

 سعدية

 12220178: سجلترقم اؿ

 

احلكم اإلقتصادي اإلسالمي 

كلية الشريعة 

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

2016 
 



 

 ب
  

 



 

 ج
  

 



 

 د
  

 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج
 كلية الشريعةشعبة احلكماإلقتصادي اإلسالمي

 دليل اإلستشارة
 سعدية: اسم الباحث  
 12220178: رقم التسجيل  

 احلكم اإلقتصادي اإلسبلمي: شعبة   
 الدكتور سواندي ادلاجستَت: ادلشرؼ   

  واحلكم اإلسالميالتوثق ابستخدام ستيم احلسابيعند احلكم ادلدين:موضوع البحث  
 

 التوقيع مادة اإلستشارة الوقت النمرة
 اشراؼ خطة البحث   2016 أبريل 27 1

 اصبلح خلفية البحث 
 إصبلح اللغوية

 

  إصبلح خطة البحث و إصبلح اللغوية 2016 مايو 04 2
  موافقة ادلشرؼ دلناقشة خطة البحث 2016 مايو 15 3
  1إصبلح الباب  2016 يوين 2 4

 أف يضرب احلاشية 
 

  1اإلصبلح اللغوي للباب  2016 يوين 8 5
 ْتث ادلصطلحات ادلوافقات مبادة احلكم ادلدين 

   2إشراؼ للباب 

 

 2إصبلح الباب  2016 يوين 16 6
 اصبلح ادلصطلحات 

 

  2إصبلح اللغوية للباب  2016 يوين 24 7
 أف ال يتطوؿ اإليطار النظري، إخًتي ما يوافق 

 



 

 ه
  

 



 

 و
  

 

اإلعتماد من طرف جلنة ادلناقشة 
 

بسمميحرلا نمحرلا هللا  
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 اإلهداء
 

 :احلمد هلل على كل نعمة، أهدي هذا البحث إىل

كاان ذلما بعد هللا تعاىل فضل إمتام البحث  ا غرسه يف أمي صاحلة احلاجة وأيب هاشم احلاج، 
ومها ادلعّلم . ن   الباحث من حب العلم وادلعرفة وكاان دعائهما ادلستمر خري مع  يل يف حيايت

 يف حيايت منذ والديت حىت يصل إىل عمري اآلن

 أخي حنبلي، الذي قد سعي يل حيت اآلن، جزاك هللا أحسن اجلزاء

أخي ملتزم احلاج، أخي صاحل داود احلاج، أخيت مهمة، آن  نور فضيلة، عزة نور رمحة، زلصنة 
 وديوي آمنة، الف شكرا الستمرار التشجيع الدعاء 

 ع راء أم ن خة، عبد ادلنان هاشم، دمحم حسن مالكي، أمحد حنبلي؛ أنتم فرحاين وتبسمي

 سائر أسريت احملبوابت

 مجيع األساتيذ األستاذات األعزاء مند الضعري حىت اآلن، عسى هللا أن مينح لنا علما انفعا
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 كلمة الشكروالتقدير
 

صبلة و سبلما دائم . احلمد هلل الذي قد أنعمنا و ورزقنا نعما متنوعة علينا و سائر األمة

متبلـز على صاحب ادلعجزات و الكرامات دمحم بن عبد هللا الفاتح دلا أغلق واخلامت دلا سبق انصر 

واحلمد . احلق ابحلق واذلادي اىل صراط ادلسقيم و على آلو و صحبو أمجعُت الذين ىم من أىل اجلنة

هلل على كل حاؿ و نعمة، وأشكره على فضلو وعنايتو ادلتواؿ، وأسألو جزيل النواؿ، والثبات يف 

احلاؿ وادلآؿ، وأصلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين وعلى آلو و أصحابو الغر وادليامُت، 

 : والتابعُت ومن تبعهم إبحساف إىل  يـو الدين، أما بعد

وقد من هللا علي ابإلنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو  سبحانو أذلج ابحلمد والثناء، فلك 

- بعد محد هللا تعاىل - احلمد اي ريب حتىى  ترضى، على  جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت

أف أتقدـ ابلشكر والتقدير والعرفاف إىل الذين كاف ذلم فضل يف خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود 

ومل يبخل أحدىم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوىم إال العمل اجلاد ادلخلص، أتقدـ الشكر التقدير 

 : إىل 

مساحة األستاذ الفروفيسور الدكتور احلاج موجيا راحرجو، مدير جامعة موالان مالك  .1

 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مباالنج

، عميد كلية الشريعة ّتامعة موالان مالك  ادلاجستَتالدكتور احلاج ريبمساحة األستاذ  .2

 . إبراىيم اإلسبلمية احلوكومية مباالنج



 

 ك
  

، رئيس شعبة احلكم اإلقتصادي  ادلاجستَتالدكتور احلاج دمحم نور يسمساحة األستاذ  .3

 . اإلسبلمي كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مباالنج

، كاتب شعبة احلكم اإلقتصادي ادلاجستَتمساحة األستاذ الدكتور احلاج عباس عرفاف  .4

 .اإلسبلمي كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مباالنج

، ادلشرؼ الذي أفاد الباحث علميا وعمليا الدكتور سواندي ادلاجستَتمساحة األستاذ  .5

ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء 

 . منو، فلو من هللا خَت اجلزاء والربكة ومٍت عظيم الشكر والتقدير

الدكتور على محداف ادلاجستَت، مريب الباحث يف حياتة اجلامعية يف مساحة األستاذ  .6

 علميا وعملياالشعبة احلكم اإلقتصادي اإلسبلمي قد أفاد و 

مساحة اللجنة ادلناقسشة ادلتكوف من الدكًت على محداف احلاج ادلاجستَت، احلاج خبَت  .7

األانـ ادلاجستَت والدكًت سواندي ادلاجيستَت اليت قد أعطى اإلقًتاحات التحسينية 

 .للباحث حيت صار ىذا البحث شلتازا

مساحة األساتيذ واألستاذات يف كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج  .8

 .  آمُت. عسى هللا أف يثيبهم أبحسن أجر. يعلموف علمهم ابإلخبلص

الذي كاف لو بعد  (ىاشم احلاج)مساحة األسرة األحباء وعلى رأسها والدي الكرًن  .9

هللا تعاىل فضل إدتاـ البحث مبا غرسو يف نفس الباحث من حب للعلم وادلعرفة 

اليت يطوؽ فضلهما  (صاحلة احلاجة)وخاصة لوالديت احملبوبة . واإلخبلص يف العمل



 

 ل
  

وىم ادلعّلموف يف حيايت منذ . عنقي وكاف دعائهما ادلستمر خَت معُت يل يف حيايت

 .والديت حىت يصل إىل عمري اآلف

 ويف 2012مجيع أشقائي وأصدقائي وزمبلئي األعزاء يف فصل الدوىل يف مرحلة  .10

 2012شعبة احلكم اإلقتصادي اإلسبلمي 

مجيع أشقائي وأصدقائي وزمبلئي األعزاء يف معهد العايل ماالنج شارع مسبَتساري  .11
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كل من سهم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة التشجيع،  .12

 ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتناف 

إىدان الصراط ادلستقيم، وهللا تعاىل ويّل التوفيق واذلداية دلا حيبو ويرضاه إنو كرًن رحيم 

 . رليب الدعوة واحلاجة

  2016 سيفتمبَت 15ماالنج، 
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ABSTRAK 
 

Sa’diyah, 12220178, Penjaminan Menggunakan Akun Steam Menurut Hukum 

Perdata dan Hukum Isalam. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, 

Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing: Dr Suwandi, M.H.. 

 

Kata Kunci: Penjaminan, Akun Seam, Gadai (Rahn), Fidusia (Rahn Tasjily)  
 

Dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam atau pun perjanjian kredit selalu 

disertakan pernjanjian penjaminan. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian 

accesoir atas perjanjian pokok perjanjian pinjam-meminjam/kredit. Perkembangan 

terutama bidang telekomunikasi dan digital, semakin membuat kemudahan dalam 

bertransaksi dan berbisnis. Akun optimasi merupakan akun yang bersifat 

produktif, dan menjadi pilihan bebapa orang utuk berbisnis. Akun steam 

merupakan salah satu jenis dari akun optimasi yang menjadi pilihan. Keberadaan 

akun steam yang menjadi objek baru dalam sistem penjaminan suatu perjanjian 

pinjam-meminjam dan kredit, menjadi sesuatu yang perlu untuk diteliti karena 

konstruksi hukumnya belum ada baik itu menurut tinjauan Hukum Perdata 

maupun Hukum Islam, sedangkan praktek penjaminan menggunakan akun steam 

ini semakin massive.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini terdapat dua 

rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana penjaminan menggunkan akun steam dan 

kedudukan hukumnya menurut Hukum Perdata?, 2) Bagaimana  penjaminan 

menggunkan akun steam dan kedudukan hukumnya menurut Hukum Islam?. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau disebut dengan penelitian 

pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-

undang (statute approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segmentasi pengguna dan 

orang yang membutuhkannya, akun steam termasuk harta bergerak yang sah 

untuk dijadikan objek jaminan dalam perjanjian hutang-piutang. Dalam tinjauan 

Hukum Perdata, praktek tersebut tercover dalam konsep gadai dan fidusia, hal 

tersebut dikembalikan pada asas umum perjanjian pasal 1320 dan 1338 KUH 

Perdata yaitu, asas konsensualisme, asas kebebasaan berkontrak, asas kepastian 

hukum/asas Pacta Sunt Servanda. Dalam konsep Hukum Islam, terutama yang 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KOHES) praktek tersbut 

tercover dalam konsep Rahn, hal ini sesuai karena persyaratan yang ditentukan 

sudah terpenuhi dalam penjaminan menggunakan akun steam, namun dalam 

konsep Rahn Tasjily yang difatwakan oleh DSN-MUI tidak bisa diterapkan, 

karena beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi dalam penjaminan menggunakan 

akun steam. 
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ABSTRACT 

 

Sa’diyah, 12220178, The Guarantee Using Steam Account According to the 

Civil Law and Islamic Law. Thesis. Islamic Business Law Majors, Sharia 

Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: 

Dr.Suwandi, M.H.  

 

Keywords: Guarantee, Steam Account, Pledge (Rahn), Fiduciary (Rahn Tasjily) 

 

In a loan agreement or credit agreement is always included a guarantee 

agreement. Accesoir guarantee agreement is an agreement on principal agreement 

that is loan agreement/credit. The development, especially in telecommunication 

and digital, make the ease in transaction and business. Optimization account is an 

productive account, and become a choice for someone to do business. Steam 

account is one type of optimize account that become choice. Steam account that 

become the existence of a new object in the system of guaranteeing for loan 

agreements and credit, and became something that needed to be investigated and 

researched, because its legal construction had been exist according to a review of 

Civil Law and Islamic Law, while guaranteeing the practice of using a steam 

account is more massive. 

Based on this background, there are two formulation of the problem in this 

research, namely: 1) How the guarantee using steam account and its legal position 

according to Civil Law?, 2) How the guarantee using steam account and its legal 

position according to Islamic Law?. This research is normative or called library 

research. The approach that used in this study is conceptual approach and statute 

approach. The method of legal materials analysis used in this study is descriptive 

qualitative analysis.  

The results of this research indicated that in the segmentation of users and 

people who need it, steam account included in movable property which could be 

used as a legitimate object of collateral in the loan agreement. According to Civil 

Law, the practice was covered in the pledge and fiduciary concept, it is returned to 

the general principles of the agreement Article 1320 and 1338 of the Civil Code, 

namely, consensualism principle, the freedom of contract principle, law certainty 

principle /Pacta sunt servanda principle. In the concept of Islamic Law, 

particularly those contained in the Law Compilation of Islamic Economics 

(KOHES) such practices was covered in the Rahn concept, it was appropriated for 

the specified requirements were met in guarantee using steam account, but in 

Rahn Tasjily concept that stated by DSN-MUI could not be applied, because some 

provisions were not met in the guarantee using steam account. 
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ادللخص 
البحث ، التوثق ابستخدام ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين و احلكم اإلسالمي، 12220178سعدية، 

 الدكتور: اجلامعي، قسم احلكم اإلقتصادي اإلسبلمي، كلية الشريعة، جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنق، ادلشريف
 سواندي ادلاجستَت 

 ( Fidusia )الرىن التسجيلي، (Gadai )التوثق، ستيم احلسايب، الرىن:كلمات البحث
العهود يف الوثيقة ىي اإللتزاـ . كانت الوثيقة أمرا ملتزما يف التزاـ القروض أو اإلئتماف

التطّور الزماين خصوصا يف . التكميلي من اإللتزامات البلزمة جتاه العهود يف القروض أو اإلئتماف
كاف احلساب التحسيٍت ىو احلساب . رلاؿ اإلتصاالت والرقمية تسهل ابب ادلعاملة والتجارية

اإلنتاجي وأصبح إختيار بعض الناس يف ادلعاملة، أما ستيم احلسايب أحد نوع من احلساب التحسيٍت 
كاف وجود ستيم احلسايب كوثيقة يف التزاـ القروض ىو إحدى أمهية من انحية نظر احلكم . ادلختار

ادلدين أو احلكم اإلسبلمي حيث أّف تصنيف أحكامو غَت موجودة جاليا مع بدأ بعض الناس يف 
 شلارستة وتطبيقتة منتشر 

( 1: ومقتدرا من خلفية البحث ادلذكورة أعبله ، كاف ىذا البحث لديو مشكلتا البحث وىي
كيف ( 2، كيف  تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب وموقفو القانوين عند احلكم ادلدين؟

أما نوع البحث . تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب وموقفو القانوين عند احلكم اإلسبلمي؟
أما .قانوينادلنهج اؿ والنظريىو البحث القانوين ادلعيارحييث أّف هنج البحث ادلستخدـ ىو منهج 

 .أساليب النوعية وصفيةاألسلوب لتحليل البياانت ادلستخدـ يف ىذا البحث ىي 
ف األمواؿ أستيم احلسايب ويف  نتيجة ىذا البحث ىي أّف جتزيئة ادلستخدـ واحملتاجة أما

أما عند منظور احلكم ادلدين، أّف ذلك . ادلنقوالت يصح أف يكوف وثيقة يف التزاـ القروض واإلئتماف
التطبيق يشمل يف نظر الرىن والرىن التسجيلي، ألف ذلك التطبيق منسوب على مبادئ التزاـ العامة 

 كتاب احلكم ادلدين وىي مبدأ اإلتفاقية و وحرية التعاقد واليقُت 1338 و 1320يعٍت يف ادلادة 
أما عند منظور احلكم اإلسبلمي خصوصا يف ادلواد يف رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية، .القانوين

أّف ذلك التطبيق مشموؿ يف نظر عقد الرىن ألنو مناسب وموفر بكل مشروط، ولكن يف نظر الرىن 
التسجيلي قرره الديواف الشرعية احمللية أّف ذلك التطبيق الديكن انعقاده ألّف بعض الشروط ليس 

 .متوفرة يف التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب
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الباب األول 

 ادلقدمة

 خل ية البحث . أ

كاف نشاط اإلقًتاض قد فعل وقتا طويبل يف حيات الناس الذين يستحدموف النقود 

 الذي كالتزاـ الرئيسي عند و إللتزاـ القروضأف ذلك ادلمارسة يسمى إبلتزاـ اإلئتماأن. كوسيلة الدفع

وأما تطبيق 1. بينما الوثيقة كاإللتزاـ التكميلي كاف اتبعا إىل اإللتزاـ الرئيسي،دراسة العلـو القانونية

.  ابلطريقة ادلصرفية جرىاكمقد يكوف يف رلتمعنت يف حياهتم اليومية أو اإلقًتاض 

 ىو (kreditur)ادلقرض : أما يف قضية القرض فقد يتكوف من بعض األطراؼ، األوىل

 ىو ما (prestasi) ىو الذي تقّدـ القرض، والقرض (debitur)ادلقًتض : الذي يوّفر القرض، والثاين

                                                 
1
Disarikan dari Dzulkifli Umar dan Jimmy P., Kamus Hukum Dictionary of Law, 

(Surabaya: Grahamedia Press, 2012) h. 221 
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 إذا كاف يف عقد القرض وجود ادلعاىدة أو 2.ديكن طلبو من ادلقًتض، يف ىذا اإللتزاـ ىو الدين

اإلتفاقية ادلشتملة علىى أثر بُت ادلتعاقدين ادلقرض وادلقًتض اللذاف تتعاقداف يف القرض كاف توفَت 

وكانت ىدفها ىي زييادة الثقة ومحاية القنونية للمقرض . الوثيقات ىو الذي جرى عادة يف اجملتمع

 (.wanprestasi)يف إعطاي فرصة الرد عند وجود ادلخالفة يف السداد

ف خيرج من سلطة ادلالك، ويسمى ىذه الشروط أويشًتط يف توفَت تلك الوثيقة، أنو جيب 

.   ويرد الوثيقات إىل ادلقًتض بعد أف يُدفع دينو. (inbezitstelling)صفة إينبيزيتستيلينج 

حكم الوثيقات ىي رلموعة القواعد اليت تتعلق ابالقًتاض وتوفَت الوثيقات عند شلارسة 

 Bulgerlijk)وقد تنص يف مشروع احلكم ادلدين. 3القرض الواردة يف القوانُت واللوائح ادلطبقة يف اليـو

Wetboek)  حيث تنص أف مجيع أصوؿ امواؿ ادلقًتض، إما بشكل منقولة 1131خصوصا يف ادلادة 

أو غَت منقولة، إما ىي موجودة ابلفعل أو ستكوف موجودة يف ادلستقبل ىي ضماانت للمقًتض 

 تنص على أف موقف ادلقرض على 1132 أما ادلادة اليت بعدىا وىي ادلادة 4.عند اإلقًتاض

ادلقرض ادلستقدـ من اآلخرين ترّكزا : موقف اإلستواء وقفا على قدر القرض، والثاىن: قسمُت، األوؿ

  .حتت التشريع

                                                 
2
 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2003), h.123 

3
M. Bahsan,  Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,(Jakarta: 

Rajawali Press, 2007) h. 1-3 
4
 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2004) h.291 
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أما عند نظر الفقو، أنو . أما يف احلكم اإلسبلمي، كاف إلتزاـ القروض يسمى بعقد القرض

 وىذه ادلعاملة جائزة كما قاؿ تعاىل فيسورة 5.من تطاوعّي وىي عقد ادلساعدة وليس فيو صفة جتارية

الّرىن ىو حبس ماؿ ادلقًتض ليكوف ضماان .  ويتعلق عقد القرض بعقد الّرىن.11(: 57)احلديد 

 6.ويشًتط أف ذالك البضائع الوثيقة لديها قيمة اقتصادية.  عن دينو

ويّتصل بتطور الزمن، أف شبكة اإلنًتنت يف اليـو ليست وسيلة لبلتصاؿ فقط ، ولكن 

ويتعّدد األعماؿ التجارية اإلنًتنتية الناشئة مثل ادلخازف . كوسيلة دلمارسة األعماؿ التجارية أيضا

و من اسهل .  وغَت ذلك (forex and securities) واألسهم والصرؼ (toko online)االنًتنتية 

 ومن نوعو ىو سيتم ،(akun optimasi)أسلوب لقياـ ىذا العمل ابستخداـ حساب التحسيٍت 

احلساب التحسُت ىو حساب اليت ديكن استخدامها لتكوين منتجة أو . (akun Steam)احلسايب 

سيتم احلسايب ىو نوع واحد من حساب التحسيٍت الذي يتم استخدامو من قبل . لكسب ادلاؿ

سيتم . (perusahaan steam)ادلستخدـ للوصوؿ إىل سلتلف التسهيبلت اليت تقدمها شركة سيتم 

(Steam) ىو مطوِّر وموزِّع اللعبة الرقمي (digital game) ديلكو فلفي (valve) عن طريق شراء 

ويهدؼ مع وجود ستبم اّف احتطاؼ اللعبة . الدفع عرب اإلنًتنت مع وسائل التنزيبلت االعبلـ

 7.سوؼ يكوف منقوصا

                                                 
5
 M.Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h. 131 
6
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Dâr kitab al-Arabiy, 1987), cetakan ke-8, 

Vol III, pdf.file, h.169 
7
Disarikan dari www.wikipedia.co.id/apakah-akun-steam-itu/ensiklopedia-

bebas.htm diakses pada 26 Desember 2015 (22:20 WIB) 

http://www.wikipedia.co.id/apakah-akun-steam-itu/ensiklopedia-bebas.htm
http://www.wikipedia.co.id/apakah-akun-steam-itu/ensiklopedia-bebas.htm
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 (balance)يف سيتم احلسايب ثبلثة عناصر رئيسية، ىي التوازف (user)يناؿ ادلستخدـ سو

