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: Islamic Shipping Guarantee (Murabahah)

New Ref: CR-T-M-16-93

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 Shipping Guarantee (Murabahah) product.
In Islamic import financing facilities, Mashreq Al Islami appoints the client its Agent (Wakil) to import goods on its
behalf. In such cases where the goods arrive before shipping documents, Mashreq Al Islami issues a Shipping
Guarantee to the client to get the goods released from the port of shipping. Simultaneously, Mashreq Al Islami sells
the goods to the client through Murabahah sale. This sale is executed either at a nominal profit (in case financing
is not required) or by issuing Murabahah Trust Receipt (in case financing is required).
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Islamic Facility Agreement
Murabahah Master Islamic Finance Agreement
Murabahah Agency Agreement
Notice of Intent (Trade)
Application of Shipping Guarantee / Delivery Order
Murabahah Contract

This Fatwa supersedes the Fatwa # 16 issued in 2007.
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
الفتوى رقمCR-T-M-16-93 :

املنتج :ضمان الشحن اإلسالمي (املرابحة)

فئة األعمال :التجارة

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في املشرق اإلسالمي بتاريخ  23فبراير  2020في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن
منتج ضمان الشحن اإلسالمي (املرابحة).
يقوم املشرق اإلسالمي في تسهيالت تمويل االستيراد اإلسالمية ،بتعيين العميل على أنه وكيله (الوكيل) الستيراد البضائع نيابة عنه .في مثل هذه الحاالت
التي تصل فيها البضاعة قبل مستندات الشحن ،يقوم املشرق اإلسالمي بإصدار ضمان شحن للعميل الستخراج البضائع من ميناء الشحن .في الوقت
نفسه ،يقوم املشرق اإلسالمي ببيع البضائع للعميل من خالل بيع املرابحة .يتم تنفيذ هذا البيع إما بربح رمزي (في حالة عدم وجود تمويل) أو عن طريق
إصدار إيصال أمانة باملرابحة (في حالة طلب التمويل).
وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1اتفاقية التسهيالت اإلسالمية
 .2االتفاقية الرئيسية للتمويل اإلسالمي باملرابحة
 .3اتفاقية وكالة املرابحة
 .4إشعار النوايا (التجارة)
 .5طلب ضمان الشحن  /أمر التسليم
 .6عقد املرابحة
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  16الصادرة في .2007
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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