بسم اهلل الرحمن الرحيم
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Mashreq Al Islami
Internal Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: Islamic Guarantee (Kafalah)

New Ref: CR-T-K-10-91

Business Segment: Trade

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 23rd of February of 2020 in
Dubai, UAE and issued the revised Fatwa on the Islamic Guarantee product.
This product is based on the Shari’ah compliant concept of Kafalah whereby Mashreq Al Islami takes the responsibility
of payment, on behalf of the Customer, to the beneficiary upon demand. There can be various types of guarantees for
the benefit of the beneficiary, however, the underlying Shari’ah concept remains the same. Mashreq Al Islami levies
charges considering expected work involved (maintaining records and accounts, executing documents, monitoring and
routing of funds, etc.) associated with value and nature of the guarantee to be issued.
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.

Terms and Condition of Letter of Guarantee (Kafalah)
Application and Agreement for Standby Letter of Credit (if applicable)
Islamic Facility Agreement (if applicable)

This Fatwa supersedes the Fatwa # 10 issued in November 2006.
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 Dr. Nizam Yaqoobi
Member

Sheikh Dr. Mohammed Ali Elgari
Member

Sheikh Abdullah Al Manee’
Chairman

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد
املشرق اإلسالمي
قرار لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
املنتج :الضمان اإلسالمي (الكفالة)

الفتوى رقمCR-T-K-10-91 :

فئة األعمال :التجارة

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في املشرق اإلسالمي بتاريخ  23فبراير  2020في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن
منتج الضمان اإلسالمي.
يقوم هذا املنتج على مفهوم الكفالة املتوافق مع الشريعة حيث يتولى املشرق اإلسالمي مسؤولية الدفع نيابة عن العميل إلى املستفيد عند الطلب .قد
يكون هناك أنواع مختلفة من الضمانات الصادرة لصالح املستفيد ،ومع ذلك ،يبقى املفهوم الشرعي األساس ي كما هو .ويفرض املشرق اإلسالمي رسوما
مقابل العمل املتوقع املطلوب (االحتفاظ بالسجالت والحسابات ،وتنفيذ املستندات ،ومراقبة األموال وتوجيهها ،وما إلى ذلك) املرتبط بقيمة وطبيعة
الضمان الذي سيتم إصداره.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1شروط وأحكام خطاب الضمان (الكفالة)
 .2الطلب واالتفاقية للحصول على خطاب االعتماد االحتياطي (إن وجد)
 .3اتفاقية التسهيالت اإلسالمية (إن وجدت)
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  10الصادرة في نوفمبر .2006
وفقنا هللا ملا يرضيه ،وصلى هللا على محمد خير خلقه ،وعلى آله وصحبه.

الشيخ الفاضل الدكتور نظام يعقوبي
العضو

الشيخ الفاضل الدكتور محمد القري
العضو

الشيخ الفاضل عبد هللا بن سليمان املنيع
الرئيس

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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