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ذابة الفاتورة ىف ماكن بيع السمك ابملزاد ،11001111، محمد اوفار املواهب  (TPI) علينال املامرسة ىف ا 

 .عن احلواةل DSN MUI وفتوى Burgerlijk Wetboek نوسانتارا ابروندوجن ىف املنظور
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 DSN MUI ، فتوى Burgerlijk Wetboek لكمة الاقفال: الفاتورة،

اةل تثبيت ادلفع اي العمةل الرمسية ىف زمان الان كثرية ومتنوعة. احدها كام وقع ىف ماكن بيع السمك 

ىت لبائع يس تعمالن الفاتورة ىف معاملهتام النوسانتارا ابروندوجن. هناك املزود وا (TPI) ابملزاد العلين

ذابهتا البائع عادة مل يأ ت اىل املزود اوال بل يذوهبا الفريق  اكنت تذاب ىف اايم املس تقبةل. لكن ىف ا 

ذا يذوهبا اىل املزود مع انه حيتاج اىل ان يدور رأ س مال سعييه. وبعد  الثالث النه يشعر ابلبطئي ا 

در نة ىف تكل املامرسة الن فهيا مل تأ سس  ابلعقد اخلاص لكن يوجد قطع قاملس ئةل ىه عدم الفكرة البي 

مثل قانون وضعي  Burgerlijk Wetboek الفاتورة للفريق الثالث. ذلاكل حيتاج اىل ان يدارس اب

 .DSN MUI اذلى جيري ىف اندونيسييا وبفتوى

 ككون توجد ىف امليدان حىتاملراد عن هذا الفحص هو ان يس تعمل الفكرة املناس بة ابملامرسة الت 

 مناس بة ابلتنظمي املس تعمل اي قانون وضعي وحمك الرشيعة.

اكن هذا الفحض حفضا قانونيا جتريبيا. هذا الفحص يس تعمل مهنج القانوين الاجامتعي. يعىن ان يفحص 

 ابدرة الاجامتعية الىت اكنت وسبب اذلى تسبب غري مناسب ابلقانون اذلى اكن.

ذابة الفاتورة ىف ماكن بيع السمك ابملزاد العلينص ان املامرسة ىف يعرف من هذا الفح نوسانتارا  (TPI) ا 

رمق.   DSN MUI وحواةل وفتوى  Burgerlijk Wetboek ىف Cessie ابروندوجن غري مناس بة بفكرة

10/DSN-MUI/IV/0111  .85عن احلواةل ورمق/DSN-MUI/IV/0112 عن احلواةل ابالجرة. الن .

دي الرشط عن وجود العقد املعمتد او العقد حتت اليد عن حتويل تكل الفاتورة. والاجياب فهيا غري تأ  

بائع اىل الفريق الثالث. من ال والقبول غري ايضاح. والعقد غري مكتوب. ومل تعامل التقييد ىف حتويل ادلين 

ذابة الفاتورة الىت جتري حىت الان غري مناس بة  واحمليل او املزود مل يعرفا العقد. فصارت املامرسة ىف ا 

ابلقانون الوضعي وحمك الرشيعة. بل اكنت هذه املامرسة مناس بة ابلقانون الوضعي وحمك الرشيعة اذا 

  اكنت الرشوط الىت غري مملوء اكنت بتؤدى.


