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 بعم  هللا  الشحمً  الشحيم

 الهية العليا للشقابة  الؽشعية على  اإلاصاسف واإلاؤظعات اإلاالية

 

 (  م6112/ 1  )فتوى رقم 

 بشأن

 وإلادارة العامة للمخزون  الاستراثيجي إلاسالمي  يمرابحة لآلمر بالشراء بين بنك أبوظب

 

 الحمذ هلل سب العاإلاين والصالة والعالم على ظيذها دمحم خاثم الىبيين وعلى ظائش  ألاهبياء واإلاشظلين وبعذ.  

 الاستفتاء

بطلدددددى بحدددددىي بؽدددددآلن بيددددد   شاب دددددة ل  دددددش  ثقدددددذم العددددديذ/ اإلادددددذملش العدددددام اإلااللددددد  إلاصدددددشف    بدددددى     ظدددددال        

 -كما مللي :  همخضون  ظتراثيجي كاهد خالصحبالؽشاء ورلك بىاًء على طلى  ً ؤلاداسة العا ة لل

  ا كتددددضء  ددددً وصاسة اإلااليددددة و قحصدددداد     ددددذف َيددددددداة اونددددضون  ظددددتراثيجي   اإلاؽددددترؤ   ثددددم  هددددددددؽاَة

ظدددددددتراثيتية   قمددددددد    رسة   دخدددددددً    دددددددً اإلاىحتدددددددين للم اب دددددددة علدددددددى ثتميددددددد  وثخدددددددض ً اوحاصدددددددي    

 اظحقشاس العىق . 

 ظددددتراثيجي بقددددشاس  ددددً  تلددددغ الددددىصساء لحصدددد    داسة عا ددددة ة اونددددضون   ثددددم  لأدددداء   ددددش ثآلظدددد غ َيادددد

 بال ىك الضساعي . 

    يظددتراثيجي علددى الىددىا  بدداد ال ىددك الضساعددي العددىداو  بددآلن  عددؤوليحه ثقحصددش نددي  داسة اونددضون 

 الحىفيزملة واإلاالية واوحاظبية بقط .

  اة وهدى  اوحصدىا اإلادشاد ؼدشاٍة وث ذملدذ اإلاعؤولية عً ثىبير  ىاسد الؽشاء وث ذملذ الكميات اإلاؽدتر

 ظعٍش والحصشف بيه بال ي   و اله ة  عؤولية  صيلة لىصاسة اإلاالية.

     بؽددشاء الددزسة  ددً ؼددشكة الضددىسة النرددشاء وكددى ؼددشكة  ملىكددة  ؤلاظددال  ظدديقىم  صددشف    بددى  

 % .99لل ىك الضساعي العىداو  بيع ة 

 لددددد داسة العا دددددة  ل  دددددش بالؽدددددشاء سة بصددددديأة اإلاشاب دددددةملقدددددىم اإلاصدددددشف    بدددددى     ظدددددال     ببيددددد  الدددددز

 للمخضون  ظتراثيجي .
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  ملقددىم بىددك العددىدان اإلاشكددضؤ بعددذاد  قعدداألا اإلاشاب ددة   ألاصدد  ت ألاس دداة   بعددذ اه  دداء بتددرة العددماة

  ً حعاب وصاسة اإلاالية .
ً
 خصما

   ظدال    دً ثشكيدل الحمى د  بخطابده بدالىمشة ب ط م /   بىك العىدان اإلاشكضؤ اظخضن  بىدك  بدى 

 م .25/2/2016 –ٌ 1437جمادي ألاوا  16بحاس خ  3    ت ت ج م / ػ م /

 الفتوى  

ونالف  ددا إلاددا وسد  ددً هصددى  باإلاشؼددذ الفقردد  ل يدد  اإلاشاب ددة ل  ددش    ن ددا ت ثتددىص  اإلاعا لددةألاصدد  نددي َددزٍ         

    -ثحمض  ني آلاج  :   بالؽشاء الت

 ( التعامل بين ألافراد والشركات من أصحاب امللكية املشتركة :  5-2-6الفقرة  ) 

 ل  ش بالددؽشاء وت ني حكم اإلامل  
ً
ىك لده   وعليده ددددددتملددددددتىص ني بي  اإلاشاب ة ل  ش بالؽشاء  ن ملالىن اإلا ي   ملىكا

 ددددددددي  دددددددط ددددددديعي   ن ملحدددددعا    ب ددخص ال  تملدددددددتىص للؽددددددد  2-6-5-2  

ململكهدا    و ملالدىن ندي حكدم اإلاالدك لهدا . كمدا   ظماء العم  الت اإلاشاب ة ل  ش بالؽشاء    الؽشكة  و الؽشكات  و 

 ؽشاء وت دددددددت ملتىص للؽشكات  ن ثحعا   بيما بين ا ببي  اإلاشاب ة ل  ش بال

 

بيلدضم  خددز ؤلارن   را كاهددد َىداك حاجدة ثدذعى إلاضدد  َدزا الحعا د        3-5-6-2 د  الؽدشكة ألام القابردة .    

