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: Export LC

Fatwa No. W-G-111

Business Segment: Wholesale

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 24th of February 2022 and issued
the revised Fatwa on Export LC.
Under Export LC services, the bank advises, negotiates and confirms exporters on documentary credit in accordance with
the latest publication of the Universal Customs & Practices for Documentary Credit Rules.
The ISSC has approved the services, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assignment in Favour of Mashreq
Assignment of Proceeds
Bill Negotiation Form
LC Transfer Full
LC Transfer Partial
LC transfer Undertaking

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
املنتج :خطاب اعتماد التصدير

رقم الفتوىW-G-111 :

فئة األعمال :الخدمات املصرفية للشركات

انعقدت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمشرق اإلسالمي بتاريخ  24فبراير  2022وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن خطاب اعتماد التصدير.
ً
يلتزم البنك بموجب خدمات إصدار خطاب اعتماد التصدير بتوجيه املصدرين والتفاوض معهم والتصديق لهم على االعتماد املستندي وفقا ألحدث
إصدار من القواعد واالعراف العاملية لالعتمادات املستندية.
وقد أقرت لجنة بهذه الخدمة ،مع االلتزام التام بأحكام الشريعة ،بموجب الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنازل لصالح بنك املشرق
تنازل عن العائدات
نموذج التفاوض بشأن الفاتورة
التحويل الكامل لخطاب االعتماد
التحويل الجزئي لخطاب االعتماد
التعهد الخاص بتحويل خطاب االعتماد

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

الشيخ د .عبد الرحمن الحمادي
عضو

الشيخ د .محمد قراط
عضو

الشيخ أ .د .محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
نائب الرئيس

المشرق اإلسالمي
المكتب الرئيسي ،ص.ب1250 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 04-424 4411 :فاكس04-424 7397 :
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بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق
ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الشيخ أ .د .أحسن لحساسنة
العضو التنفيذي

الشيخ عبد هللا بن سليمان املنيع
الرئيس
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