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 ةسن هللا الرحمن  الرحين

 الهيئة  العليا للرقابة  الشرعية للجهاز  املصرفي واملؤسسات املالية

 

 م(4/3102فتوى رقم )

 

 املرابحة لآلمر بالشراء بشأن : تمويل شراء البترول بصيغة

  

ألاوحيدددددا  الحمدددددب ا عا العددددداملوه والصددددديد والسددددديل عيدددددو سددددديبوا    ددددداثن اليحيدددددوه   وعيدددددو سدددددا ر     

 واملرسلوه   وثعب :

 

 :الاستفتاء

للشدراات العاللدة ثمويد  الجيدو   عدنع يس الهيئة العليا للرقابة الشرعية باستفتا   ثقبل السيب    

لدن املؤسسدة السدوياوية ثلك امليتجات لشرا   بصيغة املرابحة لآللر بالشرا  في امليتجات الجترولية

 لتضاعا الفتاوى الصايعد عن هيئات الرقابة الشرعية بالجيو  التجاعية. . لليفط
ً
 ليعا

 

 :الوقائع

لرقابددددة الشددددرعية  ه  اوددددرا لددددن الجيددددو  ثمددددو  الشددددراات العاللددددة فددددي لعلمدددده الهيئددددة العليددددا  .1

 بصيغة املرابحة لآللر بالشرا  . امليتجاتامليتجات الجترولية لشرا  هذه 

  ةعددددئ هيئددددات الرقابددددة الشددددرعية  .2
ز للجيددددو  ثمويدددد  الشددددراات العاللددددة فددددي امليتجددددات لددددن ثجددددو 

الجتروليددة بصددديغة املرابحددة لآللدددر بالشددرا  بقجدددة املدداىم القددداووىا لددن التملدددك وعددبل  ل ددداه 

 ليفط .لقجضها لن املؤسسة السوياوية 

 الفتوى :

املمالددددوه للمؤسسدددة السدددوياوية للددديفط ولمايدددي ةعددددئ  ةعدددب مسدددتما  لعا  الوادددرا  وا وتصدددوه

 1ل1991ومطدددي  عيددو قدداووه الندددرود اليف يددة لسدددية   وثقدددبان الجحددوا ويعاسدد  ا  الجيددو  التجاعيددة

 صددبعت وثعددب املياقشدة املستفيضدة   2ل2003لسدية  ت الجتروليدةاتجديوضدوابط العمد  فدي لجددا  امل

 لية :الفتوى التا للرقابة الشرعية الهيئة العليا

                                                           
1
 م .1111( من قانون الثروة النفطية لسنة 2قرة )فح( وال -1و( والفقرة ) -1( الفقرة )11المادة ) 

2
( الجزاءات من ضوابط العمل في مجال المنتجات 14( أسس وضوابط وواجبات الشركة ، والمادة )1المادة ) 

 م الصادرة عن المؤسسة السودانية للنفط .2003البترولية لسنة 
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  ثلدددك امليتجدددات لدددن روليدددة لشدددراال اجدددوز للجيدددو  ثمويددد  الشدددراات العاللدددة فدددي امليتجدددات الجت .1

وي ددوه عقددب املرابحددة فددي هددذه   لددر بالشددرا  بصدديغة املرابحددة لآل  املؤسسددة السددوياوية للدديفط

 
ً
لدن ردرا  ثلدك امليتجدات الجتروليدة وتالتدا ي  الحالة عقدبا صدوعيا    ه الجيدو  لميوعدة قاووودا

 لر بالشرا  .ي هو ررط في صحة بيم املرابحة لآل التملك الذ قاتحق ال

صددديغة   دددرى ثجوههدددا الهيئدددة  ةصددديغة املشددداع ة  و ب ادددباجدددوز للجيدددو  ثمويددد  هدددذه امليتجدددات  .2

 .لهذا الغرض العليا للرقابة الشرعية 

 

 هذا وتاا التوفيق .

 

 توقيع                                                            توقيع                              

 عبدهللا الزبير عبد الرحمن         البروفيسور أحمد علي عبد هللا              دكتور  ال          

 رئيس الهيئة           ألامين العام                  

 

 هـ0424ذو الحجة  32                                                             

  م3102أكتوبر  21                                                  

 


