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 Shari’a Certificate شهادة شرعيَّة 

 MASHREQ AL ISLAMI( صندوق

INCOME(  ("الصندوق") 
MASHREQ AL ISLAMI INCOME 

Fund (the “Fund”) 

 Sukuk Fund الصكوك صندوق لالستثمار في  

  

الصندوق االستثماري من خالل    هذايشترك المتعامل في  
الشَّرعية   الخطوات  وفق  اإلسالمي  أبوظبي  مصرف 

 اإلجمالية اآلتية: 

The customer subscribes in this Fund through ADIB 
(“Bank”) through the overall Shari’a steps given below:  

  في لالشتراك  عنه  وكيالً  المصرف  المتعامل  يعيّن 
الصندوق وفقًا لما هو محدد في استمارة الخدمات  

االكتتاب ــــ  الصَّرف    ،االستثمارية  معامالت  وإلجراء 
االستثمار  الضروري مبلغ  واقتطاع  وجِدت)  (إن  ة 

لدى   المتعامل  حساب  من  المطبَّقة  والرسوم 
 المصرف. 

 The customer appoints the Bank as his agent to 
subscribe into units of the Fund, in accordance with 
what is specified in the Investment Services Form 
(Subscription), to execute any relevant foreign 
exchange conversion (if any) and to deduct the 
applicable fees and the investment amount from 
the customer’s account held with the Bank.  

 المصرف جميع    ،يشترك  عن  وكيالً  بصفته 
معيَّن    نالمتعاملي وسيط  خالل  من  الصندوق  في 

االستثما استمارة  بمبلغ  في  المتعامل  حدَّده  الذي  ر 
بشراء  فيقوم  (االكتتاب)،  االستثمارية  الخدمات 

الصندوق   في  تنفيذ    بالثمنوحدات  وقت  السَّائد 
االشتراك على أساس صافي قيمة الموجودات لكل  

 وحدة من وحدات الصندوق.

 The Bank, as an agent on behalf of all the 
customers, subscribes in the Fund through a 
specific broker using the investment amount that 
was specified by the customer in the Investment 
Service Form (Subscription). Hence, the Bank buys 
units of the Fund for a price prevailing at the time 
of subscription based on the NAV (Net Asset 
Value) of each unit on the Fund.  

   ًوكيال المصرف  المتعامل  يعيَّن  االسترداد،  حال  في 
ل أ)  ـِعنه  هو :  لما  وفقًا  االسترداد  معامالت  إجراء 

محدَّد في استمارة الخدمات االستثمارية (االسترداد)  
على   االسترداد  تنفيذ  وقت  السَّائد  الوحدات  بثمن 

قيمة   صافي  من أساس  وحدة  لكل  الموجودات 
الصندوق الصَّرف  بو  ،وحدات  معامالت  إجراء   (

وجِدت) (إن  ج  ،الضرورية  االسترداد ـو  حصيلة  إيداع   (
 في حساب المتعامل.  

 In case of redemption, the customer appoints the 
Bank as his agent a) to carry the redemption, in 
accordance to what is specified in the ADIB 
Investment Services Form (Redemption), for the 
price of the units prevailing at the time of 
redemption based on the NAV of each unit of the 
Fund, b) to carry any relevant foreign exchange 
conversation (if any), and c) to credit the 
redemption proceeds in the account of the 
customer. 

  

وقد روجِعَت خطوات تنفيذ االشتراك في هذا الصندوق  
ومعامالت االسترداد وعقود ومستندات تنفيذها ونشرة  
شرعًا،  مقبولة  وهي  بها،  يتعلق  وما  الصندوق  إصدار 

Review was made of the modus operandi of 
subscription and redemption of the units of this Fund, 
contracts and documentation, and prospectus of the 
Funds and what related to it, and they were found to 
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مصرف  (في  الشَّرعية  العليا  الهيئة  قرارات  مع  وتتفق 
في   الوارد  ومع  المركزي)،  المتَّحدة  العربية  اإلمارات 

الشَّ (المعيار  رقم  المالي ٢١رعي  األوراق  بشأن  والمعيار   ة،) 
من    ماغيرهو) بشأن صكوك االستثمار،  ١٧الشرعي رقم (

هيئة   عن  الصَّادرة  الصِّلة،  ذات  الشَّرعية  المعايير 
اإلسالمية   المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 

 (أيوفي). 

be acceptable as per Shari’a and are in line with the 
resolutions of the Higher Shari’ah Authority (at the 
Central Bank of the UAE) and in compliance with the 
Shari’ah Standard No. (21): Financial Papers (Shares 
and Bonds), the Shari’ah Standard No. (17): Investment  
and other related Shari’ah Standards issued by the 
Accounting & Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI). 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

(رئيسًا)  محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أ. د.  
Prof. Dr. Mohammad Abdulrahim Sultan Al-Olama 

(Chairman) 
 

(نائب الرئيس) الشامسي  علي  جاسم أ. د.   
Prof. Dr. Jassim Ali Al-Shamsi (Vice Chairman) 

 
 

 

  

 

 (عضوًا) عصام محمد إسحاق  الشيخ
Sheikh Esam Mohamed Ishaq (Member) 

 (عضوًا) أ. د. أشرف بن محمد هاشم  
Prof. Dr. Ashraf bin Md Hashim (Member) 

 

 
 
 
 

 )عضوًا(د. علي الجنيدي 
Dr. Ali Al-Junaidi (Member) 

 




