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Internal Sharia Supervisory Committee 

 

Praise be to Allah, and prayer and peace upon the most honored 
prophets and messengers and on his family and his companions , 
This is a clarification of the Sharia structure of a number of financing 
products offered by Mawarid Finance (MF) to its clients: 

Products: 
Business current account  
Ojoor card Acount  
 
Sharia structure: 
MF Current Account is an account based on the principles of Qard-
Hassan (Interest Free Loan) whereunder thecustomer , depositor,  
(as lender) is able to deposit funds with MF. And MF consider as 
borrower in this contractual relation. 
Sharia rules of Qard-Hassan is implementing, accordingly, MF is a 
guarantor for the balance and should repayable the amount on 
demand by the customer. Also , The amount deposited by the 
customer in the current account not entitled to any profit at the same 
time the customer not bears any risk whatsoever. 
MF could impose charges to be paid by the customer against account’s 
maintenance. This is in case the current account balance is less than 
a specific amount determined by the MF management with notifying 
the customer thru communication channels 

 وعلى آله وصحبه وسلم ،، بعد  نا محمدسيد املرسلينالحمد هلل والصالة والسالم على أشرف 

فهذا بيان للهيكلة الشرعية لعدد من املنتجات التمويلية التي تقدمها شركة موارد للتمويل 

 ملتعامليها: 

 :  املنتجات

 الحساب الجاري لألعمال

 حساب بطاقة أجور 

 الهيكلة الشرعية:

الحسن ) قرض دون فائدة، الحساب الجاري لألعمال هو حساب تمت هيكلته وفق صيغة القرض 

وفيه يكون املتعامل املودع ) مقرضا( وشركة موارد للتمويل املودع لديها ) مقترضا(. وتسري أحكام 

القرض الحسن على هذا الحساب، فشركة موارد للتمويل ضامنة للمال املودع لديها وتلتزم بسداد 

مقابله، كما أنه   املتعامل أي أرباحاملال عند الطلب. وبما أن املال املودع قرض حسن فال يستحق 

 ال يتحمل أي مخاطر قد يتعرض لها املال فالشركة مطالبة بسداد املال في كل األوقات. 

قد تفرض شركة موارد للتمويل رسوما مقابل صيانة حساب املتعامل وذلك في حال انخفض رصيد 

 من خالل قنوات التواصل معه. املتعامل عن حد معين تقرره إدارة الشركة وُيعلم بها املتعامل 

 

افق 1443شوال  25بتاريخ  2/2022تم اعتمادها من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة موارد للتمويل في اجتماعها رقم   2022مايو  26هـ املو

Approved by MF’s ISSC in its meeting No. 2/2022 dated 25  shawwal 1443 H, 26 May 2022 


