
 

 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: 

Deposit account (Investment Agency) 
Capital deposit certificate 
 
Sharia structure: 

The Wakala agreement for investment is based on Sharia concept 
Wakala. Under Investment Wakala, funds deposited in account by 
customer (as principal or Muwakkil) are considered as Wakala capital 
and MF (as agent or Wakeel) on  behalf of customer investing the 
funds in sharia compliant investments. 
MF and the customer agreed on the expected profit rate and any 
excess profits shall be for MF as incentive in addition to (agreed wakala 
fees). 
As profit is expected and the company seeks to achieve it, the 
investment could be exposed to loss, which is MF will not be liable for 
that loss, unless the loss is due to the MF’s negligence, misconduct or 
breach of terms and conditions. In wakala form, the agent is trustee 
and not guarantor. 

 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 : 

 حساب وديعة ) وكالة باالستثمار( 

 شهادة اإليداع لرأس املال

 الهيكلة الشرعية:

صياغة هذا املنتج بناء على صيغة الوكالة باالستثتمار، وهي صيغة شرعية بموجبها يصبح  تتم

املتعامل )هو املوكل( وشركة موارد للتمويل )هي الوكيل( ، واملبلغ املودع في حساب الوكالة هو رأس 

كام مال الوكالة، وستقوم شركة موارد للتمويل بتوظيف هذا املال في استثمارات متوافقة مع أح

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية وبموجبه تستحق موارد للتمويل )أجرة الوكالة(.

تحدد شركة موارد للتمويل نسبة الربح املتوقع من االستثمار ويوافق املتعامل على أن ما زاد على 

ذلك فإنه يذهب للشركة كحافز على حسن األداء، وكما أن الربح متوقع وتسعى الشركة لتحقيقه، 

تثمار معرض للخسارة والتي يتحملها املوكل ما لم تكن الخسارة بسبب إهمال الوكيل فإن االس

 وتقصيره أو تعديه على الشروط واألحكام، فالوكيل في عقد الوكالة أمين وليس ضامن. 

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  



 