 حُيصل من خبلؿ (uang virtual)ادليزاف ىو األمواؿ الرقمية . (game) واللعبة (inventory)وادلخزف

 ىو الفضاء اإللكًتوين (inventory)وادلخزف . االستثمار ماؿ احلقيقي اىل ماؿ الرصيد

(cyberspace) حيث ديكن ادلستخدـ اف خيزف فيو مجيع بضائع الرقمية اخلاصة بو، وكذالك ديكن

وديكن . (game)العنصر التايل ىو اللعبة . أيضا اف يعامل مع ادلستخدـ اآلخر شراء كاف اـ بيعا

للمستخدـ فيو ختيَت و حتديد كافة اللعبة اليت حيب، لذلك ديكن للمستخدـ اختيار وتشغيل ألعاب 

 atribut)أما ابلنسبة لؤلغراض األلعاب مثل مسات شخصية البلعب . متعددة يف وقت واحد

karakter pemain)8. ديكن احلصوؿ عليها بطريق شراء  من ادلخزوف ابستخداـ ميزاف 

وتتنازع اللعبة يف سيتم احلسايب على شكل البطولة بُت ادلستخدمي سيتم احلسايب مثل لعبة 

وىذا السبب الذي جيعل لو قيمة البيع، ويف سيتم احلسايب الذي توجد فيها كثَت من التوازف . 2دوات 

ومن مث تتنافس ادلستخدـ حتسُت كّمية ومستوى . وادلخزوف سيكوف مفيدة يف فوز مباراة البطولة

وادلستخدمُت الذين يرغبوف يف احلصوؿ على جودة احلسايّب بدوف التعب، اف .سيتم احلسايب ذلم

ىذا ىو السبب يوجب كثَت تداولو يف البيع ومزيد يف التوازف وسلزوف . يشًتي من ادلستخدـ اآلخر

 .مزيد يف السعر، وىذا احلاؿ  يوجب أنو لديو قيمة اقتصادية

مث أكتتب مجيع ادلوافقات . أوصى هللا أف يتوفر ادلقًتض الشيء الذي لو قيمة وثيقة لقروضو

ومن القواعد الفقهية أف ما جاز بيعو 9.وتلك الوثيقة متساوى قيمتو ابلقروض. بينهم بعقد الرىن

                                                 
8
 Disarikan dari www.steamsupport/Panduan+Utama+Menggunakan+Steam.htm 

diakses pada 25 Desember 2015 (21:30 WIB) 
9
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25 

http://www.steamsupport/Panduan+Utama+Menggunakan+Steam.htm
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 أعلنت ىذه القاعدة أف مجيع البضائع اليت تعترب ذلا قيمة اقتصادية، ديكن استخدامو 10.جاز رىنو

لكن ما ىي ادلعايَت اليت ذلا قيمة االقتصادية يف البضائع اليت دتكن أف تكوف . كالوثيقة للقرض

الوثيقة؟ وكيف إصلازه إذا حدث التخلف؟ وكيف استعراضو يف احلكم ادلدين وحكم اإلسبلـ؟ وكيف 

 .تصنيف ىذه ادلمارسة عند يف احلكم ادلدين واحلكم اإلسبلـ ؟

وبناء على تلك اخللفيىة يعٍت تعّدد بيع سيتم احلسايب وافًتاض معظم الناس أنّو لو قيمة 

اقتصادية، جيعل الكاتب لفعل الدراسة ىل ديكن أّف ىذا احلساب ديكن أف تستخدـ كالوثيقةات يف 

 ستيم احلسايب ابستخداـ التوثق"إلتزاـ القرض، رأى الكاتب احلاجة إلجراء البحوث حتت عنواف 

. "يعند احلكم ادلدين واحلكم اإلسبلـ

مشكلة البحث  . ب

  ،  الوارد أعبله،نشأت ىذه الدراسة من بعض ادلشاكل التاليةالوصفبناء على 

 كيف  تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب وموقفو القانوين عند احلكم ادلدين؟  .1

كيف تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب وموقفو القانوين عند احلكم اإلسبلمي؟  .2

حدود البحث  . ت

اما ادلشكلة يف ىذا البحث ىي . حدد ىدا البحث ألف يكوف ْتثا تركيزا وأف ال يكوف نطاؽ واسع

يبحث فيو ىل ىذا . التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب و موقفو عند احلكم ادلدين وحكم اإلسبلمي

كاف كتاب حكم ادلدين خصوصا الفصل . ادلمارسة من عقد صحيح أـ ال، من عقد مباح اـ ال

                                                 
10

Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, 

cet.1. h. 135 
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خصصت الباحث على اسخداـ ستيم . الثاين والثالث آلة التحليل، حُت النظاـ  شرحا لذالك

أما احلكم اإلسبلمي يف ىذا البحث خصصت يف ابب الرىن وليس .  احلسايب وليس اللعبة فيها

وقصر ذلك النظر على ما يف رلموع األحكاـ . سواه، ألف التوثيق يف القرض يتعلق بعقد القرض

.  ، وأما النظر يف كتب أخرى أو يف النظاـ  ىو دعم التحليل(KOHES)اإلقتصادي الشرعية 

أهداف البحث  . ث

 :ىذا البحث لديو ىدفاف

 .دلعرفة تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب موقفو القانوين عند احلكم ادلدين .1

دلعرفة تصنيف التوثّق ابإلستخداـ سيتم احلسايب موقفو القانوين عند احلكم اإلسبلمي  .2

 فوائد البحث . ج

 فوائد النظرية  .1

أف توفر حصيل ىذا البحث زايدة ادلعرفة حوؿ ادلسائل ادلتعلقة ابلتوثيق ابستخداـ حساابت 

مثل ستيم احلسايب وموقفو من منظور احلكم ادلدين وحكم  (akun optimasi)التحسيٍت 

.  اإلسبلمي

 للباحث .2

أوال، حيث أف شلارسة البحوث يزيد ادلعرفة والرؤية يف ظاىرة القانونية اليـو حىت يتمكن من 

 .شلارسة وتطوير معرفتهم يف اجملتمع

يف كلية الشريعة يف  (S-1)اثنيا، لتلبية االحتياجات من أجل اختاذ ادلنحة الدراسة النهائية 

.  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج
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 للمجتمع .3

 أف يتوفر ىذا البحث ادلعلومات وادلعرفة للعاملُت والقراء بشكل عاـ، على نظر احلكم ادلدين 

وحكم اإلسبلمي عن التوثق ابستخداـ ستيم حسايب  حيت يتمكن  أّف ىذ البحث من مرجع 

.  ادلتعلق ابلتوثق من خبلؿ ستيم احلسايب

 للمجتمع األكادديي يف اجلامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج .4

أف يتوفر ىذا البحث ادلعلومات وادلعرفة  ديكن أف يرجع اطالب اجلامعة يف ابب احلكم 

التوثيقات ابستخداـ الكائن اجلديد مثل ستيم احلسايب عند منظور احلكم ادلدين وحكم 

  .اإلسبلمي

 ريف العملياتاالتع . ح

الوثيقة ىي قدرة ادلقًتض على الوفاء أو سداد التزاماتو للمقرض، اليت أجريت بًتىُت  .1

األشياء اليت تعترب ذلا قيمة اقتصادية تعتمد على القروض أو الديوف من قبل ادلقًتض إىل 

 11.ادلقرض

ديكن أف تتساوى مع توفَت . التوثق ىو توفَت الوثيقة يف عقد القرض او يف عقد اإلئتماف .2

الوثيقة ىي شيء قدمها ادلقًتض إىل ادلقرض بدال عن القروض أو . السلع ايف الرىن

االئتماف ادلمنوح يف حالة التخلف عن السداد،  ىذا العقد ُولد وأُزيل متبوع ابلعقد 

 12.الرئيسي

                                                 
11

 Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

h. 66 
12

 Dzulkifli Umar dan Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary of Law, h. 221 
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، (perusahaan steam)ستيم احلسايب ىو احلساب مت احلصوؿ عليها من شركة ستيم  .3

بعد يسّجل ادلستخدـ على شبكة اإلنًتنت، وىذالبحث يتكوف من ثبلثة أجزاء التوازف 

(balance)  أو النقود الرقمية(uang virtual) سلزف ،(Inventory/store)  ىو سلزف

ىو اليت تقدمها الشركة ستيم  (game)اللعبة . الثروة واألصوؿ يف ستيم احلسايب

 .للمستخدـ

احلكم اإلسبلمي ىو رلموعة من قواعد والقانوف استنادا إىل القراف، والسنة، و اجتهاد  .4

 الذي يناقش الرىن، الواردة يف رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية 13العلماء 

(KOHES)  والفتوى من الديواف الشرعية احمللية(DSN) 25 رقم/DSN-

MUI/III/2002Tentang Rahn dan Nomor: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang 

RahnTasjily. 
يعٍت القانوف الذي حيكم .Civil law  أو Burgerlijk Wetboekاحلكم ادلدين ىي  .5

، وكذلك حيكم حقوؽ (badan hukum)العبلقات بُت األفراد الكياانت القانونية 

  14.والتزامات على ادلواد

منهج البحث  . خ

 وديكن أف حيل ادلشكلة يف 15.منهج البحث ىو طرؽ التفكَت والقياـ إعدادا جيدا لتحقيق اذلدؼ

ويشرح مناقشة ىذالبحث ابستخداـ . أي البحث ىو يعتمد على الدقة يف حتديد طرؽ البحث

 :الطريقة التالية

                                                 
13

 Dzulkifli Umar dan Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary of Law, h. 203 
14

 Dzulkifli Umar dan Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary of Law, h. 205-206 
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 نوع البحث  .1

 penelitian hukum)أما نوعالبحث ادلستخدـ يف ىذه البحث ىو البحث القانوين ادلعياري 

normatif) الذي يركز على قواعد القانوف الوضعي ،(law in book)  من خبلؿ دراسة

التشريعات واألنظمة ادلتعلقة ابدلباحيث، وتركز أيضا على ادلعايَت اليت تتصرؼ القياسي يف 

 Sorejono وابإلضافة إىل ذلك أوضح 16(.law in action)رلتمع ما يعترب مناسبا 

Soekanto أف طريقة البحث القانوين ادلعياري ادلستخدمة يف البحوث القانونية ىي األسلوب 

ادلرحلة األوىل يف البحوث ادلعيارية  ىي 17.اليت أجريت عن طريق فحص ادلواد مكتبة موجودة

، يعٍت بطريق (norma hukum)البحث القانوين ادلهدوفة للحصوؿ على القوانُت ادلوضوعية 

ادلرحلة الثانية يف البحوث ادلعيارية ىي البحث . إجراء البحوث بشأف ادلسائل القانونية

 18(.hak dan kewajiban)القانوين ادلهدوؼ للحصوؿ على قانوف شخصي 

 البحث النهج  .2

قانوين ادلنهج اؿ(  Pendekatan konseptual )تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهجالنظري

(Pendekatan undang-undang ) فإف ىذا النهج يعٍت االنتقاؿ من اآلراء وادلذاىب اليت ،

عقيدة ادلتقدمة يف / ىذا النهج ىو مهم ألف يفهم وجهات نظر . وضعت يف العلم القانوين

                                                                                                                                      
15

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi 11 (Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada, 1996), h. 20. 
16

Lexi J. Moelong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2005),h. 131. 
17

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu 

Tinjauan Singkat, (Cet XI. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14 
18

Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law 

Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun 

2006,  h. 50 
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العلـو القانوين حىت ديكن أف يكوف أساسا لبناء احلجج القانوين عند حل ادلسائل القانونية 

 الذي يرتبط مفهـو التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب عند منظور احلكم ادلدين 19اليت تواجهها،

 .واحلكم اإلسبلمي

 مصادر البياانت  .3

ىذا البحث ىو البحث القانوين ادلعياري يستخدـ ادلصادر القانونية الثانوية كالبياانت 

 ادلصادر القانونية الثانوية ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من قبل الباحثُت 20.الرئيسي

من األدبيات والواثئق البحثية، اليت ىي نتيجة للبحث وجتهيز أشخاص آخرين ادلتوفرة يف 

يف البحوث 21.شكل كتب أو مستندات اليت يتم توفَتىا عادة يف ادلكتبة، أو ادللكية اخلاصة

.  القانونية، تشتمل البياانت الثانوية اىل ادلواد القانونية األولية والثانويية والثالثية

 . أما يف ىذه البحث ادلعياري، استخدـ الباحث ادلواد القانونية األولية والثانوية والثالثية

  ادلواد القانونية األولية( أ

 ادلواد القانونية األولية  22.ادلواد القانونية األولية ىي ادلواد القانونية ادللزمة لسلطة

تتكوف من القوانُت والسجبلت الرمسية أو دقائق يف صنع القوانُت وقرار القاضي ادلتسلسل 

                                                 
19

Lexi J. Moelong,Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 140. 
20

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 30. 
21

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu 

Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 65 
22

 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet.IX (Jakarta: Kencana, 2014), h. 

181 
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، النظاـ بدال من القانوف، البلئحة التنفيذية، النظاـ UUD 1945الدستور على 

 .أما ادلواد القانونية األولية ىي ادلواد اليت حتتوي على قوة القانوف للجمهور23.ادلنطقي

: ادلواد القانونية األولية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي

 .كتاب القانوف ادلدين  واألنظمة ادلتعلقة ْتكم الوثيقي (1

(  KOHES)رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية  (2

 ادلواد القانونية الثانوية( ب

 de herseender)من العلماء ادلؤثر  (textbook)ادلواد القانونية الثانوية تتكوف من الكتب 

leer) واجملبلت القانونية ورأي العلماء، السوابق القضائية والفقو ونتائج الندوة ادلتأخرة ادلتعلقة ،

 ختدـ ادلواد القانونية الثانوية للمساعدة يف حتليل وفهم ادلواد القانونية 24.مبوضوع البحث

 25.األولية

:  أما ابلنسبة للمادة قانوف الثانوية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ما يلي

1) Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, karya J. 

Satrio(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) 

2) Hukum Jaminan Keperdataan, karya Rachmadi Usman 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)  

3) Hukum Perdata Indonesia, karya Abdulkadir Muhammad 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 

                                                 
23

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia, 2007), h. 295-296. 
24

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 296. 
25

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Cet. V; 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.12 
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4) Hukum Gadai Syariah, karya Zainuddin Ali (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008)  

5) Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, karya Salim 

HS. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)  

6) Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum 

Perikatan, karya Djaja S. Meliala (Jakarta: Nuansa 

Aulia.2008) 

7) Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, karya M.Syafi’i 

Antonio (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 

8) Website Resmi dan Website Lain yang Berhubungan dengan 

akun steam. 

 ادلواد ادلتعلقة ابلقياس (9

 ادلواد القانونية الثالثية، ىي ادلواد توفرت ادلعلومات حوؿ ادلواد القانونية األولية وادلواد ( ت

مثل القواميس منها القاموس اإلندونيسية، اإلصلليزية، والعربية، وكذلك 26القانونية الثانوية

 .القواميس العلمية، القاموس القانوين واالقتصادي وادلصريف

 كيفية مجع البياانت  .4

أما القياـ على مجع البياانت يف ىذا البحث القانوين ادلعياري بتحقق ادلواد واثئق الدراسات 

 مث تصنيفها من خبلؿ تعديل ادلشاكل اليت نوقشت من 27(.documentary study)القانونية  

 28.جتميع ادلواد القانونية االولية والثانوية والثالثية وكذلك من تصنيفهن اليت سيتم مناقشتها

                                                 
26

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, h.12 
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وبعد ذالك تستعرض . مث يصف مجبع تلك ادلواد وقفا مشاكل القانونية اليت سيتم مناقشتها

ومعاجلة ىذه البياانت القانونية على طريق . وتعاًف مجيع البيانيت للحصوؿ على تفسَت منهجي

 .االستنباطي أف يستنتج على ما يوضح ادلشكلة بشكل العاـ اىل اخلاص

 منهج حتليل البياانت  .5

أما ادلواد القانونية اليت مت احلصوؿ عليها يف دراسات األدب البحوث وادلقاالت، ويصف 

. الباحث وكذالك يتصلو يف الطريقة اليت يتم تقدديها يف الكتابة منهجية دلعاجلة صياغة ادلشكلة

أف ىذه ادلعاجلة ادلواد القانونية بطريق االستنباطي، يعٍت ابستخبلص النتائج من ادلشكلة مشًتكة 

وبعد ذلك، ُحّلل ادلواد القانونية القائم ابستنتاج .(اخلاص)بُت ادلشاكل العاـ وادلشاكيل ادلتوجو 

 29.النتائج

أما لتحليل البياانت . و استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة أساليب النوعية وصفية 

وطبيعة هنج نوعي ىو يسعى لفهم . ادلستخدمة هنج نوعي للبياانت األولية والبياانت الثانوية

 30.ادلعٌت والقيم والتصورات وأيضا ميزاف األخبلؽ يف مجيع اإلجراءات والقرارات يف احلياة البشرية

وتشمل ىذا الوصفي ىيكل القانوف الوضعي يعٍت النشاط أجراه الباحث لتحديد زلتوى أو 

 31.معٌت عن سيادة القانوف ادلسًتجعة يف حل ادلسائل القانونية اليت تصبح ىدفا للدراسة

                                                                                                                                      
27

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, h.19. 
28

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 296. 
29

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 296. 
30

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi (Bandung: PT. 

Rosda Karya, 2006), h.15. 
31

 Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.107. 
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وبعد ذلك، حيلل الباحث ادلواد القانونية اليت مت مجعها سواء كاف ادلواد القانونية األولية أـ 

مث وصفت تلك ادلواد القانوين . الثانوية، وفقا لتصنيف القضااي القانونية اليت سيتم مناقشتها

أما معاجلة تلك مواد القانوين بطريقة االستنباطي، يعٍت . ودرست للحصوؿ على تفسَت منهجي

ابستخبلص النتائج أبف يوضح من ادلشكلة مشًتكة بُت ادلشاكل العاـ اىل اخلاص، مث حيلل 

لذلك ديكن تفويتها ادلسائل القانونية اليت . ويستنتج ذلك (القياـ ادلنطق العلمي)الباحث 

.  صيغت يف صياغة ادلشكلة

عملية حتليل البياانت اليت يستخدمها الباحثوف أعبله يف التفاصيل ووصف منهجي على 

:  النحو التايل

 (Editing)  التحرير ( أ

فحص الباحث يف ىذه الدراسة ادلواد القانونية ادلوافق بصياغة ادلشكلة يعٍت بتحريرىن 

، والنظر Buku IIIو  Buku IIادلستخدمة وىي الكتاب احلكم ادلدين  خصوصا يف 

وذلك ادلواد القانونية سيعاًف حلل . الرىن يف الفقو اإلسبلمي وأدلّتو و سائر كتب الفقو

.  ادلشكلة

 ( Classifying)تصنيف ( ب

وبعد أف جتمع تلك ادلواد القانونية من أية مصادر، صنفت و يعيد الباحث اعادة التدقيق 

يصنف الباحثوف يف ىذا البحث بعض ادلواد القانونية ادلتعلقة ْتكم . إلثبات صبلحيتها

وخيتار ادلواد . الوثيقات والرىن سواء كانت يف كتاب احلكم ادلدين واحلكم اإلسبلمي

.  القانونية احملتاجة لتسهيل األنشطة التحليل
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 (Verifying)التحقق ( ت

حّقق الباحث يف ىذه ادلرحلة ادلواد القانونية اليت ُتستخدـ ابلنظر إىل توفقو مع ادلواد يف 

كتاب حكم ادلدين ادلتعلقة ابلتوثق يف القرض وكذالك ادلواد ادلتعلقة ابلرىن يف كتاب 

 .الفقو اإلسبلمي وأدلتو مع سئر كتب الفقو

 (Analyzing)حتليل ( ث

عُّت الباحث يف ىذه ادلرحلة تلك ادلواد القانونية اليت ُحّققت أف يكوف منهجيا، مث حّلل 

ويستخدـ . بعض ادلواد األولية يعٍت كتاب احلكم ادلدين وكتاب الفقو اإلسبلمي وأدلتو

. ادلواد وفقا للمناقشة ادلطلوبة فقط وليست كلها

 ( Concluding)اخلتامية ( ج

اخلتامية ىي استخبلص واإلستنتاج من مشاكيل قبُل، وىي آخر ادلرحلة من عملية 

خلص الباحث يف ىذه ادلرحلة  . البحث وكذلك اإلجاابت إىل تعرض البياانت السابقة

نتائج التحاليل اليت أجريت وتسلك ادلسائل اليت وضعتها وصف البياانت يف شكل 

اجلملة العادية، ادلتتالية، منطقي وغَت متداخلة، وفعالية شلا يسهل على القراء على فهم 

