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
Product: Sukuk Finance (Murabahah)

Fatwa No. TR-A-M-55

Business Segment: Treasury/Retail

The Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami convened on 22nd of May, 2011 corresponding to the 19th of Jumada
Al’akhira 1432 H, in Dubai, United Arab Emirates, and discussed the Sukuk Finance (Murabahah) 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 and documentation,
we the Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami, after carefully reviewing the case as presented, have approved the
Murabaha based Sukuk Finance, through resolution No. 55.
This above transaction will be bound under the following Islamic documentation:
1.
2.
3.

Sukuk Murabahah MIFA
Sukuk Purchase Request
Murabahah Contract Sukuk

This approval is subject to strict compliance of the approved structure, documentation and the process as explained to us.
May Allah help us all and prayer and peace be upon Rasulullah and his family and companions.

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.
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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 رقمTR-A-M-55 :

املنتج :تمويل الصكوك (مرابحة)

فئة األعمال :الخزانة  /الخدمات املصرفية لألفراد

اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية للمشرق اإلسالمي في يوم  22من مايو  2011املوافق  19من جمادي اآلخرة  1432للهجرة في دبي ،باإلمارات العربية املتحدة،
وناقشت منتج تمويل الصكوك (مرابحة) ،كما قدمه مدير املنتجات وراجعته وحدة الرقابة الشرعية بالبنك.
اآلن وفي ضوء العرض املفصل للمنتج مع هيكله الداخلي وأمثلته املتعلقة به والداعمة له ،وافقت هيئة الرقابة الشرعية بعد مراجعة دقيقة للموضوع –
كما قدم – على هذا املنتج عبر قرار رقم .55
وسيتقيد هذا املنتج باملستندات التالية:
 -1اتفاقية تمويل إسالمي رئيس ي باملرابحة
 -2طلب شراء الصكوك
 -3عقد صكوك املرابحة
وقعت الهيئة على هذا القرار على أن يتقيد البنك في تنفيذ هذا املنتج بالهيكل والعقود والطريقة املبينة لنا.
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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