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 Credit Card (Tawarruq)

Fatwa No. R-A-T-71-108

Business Segment: Retail

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 26th of October 2021 and issued
new Fatwa on Islamic Credit Card (Tawarruq) (the “Card”).
The Card is based on the concept of Tawarruq (Commodity Murabahah) whereby the bank sells a commodity, which the
bank already owns, to the client under a Murabahah contract at a fixed price and maturity. After conclusion of the
Murabahah contract, the client sells the commodities, which he now owns, to a third party on spot payment basis. The
client agrees to keep the proceeds of this sale in a current account. The client will use the funds available in the current
account through the Card.
Under the Card terms and conditions, the client agrees to pay a minimum amount, out of the total sale price of the
Murabahah contract on a monthly basis, as per the agreement. The remaining amount will be payable at maturity unless
already paid by the client. At maturity, the bank may debit any of the client’s accounts to settle the unpaid due amounts.
The bank may also waive all or a part of the sale price payable at maturity at its sole discretion.
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.
4.
5.

Credit Card Application Form
Credit Card Terms and Conditions
Promise to Purchase
Offer and Acceptance Notice (Murabahah Contract)
Standing Instructions to Debit Any Account

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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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 :بطاقة االئتمان اإلسالمية (تورق)

الفتوى رقم R-A-T-71-108

فئة األعمال :الخدمات املصرفية لألفراد

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في املشرق اإلسالمي ("لجنة الرقابة") خالل إجتماعها الذي عقد  26أكتوبر  2021فتوى جديدة بشأن بطاقة
االئتمان اإلسالمية (تورق) ("البطاقة").
تستند آلية التمويل بموجب البطاقة على مفهوم التورق (مرابحة السلع ) ،حيث يقوم البنك ببيع بضاعة يملكها إلى العميل بموجب عقد مرابحة بسعر
ً
معلوم مؤجل يستحق في موعد محدد وثابت  .وبعد إبرام عقد املرابحة ،يقوم العميل ببيع البضائع ،الذي أصبح مالكا لها ،إلى طرف ثالث بثمن نقدي
يسدد على الفور .حيث يوافق العميل على االحتفاظ بعائد عملية البيع في حساب جاري لدى بنك املشرق اإلسالمي .ويقوم باستخدام الرصيد املتوفر في
الحساب الجاري من خالل البطاقة.
ويوافق العميل ،بموجب شروط وأحكام البطاقة  ،على أن يسدد وبشكل شهري الحد األدنى من إجمالي سعر عمليات البيع من خالل عقد املرابحة املتفق
ً
عليه .ويتوجب سداد باقي الرصيد بتاريخ االستحقاق ما لم يتم دفعه مسبقا .وعند االستحقاق ،يجوز للبنك القيام بالخصم من أي من حسابات العميل
ً
لتسوية ما لم يسدده من املبالغ املستحقة من سعر بيع املرابحة .كما يجوز للبنك أيضا التنازل عن جميع أو جزء من ثمن بيع املرابحة املتوجب الدفع
ً
عند االستحقاق وفقا لتقديره الخاص.
قامت لجنة الرقابة بمنح موافقتها لهذا املنتج ،لتوافقه مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،والذي ينفذ بموجب الوثائق التالية:
 .1نموذج طلب بطاقة االئتمان
 .2شروط وأحكام بطاقة االئتمان
 .3وعد بالشراء
 .4إشعار العرض والقبول (عقد املرابحة)
 .5تعليمات دائمة للخصم من أي حساب
وفقنا هللا ملا يرضيه ،وصلى هللا على محمد خير خلقه ،وعلى آله وصحبه.
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