بسم هللا الرحمن الرحيم
،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Mashreq Al Islami
Shari'ah Supervisory Board Resolution
Product: Islamic Post-Shipment Export Finance
(Tawarruq)

Fatwa No. C-A-T-76

Business Segment: Wholesale

The Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami convened on the 6th July 2017 corresponding to the 12th Shawwal
1438H, in Dubai, United Arab Emirates, and discussed the newly developed product Islamic Post-Shipment Export Finance
(Tawarruq).
Bank will extend funds to the client through Tawarruq against Acceptance under Unconfirmed and Confirmed LCs received
from issuing bank. Bank will calculate cost price and profit in such a way that the payments received from importer covers
bank’s profit plus all costs and expenses.
This product is bound by the suite of following documents:
1.
2.
3.
4.

Islamic Facility Agreement (if required)
Application and Indemnity Bill Discounting
Bill Discounting MIFA
Bill Discounting Commodity Contract

Now, therefore, in light of the discussion, structure and related documentation the Shari’ah Supervisory Board has approved
the structure and documents for the product via Resolution No. 76.
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.

Sheikh Nizam Yaquby
Member

Sheikh Dr. Mohammed Elgari
Member

Sheikh Abdullah Al Manee
Chairman

Note: Any edits in the resolution due to AAOIFI Compliance and enhancements are acknowledged/ approved.
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Executive Member – ISSC
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
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد
املشرق اإلسالمي
قرار هيئة الرقابة الشرعية
املنتج :التمويل اإلسالمي للصادرات بعد الشحن (التورق) الفتوى رقمC-A-T-76 :

فئة األعمال :الخدمات املصرفية للشركات

عقدت هيئة الرقابة الشرعية في املشرق اإلسالمي يوم  6يوليو  ،2017املوافق  12شوال 1438هـ ،في دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وناقشت املنتج
ً
الذي تم تطويره حديثا :التمويل اإلسالمي للصادرات بعد الشحن (التورق).
سيقوم البنك بتمويل العميل من خالل عقد التورق مقابل القبول بموجب خطابات االعتماد – معززة وغير معززة – مستلمة من البنك املصدر .سيقوم
البنك بحساب رأس املال والربح في عقد التورق بطريقة تجعل املدفوعات املستلمة من املستورد تغطي ربح البنك باإلضافة إلى جميع التكاليف
واملصروفات.
ويتقيد املنتج باملستندات التالية:
-1
-2
-3
-4

اتفاقية التسهيالت اإلسالمية (إذا لزم األمر)
طلب وتعويض خصم الكمبيالة
اتفاقية التمويل اإلسالمي الرئيسية الخاصة بخصم الفاتورة
عقد بضاعة بخصم الكمبيالة

اآلن وفي ضوء العرض املفصل لهذا املنتج ،مع هيكله الداخلي واملستندات ذات الصلة به؛ قررت هيئة الرقابة الشرعية ،بعد مراجعة دقيقة للقضية كما
قدمت ،منح املوافقة تحت قرارها رقم (.)76
وفق هللا تعالى الجميع ملا يحب ويرض ى ،وصلى هللا تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ الفاضل الدكتور نظام يعقوبي
العضو

الشيخ الفاضل الدكتور محمد القري
العضو

الشيخ الفاضل عبد هللا بن سليمان املنيع
الرئيس

تم اإلقرار  /املوافقة على أي تعديالت في القرار بسبب التحسين أو تطبيق معايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية_____________________ .
العضو التنفيذي
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
المشرق اإلسالمي
المكتب الرئيسي ،ص.ب1250 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 04-424 4411 :فاكس04-424 7397 :
www.mashreqalislami.com
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
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