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 هللا  الرحمن الرحيمبسم 

 العليا  للرقابة  الشرعية  للجهاز  املصرفي واملؤسسات املالية الهيئة 

 

 (م1/4112رقم ) فتوى 

 

 م4/2013بخصىص مراجعة فتىي الهيئة العليا رقم 

 بشأن : تمىيل شراء البترول بصيغة

 املرابحة لآلمر بالشراء

 

النبيدددددددالم س وع ددددددد  سدددددددا ر   بيدددددددا  الحمدددددددا ع ري العددددددداملالم والصددددددد خ والسددددددد م ع ددددددد  سددددددديا ا    ددددددداثم 

 واملرسلالم س وبعا :

 -:الاستفتا 

الاسذذذتءتاء ورل نليىذذذا مذذذً الارل العامذذذة لتىلذذذيم وتىميذذذة ا اهذذذان املصذذذر   / بىذذذ  ال ذذذىلان املر ذذذ   هذذذ ا 

 -وهصه :

 

العامذذذذة نليىذذذذا  ذذذذ  الارل م ، وأرسذذذذل  30/10/2013أعذذذذدر  ذذذذ ر   ذذذذ  املذذذذ  ىرل م 4/2013الءتذذذذىي رقذذذذم 

 م .20/11/2013بتاريخ لتىليم وتىمية ا اهان املصر   لتعميمها ، وبالءعل ُعمم  على  ل املصارف 

فأرسذل  نليىذا اتابذا  مهاصذذها أن  ،بعذ  هذ ا التعمذيم التذلى علذى بعذو البىذىط يقذا تتبيذ  الءتذىي 

ل شذذراء البتذذرول لر ذذيقر بعذذو عمذذدء البىذذىط العذذاملقن  ذذ  قتذذاط الىلذذل واللتذذاط ال را ذذ   تلبذذىن تمىيذذ

يم تمىيل املصذارف للشذر ا  العاملذة  ذ  مىع التعمفهل   ،لآلمر بالشراء على  يغة املرابحة وشاطهم ، 

 ىتبذذ  املىذذع  أم( مذذً املسس ذذة ال ذذىلاهية للذذىء  فلذذ  ، ىتجذذا  البتروليذذة قمشذذتلا  البتذذرولمجذذال امل

 على ا اميع لون استثىاء ؟

فكذرل  أنتىليم وتىمية ا اهان املصر   لرسىا املىضىط و تلىا فيه ع ل م  را  واليلىذا  نلارلهحً    

ورول جملذذة قتذذاط الىلذذل واللتذذاط  ال را ذذ   ذذ  مذذا اليلىذذا بتة مذذً مءهذذىم بيذذع مذذا ال  ملذذ  ،  تياملىذذع م ذذ

ليىذذذا بايتمذذذال التملذذذ   ذذذ  نيذذذ ي مرايذذذل اللتذذذاعقن املذذذ  ىريً . نى حذذذاتابذذذا  املصذذذارف ، ذمذذذر الذذذ   أو 

 وق  استلر رأ ىا على مخاطبتكم إلعالل الىلر    أمر شمىل الءتىي 

 للبىذذذذذىطقبذذذذذل أن هصذذذذذ ر  عمي –لكذذذذذل عمليذذذذذا  الشذذذذذراء لون اسذذذذذتثىاء 
ي
 تىضذذذذذيحيا

ي
ها  ل  عرضذذذذذىالذذذذذو  - مذذذذذا

 لام فضلكم ؟! رأ كم، فما عليكم
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 -الفتوى :

اهتهذ  نىذى ع  الت اول والىلاش امل تءيو وب تل  بشأهه  يامل  را  التو الاستءتاء على الهيئة اطلع  

 -:الءتىي التاليةن  ار 

ورل  ذذذذذ  فتذذذذذىي الهيئذذذذذة العليذذذذذا للرقابذذذذذة الشذذذذذرعية علذذذذذى املصذذذذذارف واملسس ذذذذذا  املاليذذذذذة رقذذذذذم  مذذذذذا نن .1

بتمىيذذذذل البىذذذذىط للشذذذذر ا    ددددا م مذذذذً مىذذذذع البىذذذذىط مذذذذً تمىيذذذذل البتذذذذرول ومشذذذذتلاته 4/2013

 العاملة    البترول لشرائها مً املسس ة ال ىلاهية للىء  بصيغة املرابحة لآلمر بالشراء .

التمىيذل بصذيغة املرابحذة لآلمذر بالشذراء مذً م ذتىلعا  الشذر ا  العاملذة  جىن للبى  وعليه:  .2

ويانتهذذا  ذذ  م ذذتىلعاتها شذذريتة أن  ة ذذ  البتذذرول ، اما تملكذذ  تلذذ  الشذذر ا  املىتجذذا  البتروليذذ

. 
ي
 يليليا

ي
  لبو البى  تل  املىتجا  قبضا

 

 ه ا وباهلل التىفي  .

 

 ثوقيع                                                                                     ثوقيع                     

 البروفي ىر : عب  هللا ال بقر عب  الريمً            ال  تىر : أيم  عل  عب  هللا

 رئيى الهيئة                                                          ذمقن العام                             

 

 هد1241 ربيع  ول  11 :التاريخ

 م1/4112/ 11 :املوافق

 


