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Business Segment: Treasury

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 Interbank Deposits product.
This deposit product is used for placement and acceptance of interbank deposits. It is based on the Shari’ah
compliant concept of Wakalah Bil Istithmar, whereby the depositor deposits funds in the capacity of Principal
(Muwakkil) to Mashreq Al Islami in the capacity of Agent (Wakeel), to invest in Shari’ah compliant financing assets
earning enough yield to pay a tentatively disclosed profit. The Agent charges a fixed upfront Agency fee. If the
Agent is able to earn more than the tentatively disclosed profit, the excess goes to the Agent as an incentive. If
there is a loss in the investment, without gross negligence of the Agent, the loss is adjusted in the investment
amount and the Agent will not be entitled to the incentive.
The ISSC has approved the Product, subject to strict Shari’ah Compliance, with the following documents:
1.
2.
3.

Account Opening Form - Corporate (for new to bank)
Terms & Conditions Booklet (for new to Mashreq Al Islami)
Master Wakalah Agreement with relevant annexures (for placement/acceptance of funds)

This Fatwa supersedes the Fatwa # 6 issued in 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 رقمT-I-W-05-96 :

املنتج :الودائع بين البنوك (الوكالة)

فئة األعمال :الخزانة

اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في املشرق اإلسالمي بتاريخ  23فبراير  2020في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،وأصدرت الفتوى املعدلة بشأن
منتج الودائع بين البنوك.
يستخدم منتج اإليداع هذا لوضع وقبول الودائع بين البنوك .ويقوم على املفهوم املتوافق مع الشريعة اإلسالمية للوكالة باالستثمار ،حيث يقوم املودع
بإيداع األموال بصفة املوكل لدى املشرق اإلسالمي بصفته وكيال ،لالستثمار في أصول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .تحقق عائدا كافيا
لدفع الرباح املعلنة مبدئيا .ويتقاض ى الوكيل رسوما ثابتة للوكالة مقدما .وفي حال كان الوكيل قادرا على جني أرباحا تزيد عن الربح املعلن مبدئيا ،عندها
يذهب الفائض إلى الوكيل كحوافز .وفي حال تعرض االستثمار للخسارة ،دون إهمال جسيم من الوكيل ،فإنه يتم خصم قيمة الخسارة من مبلغ االستثمار
ولن يحق للوكيل الحصول على الحوافز.
وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على املنتج ،بشرط االمتثال التام للشريعة ،مع املستندات التالية:
 .1نموذج فتح الحساب  -للشركات (الجديدة على البنك)
 .2دليل الشروط واألحكام (ألولئك الجدد على املشرق اإلسالمي)
 .3اتفاقية الوكالة الرئيسية مع امللحقات ذات الصلة (لوضع /قبول األموال)
تحل هذه الفتوى محل الفتوى رقم  6الصادرة في .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

Mashreq Al Islami
Main Branch, Post Box 1250, Dubai, U.A.E.
Telephone 04-424 4411 Facsimile 04-424 7397
www.mashreqalislami.com
Mashreqbank PSC and Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of
Mashreqbank PSC) is licensed and regulated by the UAE Central Bank