وتفسَت البياانت 

الدراسات السابقات  . د

 32ْتث فطرية ديوي بورانماساري .1

                                                 
32

 Fitria Dewi Purnamasari, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat 

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia 
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جامعة  (Kenotariatan)، ماجستَت يف برانمج كاتب العدؿ فطرية ديوي بورانماساري

تنفيذ اتفاؽ االئتماف  حتت العنواف ايف ْتثو،2007سيمارانج، اـ  (UNDIP)ديبونيغورو

 بنك راكيات اإلندونيسيا .PTابستخداـ وثيقة ادلرسـو تعيُت موظفي اخلدمة ادلدنية يف 

(Persero)فرع ساالتيغا ( PelaksanaanPerjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat 

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Cabang Salatigaصياغة ادلشكلة ادلؤلف ىي عن بناء القانوين يف تنفيذ اتفاقية و

 Surat Keputusan)التمويل مع وثيقة مرسـو أو اجلهاز تعيُت موظفي اخلدمة ادلدنية 

Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil) يف البنك راكيات إندونسيا (PT.Bank Rakyat 

Indonesia Persero) فرع ساالتيغا،  مع اتصالو ّتملة االفًتاضية ( klausula default) 

وكيفية لتحليل ادلسئلة االئتماف يف حاؿ ختلف .  يف إلتزاـ اإلئتماف ادلصريف(collateral)ووثيقات 

واذلدؼ من ىذا البحث شرح التوثّق ابستخداـ مرسـو . (wanprestasi)ادلقًتض عن الدفع 

 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri)اواجلهاز تعيُت موظفي اخلدمة ادلدنية 

Sipil)تستخدـ ىذه .  نوع ىذا البحث ىو البحث التجرييب. للحصوؿ على قروض مصرفية

. يف عملية حتليل البياانت يستخداـ التحليل اإلستنتاجي واإلستقرائي. البحث منهج القضية

 PT.Bank)النتيجة من ىذه البحث أف الوثيقة على اتفاقية القرض يف البنك راكيات إندونسيا 

Rakyat Indonesia Persero) فرع ساالتيغا ابستخداـ ادلرسـو اواجلهاز تعيُت موظفي اخلدمة 

طبيعتو ال جائز لكن (Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil)ادلدنية 

                                                                                                                                      

(Persero) Cabang Salatiga, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 

2007, h.8 
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وكيفية التحليل ادلسئلة االئتماف . ديكن تنفيذىا مباشرة، ألنو ىو وثيقة الثقة من ادلقًتض للبنك

يف حاؿ ختلف ادلقًتض عن الدفع ىي ليس مباشرة  وفقا ألزمة االئتماف النامجة عن ادلؤسسة 

 .التقاعد ادلبكر/ اليت ذابت أعماؿ ادلقًتض، وراتب أمُت الصندوؽ، ومنذ التقاعد 

أما البحث الذي قدمها الباحث ىي البحوث اليت تركز على مناقشة االتوثق ابستخداـ سيتم 

حسايب الذي مل يعرؼ تصنيفو ىل ىو من موجود أو غَت موجود، منقوؿ أو غَت منقوؿ إف كاف 

والفرؽ الرئيسي من البحث السابق .  مل يعرؼ ولكن ديكن السيطرة عليو ولو القيمة االقتصادية

ىو اذلدؼ من ىذا البحث إىل استكشاؼ ودراسة عميقة عن كيفية تقدًن الوثيقات ابستخداـ 

سيتم حسايب وىو نوع من حساب التحسيٍت الذي ال ديكن تصنيفها يف موجودة أو غَت 

ير منقوؿ وموقفو الثوثق بو، وىذ البحث ال يقتصر على القروض ادلصرفية، ‘موجودة، منقوؿ أو 

ولكن أيضا يف الوثيقات القروض غَت ادلصرفية، وكذالك عن كيفية بناء القانوين يف مراجعة 

ىذا ما سوؼ يكوف مزية ىذه البحث، ألف البحث السابق مل . القانوف ادلدنيواحلكم اإلسبلمي

 .يناقش تشييد القانوف من وجهة نظراحلكم اإلسبلمي

ْتث فيصاؿ  .2
، يف أطروحة حتت 2015 فيصاؿ، كلية الشريعة، جامعة شريف ىداية هللا اإلسبلمية، عاـ 

العنواف كيفية الوثيقات ابستخداـ قرار واألمن دلوظفي اخلدمة ادلدنية عند بنك راكيات اندونيسيا 

 Mekanisme Objek agunan pada Bank Rakyat Indonesia)يف عاصمة اخلاصة جاكرات 

dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. .)صياغة ادلشكلة من ىذه  الدراسة و

ىي كيفية الوثيقات وموقفو القانوين عن التوثيق ابستخداـ اجلهاز تعيُت موظفي اخلدمة ادلدنية 
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(Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil) الذي تعترب أف ىذه الوثيقة

قيمة اقتصادية، ولكن يف ادلمارسة ادلصرفية ىو ديكن اف يكوف وثيقة / ليس  لو قيمة التحويل

 يف كثَت من األحياف تصل إىل االضطراب (PNS)نظرا، أف دلوظفي اخلدمة ادلدنية . االئتماف

ونوع ىذا البحث .(wanprestasi)اإلدارية وادلؤسسية حيتمل أف تكوف ادلقًتض ختلف عن الدفع

يف عملية حتليل البياانت يستخدـ . تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهج النظري. ىو البحث ادلكتيب

 Surat) اجلهاز تعيُت موظفي اخلدمة ادلدنية أما نتيجة ىذا البحث ىي أف. التحليل الوصفي

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil )يف بنك راكيات اندونيسيا (BRI) 

يسّهل على ادلقًتضُت احملتملُت ألف ادلقًتضُت تقدـ ذالك ادلرسـو بُت يدي البنك  يف كافية 

يف مجيع مناطق إندونيسيا اليت لديها تعاوف مع  (BRI) الفرع من  فروع بنك راكيات اندونيسيا

يف حاؿ . ادلؤسسة حيث ادلدين، ويعترب أف تكوف مشروعة كضماف قرض من جانب ادلقًتض

والفرؽ . (التقاضي)مث القانوين  (غَت التقاضي)التخلف عن السداد، سوؼ يؤخذ خطوط القرابة 

الرئيسي من األْتاث السابقة أف ىذه الدراسة تركز على ضماانت ابستخداـ  سيتم احلسايب اليت 

ال ديكن تصنيفها على أنو منقولة أـ غَت منقولة، موجودة أـ غَت موجودة، مع كونو سيتم 

واذلدؼ من ىذا البحث إلستكشاؼ ودراسة عميقا  عن موقف القانوين . احلسايب شيء منظورة

عن التوثق ابستخداـ سيتم احلسايب يف االئتماف أو القروض وفقا دلراجعة القانوف ادلدين واحلكم 

ىذا ما سوؼ يكوف مرية من ْتث الباحث، ألف البحث السابقة مل يناقش تشييد . اإلسبلمي

وابإلضافة إىل ذلك، فإف ىذا البحث ال يقصر على اجلوانب . القانوف من نظر احلكم اإلسبلمي

القانونية دلمارسة إعطاء الوثيقات ادلصرفية، بل يشمل أيضا شلارسة توفَت الوثيقة غَت ادلصرفية ، 
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أي الذي حتدث يف اجملتمع يف حياتو اليومية ألف الصيغة القرض ادلصريف وغَت ادلصريف يف ىذا 

 .البحث ىي سلتلف دتاما

ْتث عبد احلبيب مذكر  .3

، يف أطروحة 2016عبد احلبيب مذكر، كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج، عاـ 

 1999لعاـ  42حتت العنواف حقوؽ الطبع والنشر كوثيقة الرىن التسجيلي من منظور القانوف رقم 

 Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia)بشأف الرىن التسجيلي واحلكم اإلسبلمي 

Perspektif Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

dan Hukum Islam.)ىي اجلوانب القانونية عن حقوؽ صياغة ادلشكلة من ىذه  الدراسة  و

 ابعتباره كوثيقة اإلئتماف يعٍت الرىن التسجيلي عند القانوف رقم رقم (Hak Cipta)الطبع والنشر 

ىذا البحث ىو البحث القانوين . بشأف الرىن التسجيلي وعند احلكم اإلسبلمي1999لعاـ  42

أما مصادر ادلواد القانونية اليت استخدمت . ادلعياري ابستخداـ النهج ادلفاىيمي القانوين ادلقارنة

أما طرؽ مجع البياانت بطريق واثئق الدراسة . ىي ادلواد القانونية األولية والثانوية والثالثية

ونتائج ىذا البحث ىو أّف حقوؽ الطبع والنشر تستخدـ كمواضيع . ابستخداـ حتليل احملتوى

لبلالئتمانية ليس لو الئحة واضحة تتعلق بكائن من أي حقوؽ الطبع والنشر اليت ديكن تقدديها 

كوثيقة اإلئتماف، وىذا ىو الذي يتطلب مبدأ التخصص التقى القانوف للرىن التسجيلي، 

وحتديد قيمتو حيتاج إىل ادلئسسة التقوديية حىت ديكن أّف قيمة حقوؽ الطبع والنشر عندما 

تستخدـ كائنات االئتمانية ديكن أف يعرؼ على وجو اليقُت، حُت تنفيذ حقوؽ الطبع والنشر 

عند ختلف ادلقًتض ىو الصعب على ادلقرض، ألف حقوؽ التأليف والنشر لديو خصائص 
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تعترب . األجساـ ادلتحركة غَت ادلادي غَت صارحة  يف قانوف حقوؽ الطبع والنشر وقانوف االئتمانية

احلكم اإلسبلمي أهنا األمواؿ غَت ادلادية أو ادلنفعة حىت ديكن استخدامها كوثيقة للقروض بعقد 

.  الرىن التسجيلي وأّف كائنات منها ىي الفائدة اإلقتصادية من حقوؽ الطبع والنشر

والفرؽ الرئيسي من البحث السابق أف ىذا البحث تركز على الوثيقات ابستخداـ ستيم 

وأّف . وابإلضافة إىل ذلك، أّف ىذا البحث يفصل بُت التوثق ادلصرفية وغَت ادلصرفية. احلسايب

ىذا البحث يبحث أيضا عن موقف ستيم احلسايب مع كونو وثيقة عند احلكم ادلدين وحكم 

.   اإلسبلمي

اإلختبلؼ التسوية العنواف اجلامعة / الباحثالنمرة 

فطرية ديوي  1
، بورانماساري

ماجستَت يف برانمج 
كاتب العدؿ جامعة 

( UNDIP)ديبونيغورو

سيمارانج، عاـ 
2007 

 تنفيذ اتفاؽ االئتماف 
ابستخداـ وثيقة ادلرسـو 

تعيُت موظفي اخلدمة 
بنك . PTادلدنية يف 

راكيات اإلندونيسيا 
(Persero) فرع ساالتيغا 
(Pelaksanaan 

Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan 

Surat Keputusan 

Pengangkatan 

Pegawai Negeri 

Sipil di PT. Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Cabang 

Salatiga) 

يناقش توفَت الوثيقة 
يف القروض واإلئتماف 

الوثيقة ادلستخدمة  .1
اجلهاز تعيُت ىي 

موظفي اخلدمة 
-SK)ادلدنية 

PNS ) 
 البحث التجريب  .2
يقصر على توفَت  .3

الوثيقة للقروض 
 ادلصرفية 

ليس فيو التحليل  .4
من منظور احلكم 

اإلسبلمي 
فيصاؿ، كلية  2

الشريعة، جامعة 
كيفية الوثيقات 

ابستخداـ قرار واألمن 
يناقش عن   .1

توفَت الوثيقة يف 
الوثيقة ادلستخدمة  .1

اجلهاز تعيُت ىي 
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شريف ىداية هللا 
اإلسبلمية، عاـ 

2015 

دلوظفي اخلدمة ادلدنية 
عند بنك راكيات 

اندونيسيا يف عاصمة 
اخلاصة جاكرات 

(Mekanisme Objek 

agunan pada Bank 

Rakyat Indonesia 

dengan Jaminan 

Surat Keputusan 

Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan 

Pemerintahan 

Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. )

القروض 
 واإلئتماف 

البحث ادلعياري   .2

موظفي اخلدمة 
 ( SK-PNS)ادلدنية 

يقصر على توفَت  .2
الوثيقة للقروض 

 ادلصرفية 
ليس فيو التحليل  .3

من منظور احلكم 
 اإلسبلمي 

 

عبد احلبيب مذكر،  3
كلية الشريعة جامعة 
موالان مالك إبراىيم 

 2016ماالنج، عاـ 

حقوؽ الطبع والنشر 
كوثيقة الرىن التسجيلي 
من منظور القانوف رقم 

 بشأف 1999لعاـ  42
الرىن التسجيلي واحلكم 

 Hak Cipta)اإلسبلمي 

Sebagai Objek 

Jaminan Fidusia 

Perspektif Undang-

Undang Nomor. 42 

Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia 

Dan Hukum Islam) 

يناقش عن   .1
توفَت الوثيقة يف 

 القروض 
 البحث ادلعياري  .2
يدمج بُت نظر  .3

احلكم الوضعي 
وحكم 

اإلسبلمي 

الوثيقة من حقوؽ الطبع 
والنشر 

 

  طريقة عرض البحث . ذ

يف طريقة عرض البحث ، حيدد الباحث نظرة أساسية للمناقشة اليت يتم تنظيمها يف تقرير 

ىذا البحث الذي حتت العنواف التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين . ْتثي منهجي
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جزأ شكلي يتكوف من اإلغبلؽ، . واحلكم اإلسبلمي، لديو جزأف ومها جزأ شكلي وجزء أساسي

الصفحة األصالة، الصفحة ادلصادقة، اإلىداء، ومبادئ توجيهية احلروؼ جدوؿ احملتوايت 

:  أما اجلزء األساسي يتكوف من مخسة أبواب، ويتضمن كل ابب الفصل الفرعي، منها. وادللخصات

يف ىذا الباب يشرح الباحث اخللفية البحث اليت توفرت األساس . مقدمة: الباب األوؿ

وبعد ذلك، ُعُّت صياغة ادلشكلة اليت توضح زلور البحث، . ادلنطقي تتصل على أمهية ىذا البحث

مث غرض البحث الذي تصف النتائج ادلرادة وضيحة ادلوافق بصياغة ادلشكلة، مث فوائد البحث نظرية 

وبعد ذلك ىي التعريفات دلعرفة  حتديد تعريف كل متغَت ادلتعلقة للمناقشة، ْتيث . كانت أوعملية

القسم التايل ىو الدراسات السابقات حيتوي على معلومات حوؿ . ال يصَت تفسَتات متعددة

األْتاث اليت مت القياـ بو من قبل الباحث ، الذين لديهم تشابو شخصية وخبلفات مع الدراسة 

والتايل ىو طريقة . االنتحاؿ/ فحصو الباحث للتأكد من أف الدراسة ليست نتيجة االزدواجية 

البحث ادلستخدمة يف إجراء ىذه الدراسة، الذي فيها مصادر ادلواد القانونية، وطريقة مجع ادلواد 

واألخَت ىو طريقة عرض البحث، يصف ادلنطق ادلستخدـ يف . القانونية، وطرؽ حتليل ادلواد القانونية

.  مناقشة ىذه الدراسة بدأ من الباب األوؿ وىو ادلقدمة، حىت اإلختتاـ وىو النتيجة واالقًتاحات

حيتوي على أفكار أو ادلفهـو القضائي ابعتباره األساس . األيطار النظري: الباب الثاين

و يف فرعية . النظري لتقييم وحتليل ادلشكلة وتوفَت ادلعلومات واألساليب ادلتصلة دلشكبلت البحث

أألوؿ ىو اإلستعراض عن حكم الوثيقات . ىذا البحث  شرح على التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب

وبعد ذالك ىو اإلستعراض النظري عن الرىن عند احلكم ادلدين . الذي فيو يُبحث احلكم العقد

.  وألخَت ىو اإلستعراض عن الستيم احلسايب. واحلكم اإلسبلمي
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يتكوف من البحث وادلقارنة بُت النظرية والواقع، وحتليل القانوف على . ادلناقشة: الباب الثالث

 . التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين واحلكم اإلسبلمي

يتكوف من اخلبلصة واالقًتاحااتخلبلصة يف ىنا ىو اجلوامبن مشكلة . اإلختتاـ: الباب الرابع

أما االقًتاحات ىي  اإلقًتاح من قبل األطراؼ ادلعنية أو سلطات موضوع يتم فحص ألف . البحث

 .يعمل حىت حيصل خَت اجملتمع وكذالك اإلقًتاح  للبحوث البلحقة يف ادلستقبل
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الباب الثاين 

اإلطار النظري 

 يةقئم الواثاحكاألاإلستعراض على  . أ

 حكم الوثيقات .1

 أو security of law ىوترمجةمن مصطلح اتيؽكاف ادلصطبلح األحكاـ الواثئ

zekerheidstellingأوzekerheidsrechten .اتيؽوفيمايتعلقبمعٌت األحكاـ الواثئ 

بصفةعامة قات صياغةحكم الوثي. ليسالكثَتمنالكتاابتذكرت على تعريفها

. تفسرعلىأهناتسليمادلمتلكاأتونيةالشخص لدفعقروضو

 1998 لسنة 10 فيشأاندلصرفيةادلعدلبالقانونرقم 1992 سنة 7 الوثيقة عند القانونرقم

 . نصتعلىأهنااعتقادعلىاإلديانوالقدرةادلقًتض لدفع قروضهبمايتفقعليو
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 من كتاب احلكم ادلدين أف مجيع ادلنقوالت وغَت ادلنقوالت للمقًتض 1131قّررت ادلادة 

 قررت أف 1132أما يف ادلادة . موجودا او سيكوف موجودا ضماف جلميع التحالفات الفردية لو

ذلك البضائع ضمن ماعيا جلميع ادلقرضُت عليو، وحصيل شراء ذلك البضائع مقسـو على قدر 

ومن مث إذا كاف ادلقًتض لو ادلقرضُت فموقفهم . اإلئتماف إال إذا كاف بينهم عّلة التقدًن صاٌف للدفع

وإذا كاف ثروة ادلقًتض مل تكفى لدفع قروضهم فُدفع . (Parasitas Credituriom)غلى سواء 

 .يعٍت على قدر إئتماف  (asas  keseimbangan)ادلقرضُت بقدر قاعدة  اإلستواء 

 اليت قررت 1132ولكن ىناؾ احليلة يف كتاب احلكم ادلدين على قاعدة اإلستواء يف ادلادة 

 يعٍت  1133تلك العبلت الصاحلة يساوي مبا قررت ". إالّ إذا كاف بينهم عّلة التقدًن صاٌف للدفع"

حق التقدًن ىو احليلة عن . وىو الرىن و رىن العقاري (hak privilege)إذا كاف ذلم حق التقدًن 

حىت إذا كاف بُت ادلقرضُت . القانوف مع أف الرىن والرىن العقاري مها احليلتاف من احلالة اإللتزاـ

والباقي يُقسم بناء على . اإلئتماف ْتق التقدًن، فحصيل شراء ثروة ادلقًتضُت لدفع ذلك اإلئماف

 . اإلئتماف الذي ليس لو حق التقدًن

 أو اإلئتماف اخلاص، مع أف piutang preferenاإلئتماانت اليت ذلا حق التقدًن تسمى ب 

.  أو اإلئتماف ادلتوسطpiutang konkruenاإلءدتاانت اليت ليست ذلا حق التقدًن تسمى ب 

وادلقرض الذي لو اإلئتماف اخلاص يسمي ابدلقرض اخلاض، أما ادلقرض الذي لو اإلئتماف التوسط 

 33.وادلقرض اخلاض لديو حق التقدًن يف دفع إئتمانو.يسمى ابدلقرض ادلتوسط

                                                 
33

Purwahid Patrik dan Kashadi,  Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang : 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), h.6-7 
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أّف J. Satrioوعند 34.أماالوثيقة فهي الواجبة اليت اعطاه ادلقًتض إىل ادلقرض بسبب العقد

 Salim وعّرؼ 35.حكم الوثيقة ىو احلكم الذي ينظّم الوثيقةات عن إئتماف ادلقًتض إىل ادلقرض

HS أّف حكم الوثيقة ىو مجيع القاعدة احلكمية نّظمت العبلقة بُت ادلقًتض وادلقرض يف حالة 

