بسم هللا الرحمن الرحيم
،،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Internal Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: Islamic Equity Tracker (Wakalah)

New Ref: T-I-W-69-103

Business Segment: Treasury

The Shari’ah Supervision Committee (SSC) of Mashreq Bank and its subsidiaries convened on the 6th of July of 2020
and issued the revised Fatwa on Islamic Equity Tracker (Wakalah) product.
This product is based on the Islamic mode of Wakalah (Agency) whereby the client appoints Mashreq Al Islami as
its agent under an investment management agency for purchasing Shari’ah compliant equities under Mashreq Al
Islami’s own investor number (i.e. on a nominee basis). Mashreq Al Islami maintains the client’s portfolio and
keeps the client informed on the performance. Mashreq Al Islami charges fixed agency fee for these services. This
is a static investment plan whereby the client may redeem the portfolio only in full and may not increase his
position during the tenure of investment.
The SSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.

Master Wakalah Agreement
Schedules of the Master Wakalah Agreement;
a. Wakeel Offer and Muwakkil Acceptance
b. Risk Disclosure Annexure

This Fatwa supersedes the Fatwa # 69 issued in December 2014.
May Allah The Almighty guide us to what pleases Him and send blessings upon Muhammad the best of His creation,
his family and his companions.

Sheikh Dr. Nizam Yaqoobi
Member

Sheikh Dr. Mohammed Ali Elgari
Member

Sheikh Abdullah Al Manee’
Chairman

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد
املشرق اإلسالمي
قرار لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
املنتج :متتبع األسهم اإلسالمية (الوكالة)

الفتوى رقمT-I-W-69-103 :

فئة األعمال :الخزانة

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية في املشرق اإلسالمي والشركات التابعة له بتاريخ  6يوليو  ،2020وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن منتج متتبع األسهم
اإلسالمية (الوكالة).
يعتمد هذا املنتج على النمط اإلسالمي للوكالة (الوكالة) حيث يقوم العميل بتعيين املشرق اإلسالمي باعتباره وكيال له بموجب وكالة إدارة استثمار لشراء
األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بموجب رقم املستثمر الخاص باملشرق اإلسالمي (أي على أساس الترشيح) .يحافظ املشرق اإلسالمي على محفظة
العميل ويبقى العميل على إطالع بالتطورات .ويتقاض ى املشرق اإلسالمي رسوم وكالة ثابتة مقابل هذه الخدمات .وتعتبر هذه الخطة خطة استثمار ثابتة
حيث يجوز للعميل أن يسترد املحفظة كما كانت عليه إبتداء وال يجوز له زيادة مركزه خالل فترة االستثمار.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1اتفاقية الوكالة الرئيسية
 .2جداول اتفاقية الوكالة الرئيسية
أ .عرض الوكيل وقبول املوكل
ب .ملحق اإلفصاح عن املخاطر
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  69الصادرة في ديسمبر .2014
وفقنا هللا ملا يرضيه ،وصلى هللا على محمد خير خلقه ،وعلى آله وصحبه.

الشيخ الفاضل الدكتور نظام يعقوبي
العضو

الشيخ الفاضل الدكتور محمد القري
العضو

الشيخ الفاضل عبد هللا بن سليمان املنيع
الرئيس

المشرق اإلسالمي
المكتب الرئيسي ،ص.ب1250 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 04-424 4411 :فاكس04-424 7397 :
www.mashreqalislami.com
بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق
ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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