بسم هللا الرحمن الرحيم
،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Mashreq Al Islami
Internal Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: Brokers’ Documents for Commodity Murabahah

Fatwa No. T-A-T-110

Business Segment: Treasury

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 24th of February 2022 and issued
the revised Fatwa on Brokers’ Documents for Commodity Murabahah.
The bank has established relationship with commodity brokers at the London Metal Exchange. This relationship is to trade
commodities amongst the bank, the brokers and the bank’s clients for all products structured on Commodity Murabahah
basis. Every Commodity Murabahah transaction involves two brokers, one from whom the commodity is purchased and the
other to whom the commodity is sold. Commodity trades are executed on “as is where is” basis with constructive delivery
of commodities at spot. Payment is settled through setoff among the bank and the client such that to the extent of cost
price there is only a single cash outflow between the bank and the client.
The ISSC has approved the arrangement, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Commodity Purchase Agreement
Seller’s Offer and Purchaser’s Acceptance
Commodity Sale Agreement
Purchaser’s Offer and Seller’s Acceptance
Standing Orders Commodity Purchase Agreement
Standing Orders Commodity Sale Agreement

May Allah The Almighty guide us to what pleases Him and send blessings upon Muhammad the best of His creation, his
family and his companions.
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المشرق اإلسالمي
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي1250 :ب. ص،المكتب الرئيسي
04-424 7397 : فاكس04-424 4411 :هاتف
www.mashreqalislami.com
ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق.م.بنك المشرق ش
ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.م.ش

بسم هللا الرحمن الرحيم
املشرق اإلسالمي
قرارلجنة الرقابة الشرعية الداخلية
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد
الفتوى رقمT-A-T-110 :

املنتج :الوثائق الخاصة بالوسطاء لبيع السلع باملر ابحة

فئة األعمال :الخز انة

ً
انعقدت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمشرق اإلسالمي بتاريخ  24فبراير  2022وأصدرت تعديال على فتوى الوثائق الخاصة بالوسطاء لبيع السلع
باملرابحة.
أبرم البنك عالقة مع وسطاء لبيع السلع في بورصة لندن للمعادن ،والتي تتمثل في تداول السلع بين البنك والوسطاء وعمالء البنك لجميع املنتجات القائمة
على أساس بيع السلع باملرابحة .ويشارك في كل معاملة لبيع السلع باملرابحة اثنان من الوسطاء ،أحدهما الذي يشتري منه البنك السلعة واآلخر الذي يبيع
له العميل السلعة .وتتم عمليات تداول السلع على أساس "حالتها كما هي وفي مكانها" وذلك باالكتفاء بالتسليم الحكمي للسلع في الحال ،ويتم السداد من
خالل إجراء مقاصة بين البنك والعميل ،بحيث يكون هناك تدفق نقدي خارج واحد فقط بين البنك والعميل لتغطية سعر السلعة.
وقد أقرت لجنة بهذا الترتيب ،مع االلتزام التام بأحكام الشريعة ،بموجب الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتفاقية شراء السلع؛
عرض البائع وقبول املشتري؛
اتفاقية بيع السلع؛
عرض املشتري وقبول البائع؛
اتفاقية أوامر دائمة لشراء السلع؛
اتفاقية أوامر دائمة لبيع السلع.

سائلين هللا عز وجل أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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