 36.التوثق لنيل تسهيلة اإلئتماف

  من التمييز بُت يف ىذالبحثال بد.  االئتمافا منإلتزاـ القروض أو ىو اشتقاؽاإللتزاـ التوثق

 1ادلادة ، 1998 لعاـ 10القانوف رقم تعريف اإلئتماف مكتوب يف . إلتزاـ القروض وإلتزاـ اإلئتماف

 37:كما أييت 11 فكرة

Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga 

 
إلتزاـ ديكن مساواتو مع ذلك، على أساس أو الذي توفَت االئتماف من ادلاؿ 

 بعد قروض اؿدفعبُت البنوؾ واألطراؼ األخرى اليت تتطلب من ادلقًتض ؿاإلئتماف 
فًتة معينة مع مقدار الفائدة 

 
 للعمبلء فقط اإلئتمافال يقتصر على  أنّتعريف اإلئتماف من حيث تطوير ادلصريف احلديثو

من و. ادلرونة االئتماف اخلاصة هبم اليت توفرىا معكوف أو االئتماف التقليدية، ولكن على نطاؽ أوسع

تعريف االئتماف اليت ىي واسعة جدا، البنك كاادلقرض يف االضطبلع بدورىا جيب أف تستند إىل 

                                                 
34

 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2000), h.56 
35

 J. Satrio,  Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti,2003), h. 3 
36

 Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2004), h.6  
37

 Undang-undang  No 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 11 
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سياسة للحفاظ دائما على التوازف الصحيح بُت الرغبة يف حتقيق أرابح يف شكل معدؿ الفائدة على 

 .جانب واحد هبدؼ السيولة وادلبلءة ادلالية للبنوؾ على اجلانب اآلخر

كاف اإلئتماف والقروض ادلتفق عليو بُت ادلقرض وادلقًتض يوجب أف يكوف مكتواب، أما 

و جيب أف . شكلو و صيغتو يف ادلصرفية كلهما من البنك، لكن آلبد من أف يكوان غامدا و واضحا

االىتماـ بصحة والشروط القانونيةكما جيب أف حيتوي بوضوح مقدار مبلغ يكوان مكتواب فيو 

 .االئتماف، ادلدى، وإجراءات سداد االئتماف، وغَتىا من ادلتطلبات اليت تنتشر يف اتفاقية التمويل

إلتزاـ اإلئتماف عند احلكم اادلدين نوع من التزاـ القروض ادلنظم يف التكاب الثالث احلكم 

 1769-1754واإلئتماف من نوع القروض يف أي شكل كاف ، حيث نص يف ادلادة . ادلدين

وأما تعريف التزاـ اإلئتماف ىو اإللتزاـ يبُت ادلقرض وادلقًتض، والذي صار . الكتاب احلكم ادلدين

 38.متفقا عليو وجب أف يكوف مكتواب

 39: من الكتاب احلكم ادلدين1313وأما تعريف اإللتزاـ مذكور يف الكتاب الثالث ادلادة 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih 
 اإلالتزاـ ىو اإلتفاؽ أف يرتبط الشحص نفسو اىل شخض وحد فأكثر 

 
ولكنيبدأ إىل . فيالكتاابلثالثمناحلكمادلدنيبلتوجدأحكاشلحددةبشأإنلتزاماالئتماف

، العاقدوف لو حق لتعيُت مادة و مضموف اإللتزاـ (kebebasan berkontrak)مبدءحريةالتعاقد 

                                                 
38

 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.451 
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 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.338 
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 وإذا وافق كلهم ذالك إلتزاـ اإلئتماف أصبح .ماداـ اليتعارضمعالقانونوالنظامالعاـ،واآلداب،واللياقة

. مرتبطا ملزما قانونيا بينهم

وكاننطاقمناقشةىذىاإلتزاـ 

اإلئتماف،فيكثَتمناألحيانفيادلمارسةالعملية،يطلبمنادلقًتضينلتوفَتالتفسَتات 

(representaitons) والوثيقات(warranties)  والعهود(covenants). التفسَتات 

(representaitons)والوثيقات . ىياألوصافالتيقدمهاادلقًتضلتجهيزاألئتماف

(warranties) ىيالوعد،علىسبيبلدلثاؿ،يعدأاندلقًتضسوفيحمى ثروة

ىي العهد أاّل يفعل  (covenants) والعهود .شركتهأواألصواللتيتمكالوثيقاتللحصولعلىذالك القروض

شيئامثل العهدأاندلقًتض لنتعقداالندمامجعشركةأخرأىوبيعأونقلجزء 

 40.كلهمنأصوذلادوانحلصولعلىإذمننالبنك

 : أما أطراففي التزاـ اإلئتمانعلىالنحوالتايل

  ادلقرض أي معطئاالئتمانوىوالبنكأو ادلؤسسةادلاليةأخرى . ب

 .،علىسبيبلدلثالشركااتلتأجَت

. ادلقًتض أي مستلماالئتماف،وىوكل حزببوصفهمواضيعقانونية. ت

أاّنلعناصرادلكونةلئللتزاـ االئتماهنومثل اإللتزامبشكلعاـ،لذالك يوجب ادلتساوية يف الشروط 

 41:ادلتطلبااتدلشروعةلبلتفاؽ، يعٍت

                                                 
40

 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 

h.505 
41

 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320, h.339 
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  اإلتفاقية ادللزمة بينهم . أ

 .أإلتفاقيةفيالعقدىيتقيم ابلرضى بينهم ادلعلنةبعدمها إذا وجدالغشأواخلطأواإلكراىوسوءادلعاملة

 أىلية التصّرؼ يف اختاذ اإللتزاـ . ب

يعنيأاّنلعاقدين يف اإللتزامهما ديكنأف يعربابدلوادالقانونية،والذيليس ذلأىلية التصّرؼ ىو 

 . الوصاية، واجلنوف / دليبلغسنالرشد،والناسالذينيتموضعهافيالرقابة

 قضيةزلددة . ت

 .يعنيأهنإذا اختدا اإللتزاـ،ينبغيأنيكونواضحبحيثيمكنتحديدحقوقوالواجبات بينهما

 األسباابلتيليستممنوعة . ث

 . يعنيأاّنإللتزاميجبانبلتتعارضمعالبعضمنقانونوالنظامالعامواآلداب

 42:تلك القضيةيوجب تطبيقادلبادائلعامةيف اإللتزاـ،وىي

،أاّليسمح (Asas tidak boleh main hakim sendiri) ادلبدأ عدماالقتصاص . أ

العاقديناختاذاإلجراءااتلبلزمةلتنفيذاحلقالتيهيبشكلتعسفيدوانحلصولعلىموافقةمنالسلطااتألخ

 .رأىي منخبلالحملاكم حتىسوفيسببالضرر

،يعٍت العاقدوف لو حق لتعيُت ادلادة (Asas kebebasan berkontrak)مبدأحريةالتعاقد . ب

منالكتاب 1338ادلادة )و ادلضموف اإللتزاـ ماداـ اليتعارضمعالقانونوالنظامالعاـ

 .(احلكمادلدين

                                                 
42

 Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.16 
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،يعنيأانإللتزاـ صحيح الـز إذا كاف متفق بُت (Asas konsensualisme)ادلبدأ اإلتفاقية . ت

 ( من احلكم ادلدين1،الفكرة1320ادلادة)ادلتغاقدين 

،يعنياإللتزاـ (Asas kepastian hukum/Pacta sunt servanda )مبدأاحلمايةالقانونية. ث

من احلكم 1،الفقرة1338ادلادة )اختذ صحيحا حتت القانوف ىو الـز وجيري كالقانوف ذلما

 (ادلدين

 

 43:إلتزاـ اإلئتمانلديهمهمات،منها

يعٍت أّف إلتزاـ اإلئتماف عُّت صحة وبطل اإللتزاـ . إلتزاـ اإلئتماف ىي اإللتزامالرئيسي. أ

 .  التكميلي الذي تبعا لو مثل اإللتزاـ التوثق

. إلتزاـ اإلئتماف دليلعلىحدوداحلقوقوالواجباتبينادلقرض وادلقًتض. ب

. إلتزاـ اإلئتماف أداةدلراقبةاالئتماف. ت

كاف أكثر . مناحلكمادلدنيبشأإنلغاءاالشتباؾ 1381 أما الغاء أوانقضاءإلتزاـ اإلئتماف ُنّصت فيادلادة

: سببا يف انتهاء إلتزاـ اإلئتمانفيادلمارسة ىي كما أييت

   الدفع. أ

 صفقااتلدفعنقدا،تليهاختزينأوختفيظ. ب

 جتديدالقروض. ت

 التعويض. ث
                                                 
43

 Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1992), h. 

64 
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 إتبلفالبضائعالقروض. ألإنختبلطالقروض؛التفريغالقروض. ج

. اإللغاء. ح

 الكتاب 1754أما إلتزاـ القروض قد نّص يف الكتاب الثالث يف ابب الثالث عشر يعٍت يف ادلادة 

 44:احلكم ادلدين، حيث نصّ 

Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak 

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 

 

اإللتزاـ القروض ىواإللتزاشلن حيثيعطياحدالطرفينالطرفعلى الطرؼ 
. اآلخرمبلغمعينمنالسلعاإلستهبلكي،بشرطأانألخَتسيعودعلىنفسالعددمنأنواعوحاؿ

 
 :ومنهذاالتعريف،ديكنأنينظرإليهابعضالعناصرالواردةيف إلتزاـ القروض، وىي

 ألعاقدين /   األطراؼ. أ

 اإلتفاقية. ب

 البضائعاحملددة/السلع. ت

 دفعالقروض/وجودسداد. ث

 التزامات أي الواجبااتدلسؤوليةللمقرض . ج

ال ينبغي للمقرض أف يسئل العود من الشيء الذي : التزاماأتي الواجبااتدلسؤوليةللمقرض ىي

 من الكتاب احلكم ادلدين، ىذا 1759ىذاىو كما نّصو ادلادة . يقرضو قبلمرورالوقتاحملددفياإللتزاـ

 45:مناحلكم ادلدين1760ويذكر فيادلادة. النظاـ مناسب
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Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila 

orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, 

menurut keadaan, memberikan sedikit kelonggaran kepada si 

peminjam. 

 
إذادليحّددموعد،سلط 

الدفعالقرضوفقاللظروؼ،أعطاءفسحةصغَتةللمقًتض/القاضيحيثكاانلشخصطلبالسداد
 .

 مناحلكمادلدنيتنصعلىأهنإذادتاإللتزاـ بُت العاقدين يعٍت الطرؼ األوؿ يقرض 1761يف ادلادة 

 كاف .شيءأوبعضادلاؿ،وسيعودعندماكانقادراعلىذلك،فإانلقاضي،نظراللظروؼ،ستحددوقتالعودة

فيمواجهةمثلهذاالوعد،فإانلقاضيعُّت . التقوًن على القدرةادلقًتض فياألساسهوشخصي

. موعدالسدادالقرضكمايقومعلىاتفاقبلتعرؼ تعيينتحديد

مناحلكمادلدنيالذيهوحكميتعلقالقروض اإلستعمايل أنو انعقد إذا كاف ادلقروض ىو من 1753بينماادلادة

مناللحكمادلدنيأانإللتزاـ 1754وقرراتدلادة. أستهبلكي مثل األرزوالقمحوالسكروالبنزين،وغَت ذلك

كائنمعاىدةىو من استعمايل فذلك /وإذاكامنوضوع. القروضتتطلبيشًتط أف كائنتو من أستهبلكي

. اإللتزاـ ليس من التزاـ القروض حىت يوجب إلىعواقبقانونيةسلتلفةمنالتزامالقروض

 أنواع الوثيقة من انحية الكائنات. 2

 احلكم ادلدين ىي تشمل على مجيع ثروة 1131أّف تعريف الوثيقة بناء على ادلادة 

وقررت ادلادة . موجودا أمسيكومنوجودافيادلستقبل أصبحتتلك الثروةوثيقة جلميعقروضادلقًتضادلقًتض

 أّف تلك الثروة أصبحت وثيقة جلميع ادلقرضُت، وحصيل بيع تلك الثروة يُقسم على قدر 1132

ابعتبار اىل ذلك أهنينقسم الوثيقة أىل نوعاف يعٍت الوثيقة . القرض إالإذاكانتهناكأسبابوجيهةلؤلسبقية
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وينقسم الوثيقة اخلاصة اىل . اإللتزاـ الذايت وىي تسمى ابلوثيقة اخلاصة/القانونية،والوثيقة الناشئةمن 

 46.قسمُت وىيالوثيقة ادلادية والوثيقةالفردية

وأما . من احلكم ادلدين518-503وأريد ابادلادية ىنا ىي الشيء الذي يذكر يف ادلادة  

أو احلقوؽ جيوز فيو  (السلع) من احلكم ادلدين يعٍت، كل الشيء 409تعرفو كما نصتو اادلادة 

 من 504وأما ادلادة . على تقسيم السلع إىل ادلوجود وعَت ادلوجود503بينما نصت ادلادة . ادللكية

 47.احلكم ادلدين تنقسمو على اإلستهبلكي واإلستعمايل

 48:ينقسم أىل (موضوعو)حكم الوثيقات ابعتبار كائنتو 

وىو ينقسم  (Zakelijke Zekerheidsrechten)األمواؿ / حكم الوثيقات مبوضوع السلع. أ

 :  إىل

يسمى ابلرىن العقاري  (غَت منقوؿ)حكم الوثيقات مبوضوع األمواؿ العقاري  .1

(hipotik .) 

والرىن  (gadai)حكم الوثيقات مبوضوع األمواؿ ادلنقويل يسمى ابلرىن  .2

 (.fidusia)التسجيلي

 : تنقسم إىل (Persoonlijke Zekerheidsrechten)حكم الوثيقات مبوضوع الفردية . ب

 (personal guaranty)الوثيقة الشخصية اخلاصة  .1

 (corporate guaranty)جتاري الوثيقة  .2

                                                 
46

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,(Jakarta: 

Nuansa Aulia.2008), h.45 
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 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.157 
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 الرهن عند احلكم ادلدين يفاألستعراض  . ب

تعريف الرهن عند كتاب احلكم ادلدين  .1

 1160-1150كاف تعريف الرىن ادلقصود يف ىذا البحث ىو الرىن ابلنسبة إىل ادلاة 

أف التعريف الرىن ىي األنشطة التوثق أبمواؿ متقـو إىل طرؼ آخر . الكتاب احلكم ادلدينمن 

 49.وسيدفع ابلنسبة إىل اإللتزاـ بُت ادلقرض وادلقًتض. لنيل  تسهيبلت القروض

ىو الوثيقة ادلالية ادلنقولة  (يف ادلصطلح اذلولند Pand)الرىن الذي تعريفو و شروطو مثل الوثيقة 

 : ، حيث تنص1150ادلنظم يف الكتاب احلكم ادلدين يف ادلادة 

الرىن ىو احلق ادلقرض على ادلاؿ ادلنقوؿ يقبضو إليو ادلقًتض أو اآلخر حتت 
امسو، والذي يسلط ادلقرض لنيل الدفع عن قروضو من ذلك األمواؿ ادلتقدـ 

 . من سائر ادلقًتضُت، ادلستثٌت منو التكليف لبيع ذلك أألماؿ
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang  

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berhutang  atau oleh orang lain atas namanya, dan yang 

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang  itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan 

daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian 

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu 

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.  

 
 من الكتاب احلكم ادلدين، أّف الرىن ىو احلق ادلالية 1150ومن ذالك البياف من ادلادة 

ادلنقولة من ادلقًتض إىل ادلقرض وثيقة عن قروض معُت، يصّور ادلقرض لديو حق التقدًن على سائر 
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 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 
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، بعد أف يدفع (Kreditur Preferen)ادلسمى ابدلقرض اخلاص  (Kreditur Konkruen)ادلقرضُت 

 50.التكليف للبيع

 من احلكم ادلدين أف الرىن ىو من قروض اخلاص 1133 و ادلادة 1132وقررت ادلادة 

(piutang preferen)  حىت ال يكوف ادلقرض خاصا أي مقدما(preferen)  على سائر ادلقرضُت

(kreditur konkruen .) 

 : ومن ذلك البياانت أّف اإللتزاـ ديكن أف يسمى ابلرىن، أنو جييب اف توفر ىذه العناصَت

 الرىن مأخوذ من ادلنقوالت أي ادلرىوف من ادلنقوالت ( أ

انربيتسيتيلنج . (inbezitstelling)الرىن /أف يكوف ادلرىوف سلروج من سلطة ادلالك( ب

(inbezitstelling)  ىي تسليم ادلرىوف من ادلقًتض اىل ادلقرض حيث يكوف ذلك

 . التسليم شروطا مطلقا

للمقرض أبف يتقدـ دفع قروضو عن  (hak preferensi)أّف الرىن منح حق التقدًن ( ت

 (.  droit de preferenceادلسمى ابدلبدء  )سائر ادلقرضُت 

 .  يعٍت أخذ الدفع بنفسو من الرىوفparate  eksekusiأّف الرىن منح حق ( ث

 

أوصاف الرهن عند كتاب احلكم ادلدين  .2

 51: كاف الرىن حق التوثيق ادلالية، ولديو أوصاؼ خاصة وىي
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 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, h.105 
51

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 
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من اإللتزاـ الرئيسي  (perjanjian accesoir)أّف الرىن من اإللتزاـ التكميلي ( أ

(perjanjian pokok) .وجوده بوجود اإللتزاـ الرئيسي وعدمو بعدمو . 

 . أّف الرىن ىو وثيقة للقروض الذي وجب ختزينو من قبل ادلقرض( ب

 . أّف الرىن ال يقبل التقسيم، وال يلغى بسبب دفع بعض قروض ادلقًتض( ت

 انعقاد الرهن عند الكتاب احلكم ادلدين .3

 52:انعقاد الرىن عند احلكم ادلدين على مرحلتُتكاف 

 إلتزاـ القرض أو اإلئتماف: ادلرحلة األوىل( أ

ادلرحلة األوىل ىي انعقاد إلتزاـ القرض أواإلئتماف مع العهد أف توفر ادلقًتض ادلاؿ 

 ادلنقوؿ كالوثيقة لقروضو

 لتوفَت وثيقة الرىن : ادلرحلة الثانية( ب

ادلقًتض الوثيقة أي ادلرىوف ألّف صفة  (levering)ادلرحلة الثانية ىي أف يقبض 

 . يعٍت أف خيرج ادلرىوف من سلطة الراىن (inbezitstelling)الرىن ىي انربيتسيتيلنج 



الغاء الرهن عند الكتاب احلكم ادلدين  .4

-1150نصت يف ادلادة . أّف الكتاب اجلكم ادلدين ال ينظم اسباب تلغيو الرىن على سبيل خاصة

 53: اّف أسباب إلغاء الرىن ىي1160
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 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), h. 94  
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إلغاء اإللتزاـ الرئيسي ألنو اإللتزاـ التكميلي، حيث أّف وجود الرىن بوجود إلتزاـ ( أ

 من 1403-1382وىذا النظاـ منظم يف ادلادة .اإلئتماف وعدمو بعدمو/ القرض

 .  الكتاب احلكم ادلدين

 من 1 الفكرة 1152ادلقرض، كما نّصتو ادلادة / استقبلؿ ادلرىوف من سلط ادلرهتن( ب

 الكتاب احلكم ادلدين 

 . 2 الفكرة 1152أف ُيستقّل ادلرىوف من ادلرهتن رلاان، كما نصتو ادلادة ( ت

الرهن عند الكتاب احلكم ادلدين  (Eksekusi)إعدام  .5

 من الكتاب احلكم ادلدين أّف ادلقًتض ختلف السداد، فللمرهتن 1 الفكرة 1155وابلنسبة إىل ادلادة 

وإبقامة ذلك فادلرىوف قد ملكو . لنيل الدفع منو (parate  eksekusi)حق لشرائ ادلرىوف  بنفسو 

 54.اآلخر، فالرىن ملغة

 

 (عند احلكم ادلدين)اإلستعراض علي الرهن التسجيلي  . ت

تعريف الرهن التسجيلي  .1

وأما الفرؽ بُت الرىن . (fidusia)كاف جنس آخر من الوثيقة القرض ىو الرىن التسجيلي 

، حيث كاف يف التوثق  بطريق الرىن أّف (penguasaan/ bezit)والرىن التسجيلي امنا يف السلطة 

أّف . ، بينما التوثق بطريق الرىن التسجيلي أّف ادلرىوف حتت سلطة الراىن.ادلرىوف حتت سلطة ادلرهتن

، حيث .الرىن والرىن التسجيلي سلتلف، ألّف يف الرىن التسجيلي ليس فية الثالث لتخزين ادلرىوف
                                                 
54

 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2002), h. 132 
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يف ابب ادلقًتض ادلستخدـ  (constitutum possessorium)أّف ادلرىوف فيو حتت سلطة الراىن 

(peminjam pakai.)55 

 بينما يف مصلح اإلصلليزية يسمى fiducie مصّدر من مصطلح اذلولند fidusiaكاف مصطلح 

وذكر يف الدراسة األخرى أنو .  ادلتساوي ابحلماية أو الثقةfiduciary transfer ownesrshipب 

.   يعٍت تسليم احلقوؽ ادللكية ايلنسبة إىل احلماية والثقةeigendom overdract (FEOيسمى ب 

 (الرىن التسجيلي) fidusia بشأف 1999 سنو 42 من القانوف رقم 1 الفكرة 1ونصت ادلادة 

 56:أنّو

ىو تنقيل احلقوؽ ادللكية غلى األمواؿ ابلنسبة إىل  (fidusia)الرىن التسجيلي 
 . احلماية والثقة، بشرط أف األمواؿ نقل حقوؽ شللكيتو بقاء حتت سلطة ادلالك

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. 

