بسم هللا الرحمن الرحيم
،،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: Islamic Letter of Credit (LC)

New Ref: CR-M-T-11-98

Business Segment: Trade

The Shari’ah Supervision Committee (SSC) of Mashreq Bank and its subsidiaries convened on the 6th of July of 2020
and issued the revised Fatwa on the Islamic Letter of Credit (LC) product.
The Islamic Letter of Credit (LC) is issued to facilitate the clients for import of Shari’ah compliant goods. The services
provided with the issuance of LC may include maintaining accounts and records, routing of funds, correspondence,
etc. Mashreq Al Islami charges the client for such services as per published Schedule of Charges or as otherwise
agreed. Mashreq Al Islami appoints the client as its agent for import of goods. The constructive possession of
Mashreq Al Islami on the goods is established upon the receipt and acceptance of shipping documents.
Subsequently, Mashreq Al Islami sells the goods to the client on Murabahah (cost + profit) basis and releases the
shipping documents to the client. In case financing is not required by the client, nominal profit will be charged on
the sale of the goods, while in the situation that financing is required, Murabaha Trust Receipt will be issued to the
client. In case the client wants to import the goods on Open Account, Mashreq Al Islami will not issue the LC;
however, the Agency and Murabahah process will remain the same.
The SSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.
4.
5.

Islamic LC Opening Form
Islamic Facility Agreement
Import Murabahah Master Islamic Finance Agreement
Import Agency Agreement
Murabahah Contract

This Fatwa supersedes the Fatwa # 11 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 Nedham Saleh Yaqoobi
Member

Sheikh Mohamed Ali Elgari
Member

Sheikh Abdullah S.M Al Meneea’
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 :خطاب االعتماد االسالمي

الفتوى رقمCR-M-T-11-98 :

فئة األعمال :التجارة

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية في املشرق اإلسالمي والشركات التابعة له بتاريخ  6يوليو  ،2020وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن منتج خطاب االعتماد
اإلسالمي.
يتم إصدار خطاب االعتماد اإلسالمي لتسهيل عمليات استيراد العمالء للسلع املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .قد تشمل الخدمات املقدمة مع إصدار
خطاب االعتماد االحتفاظ بالحسابات والسجالت ،وتوجيه األموال ،واملراسالت ،وما إلى ذلك ،ويفرض املشرق اإلسالمي رسوما على العميل مقابل هذه
الخدمات وفقا لجدول الرسوم املنشور أو على النحو املتفق عليه بخالف ذلك .ويقوم املشرق اإلسالمي بتعيين العميل على أنه وكيال له الستيراد البضائع.
تثبت الحيازة الفعلية للمشرق اإلسالمي على البضائع عند استالم وقبول مستندات الشحن .بعد ذلك ،يقوم املشرق اإلسالمي ببيع البضائع للعميل على
أساس املرابحة (التكلفة  +الربح) وإصدار مستندات الشحن للعميل .وفي حالة عدم طلب العميل للتمويل ،سيتم فرض ربح رمزي على بيع البضائع ،بينما
في حالة الحاجة إلى التمويل ،سيتم إصدار إيصال مرابحة إلى العميل .لن يقوم املشرق اإلسالمي بإصدار خطاب االعتماد في حال رغب العميل في استيراد
البضائع على حساب مفتوح ؛ ولكن ،ستبقى عملية الوكالة واملرابحة كما هي.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1نموذج فتح خطاب االعتماد اإلسالمي.
 .2اتفاقية التسهيالت اإلسالمية
 .3االتفاقية الرئيسية للتمويل اإلسالمي للمرابحة على الواردات
 .4اتفاقية وكالة االستيراد
 .5عقد املرابحة
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  11الصادرة 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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