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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: 
Letter of  Guarantee 

Labor  Guarantee 

Performance bond  

bid bond 

Financial guarantee 

advance payment guarantee  

Sharia structure: 
Letter of guarantee is based on Sharia concept of Kafala (guarantee) 
which consider a kind of favor contract.   Under Kafala concept, 
Mawarid Finance guarantees the customer requesting the letter of 
guarantee (applicant) for the beneficiary whose favor a guarantee is 
issued. Accordingly, MF undertakes to pay an amount of money to the 
beneficiary in case that the customer does not fulfill the agreed 
obligations. As for the process of issuing the letter of guarantee and its 
administrative which consider as a banking service, MF could charge 
the customer a fee against the banking service not against the  
guarantee. 

 

 وعلى آله وصحبه وسلم ،، بعد  سيدنا محمد املرسلينالحمد هلل والصالة والسالم على أشرف 

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

 ملتعامليها: 

 املنتجات : 

 خطاب الضمان

 خطاب الضمان العمالي

 ضمان حسن التنفيذ 

  ضمان حسن العطاء 

 ضمان املالي 

  ضمان دفعة مقدمة 

 الهيكلة الشرعية:

الكفالة  وهي من عقود املعروف، فشركة موارد للتمويل  صياغة هذا املنتج بناء على صيغة تتم

تكفل املتعامل طالب خطاب الضمان لدى الجهة املستفيدة من خطاب الضمان، وبموجبه تتعهد  

بدفع مبلغ من املال للمستفيد في حال لم يستوِف املتعامل االلتزامات املتفق عليها، وأما عملية 

رية فهي خدمة مصرفية يمكن للمصرف أخذ األجر عليها إصدار خطاب الضمان وإجراءاتها اإلدا

 مقابل الخدمة وليس مقابل الكفالة. 
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