 

 بشأف 1999 سنو 42 القانوف رقم 1 من ادلادة 2وذلك التعريف مذكورة أيضا يف الفكرة 

fidusia (الرىن التسجيلي)57:، أنّو 

ىو حق الوثيقة علي األمواؿ ادلنقولة موجودا  (fidusia)الرىن التسجيلي 
 Hak)كانت أو غَت موجودة خصوصا يف ادلباين ال ديكن ذلا حق اإلرتقاؼ 

Tanggungan)  أِبف حق اإلرتقاؼ 1996 سنة 4كما بّينها القانوف رقم 
الذي يبقى حتت سلطة الراىن وثيقة للقروض ادلصوِّر مقرضو مقدـ على سائر 

 . ادلقرضُت

                                                 
55

 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,187   
56

 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 55 
57

 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 168. 
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Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak 

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

 

 58( : fidusia)اما العناصَت يف الرىن التسجيلي 

 وجود الوثيقة ( أ

ادلرىوف من موجود أو غَت موجود والعقاري مثل ادلباين ال ديكن لو حق اإلرتقاؼ ( ب

(hak tanggungan.) 

 ادلرىوف يبقى حتت سلطة الراىن( ت

 للمرهتن /منح حقوؽ التقدًن للمقرض( ث

من الوثيقات ادلالية ادلنقولة اليت دينح للراىن  (fidusia)ىذا احلاؿ بُت أّف الرىن التسجيلي 

 59.ادلقًتض  السلطة عليها

ومدفوعا بو، فحق ادللك  (fidusia)يف ىذا احلاؿ، إذا كاف القروض يوثّق ابلرىن التسجيلي 

رجع إىل ادلقًتض، ولكن إذا لو يدفع ذلك القروض فادلرىوف يباع، أما حصيلو مأخوذة بقدر قروض 

ادلقًتض ولكن إذا نقص احلصيل فوجب للمقًتض أف يدفع / وإدا وجد الزايدة فهو للراىن. ادلقًتض

 60.الباقي

                                                 
58

 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 57 
59

 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 102 
60

 Fuady, Hukum Jaminan Utang …,102 



40 

 

 

أوصاف الرهن التسجيلي  .2

 perjanjian)من اإللتزاـ الرئيسي  (perjanjian accesoir)أّف الرىن من اإللتزاـ التكميلي 

pokok) .سنو 42 القانوف رقم 4 قد نّص ادلادة 61.وجوده بوجود اإللتزاـ الرئيسي وعدمو بعدمو 

ىو اإللتزاـ التكميلي  (fidusia)أف الرىن التسجيلي  (الرىن التسجيلي) fidusia بشأف 1999

 .  ينشأ منو الواجبة للعاقدين يعٍت أف دينح شيئا، أف يفعل شيئا، ادلتقّوـ قيمة النقود

 أو 1253وابلنسبة إىل ذلك انظاـ حيث أنّو من اإللتزاـ التكميلي فنظامو مذكورة يف ادلادة 

 62.بسبب الدفع (fidusia) من الكتاب احلكم ادلدين قررت اف إلغاء الرىن التسجيلي 1256

 : كمثل ذلك  (fidusia)أما أوصاؼ الرىن التسجيلي

 أنو متعلق ومّتبع إىل اإللتزاـ الرئيسي( أ

 أّف صّحتو بصحة اإللتزاـ الرئيسي ( ب

 أف توفرت ادلضموف يف اإللتزاـ الرئيسي ( ت

 63:كاف صفة التكميلي بعاقب، أفّ 

 ملغة إبلغاء اإللتزاـ الرئيسي  (fidusia)اإللتزاـ الرىن التسجيلي ( أ

 منتقل إىل من انتقل اإللتزاـ الرئيسي إلىو  (fidusia)اإللتزاـ الرىن التسجيلي( ب

إذف، كاف إلغاء ليس مؤثر . ىو اإللتزاـ التكميلي (fidusia)اإللتزاـ الرىن التسجيلي ( ت

 . للئللتزاـ الرئيسي
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 Rahmadi Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 164 
62

 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,165 
63

 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,165 
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 من 20 قررهتا ادلادة droit de suiteلديو صفة أخرى يعٍت  (fidusia)كاف الرىن التسجيلي 

UUJFوىي  : 

مّتبع للمرىوأنين ما كاف إالّ إذا كاف التنقيل  (fidusia)أف يف الرىن التسجيلي 
 . على ادلخزوف

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. 

Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek 

jaminan fidusia 

 

 منح ادلوقف القوي droit de suite أّف ادلقصود من ادلبدء 20وذكرت يف بياانت عن ادلادة 

. إىل ادلرهتن، ألّف ادلرىوف حتت سلطة الراىن ولكن ادلرهتن لديو حق للتصرؼ أو لتأخذ ادللكية عليو

ادلرهتن ابلنسبة إىل ىذا ادلبدء يبقي مّتبع للمرىوف إف كن حتت سلطة الراىن أو /كاف حق ادلقرض

 من الكتاب احلكم ادلدين، أنّو يبقي 616 و 612،613 ونصت أيضا يف ادلادة 64.طرؼ آخر

وديكن لو أف يطلب أىل كل إزعاج حىت ديكن لو أف . حق الراىن على ادلرىوف مادـ ادلرىوف مل يقبض

 65.يستخدمو ابألمن

 66:وىذه ىي ادلبادى يف الرىن التسجيلي، يعٍت

 أّف ادلقرض إمنا ىو كادلرهتن وليس مالك ( أ

 .  أّف ادلقًتض جيب عليو أف حيمى ادلرىوف، وال ينقلو وال يرهتنو إىل األخر  وغَت ذلك( ب

بوجود التخلف عن السداد من قبل (Hak Eksekusi)أف حق اإلعداـ ( ت

 . الراىن/ادلقًتض

                                                 
64

 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,166 
65

 Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kebendaan pada Umumnya, (Jakarta: Kencana, 2003), 

h. 193 
66

 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), h. 4 
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 . ادلقًتض/إذا كاف القروض مدفوعا فادلرىوف مرجوع إىل الراىن( ث

 أذا وجدت الزائدة يف حصيل بيع ادلرىوف فهو للراىن ( ج

فائدة الرهن التسجيلي  .3

كانت الوثيقة يف القروض فائدة وىي دلنح احلماية القانونية إىل ادلقرض لنيل دفع 

 67.اليت ىي من جنس الوثيقة للقروض (fidusia)وكذلك مثل فائدة الرىن التسجيلي .قروضو

إنعقاد الرهن التسجيلي  .4

وجيب لصحة ىذا . اإللتزاـ التكميلي من (fidusia)كما عرفنا أّف ىذا الرىن التسجيلي 

 من الكتاب احلكم ادلدين، أّف شروط صحة 1320اإللتزاـ أف توفر العناصَت كما تصتو ادلادة 

 :  اإللتزاـ كما أتيت

   االتفاقيةالبلزمةبُت العاقدين ( أ

 أىلية التصّرؼ يف اختاذ اإللتزاـ ( ب

 قضيةزلددة ( ت

 األسباابلتيليستممنوعة  ( ث

أما . يتكوف من الراىن وادلرهتن، شخصيا كاف أو شركة(fidusia)كاف العاقداف يف الرىن التسجيلي 

لراىن يتكوف من شخص أو شركة انؿ القروض، بينما ادلرهتن كذلك يتكوف من شخص أو شركة 

،UUJF 6-5 الفكرة 1 كما نظمتو ادلادة 68.ادلقرض للقروض
69 

                                                 
67

 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,h. 71 
68

 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 64 
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 الراىن ىو شخصا أو شركة ملك ادلرىوف 
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

ادلرهتن ىو شخصا أو شركة يقرض القروض ويضمن دفعو ابلرىن التسجيلي 
(fidusia) 

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

Jaminan Fidusia 
  ،UUJF من 2ونصت يف ادلادة 

 يقصد بو (fidusia)أّف ىذا القانوف الـز على مجيع اإللتزاـ الرىن التسجيلي 
 (fidusia)تكليف األمواؿ ابلرىن التسجيلي 

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia 

yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia 

 
يف مجيع اإللتزامات ُقصد بو الرىن ( fidusia)وىذا القانوف أنو انعقد اإللتزاـ الرىن التسجيلي 

ابلنسبة إىل اإلتفاؽ بينهما، ( fidusia)األمواؿ ابلرىن التسجيلي أّف تكليف (. fidusia)التسجيلي 

إذف أّف الرىن التسجيلي . أبحد الطرفُت( fidusia)ومع ذلك ال ديكن أف يبطل الرىن التسجيلي 

(fidusia ) جيب أف يكوف مظهورة ، وجيب عليو أف ينحٍت على مجيع النظاـ يف القانوف الرىن

 70. (fidusia)التسجيلي 

، 10، ادلادة 9، ادلادة 4 فكرة 1ادلذكورة يف ادلادة  (fidusia)أما موضوع الرىن التسجيلي 

 71: كما سيأيتUUJF 20وادلادة 

 أّف ذلك األمواؿ ديكن أف ديلكو وينقلو قانونيا ( أ

                                                                                                                                      
69

 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 168.
69
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 Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan …,176 
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 ديكن أف يكوف من ادلوجودات ( ب

 ديكن أف يكوف من غَت ادلوجودات، مثل القروض ( ت

 ديكن أف يكوف من ادلنقوالت ( ث

 ( hak tanggungan)ديكن أف يكوف من العقارات الذي ال يلـز ابحلقوؽ اإلرتقاؼ ( ج

 ( hipotik)ديكن أف يكوف من العقارات الذي ديكن أف يلزمو ابلرىن العقاري ( ح

ديكن أف يكوف من ادلوجودات أـ ستكوف موجودة، فب حاؿ األماؿ اليت ستكوف ( خ

 ( fidusia)موجودة جيب عليو الرساؿ الرمسية لتكليف الرىن التسجيلي 

 ديكن أف يكوف من جنس األمواؿ ( د

 ديكن أف يكوف من ادلرىوف من اإللتزاـ الرىن التسجيلي( ذ

 ديكن أف يكوف من ( ر

 ديكن أف يكوف من العروض التجارة ( ز

 :  يعٍتUUJF 3أما األمواؿ ال ديكن التوثقو، ذكرت يف ادلادة 

 العقار وادلباين الذي ال يكلف ابلرىن التسجيلي ( أ

M 20السفن الذي قدره  مثل ( ب
  وإف عبل 3

 الطائرة ( ت
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 اليت دتنح 72كاف التكليف على الرىن التسجيلي بشكل الرسالة القانونية أو الرسالة حتت اليد،

 أّف الرسالة UUJF 6ويذكر يف ادلادة . حيث ال ينكرىا العاقداف. للمقرض احلماية والثقة القانونية

 73:القانونية وفرت على األقل

 شخصية العاقداف ( أ

 ادلضموف اإللتزاـ ( ب

 التحديد ادلرىوف ( ت

 قيمة التوثق ( ث

 قيمة ادلرىوف ( ج

الرهن التسجيلي  (Eksekusi)إعدام  .5

كاف الرىن التسجبلي لده صفة خاصة، وىي تسهيل يف أعداد ادلرىوف عند ختلفو عن 

كاف التخلف عن السداد أبف ال يدفع ادلقًتص القروض أو منكر عن اإلتفاقات رئيسيا . السداد

 74.وكاف يف ذلك احلاؿ أّف للمقرض حق إلعداد ادلرىوف. كانت أو تكميلية

إذا كاف ادلمقًتض ختّلف عن :   قرر بشأف اإلعداد ادلرىوفUUJF 29كاف النظاـ يف ادلادة 

 : السداد، فإعداـ ادلرىوف يقيم ب

 (  2) الفكرة 15ادلقًتض اإلسم اإلعدادي، كما ذكر يف ادلادة /أف تنفذ الراىن ( أ

 أّف بيع ادلرىوف بسلطة ادلرهتن نفسو أو ديبيع العاـ، وأف أيخذ الدفع منو ( ب

                                                 
72

 Rahmadi Usman,  Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 188 
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أف بيع ادلرىوف حتت اليد بلنسبة لئلتفاقية بُت العاقدين، وبذلك الطريقة حيصل اعلى ( ت

 السعر 

. أّف تنفيذ ادلقصود قبُل يقيم بعد أف جاز الشهر من أف أعلنا جلميع األطراؼ ادلتعلق ( ث

 .   وأعلنت علي األقل يف اجلريدتُت

اإلستعراض على الرهن عند احلكم اإلسالمي  . ث

تعريف الرهن . 1

الرىن ىو اإللتزاـ حلبس األمواؿ . كاف توفَت الوثيقة يف الفقو اإلسبلمي يسمى بعقد الرىن

 ، 38(:74)الرىن لغة ىو الثبوت والدواـ كما قاؿ تعاىل فِت سورة ادلدثر . وثيقة للقروض

 ُكلُّ نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىُْتٌ 
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya 

 

 75.كاف تعريف الثببوت والدواـ يف الرىن ىو جعل األمواؿ ادلتقـو وثيقة يف إلتزاـ القروض

أما تعريف الرىن اصطبلحا ىي جعل األمواؿ ادلتقـو عند الشرع وثيقة للقروض حىت ديكن 

. لقروضو (مرىوف) معناه أّف الرىن ىو جعل ماؿ الراىن وثيقة 76.أف أتخذ الدفع منو بعضا أو مجعا

ديكن أف أتخذ دفع قروضو بعضا  (ادلقرض)لذالك ادلرهتن . وجيب أف يكوف ادلرىوف من ماؿ ادلتقـو

رلموع األحكاـ اإلقتصادي  من 14 الفكرة 1 ىذا التعريف يناسب مبا قّرره ادلادة 77.أو مجعا

 ، (KOHES)الشرعية 

                                                 
75 153، ص 3، ج (موقع يعسوب: ادلدينة ادلنورة)، فقو السنةسيد سابق،   
76

 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.2  
77

 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.2  
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 . الرىن ىو حبس ماؿ ادلقًتض وثيقة للمقًتض
Rahn/gadai  adalah  penguasaan  barang  milik  peminjam  oleh 

pemberi pinjaman sebagai jaminan 

 
وثيقة ىو من األمواؿ / كاف األشياء من انحيةالنظر ىو الذي ديكن أف يكوف مرىوان

أما تعريف األمواؿ لغة ىي ما ديكن أف يسلطو الناس، عينا مثل الذىب والفضة . ادلتقومات

أما ما ال ديكن أف يسلطو . واحليواانت والزراغة، أو منفعة مثل منفعة الركب واإلستعماؿ والسكن

78.فبل يسمى ابألمواؿ مثل الطائر يف اذلواء والسمك يف البحر وغَت ذالك
 

عرؼ . وعرؼ الفقهاء أف األمواؿ يف اصطبلحا بتعرفُت، يعٍت عند احلنفية ومجهور العلماء

أما اجلمهور سوى احلنفية عرؼ أنو . اجلحنفية أف األمواؿ ىو ـ ديكن أف ديلك و يقبض واإلنتفاع بو

أما احلق ىو السلط . ما يقّوـ عينا أو حقا أو منفعة مثل ادلنفعة للسكن، للركب، للبس وغَت ذلك

 .(ادلتعلقة ابدلباين)الشرعي للتصرؼ، مثل احلق ادللك واحلق اإلرتقاؼ 

فّرؽ احلنفية بُت ادللك واألمواؿ، حيث أف األمواؿ سلصصة ال خيالط مع شيء آخر، حُت 

 . األمواؿ ىو ما ديكن أة يتدخر ويستخدـ عند احلاجة ويف تصرفاتة ديكن ادلخالطة

أما اجلمهور سوى احلنفية اليفارؽ بُت األمواؿ وحق ادللك، حيث أّف ادلاؿ ىو ما ديكن أّف 

وعّرؼ الشافعية أف ادللك ىو ما ييتقّوـ و ينتفع . يردع اآلخر عن يسلطو وىو يعرب ابدللك عادة

 . اما احلنابلة عرؼ أّف األمواؿ ما يتقـو وحيميو القانوف. ادلالك بو

 79:وقسم وىبو الزحيلي األمواؿ اىل
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 . ، ينقسم إىل ادلتقـو وغَت متقـوالضماف وعدمومن انحية . أ

 .، ينقسم إىل العقار وادلنقوؿاستقراره وعدـ استقرارهمن انحية . ب

 . من انحية وجود دتاثلو وعدمو، ينقسم إىل مثلي وقيمي. ت

 . من انحية وجوده وعدمة، ينقسم إىل عُت و دين. ث

 .من انحية بقاء عينو أو عدـ بقائو، ينقسم إىل اإلستهبلكي واإلستعمايل. ج

ادللك ىو اإلرتباط القانوين بُت الناس واألمواؿ يعربه الشرع حىت ديكن . كاف ادلاؿ يتعلق ابدللك

.  ينقسم ادللكية اىل قسمُت، ومها ادللك التاـ وادللك الناقص80.دلالكها أف يتصرؼ بو وال هني فيو

أما ادللك . ادللك التاـ ىو أف ديلك ادلالك األماؿ عينا ومنفعة، معناه أّف لو سلطة اتمة لتصرفتو

 .الناقص ىو أف ديلك اادلالك األمواؿ عينا أو منفعة فقط

مشرروعية الرهن  .2

 الفتوى من الديواف الشرعية احملليةالدليل ادلستخدـ يف ىذا البحث من الكتاب والسنة و

(DSN-MUI .) 

  283(: 2)من الكتاب، قولو تعاىل يف سورة البقرة . أ

ُتْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌف َمْقُبوَضٌة فَِإْف أَِمَن بَػْعُضُكْم بَػْعًضا فَػْليُػَؤدِّ  َوِإْف ُكنػْ

َ َربَُّو َواَل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّو َآمِثٌ قَػْلُبُو  الَِّذي اْؤدتَُِن أََمانَػَتُو َوْليَػتَِّق اَّللَّ

ُ مبَا تَػْعَمُلوَف َعِليٌم   (283)َواَّللَّ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 

dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
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lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. 

Dan janganlah  kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 

siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

 
 : حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ب

ثَػَنا اأْلَْعَمُش َعْن ِإبْػرَاِىيَم َعْن  ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّ ثَػَنا يُوُسُف ْبُن ِعيَسى َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َها قَاَلْت اْشتَػَرى َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنػْ اأْلَْسَوِد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

   ِمْن يَػُهوِديٍّ طََعاًما بَِنِسيَئٍة َوَرَىَنُو ِدْرَعوُ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah 

menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan 

kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah 

radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan 

menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau" 
 

 :  ، وىو(DSN-MUI )الفتوى من الديواف الشرعية احمللية. ت

 /DSN-MUI /25رقم ( DSN-MUI )الفتوى من الديواف الشرعية احمللية (1

III/2002بشأف الرىن . 

