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Mashreq Al Islami
Internal Shari’ah Supervision Committee Resolution
Product: Islamic Corporate Current Account (Qard)

New Ref. C-D-Q-02-87

Business Segment: Wholesale

The Internal Shari’ah Supervision Committee (ISSC) of Mashreq Al Islami convened on the 23rd of February of 2020
in Dubai, UAE and issued the revised Fatwa on the Islamic Corporate Current Account product.
The Islamic Corporate Current Account is based on the concept of Qard, where customer deposits funds with the
Bank. The Bank can utilize these funds for investment and other Shari’ah compliant purposes. Customer may
deposit and withdraw his funds (full or in part) using direct and/or alternate banking channels at any time. Mashreq
Al Islami will not offer any benefit/incentive exclusive to this product, whereas, benefit/incentives that are not
exclusive to current accounts may be offered.
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.

Account Opening Form – Corporate (For new to bank)
Terms & Conditions Booklet

This Fatwa supersedes the Fatwa # 2 issued in August 2006.
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
الفتوى رقمC-D-Q-02-87 :

املنتج :الحساب الجاري اإلسالمي للشركات(قرض)

فئة األعمال :الخدمات املصرفية للشركات

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في املشرق اإلسالمي بتاريخ  23فبراير  2020في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن
منتج الحساب الجاري للشركات اإلسالمية.
يقوم عمل الحساب الجاري اإلسالمي للشركات على مفهوم القرض ،حيث يقوم العمالء بإيداع األموال لدى البنك .ويمكن للبنك استخدام هذه األموال
ألغراض االستثمار واألغراض األخرى املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .ويجوز للعميل إيداع وسحب أمواله (كليا أو جزئيا) باستخدام قنوات مصرفية
مباشرة و  /أو بديلة في أي وقت .لن يقدم املشرق اإلسالمي أي مزايا  /حوافز حصرية لهذا املنتج ،في حين أنه قد يتم تقديم مزايا  /حوافز غير حصرية
للحسابات الجارية.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1نموذج فتح الحساب  -للشركات (الجديدة على البنك)
 .2دليل الشروط واألحكام
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  2الصادرة في أغسطس .2006
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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