بسم هللا الرحمن الرحيم
،،  وبعد،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Mashreq Al Islami
Shari’ah Supervisory Board Resolution Extract
Product: Ijarah – Sale & Leaseback

Fatwa No. C-A-I-18

Business Segment: Wholesale

The Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami convened on the 3rd of May 2007 corresponding to the 16th of Rabee
Al Akbar 1428 H, in Dubai, United Arab Emirates and discussed the Ijarah – Sale & Leaseback product as presented by the
Product Manager of the bank and duly reviewed by the bank's Shari’ah Governance Unit.
Now, therefore, in light of the detailed presentation on the product along with its underlying structure, documentation and
the relevant supporting example, we the Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami, after carefully reviewing the case
as presented have approved the product via Resolution No. 18.
The above transaction is bound under the Islamic transaction documents as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Islamic Facility Agreement
Master Lease Agreement and Annexures
Master Purchase Agreement and Annexures
Purchase Undertaking
Sale Undertaking
Service Agency Agreement

This approval is subject to implantation of the transaction in strict compliance of the above approved structure,
documentation and the process as explained to us.
May Allah help us all and prayer and peace be upon our Prophet.

Sheikh Nizam Yaquby
Member

Sheikh Dr. Mohammed Elgari
Member

Sheikh Abdullah Al Manee
Chairman

Note: Any edits in the resolution due to AAOIFI Compliance and enhancements are acknowledged/ approved.
Executive Member – ISSC
Mashreq Al Islami
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Telephone 04-424 4411 Facsimile 04-424 7397
www.mashreqalislami.com
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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 هيئة الرقابة الشرعية
الفتوى رقمC-A-I-18 :

املنتج :اإلجارة  -البيع وإعادة اإليجار

فئة األعمال :الخدمات املصرفية للشركات

اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية للمشرق اإلسالمي في يوم  3مايو  2007املوافق  16ربيع اآلخر  1428هـ ،بمدينة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،وناقشت
منتج [اإلجارة  -البيع وإعادة اإليجار] الذي قدمه مدير املنتجات وراجعته وحدة الرقابة الشرعية بالبنك.
ً
اطلعت الهيئة على املقترح املقدم من إدارة البنك مصحوبا بالعقود التي تضبط املنتج ،وبعد النقاش املستفيض واملراجعة من قبل أعضاء الهيئة ،أجازت
هيئة الرقابة الشرعية املنتج وفق قرارها رقم [.]18
على أن يستند تنفيذ املنتج على العقود املوضحة أدناه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتفاقية التسهيالت اإلسالمية
عقد اإلجارة الرئيس ي واملرفقات
عقد الشراء الرئيس ي واملرفقات
التعهد بالشراء
الوعد بالشراء
عقد وكالة خدمات

وقعت الهيئة على هذا القرار على أن يتقيد البنك في تنفيذ عمليات هذا املنتج بالشروط واألحكام والعقود املوضحة أعاله.
وهللا املستعان وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الشيخ الفاضل الدكتور نظام يعقوبي
العضو

الشيخ الفاضل الدكتور محمد القري
العضو

الشيخ الفاضل عبد هللا بن سليمان املنيع
الرئيس
تم اإلقرار  /املوافقة على أي تعديالت في القرار بسبب التحسين أو تطبيق معايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية_____________________ .
العضو التنفيذي
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
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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