
 

 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: 
Working capital  
Commodity Murabaha– individuals  

Folosi- I 
Folosi – C 
Folosi – Plus 
Thameen 
 
 
Sharia structure: 

1- The customer submits the covered card request, accompanied by 
the necessary documents. 

2- At same transaction day or before, MF purchases a quantity of 
(commodities, sukuk, etc.) from the broker (A) equal in value to 
the required Finance amount. 

3- By exchanging offer and acceptance notices, MF becomes the 
owner of the Item (subject of sale contract: commodities/ sukuk) 

4- Mawarid Finance Company Shall sell the Item (commodities/ 
sukuk)  to the customer on Murabaha basis ,in which murabaha 
contract details the cost and profit, the payment period and other 
relevant financial terms agreed between the two parties. 

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

6- The customer has the choice between keeping the (commodities/ 
sukuk) or selling it in the market by himself or through a MF ( as 
messenger or agent as per the product structure ).  

 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 رأس املال العامل 

 مرابحة السلع الدولية لألفراد

 األفراد –فلوس ي 

 الشركات -فلوس ي

 فلوس ي بالس

 ثمين

 

 الهيكلة الشرعية:

 .يقوم املتعامل بتقديم طلب البطاقة املغطاة مشفوعا باملستندات الالزمة -1

في يوم املعاملة أو قبلها بشراء كمية من  ) سلع ، صكوك،   تقوم شركة موارد للتمويل -2

 مبلغ التمويل املطلوب.تساوي في قيمتها  (أ)ونحوها ( من الوسيط 

لعقد البيع تصبح شركة موارد للتمويل   والقبول ومن خالل تبادل إشعارات اإليجاب  -3

 .مالكا لذلك املبيع ) سلع ، صكوك، ونحوها (

تقوم شركة موارد للتمويل ببيع ) ما اشترته( على املتعامل بصيغة املرابحة، وذلك بربح  -4

 معلوم ومدة سداد معلومة وشروط يتفق عليها الطرفان.

 لتلك السلعة.بتوقيع عقد املرابحة يصبح املتعامل مالكا  -5

للمتعامل الخيار بين االحتفاظ بالسلعة لنفسه أو بيعها في السوق بنفسه أو من خالل  -6

 (.  أو وكيل بحسب هيكلة املنتج كرسول  (  شركة موارد للتمويل



 

7- In case that MF is assigned as  agent to sell the commodities or  
assigned as messenger to notify the buyer with customer offer, 
MF will then sell the commodity to the Broker (B) who is accept 
to purchase the commodity at the offered price. 
 

8- After the sale process is completed, the sale amount is deposited 
into the customer account with MF. 

 
 

 

 

 هاتكليف توكيل شركة موارد للتمويل ببيع السلعة نيابة عن العميل ) رسول( أو في حال -7

سلعة )رسول( ، تقوم شركة موارد حينها ببيع السلعة إلى نقل إيجاب املتعامل ببيع الب

 الوسيط )ب( الذي يكون قابال لشراء السلعة بالسعر املعلن عنه. 

املتعامل لدى شركة موارد  بعد إتمام عملية البيع ، يتم إيداع مبلغ البيع في حساب -8

 . للتمويل
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