ياة الشقابة الؽشعية .: ال ىك اإلاشكضؤ بيه  ً الجهات الشقابية   َو

  واوندضون  بىدددداًء على  ا ركش   و ا  وسد ني الدددددددعطش ً ألاخيرملً  دً  ظدحفحاء  دً  ن ا  ال ىدك الضساعدي

  التد ي ظدددددتراثيجي   وؼشكة الضىسة النرشاء جميعها  ملىكدة لحالى دة الدددددعىدان ا . و دً  ن وصاسة اإلااليدة كد

  و ددددا نددددي حكمهددددا    ظخحصددددشف نددددي الددددزسة   ظخعددددذد  قعدددداألا اإلاشاب ددددة بآلس احهددددا   ألاصدددد  ت الددددش       وكددددي التدددد

ندي حكدم  – بىدك ابدى   حاؼدا  -بالؽدشاء . و طدشاف العقدذ    ىضى  اإلاشاب ة . بداإلا ي  ندي حكدم اإلاملدىك ل  دش

 لها حقيقة .  –اإلاملىك لىصاسة اإلاالية 
ً
 ن لم ملكً  ملىكا

َددزٍ اإلاشاب ددة   ددزٍ الصددىسة  ن ددا ت ثتددىص حعددى  ددا وسد نددي اإلاشؼددذ  يوعلددى َددزا ثددشي الهياددة  ن ألاصدد  ندد

   الفقر
ً
   اإلازكىسة  عالٍ ؟ 3-5-6-2للفقشة   وقىاعذ الفقه ؤلاظال   . ولكً َ  ثتىص اظحثىاء وبقا

 ً ألاصد  واظدحذعد  جىاص َزٍ اإلاشاب ة اظحثىاءً   ححالية  حىا ثذاولد الهياة العليا ني ثالثة اجحماعات      

ا بدددرداسة اوندددضون و اإلاعدددؤ حعدددً دمحم  وبدددذ العددديذ / بيصددد   ؤخاللهدددا العددديذ/  دددذملش عدددام ال ىدددك الضساعدددي الدددز

ظددد ه لهدددا  ن  التددد  ظدددتراثيجي كمدددا هاقؽدددد الهيادددة العليدددا َيادددة الشقابدددة الؽدددشعية لل ىدددك الضساعدددي العدددىداو  

 -خشي و ً ثم ث ين لها آلاج  :  ه شت ني َزا اإلاىضى   ً جىاهى 
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قددىت اإلاددىاطىين والقددىت  يوكددو ددا نددي حكمهددا   القمدد  والددذخً    ن  ىضددى  الفحددىي ملحعلدده بالددزسة    -1

 الىفغ .  ً ضشوس ات حفظ

ىدددددداك     -2  ن حعددددددً القصددددددذ واهحفدددددداء الحيدددددد  واإلاىاطددددددآلة بددددددين سب العددددددلعة وآلا ددددددش بالؽددددددشاء  حددددددىبش َو

  صلحة عا ة   ح ققة  ً العملية.

  دددً ثشكيدددل الحمى ددد  ملؤكدددذ – ؤلاظدددال  بىدددك  بدددى     –ن اظدددحثىاء بىدددك العدددىدان للمدددآل ىس بالؽدددشاء   -3

 لهزٍ العلعة  ظتراثيتية . وجعين احاجة قيام ال

 َدداجىاص  جددشاء َددزٍ اإلاعا لددة وثددشي  ثددآلرن نددي الهياددة العليددا للشقابددة الؽددشعية  ؛ بددرنبىدداًء علددى  ددا ظدد ه     

  :   ين ً ألاص  بؽشط اظحثىاءً 

 و ملىكددة لل ددا   .  -1
ً
 ىجددىدة  بددرن لددم ثكددً  ن ثالددىن العددلعة  ىضددى  اإلاشاب ددة  ىجددىدة بعددال

 بيتشؤ الحعاقذ كلما وجذت كمية.

 علددى  ددا وسد لض للعدددددددد ن ملددحم الق   -2
ً
  و حكميددا

ً
 حقيقيددا

ً
سقدددددم  بحددىي الهياددة العليددا ندديعة ق رددا

 .   شبقة      ألن ا  ً الطعام   2/2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دا علا دا . بد  مللدضم  خدز ؤلا  وت ملتىص  ن َزٍ الفحىي قذ جاصت اظحثىاء  رن عىدذ الحاجدة  دً قيداط ييَر

ياة الشقابة الؽشعية وبا     ً اإلاشؼذ الفقر  . 3-5-6-2لل ىذ    ءالجهات الشقابية َو

 

 َزا و اهلل الحىبيه .                                                   

                                                          

   عبذالرحمنالزبير  هللا عبذالبروفيسور/                       الذكتور/  أحمذ علي عبذ هللا                            

 رئيس الهيئة       ألامين العام            
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