-DSN/68رقم  (DSN-MUI )الفتوى من الديواف الشرعية احمللية (2

MUI/III/2008بشأف الرىن التسجيلي  

( KOHES)أركان الرهن وشروطه عند رلموع األحكام اإلقتصادي الشرعية  .3

 :  وسيأت بيانو. كاف يف مجيع ادلعاملة بيعا كانت أو إجارة أركاف وشروط، وكذلك يف الرىن

 أركاف الرىن ( أ
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 (KOHES)رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية  من 22أركاف الرىن ادلذكورة يف ادلادة 

 : ىي

  (ادلقرض)وادلرهتن  (ادلقًتض)العاقداف، ومها الراىن  (1

 ادلعقود عليو وىو ادلرىوف  (2

 ادلرىوف بو (3

 الصيغة يعٍت اإلجياب والقبوؿ  (4

 : شروط الرىن الشروط ادلقصودة ىي( ب

رلموع األحكاـ اإلقتصادي  من 23ادلادة )أف العقداف من أىلية التصرؼ  (1

، حيث أّف العاقداف عاقل ويبلغ سن البليغ، صحيح اجلسم والقدرة (الشرعية

 . للتعاقد

وكاف شروط .(ادلقًتص)ادلرىوف ىو األمواؿ سلطو ادلرهتن وثيقة لقروض الراىن  (2

رلموع األحكاـ اإلقتصادي  من 24ادلرىوف كشروط ادلبيع، الذي قررتو ادلادة 

 81(:KOHES )الشرعية

   أف يكوف ماؿ متقـو وديكن أف ينتفع بو عند الشرعي( أ

  يكوف مبيعا وقيمتو مناسبا لقروض ادلقًتض ديكن أنّة يباع( ب

 أف يكوف معينا ( ت

 ملك التاـ للمقًتض ( ث
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 أالّ يكوف فيو حق اآلخر ( ج

 أف يكوف موّحد، معناه ال ينفصل يف األماكن ( ح

 ديكن أف يسلمو إىل اآلخر ( خ

 معناه أّف ما يعرب متقومل 82وذىب الشافعي غي األـّ أف ما جاز بيعو جاز رىنو،

 . فيجوز لو أف يكوف ادلرىوف (لديو قيمة إقتصادية)

 83:ادلرىوف بو، أما شروطو ىي (3

 أف يكوف حقا يضمن دفعو الراىن ( أ

 أّف دفعو ديكن مأخوذا من ادلرىوف ( ب

 كونو معلوما قدرا وصفة والـز ( ت

الصيغة، ويشًتط فيو أنو ال يؤتبط بشرط آخر والوقت ادلستقبل، إالّ إذا كاف ذلك  (4

 . الشرط معُت يف العقد فهو جيوز

بشأف DSN-MUI/ III/2002 /25: رقم (DSN-MUI)كاف الفتوى من الديواف الشرعية احمللية 

 : الرىن قّر شروط آخر لصحة ذلك الرىن، يعٍت

 .    أف ادلرهتن لديو احلق حلبس ادلرىوف حىت دفع الراىُت مجيع قروضو( أ

أف ملكية ادلرىوف ومنفعتو للراىن، ألّف مبدئو أف ادلرهتن ليس لو حق لئلنتفاع ادلرىوف إالّ ( ب

 . إبذف الراىن، حيث ال ينقص ذؿ اإلنتفاع قيمة ادلرىوف
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أّف ختزين ادلرىوف ورعايتو للراىن ولكن ديكن أيضا أف يفعلو ادلرهتن وأما تكليف الصيانو ( ت

 .ورعاية ادلرىوف للراىن

 . أف تكليف الصيانو ورعاية ادلرىوف ال يعُت بقدر القروض( ث

 : بيع ادلرىوف، أما بيانو كمثل اآليت( ج

 إذا نضج وقت الدفع، نبو ادلرهتن الراىن لدفع قروضو  (1

 إذا مل ديكن للراىن دفع قروضو، فيباع ذلك ادلرىوف  (2

 أّف حصيل ذلك البيع استخدـ لفع قروض ادلقًتض  (3

 وإذا وجد الزائدة أو النقصاف فهو للراىن (4

 84:وابإلضافة إيل مجيع ذلك الشروط، ىناؾ الشرط التكميلي لكمل عقد الرىن

 القبض، وىو من شرط لزـو وليس شرط صحة عقد الرىن عند اجلمهور ( أ

كاف القبض للعقار ىو القبض حاال، حُت لؤلمواؿ ادلنقوالت ىو بطريق التخلية ( ب

 للتصرؼ 

-DSN/68رقم  (DSN-MUI )من الديواف الشرعية احملليةأما عند اإلقرار يف الفتوى 

MUI/III/2008 بشأف الرىن التسجيلي، أّف القروض الذي وثيقتو بطريق الرىن التسجيلي جائزة 

 : بشرط

 .      أف يقبض الراىن الرسالة الرمسية دليل على ملكية إىل ادلرهتن( أ
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وإذا انعقد . أّف ختزين ادلرىوف بتسليم تلك الرسالة ال ينتقل ادلكية من الراىن إىل ادلرهتن( ب

 . التخلف عن السداد حيث أّف الراىن ال يستطيع أف يدفع قروضو فيباع ادلرىوف لدفعو

 .الراىن يؤذف ادلرهتن إذا مل ديكن لو دفع قروضو( ت

 .اما اإلنتفاع ادلرىوف معينة بقدر اإلتفاؽ( ث

ويصح للمرهتن أف يكلف التكليف بسبب التخزين والصيانة ورعاية ادلرىوف على ( ج

 . الراىن

 أف تكليف الصيانو ورعاية ادلرىوف ال يعُت بقدر القروض ( ح

أف تكليف الصيانو ورعاية ادلرىوف ابلنسبة إىل ادلخروجة لذلك الفعل ابلنسبة إىل عقد ( خ

 .اإلجارة

 القياس . ج

تعريف القياس ىو اإحلاؽ أمر غَت منصوص أبمر منصوص يف حكمو إلشًتاكهما يف 

فإذا دؿ النص على حكم يف الواقعة، عرفت علة ىذا احلكم بطريق من طرؽ اليت تعرؼ هبا 85.العلة

 . مث جدت اقعة أخرى تساويهما يف علتو، ألّف احلكم يوجد حيث توجد علتو‘ علل األحكاـ

أما  حجيتو من مجهر العلماء ادلسلمُت، أّف القياس حجة شرعية على األحكاـ العملية، أنّو 

يف ادلرتبة الرابعة من احلجج الشرعية، ْتيث إذا مل يوجد يف الواقعة حكم بنص أو إمجاع، وثبت أهنا 

تساوي واقعة نّص على حكمها يف علة ىذا احلكم، فإهنا تقاس هبا وحيكم فيها ْتكمها، يكوف ىذا 
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وأما أدلة مثبيت . مثبتوا القياس: وىؤالء يطلق عليهم. ويسع ادلكلف اتباعو العمل بو. حكمها شرعا

 . استدؿ مثبتو القياس ابلقرآف، وابلسنة، وأبقواؿ الصحابة أفعاذلم، ابدلعقوؿ: القياس

 86:كل قياس يتكوف من أركاف أربعة

 . األصل ىو ما ورد ْتكمو نص، ويسمى ادلقيس عليو، واحملموؿ عليو، وادلشبة بو (1

 الفرع ىو ما مل يرد يف حكمو نص، ويراد تسويتو ابألصل يف حكمو، ويسمى ادلقيس،  (2

 . واحملموؿ لو، ادلشبة

حكم األصل ىو احلكم الشرعي الذي ورد بو النص يف األصل، ويراد أف يكوف حكما  (3

 .للفرع

العلة ىي الوصف الذي بٍت عليو احلكم األصل وبناء على وجوده يف الفرع يسوي بؤلصل  (4

 . يف حكمو

أما الركناف األوالف من ىذه األركاف األربعة، مها األصل والفرع، ومها واقعاف أ زلبلف، أو 

أمراف، أحدمها دؿ على حكمو نص واآلخر مل يدؿ على حكمو نص ويراد معرفة حكمو، وال 

تشًتط فيهما شروط سوى أّف األصل ثبت حكمو بنص والفرع مل يثبت حكمو بنص وال إمجاع، وال 

 .  يوجد فارؽ دينع من تساويها يف احلكم

وأما الركن الثالث وىو احلكم األصل، يشًتط لتعديتو إىل الفرع شروط ألنّو ليس كل حكم 

شرعي ثبت ابلنص يف اقعة يصح أف يعدى بواسطة القياس إىل واقعة أخرى، بل تشًتط يف احلكم 

 87:الذي يتعدى إىل الفرع ابلقياس شروط
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 . أف يكوف حكما شرعيا عمليا ثبت ابلنص (1

أف يكوف حكم األصل شلا للعقل سبيل إىل إدراؾ علتو، ألنو إذا كاف ال سبيل للعقل إىل  (2

إدراؾ علتو ال ديكن أف يعّدى بواسطة القياس ألّف أساس القياس إدراؾ علة حكم 

 . األصل، إدراؾ حتقيقها يف الفرع

أف يكوف حكم األصل غَت سلتص بو، وأما إذا كاف سلتصا بو فبل يعّدى ابلقياس إىل  (3

 .غَته

وأما الركن الرابع، وىو علة القياس فهذا ىو أىم األركاف ألف علة القياس ىي أساسو، ْتوثها 

وأما علة احلكم فهي األمر الظاىر ادلنضبط الذي بٍت احلكم عليو وربط بو . أىم ْتوث القياس

 .       وجودا وعدما ، ألّف الشأف يف بنائو عليو وربطو بو أف حيقق حكمة تشريع احلكم

 88:أما شروط العلة وىي

 أف يكوف صفا ظاىرا  (1

 أف يكوف وصفا منضبطا  (2

 أف يكوف صفا مناسبا  (3

 أف ال تكوف وصفا قاصرا على األصل   (4

 89:كانت كيفية مسالك العالة بثبلثة طرؽ، ىي
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ابلنص، فإذا دّؿ النص يف القرآف أو يف السنة على أّف علة احلكم ىي ىذا الوصف،  (1

كاف ىذا الوصف علة ابلنص؛ يسمى العلة ادلنصوص عليها، كاف القياس بناء عليو ىو 

وداللة النص على أّف الوصف علة قد تكوف صراحة وقد تكوف . يف احلقيقة تتبيق للنض

 . إدياء؛ أي إشارة وتلوحيا ال تصرحيا

ابإلمجاع، فإذا اتفق اجملتهدوف يف عصر من العصور علة وصف حلكم شرعي ثبتت علّية  (2

مثاؿ ىذا إمجاعهم على أّف علة الوالية ادلالية على . ىذا الوصف للحكم ابإلمجاع

ويف ىذا مسلكا نظر، ألّف نفاة القياس ال يقيسوف وال يعللوف فكيف . الصغَتة الصغر

 . ينعقد بدهنم إمجاع

والتقسيم ىو حصر األوصاؼ . السرب معناه اإلختبار، ومنو ادلسبار: ابلسرب والتقسيم (3

الصاحلة ألّف تكوف علة يف األصل، وترديد العلة بينها أبّف يقاؿ العلة إما ىذا الوصف أو 

فإذا ورد النص ْتكم شرعي يف واقعة مل يدؿ نص وال إمجاع على علة ىذا . ىذا الوصف

احلكم، سلك اجملتهد للتصل إىل معرفة علة ىذا احلكم  مسلك السرب اتلتقسيم أبف 

حيصر األوصاؼ اليت توجد يف اقعة احلكم، وتصلح ألف يكوف العلة وصفا منها، 

وخيتربىا وصفا صفا على ضوء الشروط الواجب توافرىا يف العلة، وأنواع اإلعتبار الذي 

تعترب بو، بواسطة ىذا اإلختبار يستبعد األوصاؼ اليت ال تصلح أف يكوف علة، 

ويستيقى ما يصلح أف يكوف علة، وهبذا اإلستبعاد وىذا اإلستبقاء يتوصل إىل حكم أبف 

 90.ىذا الوصف علة
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ستيم احلسايب  . ح

اليت مت (   Valve Corporation)صنعو شركة فلفي  (platform)ىو منصة  (Steam)كاف ستيم 

، وإدارة احلقوؽ (distribusi game)إنشاؤىا من قبل شركة صماـ الذي خيدـ لتوزيع األلعاب 

أما التوزيع اللعبة . ذلكوغَت ، ية، واجملتمعات احمللية االنًتنت(manajemen hak online)ية االنًتنت

 األلعاب بعد شراء مفتاح القرص ادلضغوط تلكلبلعبُت مباشرة حتميل حيث أانّ على االنًتنت، يتم 

 يف ستيم احلسايب  ادلتوفرةبلغ مجلة اللعبة. (aktivasi )والتنشيط (serial number/الرقم التسلسلي)

 91.ذلذا احلساب مليوف ادلستخدـ 20 وأكثر من لعبا 517  على مجلة2009 مارس 14حىت 

 : يف ستيم احلسايب ادلتوفرةزااي بعض املذا ىووه

 .الوصوؿ إىل األلعاب ادلفضلة مباشرةديكن  .1

بعد شراء اللعبة ادلطلوبة، لبلعبُت يعيشوف . تنوعةاملستيم لديو رلموعة األلعاب كاف 

 .حتميل اللعبة، مث لعب على الفور بعد اكتماؿ التحميل

 ( Komunitas Steam ) ستيممجعية .2

 اجلمعيةسهولة، واالنضماـ إىل ؿسايب اباٌفزمبلئو ادلستخدمُت ستيم أبف يلقى ديكن لبلع

 .(turnamen ) إىل البطوالتحىت(chat )والدردشة

 للعبةا(Update )حتديثاؿ احلصوؿ على  .3

 ال حتتاج إىل حتميل بقعو. حتميل وحتديث مجيع األلعاب مباشرةاؿديكن ستيم 

(patch) . ادلثَػّبتتضمن أف اللعبة سوستيم(terinstall)ىو أحدث إصدار  . 
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 ( Trailer )ومقطورة( Demo Game)لعبة جترييب  .4

 .ديكن لبلعبُت حتميل التجرييب أو مقطورة من اللعبة اليت سوؼ خيرج

 ( server )سهولة يف اختيار اخلادـ .5

 . نفسو الختيار خادـ اللعبةالبلعبُتيسمح ستيم 

كاف التسهيبلت أكثر منتلك ادلذكورة، ولتصنيع ستيم يف الكومبوتَت يقيم بعد أف يثبت 

Steam Clientفيو، وليس فيو الرصـو  . 

ستيم احلسايب ىو احلساب ادلستحدمة للوصوؿ اىل التسهيبلت من شركة ستيم 

(perusahaan Steam) . ستيم ىو موزع اللعب الرقمي(digital game ) ديلكو فلفي(valve) عن 

ويهدؼ مع وجود ستبم اّف احتطاؼ . طريق شراء الدفع عرب اإلنًتنت مع وسائل التنزيبلت االعبلـ

بعد ذلك ديكن  وستيم،(software) ىي بتحميل الربرلات  وأما كيفيتو92.اللعبة سوؼ يكوف منقوصا

 93.للبلعبُت الوصوؿ اىل احلساب مباشرة

يناؿ ادلستخدـ سو. كاف ستيم احلسايب يستخدـ للوصوؿ إىل التسهيبلت من شركة ستيم

(user) يف سيتم احلسايب ثبلثة عناصر رئيسية، ىي التوازف(balance)وادلخزوف (inventory) واللعبة 

(game) . ادليزاف ىو األمواؿ الرقمية(uang virtual) حُيصل من خبلؿ االستثمار ماؿ احلقيقي اىل 

وادلخزوف . (pembayaran daring )شراء الدفع عرب اإلنًتنتوىذا ـ يسمى ب‘ ماؿ الرصيد

(inventory) ىو الفضاء اإللكًتوين (cyberspace) حيث ديكن ادلستخدـ اف خيزف فيو مجيع بضائع
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العنصر . الرقمية اخلاصة بو، وكذالك ديكن أيضا اف يعامل مع ادلستخدـ اآلخر شراء كاف اـ بيعا

وديكن للمستخدـ فيو ختيَت و حتديد كافة اللعبة اليت حيب، لذلك ديكن . (game)التايل ىو اللعبة 

أما ابلنسبة لؤلغراض األلعاب مثل مسات . للمستخدـ اختيار وتشغيل ألعاب متعددة يف وقت واحد

 ديكن احلصوؿ عليها بطريق شراء  من ادلخزوف (atribut karakter pemain)شخصية البلعب 

 94.ابستخداـ ميزاف

 يف ستيم فيجيب لديو رسالة اإلئماف أو احلساب بيباؿ شراء لعبةإذا أراد البلعب 

(Paypal) وأما ادلعاملة بذلك الطارقاتُت يف ادلاضي، ولكن  اآلف أّف ستيم حيصل على السداد ،

وديكن أف . Steam Gift Cardالذي يسمى ب Gift Cardابستعماؿ  (Voucher)بطريق قسيمة 

 item)ويستخدـ أيضا لشراء األشياء الرقمية . (wallet)ابدليزاف مزيدة يف احملفظة  (redeem)تبادؿ

virtual)  2يف اللعبة، مثل يف اللعبة دوات( Dota 2) أو يف سائر اللعبة . 

ىو مصطلح خاص عند  (Real money trading/ RMT)كاف التجار ادلالية احلقيقية 

من اللعبة أو  (item virtual)النقود احلقيقي لنيل األشياء الرقمية /البلعبُت، حيث أف نبادؿ ادلاؿ

أف ادلشًتي . ىذه ادلعاملة كثَت إقامتو مثبل يف شراء األشياء الرقمية  يف ادلخزف. لشراء ذالك احلساب

( ditransfer)سيّتصل ادللك وىو كالبائع، وبعد أف اتفقا بسعر معُت فذلك الشي الرقمي سينتقل 

من حساب ادلالك إىل حساب ادلشًتي، وبعد ذلك ادلعاملة سيلقي ادلشًتي ادلالك للدفع ابلنقود 

ومع ذلك، فإف . ألف الكثَت من التزوير ستيم، ادلطورةالشركةىذه ادلعاملة شلنوع من جهة . احلقيقي

 . توقعية فقط ليس مطلقا، لتوفَت احلماية للمستخدـادلنعىذا 
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الباب الثالث 

 التحليل

التوثق ابستخدام ستيم احلسايب عند احلكم ادلدين  . أ

حكم الوثيقات ىو مجيع القاعدة احلكمية نّظمت العبلقة بُت ادلقًتض وادلقرض يف حالة 

. كاف حكم الوثيقات اإللتزاـ التكميلي من إلتزاـ اإلئتماف أو القروض. التوثق لنيل تسهيلة اإلئتماف

 ىي اليقُت 1998 يف عاـ 10 ادلبدلة ابلقانوف رقم 1992 يف عاـ 10الوثيقة عند القانوف رقم 

 . على إرادة ادلقًتض وقدرتو لدفع قروضهم ادلعاىدة

( SK Direksi Bank Indonesia )تعريف الوثيقة حيتمل يف شهادة من إدارة البنك ادلركزي 

على قدرة  (البنك) ىي يقُت ادلقرض 1991 فرباير 28  يف التاريخKEP/ DR /23/6رقم 

 23 الفكرة 1ينص يف ادلادة  (agunan)وأما تعريف الوثيقة الزائديو . ادلقًتض لدفع قروضو ادلعهدة

 ىي الوثيقة الزئيدة من ادلقًتض اىل البنك لنيل تسهيبلت 1998 يف عاـ 10من القانوف رقم 
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و الوثيقة الزائدية  (jaminan) إذف، ىناؾ فرؽ بُت الوثيقة 95.اإلئتماف عند منظور اساس الشريعة

(agunan) أما الباحث يؤخد نظر . نظرية، ولكن يف ادلمارسة كأنو ليس فيو فرؽ واضحSalim HS 

 96.أف يف مصطلحات القانونية ادلصطلح الوثيقة أوجو

حكم الوثيقات األموايل من ابب حكم السلع واألمواؿ الذي فيو أساس حقوؽ األمواؿ 

(real right)  حُت حكم الوثيقات الفردية من ابب حكم اإللتزاـ  الذي فيو أساس الفردية

(personal right)  .الشخصية يف شكل الضماف والكفالة /الوثيقة الفردية(borgtocht)  منظم يف

 . 1850-1820الكتاب الثالث من احلكم ادلدين يف ادلادة 

سيناؿ ستيم احلسايب . وىذا البحث يركز على ستيم احلسايب وثيقة إللتزاـ اإلئتماف والقروض

ي عن طريق شراء الدفع عرب اإلنًتنت مع وسائل التنزيبلت األعبلـبعد أف يسجل ادلستخدـ نفسو 

يف سيتم احلسايب ثبلثة عناصر (user)يناؿ ادلستخدـ سو. (Perusahaan Steam)اىل شركة ستيم 

ادليزاف ىو األمواؿ الرقمية . (game) واللعبة (inventory) وادلخزف(balance)رئيسية، ىي التوازف 

(uang virtual)شراء وىذا ما يسمى ب‘  حُيصل من خبلؿ االستثمار ماؿ احلقيقي اىل ماؿ الرصيد

 ىو الفضاء اإللكًتوين (inventory)وادلخزف . (pembayaran daring )الدفع عرب اإلنًتنت

(cyberspace) حيث ديكن ادلستخدـ اف خيزف فيو مجيع بضائع الرقمية اخلاصة بو، وكذالك ديكن

