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: Funded FX Trading (Wa’ad & Wakalah)

Fatwa No. T-I-Wd-78

Business Segment: Treasury

The Shari’ah Supervisory Board of Mashreq Al Islami convened on 23rd Rabe’ Al Awwal 1439H corresponding to 11th
December 2017, in Dubai, United Arab Emirates, and discussed the concept of " Funded FX Trading (Wa’ad & Wakalah)"
product.
In this product the Bank will trade foreign currencies (opening a position) on spot basis at market rate, as an Agent for
agreed commission per trade. Agent will provide credit to client for opening position free of charge. For forward trade, if
required, client will give to the Bank a unilateral Wa'ad to trade on agreed date and price. All the cost related to opening or
closing a position will be passed on to client.
Now, therefore, in light of detailed discussion and relevant information, the Shari'ah Supervisory Board, has approved the
new product via Resolution No. 78.
This new structure is bound by the following documents:
1.
2.
3.
4.

Facility Account Opening Form
Islamic FX Wa'ad Agreement
Islamic Funded Trading Form
Islamic Funded Trading Annexures

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 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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Executive Member – ISSC
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
املنتج :تمويل املتاجرة للعمالت األجنبية

الفتوى رقمT-I-Wd-78 :

فئة األعمال :الخزانة

اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية للمشرق اإلسالمي في يوم  23ربيع األول عام  1439للهجرة املوافق  11ديسمبر  2017في دبي ،باإلمارات العربية املتحدة
وناقشت منتج (تمويل املتاجرة للعمالت األجنبية).
في هذا املنتج سوف يقوم البنك "الوكيل" بتداول العمالت األجنبية على السعر الفوري عن العميل مقابل عمولة متفق عليها بين الطرفين عن كل عملية،
كما سيقوم البنك بتوفير التمويل الالزم لذلك دون أي مقابل .أما بالنسبة لتداول العمالت األجنبية على العقد اآلجل (إذا تطلب ذلك) ،فسوف يقوم
العميل بمنح البنك الوعد من جانب واحد للتداول في تاريخ محدد وعلى سعر متفق عليه .يتحمل العميل كل التكاليف الخاصة بفتح أو إغالق املركز.
اآلن وتحت ضوء العرض املفصل لهذا املنتج ،مع هيكله الداخلي واملستندات ذات الصلة به ،قررت هيئة الرقابة الشرعية ،بعد مراجعة دقيقة للقضية
كما قدمت ،منح املوافقة تحت قرارها رقم (.)78
ويتقيد املنتج باملستندات التالية:
-1
-2
-3
-4

استمارة فتح حساب
اتفاقية وعد الفوركس اإلسالمية
نموذج التداول اإلسالمي املمول
مالحق التداول اإلسالمي املمول

وفق هللا تعالى الجميع ملا يحب ويرض ى ،وصلى هللا تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله 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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