بسم هللا الرمحن الرحمي
In the Name of Allah, the Most Beneficent the Most Merciful

Shari’ah Pronouncement (42/2020/SP/NBC)

)و.ص/ش.ف/2020/42( فتوى رشعية

Subject: Calculation of the Zakat ratio and
amount due on Sukuk Holders for the financial
year ended on 31 December 2019

 حساب نس بة ومبلغ الزاكة الواجبة عىل محل:املوضوع
م2019  ديسمرب31 الصكوك للس نة املالية املنهتية يف

Praise be to Almighty Allah, Peace and Blessings upon
Prophet Muhammad, his family and his companions,
hereafter...

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آهل وحصبه
،،، وبعد،آمجعني
فقد اطلعت عىل طلب رشكة الصكوك الوطنية رآي هيئة الرقابة
الرشعـية يف حساب نس بة ومبلغ الزاكة الواجبة عىل محل الصكوك للس نة
م عرب تصنيف الصول الزكوية2019  ديسمرب31 املالية املنهتية يف
.والصول غري الزكوية حملفظة املضاربة

I have received a request from National Bonds Corporation
(NBC) to provide Shari’ah Board opinion in regards of the
calculation of the zakat ratio and amount due on
Mudarabah Fund Holders for the financial year ended on 31
December 2019.
Based on the information provided by the company and
after reviewing the classification of Zakatable and nonZakatable Assets of the Mudarabah fund, verifying it, and
after reviewing Calculation of zakat ratio and amount due
on each Sukk, I have found that the calculation is following
the rules and principles of Shari’ah and it has been
calculated as per Zakat AAOIFI Standards.
Therefore, I have no objection for NBC using below as a
reference for Zakat calculation due on Sukuk Holders based
on both Hijri and Gregorian year period. However, this
fatwa needs to be presented before NBC’s Shari’ah Board in
the first upcoming meeting for approval.
Zakat per Suk /bond:
AED (0.1892284248) based on Hijri Calendar
AED (0.1950945060) based on Gregorian Calendar
May Allah bless Prophet Muhammad and prayer and peace
be upon him
May Allah bless the efforts
Sunday 5 Shaban 1441 AH
Corresponding to 29 March 2020 AD

اعامتد ًا عىل املعلومات املقدمة من قبل الرشكة ومراجعيت لتصنيف
،الصول الزكوية والصول غري الزكوية حملفظة املضاربة والتحقق مهنا
 تبني يل آن،والتحقق من حساب نس بة ومبلغ زاكة عن لك صك
التصنيف وحساب الزاكة متفقان مع آحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية
."حسب معايري الزاكة "ليويف
 فال مانع عندي من قيام رشكة الصكوك الوطنية ابعامتد،وعىل هذا
النسب الواردة ابلسفل مكرجع حلساب الزاكة املفروضة عىل لك صك عن
 عىل آن تعرض،محل الصكوك اعامتداً عىل احلول الهجري وامليالدي
الفتوى عىل الهيئة الرشعية لرشكة الصكوك الوطنية يف آول اجامتع قادم
.لعامتدها
:الزاكة عن لك صك
) درهم حسب الحول الهجري0.1892284248(
) درهم حسب الحول الميالدي0.1950945060(

وصىل هللا وسمل وابرك عىل س يدان محمد وعىل آهل وحصبه
وهللا املوفق
 ه1441  شعبان5 الحد
م2020 ) آذار (مارس29 املوافق
___________
 عبد الس تار آبوغدة.د
رئيس الهيئة الرشعية وعضوها التنفيذي

