بسم هللا الرحمن الرحيم
،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Mashreq Al Islami
Internal Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: FI Overnight Wakalah (USD/AED)

Fatwa No. C-D-W-112

Business Segment: Wholesale

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 26th of October, 2021 and issued
the Fatwa on FI Overnight Wakalah (USD/AED).
This product is offered to financial institutions (FI) who have excess funds and they want to earn profit on their funds on
daily product basis. It is similar to a Shari’ah compliant savings account based on Wakalah bil Istithmar (Investment Agency).
The FI appoints the bank as its agent, against a fixed fee, to invest the funds (available in the FI account) in Shari’ah compliant
avenues. The agent and the FI agree on a tentative profit, calculated and accrued on the daily available balance and, paid
on a monthly basis if realized. If the agent manages to earn more than the tentative profit the excess goes to the agent as
an incentive.
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.

Master USD Overnight Wakalah Agreement with annexures (for USD investments only)
Master AED Overnight Wakalah Agreement with annexures (for AED investments only)

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.
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المشرق اإلسالمي
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي1250 :ب. ص،المكتب الرئيسي
04-424 7397 : فاكس04-424 4411 :هاتف
www.mashreqalislami.com
ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق.م.بنك المشرق ش
ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.م.ش

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 :وكالة املؤسسات املالية ملدة ليلة (دوالر أمريكي  /درهم إماراتي) الفتوى رقم  C-D-W-112فئة األعمال :الخدمات املصرفية للشركات واالستثمار
اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية باملشرق اإلسالمي في  26أكتوبر  2021وأصدرت الفتوى التالية بشأن وكالة املؤسسات املالية ملدة ليلة (دوالر
أمريكي  /درهم إماراتي).
يتم تقديم هذا املنتج للمؤسسات املالية التي لديها أموال زائدة وتريد جني أرباح من أموالها على أساس املنتجات اليومية ،وهو أمر مشابه لحساب التوفير
املتوافق مع الشريعة اإلسالمية القائم على الوكالة باالستثمار (وكالة االستثمار) ،حيث تعين املؤسسة املالية البنك كوكيل لها ،مقابل رسوم ثابتة ،الستثمار
األموال (املتاحة في حساب املؤسسة) في السبل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يتفق الوكيل واملؤسسة املالية على نسبة ربح شائعة متوقعة  ،يتم احتسابها
وتجميعها على أساس الرصيد املتاح ً
يوميا ،ويتم دفع الربح على أساس شهري في حالة تحققه .وإذا تمكن الوكيل من كسب أكثر من الربح املؤقت ،يذهب
الفائض إلى الوكيل كحافز.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على املنتج ،ويتقيد املنتج باملستندات التالية:
 .1اتفاقية الوكالة الرئيسية لليلة بالدوالر األمريكي مع امللحقات (لالستثمارات بالدوالر األمريكي فقط)
 .2اتفاقية الوكالة الرئيسية لليلة بالدرهم مع امللحقات (لالستثمارات بالدرهم اإلماراتي فقط)
وفقنا هللا ملا يرضيه ،وصلى هللا على سيدنا محمد خير خلقه ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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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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