Pronouncement of the First Abu Dhabi Bank
Internal Shariah Supervision Committee
All praise is due to Allah, prayers and peace be upon the last Prophet
Mohammad, and be upon his relatives and all his companions
Islamic Real Estate Finance (Forward Ijarah – under
construction
property)
The First Abu Dhabi Bank Internal Shariah Supervision Committee
(the Shariah Committee) has been presented with the below
described structure, mechanism and documentation of the Islamic
Real Estate Finance (Forward Ijarah – under construction property)
product (the Product or Facility).
A. Structure & Mechanism
1. The Product is structured based on the Shariah concept
of Ijarah Mawsufah Muntahiyah bil-Tamleek. Based on a
customer’s financing application, the Bank purchases an underconstruction property (being identified by the customer) from
the property seller/developer/contractor on Istisnaa’ basis (the
Property).
2. Upon conclusion of the Property purchase transaction, the
Bank will enter into a forward lease contract with the customer
to lease the Property (being acquired by the Bank from the
property developer/contractor) to the customer in consideration
for an agreed rental (the fixed rental plus variable rental
(including any applicable advance rental, additional rental and/
or supplementary rental)) for an agreed lease term.
3. The Property will be registered in the customer’s name or (as
applicable) in the Bank’s name and will be mortgaged in favour
of the Bank as security against the customer’s obligations
under the Facility.
4. The customer shall pay the applicable rental to the Bank, as per
the payment schedule provided (and/or as notified by the Bank
to the customer during the lease term).
5. Pursuant to the sale undertaking (provided by the Bank in
favour of the customer) or the purchase undertaking (provided
by the customer in favour of the Bank), as the case may be,
the ownership of the Property will be transferred to the
customer at the end of the lease term or (if earlier) on an early
settlement date.

قرار لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك
أبوظبي األول
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم
األنبيــاء وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن
 العقــار- التمويــل العقــاري اإلســامي (اإلجــارة الموصوفــة
)قيد اإلنشاء
تــم عــرض علــى لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة التابعــة لبنــك أبوظبــي
 واآلليــة والوثائــق الــواردة أدنــاه،األول (لجنــة الرقابــة الشــرعية) الهيــكل
 العقــار- بخصــوص منتــج التمويــل العقــاري اإلســامي (اإلجــارة الموصوفــة
.)قيــد اإلنشــاء) (المنتــج أو التســهيل
الهيكل واآللية
.تــم إعــداد المنتــج علــى أســاس إجــارة الموصوفــة المنتهيــة بالتمليــك
 يشــتري البنــك،ـدم مــن طــرف العميــل
ٍ ـل مقـ
ٍ واســتنادًا إلــى طلــب تمويـ
مقــاول/مطور/ عقــارًا قيــد اإلنشــاء (يقــوم بتحديــده العميــل) مــن بائــع
.)العقــار علــى أســاس االســتصناع (العقــار
 يبــرم البنــك عقــد إجــارة موصوفــة،عنــد إتمــام معاملــة شــراء العقــار
فــي الذمــة مــع العميــل لتأجيــر العقــار (الــذي يقــوم البنــك باالســتحواذ
 المقــاول) إلــى العميــل مقابــل بــدل إيجــار/ عليــه مــن مطــور العقــار
متفــق عليــه (اإليجــار الثابــت زائــد اإليجــار المتغيــر (بمــا فــي ذلــك أي
أو إيجــار تكميلــي) عــن مــدة/أو إيجــار إضافــي و/ و،إيجــار مقــدم منطبــق
.اإليجــار المتفــق عليهــا
)ســوف يتــم تســجيل العقــار باســم العميــل أو (حســب المنطبــق
باســم البنــك وســوف يتــم رهنــه لصالــح البنــك كضمــان مقابــل
.التزامــات العميــل بموجــب التســهيل
 وفقــا لجــدول الدفــع،يدفــع العميــل اإليجــار المنطبــق إلــى البنــك
.)أو حســبما يخطــر البنــك بــه العميــل خــال مــدة اإليجــار/المقــدم (و
طبقــا للتعهــد بالبيــع (المقــدم مــن البنــك لصالــح العميــل) أو التعهد
، حســب مقتضــى الحــال،)بالشــراء (المقــدم مــن العميــل لصالــح البنــك
ســوف يتــم نقــل ملكيــة العقــار إلــى العميــل فــي نهايــة مــدة اإليجــار أو
.(قبلهــا) فــي تاريــخ التســوية المبكــرة
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B. Documentation
The key documents relating to the Product are as follows:
1. Real Estate Finance Request
2. Facility Offer Letter
3. Purchase Istisnaa’ Agreement

 الوثائق.ب
:أهم المستنــدات المتعلقة بالمنتج هي كــاآلتي
طلب تمويل عقاري
خطاب عرض تسهيات
اتفاقية استصناع للشراء

4. Forward Lease Agreement
5. Service Agency Agreement
6. Purchase Undertaking
7. Sale Undertaking
8. Title Agency Agreement
And any other document designated as such by the Bank (as
approved by the Shariah Committee) from time to time.
Approval
The Shariah Committee, having reviewed the structure,
mechanism and documentation as mentioned above, hereby
rules that the Product is permissible and is in accordance with the
Shariah principles.
And Allah knows best.
First Abu Dhabi Bank Internal Shariah Supervision Committee

اتفاقية وكالة خدمات
تعهد بالشراء
تعهد بالبيع
اتفاقية وكالة حق الملكية
يحــدد علــى أنــه كذلــك مــن قبــل البنــك (وتوافــق
َّ ُ وأي مســتند آخــر
.عليــه لجنــة الرقابــة الشــرعية) مــن حيــن آلخــر
الموافقة
 قــررت لجنــة، واآلليــة والوثائــق المذكــورة أعــاه،بعــد مراجعــة الهيــكل
الرقابــة الشــرعية الداخليــة علــى أن التمويــل العقــاري اإلســامي (اإلجــارة
 العقــار قيــد اإلنشــاء) جائــز ومتوافــق مــع قواعــد وأحــكام- الموصوفــة
.الشــريعة اإلســامية
واهلل أعلم
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي األول

