
 

 لجـــــــنة الــــــرقابة الشـــــــــرعـــــية الداخـــلـيـة

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: 

Auto Finance 
Goods Finance 
Sharia Finance 
National Bonds Finance 
 
 
Sharia structure: 

1- The customer submits the financing request, accompanied by the 
necessary documents 

2- After the issuance of the necessary approvals, Mawarid Finance 
sends the purchase request to the supplier to purchase the Item 
(subject of finance: car, Goods, shares, ...). 

3- By exchanging offer and acceptance notices as per sharia 
standards, Mawarid Finance becomes the owner of that Item (car, 
Goods, shares, ...), and it may keep it with the seller as a 
custody until it is sold to the customer and authorized to receive it 
through a delivery order note. 

 

 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 : 

 تمويل السيارة 

 تمويل البضائع 

 تمويل األسهم

 تمويل الصكوك الوطنية 

 

 الهيكلة الشرعية:

 يقوم املتعامل بتقديم طلب التمويل مشفوعا باملستندات الالزمة -1

تقوم شركة موارد للتمويل بعد صدور املوافقات الالزمة بإرسال طلب الشراء للبائع  -2

 ...(.لشراء السلعة محل التمويل منه ) سيارة ، بضاعة، أسهم، 

الشرعية تصبح شركة موارد   من خالل تبادل اإليجاب والقبول حسب األصول  -3

 
 
لذلك املبيع ) سيارة ، بضاعة، أسهم، ...(، وقد تبيقيه لدى البائع كأمانة  للتمويل مالكا

 إلى حين بيعها على املتعامل واإلذن له باستالمها من خالل شهادة إذن التسليم. 



 

4- Mawarid Finance Company addresses the customer to sell the 
Item, through the Murabaha contract, which details the profit data, 
the payment period and other relevant financial data that the two 
parties agree upon. 

5- By signing the Murabaha contract, the customer becomes the 
owner of that Item . 

بمخاطبة املتعامل لبيع )ما اشترته( على املتعامل وذلك من تقوم شركة موارد للتمويل  -4

خالل عقد املرابحة والذي يتم تفصيل بيانات الربح ومدة سداد والبيانات املالية 

 األخرى ذات الصلة والتي يتفق عليها الطرفان.

 بتوقيع عقد املرابحة يصبح املتعامل مالكا لتلك السلعة وله حق التصرف بها.  -5

 

 

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