وديكن . (game)العنصر التايل ىو اللعبة . أيضا اف يعامل مع ادلستخدـ اآلخر شراء كاف اـ بيعا

للمستخدـ فيو ختيَت و حتديد كافة اللعبة اليت حيب، لذلك ديكن للمستخدـ اختيار وتشغيل ألعاب 
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 atribut)أما ابلنسبة لؤلغراض األلعاب مثل مسات شخصية البلعب . متعددة يف وقت واحد

karakter pemain)أّف التوثق 97. ديكن احلصوؿ عليها بطريق شراء  من ادلخزوف ابستخداـ ميزاف 

وكذالك وجود . ابستخداـ ستيم احلسايب ىو من امر جديد ألّف تنظيمو مل يوجد يف أي قانوف

الصعبة لتقوًن قيمة ذلك احلساب ألف التقوًن امنا ىو من رلموع البلعبُت يف ستيم احلسايب إذا كاف 

 . ادلقًتض خيّلف الدفع

أما فاعلو . كاف يف التوثق العناصَت وىي الفاعل وادلوضوغ، ألّف التوثق ىو من ابب اإللتزاـ

لذي يعترب شخصا عند القانوف /والشخص القانوين (persoon)يتكوف من شخص 

(rechtpersoon) .وإللتزاـ الوثيقة .أما موضوع التوثق ىو القروض ادلطلوبة مبن اختذ ذلك اإللتزاـ

 . ىي اإللزاـ التكميلي متبوعا لئللتزاـ الرئيسي وىو إلتزاـ اإلئتماف والقروض

 مجيع أصوؿ امواؿ ادلقًتض،  من احلكم ادلدين أّف الوثيقة حيتمل على1131وابعتبار ادلادة 

إما بشكل منقولة أو غَت منقولة، إما ىي موجودة ابلفعل أو ستكوف موجودة يف ادلستقبل ىي 

وينص ادلادة .   ىذا لفرقموجود ابلنسبة إىل التوثق واقامة اإللتزاـ98.ضماانت للمقًتض عند اإلقًتاض

أما .   من احلكم ادلدين أّف األمواؿ ادلوجودة تصَت وثيقة وإقامتها بتسليم تلك األمواؿ1320

االمواؿ اليت ستكوف موجودة ال يصح أف تكوف وثيقة للقروض، بل اإللًتاـ الذي موضوعو من 

 .  أمواؿ اليت ستكوف موجودة يصح ذلا أف تيطل إذا ال ديكن فيو تسليم ادلوضوع
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 تنص أّف تلك األمواؿ يصَت وثيقة للمقرضُت، أبف يقسم حصيل 1132والتايل ىو ادلادة 

، ومن ىذا البياف أف الوثيقة (preferen)بيع تلك الثروة على سواء إالّ إذا كانت العلة لؤلسباقية 

الوثيقة القانونية يسمى ابلوثيقة . تنقسم إىل قسمُت يعٍت الوثيقة القانونية والوثيقة الناشئة من اإللتزاـ

: العامة بينما الوثيقة الناشئة من اإللتزاـ تسمى ابلوثيقة اخلاصة الىت ىي تنقسم أيضا إىل قسمُت

 99.الشخصية/الوثيقة ادلالية والوثيقة الفردية

ويتصل مع ذلك التقسيم الوثيقة ادلالية، فيحتاج اىل حتليل كوف ستيم احلسايب ىل ىو من 

ادلنقوالت أـ غَت منقوالت،موجودات أـ غَت موجودات، وغَت ذلك الذي يتعلق بتحليل ادلالية يف 

 الكتاب احلكم 518-503وكيفية التفريق ادلالية يف احلكم ادلدين يبُت يف ادلادة . احلكم ادلدين

األمواؿ وكذلك احلقوؽ / من احلكم ادلدين وىي كل شيء499الشيئية ادلالية تنص يف ادلادة . ادلدين

ويعرؼ عادة من ادلوجودات، قسم من األمواؿ وكذلك احلقوؽ الذي ديكن أف . يسلطو ادلالك

 100.يسلط فهو ديكن أف يكوف موضوع القانونية

وىذا .  من احلكم ادلدين أّف األمواؿ ينقسم إىل موجودة وغَت موجودة503ونصت يف ادلادة 

 من احلكم ادلدين أّف 504بينما ادلادة . التقسيم ابعتبار ىل تلك األمواؿ لديها جسم شكلي أـ ال

واألمواؿ ادلنقوالت تنقسم أيضا إىل . األمواؿ ابعتبار نقلو أـ الينقسم إىل ادلنقوالت وغَت ادلنقوالت

 : يعٍت. التفريق بُت ادلوجودات وغَت ادلودات يتعلق بتسليمو وتقبضو101.استهبلكي وإستعمايل

 . إذا كاف االمواؿ موجودة من ادلنقوالت فقبضتها مظهورة يدا بيد .1
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 .  إذا كاف االمواؿ موجودة من الغَت ادلنقوالتفقبضتها بنقل اإلسم .2

 :  من احلكم ادلدين أّف ذلك التقابض االمواؿ غَت موجودة ب163ونصت يف ادلادة 

 ( Cessie)يعٍت بطريق جّسي  (Piutang atas nama/op naam)القروض على اإلسم  .1

يعٍت بتسليم الرسالة ادلتعلق  (Piutang atas tunjuk/an toonder)القروض على اإلشارة  .2

 . يدا بيد

بطريق إندومسينت  (Piutang atas pengganti/ aan order)القروض على اإلبداؿ  .3

(endosemen) وبتسليم الرسالة ادلتعلقة يدا بيد  . 

وينقسم ادلنقوالت إىل قسمُت . ( من احلكم ادلدين509ادلادة )ادلنقوالت ىي الشء ادلنقوؿ بصفتو 

بينما ادلنقوالت القانوين ىي .ادلنقوالت بصفتو ىي ألهّنا منقوؿ بسبب صفتو. وىي بصفتو والقانوين

 102:وىذا التفريق ابلنسبة إىل. ( من احلكم ادلدين511ادلادة )احلقوؽ يف ادلنقوالت 

وىذا ادلبداء ال  ( من احلكم ادلادين1977ادلادة )حيث أّف ادلسلط يعرب مبالكو  (bezit)سلطو  اؿ

 . يصلح للغَت ادلنقوالت

حيث أّف ثسليم ادلنقوالت مظهورة بينما الغَت ادلنقوالت  (levering)التقابض واتسليم  .1

 بطريق نقل اإلسم 

حيث اليعرؼ التحديد الوقيت يف ادلنقوالت، حُت يف  (verjaaring)التحديد الوقيت  .2

 : الغَت ادلنقوالت ىي كاآليت

  سنة 20يف صورة وجود احلقوؽ، فتحديده ( أ
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  سنة 30يف سورة عدـ احلقوؽ، فتحديده ( ب

حيث أّف ادلنقوالت بعقد الرىن، حُت الغَت ادلنقوالت  (bezwaring)التكليف ( ت

 بعقد الرىن العقاري

إمنا ىو  (revindicatoir beslah)حيث أّف احلبس ادلعاوضة  (beslag)احلبس ( ث

إمنا ىو يف ادلنقوالت  (executoir beslah)يف ادلنقوالت، بينما احلبس القاضية 

 . أوال وإذا مل يكف لدفع قروض ادلقًتض ففي الغَت ادلنقوالت

وابلنسبة تلك البيانبت، وصف الباحث أّف ستيم احلسايب من ادلنقوالت اليت تسليمو 

وستيم احلسايب من األمواؿ الغَت ادلوجودة  . اآلخرإىل (Password  access)كلمة ادلرور بتسليم

إذف تسليمو بطريق نقل اإلسم، يعٍت نقل دتليك ستيم . بعلة أنّو ال رلّسما ولكن ديكن أف يسلطو

 .  إىل األطراؼ آخر(Password  access)احلسايب بنقلكلمة ادلرور 

كاف التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت يعٍت يف إلتزاـ 

كما . (Perjanjian pinjam meminjam)و يف إلتزاـ القروض  (perjanjian kredit)اإلئتماف 

، بينما (klausua baku bank)يقياسيالبنكاؿبند علىاؿعرفنا أّف إلتزاـ اإلئتماف ىو الذي يرتبط إىل 

ويفرؽ الباحث ذلك اإللتزاـ يف ىذا البحث ألّف بينهما فرؽ . إلتزاـ القروض ديارس بدوف ذلك

 . واضح
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وألّف اإللتزاـ التوثق من ابب التزاـ اإلتفاقية فشروط صحتو متساواي بينهما، وىي كما نصتها 

 103: من احلكم ادلدين1320ادلادة 

 إتفاقية ادللزمة بينهم  .1

 أىلية التصّرؼ يف اختاذ اإللتزاـ  .2

 قضيةزلددة  .3

 األسباابلتيليستممنوعة  .4

 104:إذف، تلك القضيةيوجب تطبيقادلبادائلعامةيف اإللتزاـ،وىي

،أاّليسمح (Asas tidak boleh main hakim sendiri) ادلبدأ عدماالقتصاص . ج

العاقديناختاذاإلجراءااتلبلزمةلتنفيذاحلقالتيهيبشكلتعسفيدوانحلصولعلىموافقةمنالسلطااتألخ

 .رأىي منخبلالحملاكم حتىسوفيسببالضرر

،يعٍت العاقدوف لو حق لتعيُت ادلادة (Asas kebebasan berkontrak)مبدأحريةالتعاقد . ح

منالكتاب 1338ادلادة )و ادلضموف اإللتزاـ ماداـ اليتعارضمعالقانونوالنظامالعاـ

 .(احلكمادلدين

،يعنيأانإللتزاـ صحيح الـز إذا كاف متفق بُت (Asas konsensualisme)ادلبدأ اإلتفاقية . خ

 ( من احلكم ادلدين1،الفكرة1320ادلادة)ادلتغاقدين 
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104
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،يعنياإللتزاـ (Asas kepastian hukum/Pacta sunt servanda )مبدأاليقينالقانوين. د

من احلكم 1،الفقرة1338ادلادة )اختذ صحيحا حتت القانوف ىو الـز وجيري كالقانوف ذلما

( ادلدين

 Perjanjian)و إلتزاـ القروض  (perjanjian kredit)وحيتاج إىل توضيح التقريق أّف إلتزاـ اإلئتماف 

pinjam meminjam) وابلنسبة إىل إطار النظري القدًن، وخلص الباحث على أّف . مها سلتلفاف

 : اإلختبلؼ كاآليت

 development)أّف إلتزاـ اإلئتماف مقصودة، وتلك ادلقصود يتعلق أبنشطة البناء  .1

program) .اإلئتماف، بينما يف /ألّف يف ذلك اإللتزاـ قررؽ مقصود استعماؿ ادلاؿ

 (. free to use)إلتزاـ القروض ليس تقرير ذلك الشرط فادلقًتض ليس لو حتديد 

أّف ادلقرض يف إلتزاـ اإلئتماف ىو البنك أو ادلؤسسة ادلالية وال ديكن أف توفره الشخص،  .2

 . بينما يف إلتزاـ القروض ديكن أف يوفره الشخص الفردية

قّرر يف إلتزاـ اإلئتماف أّف  يف دفعو وجود الفلئدة أو األجرة أو تقسيم احلصيل، بينما يف  .3

 . إلتزاـ القروض امنا وجود الفائدة إذا كاف مشروطا يف اإللتزاـ

ادلقرض يف إلتزاـ اإلئتماف أّف لو اليقُت على قدرة ادلقًتض لدفع قروضو /وجب للبنك .4

بينما يف إلتزاـ القروض وجود الوثيقة امنا ىو . يٍت بتوفَت الوثيقة ملية كانت أـ غَت ادلالية

 . إذا كاف مشروطا يف العقد

وإذا كاف ذؾ اإللتزاـ متفق عليو فلهما ارتباط القانوين الذي بينهما إختبلؼ احلاجات 

(conflict of Interest)  يعٍت أّف ادلقًتض حيتاج إيل اإلئتماف السهلة والبديق، ويف طرؼ أخرى
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اليقُت واألمنالقانوين لقروضو ادلخرجة للمقرض وىو بطريق ابوثيقة ادلالية يعٍت ادلقرض حيتاج إىل 

 . وثيقة السهلة حلبسو

 /9/6 رقم (PBI)أّف الوثيقة اإلئتماف يف أندونسيا ابلنسبة إىل النظاـ البنك ادلركزي 

PBI/2007  7/2 رقم التعديل الثاين منيعٍت/PBI/2005على تقييم األصوؿ التجارية اجلودة للبنوؾ 

األوؿ االرسالة ادلالية واألسهاـ ادلعاملة : 46العيُت علي الشيء الذي ديكن أف يكوف وثيقة يف ادلادة 

(aktif diperdagangkan)  يف بورسا أيفيك إندونسا(bursa efek di Indonesia)  أو الذي

 Hak) والسكن ادلرتبطة ابحلقوؽ اإلرتقاؼ (buliding) ادلبٌت (land)والثاين العقار . يرتبطها الرىن

Tanggungan) . والثالث ىو اآلالت(mesin) ادلوحدة ابلعقاري ادلرتبطة ابحلقوؽ الضماية .

، اخلامس (Hipotek) مًت مكعب ادلرتبطة ىيفوتيك 20والرابع الطائرات والسفن على قدر 

والسادس ىو ريسي غودانج . (fiducia)السيارات والسلع أو البضائع ادلرتبطة ابلرىن التسجيلي 

(Resi Gudang) يف عاـ 9 ادلبدلة ابلقنوف رقم 2006 يف عاـ 9وىو ابلنسبة إىل القانوف رقم 

اإلرتباط ىيفوتيك . ريسي غودانج، ُخّصت ابلوثيقة عروض ادلزارع، والسمكيةنظاـ  بشأف 2011

و القانوف  (Pelayaran) بشأف النقل البحري 2008 يف عاـ 17ينظم ابلنسبة إىل القانوف رقم 

ويف مجيع تلك القوانُت أّف النظاـ ادلتعلق بستيم احلسايب .  بشأف ادلنت الطائرة2009 يف عاـ 1رقم 

 . مل ينظم

فستيم احلسايب اليصح أف  (PBI)إذف، وابلنسبة إىل تلك البياانت من النظاـ البنك ادلركزي 

وبسبب آخر أف العنصر و تصفيتو ادلاؿ قد . يكوف وثيقة اإلئتماف ادلصرفية، ألّف حتديده مل ينظم

.  يف مسئلة ادلصرفية كالقانوف(PBI)وموقف النظاـ البنك ادلركزي . حدد يف ذالك النظاـ والقانوف
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/ يقياسيالبنكاؿبند تلف مع إلتزاـ اإلئتماف، ألنو اليرتيط إىل اؿأما إلتزاـ القروض ىو مخ

klausula baku bank)إلتزاـ القروض يف اإللتزاـ اإلتفاقي .   والقوانُت والنظاـ التنفيذ(perjanjian 

konsensualisme)إلتزاـ وانعقد .  انعقد بُت الطرفُت الذي كاف مضموف اإللتزاـ معّينة منهما

 القياـ من قبل (akta otentik /ابستخداـ الفعل األصلي)ابلطريق الرمسي : القروض بطريقتُت، ومها

 perjanjian/ ابستخداـ الفعل حتت اليد)والثاين ابلطريق الغَت الرمسي . (notaris)كاتب العدؿ 

bawah tangan) الذي ال يقاـ من قبل كاتب العدؿ . 

ويفرؽ الباحث ىذا التفريق  (pembuktian)ويفرؽ الباحث ىذا التفريق ابلنسبة إىل التدليل 

إلتزاـ القروض معناه إذا كاف . ابلنسبة إىل التدليل  إذا كاف طرؼ الذي ىو يف التقصَت أو التخلف

أقوى من أف يقاـ ابلفعل  (kekuatan hukum)من قبل كاتب العدؿ أنّو يكوف لو قوة قانونية يقاـ 

وىذا مسبب ألف فائدة الفعل نظراي ىى لتكميل العقد أو اإللتزاـ، وأّف . حتت اليد الذي خيفى

الفعل األصلية لديو قوة ظهورية إذا قارف ابلفعل حتت اليد ألّف ليس لو قوة ظهورية إف كاف فيو 

 . التوقيع من العاقدين، ألّف العاقدوف سوؼ يكوف منكر بو

 : وىو مثل آليت. أما تنفيذ ذلك اإللتزاـ سيبينو الباحث

ويف ىذا احلاؿ . انعقد إلتزاـ القروض ابلعهد أف توفر ادلقًتض ادلنقوالت وثيقة لقروضهم .1

 .أّف الباحث يصيف ستيم احلسايب ابدلنقوالت، إذف يصح أف يكوف وثيقة بطريق الرىن

اإللتزاـ لتوفَت الوىن، معناه أّف ادلرىوف يكوف سلرج من سلط ادلقًتض إىل ادلقرض  .2

(inbezistelling) .  وابلنسبة إىل ستيم احلسايب، وإمنا حيتاج إىل تسليمusername و
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password accessإذف، مادـ قروض ادلقًتض مل يدفعو ادلقًتض فذلك .  ألف يسلطو

 .password accessويبدؿ ادلقرض عادة . احلساب حتت سلطة ادلقرض

يف احملفظة  (balance)القيمة من رلموع البلعبُت ابلنسبة إىل قدر ادليزاف /التقوًن السعر .3

(wallet) واألشياء ،(items) القيمة يقاـ على ويبسيت /التقوًن السعر. يف سلزف

http://dota2.backpack.tf/. إذف، إذا كاف التقوًن قد مت، فأقصى القروض حيصلو 

ألنو لتجنيب التقلبات أسعار . (%80-75) يف ادلائة 80-75ادلقًتض على قدر 

ألّف كل . العمبلت الروبية مقابل الدوالر (fluktuasi kurs mata uang)صرؼ 

 . ادلعاملة يقيم ابلدوالر

ويتصل ابستنفاع ادلرىوف ، فيجوز للمقرض الوصوؿ إيل التسهيبلت يف ذالك  .4

 . اإلتبلؼ فهو للمقرضفإذا انعقد. احلساب

أما حتديد وقتو ادلذكورة يف احلكم ادلدين ىو اربعة أشهر، ولكن يصح أف يكوف حتديد  .5

 . الوقت اعلى منو

وإبلغاءه وجب . أما اإللغاء ىذاإللتزاـ إبلغاء اإللتزاـ الرئيسي وىو إلتزاـ القروض .6

 إىل ادلقًتض ألّف ذلك ادلمارسة password accessو usernameللمقرض أف يقبل 

 . متساوية إبقباؿ ادلرىوف

من ادلقًتض، فإعداـ  (cidera janji/wanprestasi)وإذا انعقد ااإلخبلؿ  .7

(eksekusi)  ادلرىوف ستيم احلسايب يقيم أبف ال يقبلusername وpassword 

http://dota2.backpack.tf/
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accessىذا النظاـ .  إىل ادلقًتض، أو بطريق بيع ذالك احلساب لدفع قروض ادلقًتض

 .  من احلكم ادلدين1155يركز على ادلادة 

 : كما سيأيت (fidusia)بينما التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب بطريق الرىن التسجيلي 

ويف ىذا احلاؿ .  انعقد إلتزاـ القروض ابلعهد أف توفر ادلقًتض ادلنقوالت وثيقة لقروضهم .1

أّف الباحث يصيف ستيم احلسايب ابدلنقوالت، إذف يصح أف يكوف وثيقة بطريق الرىن 

 (. jaminan fidusia)التسجيلي 

يف احملفظة  (balance)ادليزاف أّف ستيم احلسايب ادلستخدمة سيقمو ادلقرض أبف ينظر إىل  .2

(wallet) واألشياء ،(items) وأقصى القروض حيصلو ادلقًتض على قدر . يف سلزف

75-%80  .% 

وىو ابلنسبة إىل الثقة . وال ينعقد التسليم ادلرىوف ألف نسب إىل اإللتزاـ الرىن التسجيلي .3

 nota perjanjian bawah)ويقيم اإلكتتاب عادة ابلفعل حتت اليد . بُت العقدين

tangan .) 

وإبلغاءه وجب . أما اإللغاء ىذاإللتزاـ إبلغاء اإللتزاـ الرئيسي وىو إلتزاـ القروض .4

( password access)و كلمة ادلرور ( username)للمقرض أف يقبل اسم ادلستخدـ 

 . إىل ادلقًتض ألّف ذلك ادلمارسة متساوية إبقباؿ ادلرىوف

( eksekusi)من ادلقًتض، فإعداـ  (cidera janji/wanprestasi)وإذا انعقد ااإلخبلؿ  .5

كلمة و (username)ادلرىوف ستيم احلسايب يقيم أبف ال يقبل اسم ادلستخدـ 
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إىل ادلقًتض، أو بطريق بيع ذالك احلساب لدفع قروض  (password access)ادلرور

 . ادلقًتض

كاف التوثق بطريق الرىن أو الرىن التسجيلى يف احلقيقة إمنا ىو ابعتبار السلط 

(penguasaan)  وإقامة إعداـ(eksekusi) . ،التوثق بطريق الرىن فادلرىوف حتت سلطة ادلقرض

 . بينما التوثق بطريق الرىن التسجيلي فادلرىوف حتت سلطة ادلقًتض

التوثق ديكن أف يقيم بطريق الرىن أو الرىن التسجيلى، لكن الباحث اتفق إذا كاف ذلك 

يعٍت ادلرىوف  (inbezitstelling)التوثق يقيم بطريق الرىن، ألّف يف الرىن ىناؿ صفة انبزيتسيتلينج 

، وال (kepastian hukum)ىذا احلاؿ ديكن أف يصَت و يزيد اليقُت الفانوين . حتت سلطة ادلقرض

 . يوجد ذلك يف الرىن التسجيلي

وابلنسبة إىل مجيع حتليل الباحث، فسيلخص أّف التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب نشأ من إلتزاـ 

ابلطريق الرىن او ابلرىن التسجيلي مها . القروض، رمسيا كاف أو غَت رمسي مها يصحا كبلمها

 1338 وادلادة 1 الفكرة 1320ىذا احلاؿ نسب إىل األساس وادلبادي العامة يف ادلادة . صحيح

،ادلبدء (Asas kebebasan berkontrak)مبدأحريةالتعاقد  من احلكم ادلدين، وىو 1الفكرة 

 Asas kepastian hukum/Pacta sunt )وادلبدأاليقينالقانوين (Asas konsensualisme)اإلتفاقي 

servanda) .أما . معناه إذا كاف اإللتزاـ اختذ صحيحا حتت القانوف ىو الـز وجيري كالقانوف ذلما

 . تنفيذه متعلق على مضموف القانوف، ىل ىو بطريق الرىن أـ ابلرىن التسجيلي
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التوثق ابستخدم ستيم احلسايب عند احلكم اإلسالمي  . ب

بينما التوثق ادلالية ىف عقد . كاف توفَت الوثيقة يف ادلصطلحة احلكم اإلسبلمي يسمى ابلتوثق

رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية كاف تعريف الّرىن كثَتة منها ما عرفو .الرىن يسمى ابلرىن

(KOHES) 14 الفكرة 1 يف ادلادة، 

 . أّف الرىن ىو حبس ادلقرض على ماؿ ادلقًتض وثيقة
penguasaan  barang  milik  peminjam  oleh pemberi pinjaman 

sebagai jaminan 
 105:ذلك التعريف يناسب على ما عرفو وىبة الزحيلي، يعٍت

جعل عُت وثيقة بدين يستفى منها عند تعّذر وفائو 
Menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk hutang 

dimana hutang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan 

tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan 

 
تعريف القياس ىو اإحلاؽ أمر غَت . وأما كيفية إخراج ذلك احلكم ابستعماؿ طريقة القياس

فإذا دؿ النص على حكم يف الواقعة، 106.منصوص أبمر منصوص يف حكمو إلشًتاكهما يف العلة

مث جدت اقعة أخرى ‘ عرفت علة ىذا احلكم بطريق من طرؽ اليت تعرؼ هبا علل األحكاـ

 . تساويهما يف علتو، ألّف احلكم يوجد حيث توجد علتو

أما حجيتو من مجهر العلماء ادلسلمُت، أّف القياس حجة شرعية على األحكاـ العملية، أنّو 

يف ادلرتبة الرابعة من احلجج الشرعية، ْتيث إذا مل يوجد يف الواقعة حكم بنص أو إمجاع، وثبت أهنا 

تساوي واقعة نّص على حكمها يف علة ىذا احلكم، فإهنا تقاس هبا وحيكم فيها ْتكمها، يكوف ىذا 
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وأما أدلة مثبيت . مثبتوا القياس: وىؤالء يطلق عليهم. ويسع ادلكلف اتباعو العمل بو. حكمها شرعا

 . استدؿ مثبتو القياس ابلقرآف، وابلسنة، وأبقواؿ الصحابة أفعاذلم، ابدلعقوؿ: القياس

 107:كل قياس يتكوف من أركاف أربعة

أما يف . األصل ىو ما ورد ْتكمو نص، ويسمى ادلقيس عليو، واحملموؿ عليو، وادلشبة بو .1

 .  ىذا البحث أّف األصل ىو الرىن

 الفرع ىو ما مل يرد يف حكمو نص، ويراد تسويتو ابألصل يف حكمو، ويسمى ادلقيس،  .2

 . أما يف ىذا البحث أّف الفرع ىو ستيم احلسايب. واحملموؿ لو، ادلشبة

حكم األصل ىو احلكم الشرعي الذي ورد بو النص يف األصل، ويراد أف يكوف حكما  .3

 . 283:أما يف ىذا البحث أّف حكم األصل ىو اإلابحة بنص سورة البقرة. للفرع

العلة ىي الوصف الذي بٍت عليو احلكم األصل وبناء على وجوده يف الفرع يسوي بؤلصل  .4

، تساوي بعلة األصل . يف حكمو أما يف ىذا البحث أّف كونو كاألمواؿ ادلنقوؿ ادلتقـو

 .ادلنسوب بقاعدة ما جاز بيعو جاز رىنو

الرىن ىو توفَت الوثيقة ادلالية علي .  كما عرفنا من قبل، أّف الرىن ىو من ابب عقد القرض

فالرىن يقتصر على األمواؿ وال حيتمل على الشخصية أو . قروض ادلقًتض زايدة الثقة للمقرض

 . ألف الوثيقة الشخصية يسمى ابلكفالة. الفردية

أما أركاف الرىن كأركاف العقد على . وجييب يف العقد أف توفرت أركانو، كدلك يف الرىن

 . سبيل بسيط، وىي العاقداف، موضوع العقد، مقصود العقد ووجود اإلتفاؽ بينها
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ويتصل هبذالبحث، وىو التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب، كاف العاقداف من أىلية التصرؼ، 

 : ، يعٍت(KOHES)رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية  من 23كما قررتو ادلادة 

Pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang,  persekutuan,  atau  

badan usaha  yang  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  

perbuatan hukum. 

 
 كاف العاقداف من الشخص أو من اجلمعية أو ادلؤسسة الذين لديهم أىلية التصرؼ

 
 من ادلشروعية يف اإلندونسيا للمعاملة رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعيةكما عرفنا أّف 

 . الشرعية، أ، كاف ال يرتبط الزما قانونيا ولكن النظامات العملية الشرعية مأخوذ منها

 اركاف الرىن وشروطو ىناؾ البحث ىل ستيم احلسايب من األمواؿ عنقبل أف يبحث الباحث

 108:وابلنسبة اىل إيطار النظري قبلو، يلخص  أف العناصر الشيء يعرّب أمواال ىي. أـ ال

 أف يكوف منتفعا  .1

 أف يكوف متقوما  .2

 أف يكوف معربا ملكا يف العادة  .3

 أف يكوف القانوف منظما لو  .4

وابلنسبة إىل ذلك الشروط أف ستيم احلسايب يتوف أف يعرّب أمواال، إف كاف النظامها يقصر يف 

وىذا احلاؿ . ولكن كاف ىو يعرّب يف عادة ذلك اجلمعية ىو من األمواؿ وىو متقوما. مجعية البلعبُت

واألشياء  (wallet)يف احملفظة  (balance)ىو معقوال ألّف ستيم لدية قيمة اقتصدية إذا كاف ادليزاف 

(items) يف ادلخزف(inventory) وادلستخدـ أف . ىذا يناؿ ابستعماؿ األوقات و السًتاجتي. كثَتا
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يف ادلخزف، أو  (collection)لزايدة اجلمع  (mission)و مهمة (Quest)يكوف فوزا يف البحث 

 . بطريق آخر يعٍت بطريق البيع والشراء بُت ادلستخدـ

التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب فاعلو من البلعبُت لنيل تسهيبلت القروض من البلعبُت 

األىلية ىنا عند احلنفية ىي كاألىلية يف . كما عرفنا أف من شرط العاؽ ىو أىلية التصرؼ. األخرى

 أذف، 109.البيع، معناه أّف من يصح لو البيع صّح لو الرىن، ألّف الرىن من التصرفات ادلالية مثل البيع

فبل يصح رىن اجلنوف والصيب الذي مل يبلغ سن . وجب لصحة عقد الرىن كاف العقد عاقبل شليزا

وابلنسبة إىل تلك البياانت أّف التوثق فعلو البلعبُت ابستخداـ . فبل خيص فيو شرط البالغ. التمييز

 . ستيم احلسايب ىو جيوز ويصح، ماداـ العاقدين شليزا و أىلية التصرؼ

القرض، / كاف موضوع الغقد يف ىذا اإلستتثاؽ ىو الدين. الشرط الثاين ىو موضوع العقد

وىو التوثق، فموضوعو ىو الوثية، ويف عقد  (derivative/turunan)وألّف القروض لدبو مشتق 

رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية  من 24وابلنسبة إىل ادلادة . الرىن يسمى ابدلرىوف

(KOHES)110:ادلرىوف/ قررت أّف شروط األشياء الذي ديكن أف يكوف وثيقة 

  أف يكوف متقوما وديكن اإلنتفاع بو حيت ديكن للمقًتض دفع قروضهم منو  .1

 ديكن أف يكوف مبيعا وقيمتو مناسبا لقروض ادلقًتض  .2

 أف يكوف معينا  .3

 ملك التاـ للمقًتض  .4

 أالّ يكوف فيو حق اآلخر  .5
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 أف يكوف موّحد، معناه ال ينفصل يف األماكن  .6

 ديكن أف يسلمو إىل اآلخر  .7

  وابلنسبة إىل تلك الشروط، إف يطبق إىل ىذا البحث وىي التوثق ابستخداـ ستيم 

 :احلسايب، فعند البحث أنو جيوز ويصح بعلة مكما سيأيت

، وأما دليلو كثَت معاملة بيعو وشرائو بُت البلعبُت  .1 أف ستيم احلسايب من ادلتقـو

يف ادلخزف  (items)كاف قيمة احلساب متعلقة بكثرة األشياء . وادلستخدمُت

(inventory)  وادليزاف(balance)  يف احملفظة(wallet) إف كاف ىناؾ جتزيئة السوقية ،

(segmentasi pasar)  ولكن حقيقتو أّف ستيم احلسايب يف يعض اجلمعية من األمواؿ

 . ادلتقـو

. ديكن أنّو يباع إف كاف يف مجعية ادلقّصرة، حيث ال يقيمو ىذا ادلعاملة كثَت من الناس .2

 : وحيتاج الباحث القاعدة

ما جاز بيعو جاز رىنو 
segala yang bisa dijual, maka bisa dijadikan sebagai jaminan 

 

 أنة من شيء معُت  .3

ادلستخدـ لديو /ادلالك. (kolektif)دين دتليكو ملكا اتما فرداي وال ماكا اتما مجعية  .4

 حيث ال ديكن لآلخرين steam guardيسمى ب  (security access)وصوؿ األمن 

/ يعرفو ادلالك (kode)إىل ذلك احلساب ألنّو يؤّمن ابلرمز  (ilegal)الوصوؿ غَت شرعي 

 . ادلستخدـ لديو حق اتـ للتصرؼ يف ذلك احلساب/وادلالك. ادلستخدـ الشرعي
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ديكن أف يقبضو، ألف من شروط الرىن ىو أف ادلرىوف يكوف سلروج من سلطة  .5

ألنو من ادلنقوالت غَت موجودة، password accessأما قبضو بقبض . ادلقًتض/الراىن

 . ولكن ديكن أف يسلطو

 كاف ستيم احلسايت لديو ادلنفعة  .6

 . (ادلرىوف)وبناء علي توفَت تلك الشروط ادلرىوف أف سبيم احلايب ديكن أف يكوف وثيقة 

وأما . والركن التايل ىو وجود ادلرىوف يو، وىو احلق الذي بسببو يقبض ادلرىوف إىل ادلرهتن

 : شروطو ىي

 كاف ادلرىوف بو حقا ادلطلوب من الراىن  .1

 أف دفع ادلرىوف بو ديكن مأخوذا من ادلرىوف  .2

 كونو معلوما قدرا وصفة والـز  .3

ويتعلق هبذا الثوثق يستخدـ ستيم احلسايب، أّف تلك الشروط متوفرة، ألّف اإللتزاـ التوثق 

 . القرض (عقد)كاإللتزاـ التكميلي من اإللتزاـ الرئيسي وىو اإللتزاـ 

فإذانعقد اإلجياب والقبوؿ فالعاقداف إتفقا أف . والركن لتايل ىو الصيغة أي اإلجياب والقبوؿ

 كما قاؿ تعاىل يف سورة عن تراضىذا ىو ما يسمي ابدلبدء . يف الرىن (الغقد)يرتبطا يف اإللتزاـ 

 ، 29(:4)النساء 

َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ أَْف َتُكوَف جِتَارًَة  اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
 َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكم

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu 
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وابلنسبة إىل تلك الياانت أت التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب عند احلكم اإلسبلمي 

 يلحق بعقد الرىن ألّف فد توفرت (KOHES)رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية خصوصا يف 

 . مجيع أركانو وشروطو

الفتوى من الديواف ىذا التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب قد توفر أيضا مجيع الشروط قررتو 

ولكن ال . بشأف الرىن الشرعيDSN-MUI/ III/2002 /25 يعٍت الفتو رقم (DSN)الشرعية احمللية 

 بشأف الرىن DSN-MUI/III/2008/68ديكن أف يلحق بعقد الرىن التسجيلي يف الفتوى رقم 

وأما العلة األخرى ىي إذا التوثق يقيم بعقد الرىن التسجيلي . التسجيلي ألف اليتوفر بعض شروطو

ألّف ادلرىوف حتت ( ادلرهتن)على قروض ادلقرض  (perlindungan hukum)ال يتم اليقُت القانوين 

مع أّف ستيم احلسايب ىو من ادلنقوالت  غَت موجودة وال ديكنو تلك  (الراىن)سلطة ادلقًتض 

كاف التمليك . ادلستعملة ليشَت التمليك (sertifkat resmi)ادلمارسة، معناه ليس فيو الرسالة الرمسية 

و (password access)و كلمة ادلرور (username)امنا ىو ابلنسبة إىل التمليك عن إسم ادلستخدـ 

 (.steam guard key)مفتاح احلرس ستيم احلسايب 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع 

  اإلختتام

 اخلالصة . أ

:  ، األوؿقسمُتينقسم التوثق ابستخداـ ستيم احلسايب عند احلكم  ادلدين إىل  .1

 klausula/ يقياسيالبنكاؿبند  علىاؿاليت ترتبطاإللتزاـ ا) إلتزاـ اإلئتماف يف قد يكوف( أ

baku bank .)ال ديكن القياـ  إلتزاـ اإلئتماف التوثق ابستخداـ ستيم احلسابيفيكاف 

 يعٍت PBI/2007/09/06 رقم (PBI) النظاـ البنك ادلركزي 46 ألنو قد قرر الفكرة بو

 على تقييم األصوؿ التجارية اجلودة للبنوؾPBI/2005/7/2 رقم التعديل الثاين من

 .العيُت علي الشيء الذي ديكن أف يكوف وثيقة

. يف إلتزاـ القروضالتوثقباستخداـ ستيماحلسابيمسموحبو. قد يكونفي إلتزاـ القروض( ب

مناحلكم ادلدنيوالتيأصلبتلمبدأحريةالتعاقد  1338 ىذاالسمح كما تنصو ادلادة
81 
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(kebebasan berkontrak) واليقينالقانوين(kepastian hukum/ Pacta sunt 

servanda) يعنيأانالتفاقالذيتمصاحلةمنالناحيةالقانونيةجيرى كالقانوف للعاقدين،وعاد،

 asas)أصلبتادلبدأاإلتفاقية  1 مناحلكمادلدين،الفقرة 1320 تلكالسمح فيادلادة

konsensualisme) وأما تنفيذ ىذا .،يعنيأهنعندمايتفقالعاقدانعلىاإللتزاـ فهو قانوين

إللًتاـ التوثق ابستخداـ ستيم احلسابيبالرىنوالرىن التسجيلي إف كانتالرىن أوىل وأقوى 

 .من الرىن التسجيلي

رلموع األحكاـ اإلقتصادي الشرعية التوثقباستخداـ ستيماحلسابيعند احلكماإلسبلميو  .2

(KOHES)وكذلك قد وفر .  تنفيذه مثل الرىنؤلنشروط الرىنوأركاهنوافرةفيذلك التوثق

-DSN/25فيالفتوىرقم (DSN)الديواف الشرعية احمللية كلشروطوأركانقررتو 

MUI/III/200268بينما،التقرير يف الفتوى رقم . مفيشأف الرىن/DSN-MUI/III 2008 يف 

 .شأف الرىن التسجيلي ال يوفر، إذف التنفيذ ابلرىن التسجيلي ال ينعقد

  اتاإلقًتاح . ب

أف يكثر ادلقرض وادلقًتض ادلعرفة يف حكم الوثيقات حىت ديكن أف يعرؼ الكائن أو الشيء الذي 

جيوز أف يكوف وثيقة، وأف يعرؼ أيضا مجيع إجراءات التوثق شروطا و أركاان، حيت التنشأمشاكل 

 .بينهما يف ادلستقبل
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  ادلالحق

 
ستيم احلسايب  . أ

 عرض النافذة عن ستيم احلسايب



 
 الصفحة الرئيسية للستيم احلسايب . أ

 : البياف
 ادلكتبة احلسابية، فيها نوع اللعبة ادلباعة وادلتلّعبة. 6إسم ادلستخدـ يف احلساب    .1
 (market)اجلمعية يف احلساب، فيها السوؽ . 7(    wallet)احملفظة  .2
 (game system)منوذج اللعبة . 8(  friends list)قائمة األصدقاء  .3
 شعار للستيم احلسايب. 9(  kind of games)أنواع اللعبة  .4
 (   inventory)ادلخزف  .5
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 شخصية ادلستخدـ . ب

 
 اجلمعية يف احلساب . ت

 : البياف
 اإلعبلـ من ستيم احلسايب. 4السوؽ للمعاملة ادلتبادلة      .1
 (  items)األشياء وصفتها . 5( notification bar)شريط اإلعبلـ  .2
 اللعبة ادلتلّعبة .3

1 

2 
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4 
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 (community market)عرض النوافذ السوؽ اجلمعي . ث

 البياف 
 ( price of items)سعر األشياء . 3النوافذ السوؽ اجلمعي   شريط  .1
 (list of items)األشياء قائمة  .2

 
 قائمة األنشطة يف ستيم احلسايب . ج
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شخصية الباحث  . ب

 
 

 سعدية : اإلسم   
  12220178: رقم التسجيل 

 62365وابف جاوى الشرقية -سنوري-سندانج RT 03 RW 01:العنواف  
 ىاشم احلاج وصاحلة احلاجة : الوالداف  

  085645346401: رقم التليفوف  
Email  : as.shafi.20@gmail.com 

 :اتريخ التعليم  

 

 البياف عاـ التعليم التعليم النمرة

 ادلتخرجة 20006-2000 ادلدرسة اإلبتدائة اإلسبلمية للبنات 1

 ادلتخرجة 2009-2006 ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية للبنات  2

 ادلتخرجة 2012-2009 ادلدرسة العالية اإلسبلمية  3

mailto:as.shafi.20@gmail.com
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 : اتريخ ادلنظم 

 البياف عاـ اخلدمة ادلنظم النمرة

1 Seni Religius  2012-2014 األعضاء 

 األعضاء 2013-2012 ىيئة حتفيظ القرآف جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنق 2

 قسم تعليم األفكار 2013-2012 احملرؾ احملركة معهد سوانف أمبيل العايل 3

4 
 شعبة (HMI)مجعية طلبة اجلامعة اإلسبلمية 

 2014-2013 ماالنق  (Syaeko)اإلقتصادية -الشريعة
وكيل أمُت 
 الصندوؽ

 قسم األمن 2014-2013 رللس الطلبة يف ادلعهد العايل ماالنق 5

 Permata-Tuban 2013-2014 أمُت الصندوؽ 

 

 

 

 

 

 

 ادلتخرجة 2010-2006 ادلعهد الديٍت ورللس التعليم  دار التوحيد احلسانية   4

 ادلتخرجة 2012-2009 احملاضرة يف ادلعهد دار التوحيد احلسانية   5


