بسم هللا الرمحن الرحي
In the Name of Allah, the Most Beneficent the Most Merciful
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Shari’ah Resolution (11/2022/SR/NBC)

)و.ص/ش.ق/2022/11( قرار رشعي

Subject: Shari’ah Opinion on Sukuk al
Waqf Product

 الرأي الرشعي ف منتج صكوك الوقف:املوضوع

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

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أهل وحصبه
،،، وبعد.أمجعني

At its meeting (1/2022/SR/NBC) On February 17, 2022, the Shari’ah
Supervisory Board “SSB” of National Bonds Corporation “NBC”
reviewed its inquiry regarding Sukuk al Waqf product, attached with
the inquiry:

فقد اس تعرضت هيئة الرقابة الرشعية "الهيئة" لرشكة الصكوك الوطنية
17 و) املنعقد بتارخي.ص/ش.ه/2022/1( "الرشكة" ف اجامتعها
م اس تفسار رشكة الصكوك الوطنية عن منتج صكوك2022 فرباير
: وقد أرفق ابالس تفسار، الوقف

1.
2.
3.
4.

Product Concept Document for Sukuk al Waqf.
Frontline Presentation for Sukuk al Waqf Product.
Application Form for the proposed Sukuk al Waqf Product.

The Resolution of the SSB
Sukuk al Waqf product; both eternal and temporary are
endorsed and approved.
No zakat imposed on eternal Sukuk al Waqf.
No zakat imposed on temporary Sukuk al Waqf through
the period of waqf (this item was decided by majority).
Rewards of Sukuk al Waqf are given as decided by the
Waaqif; if he stipulates them for himself, then it should go
to him, unless he waives his right for the benefit of Al
Waqf. The SSB proposed to NBC management to add an
option in Al Waqf application where the Waaqif can
decide his term on the rewards.

May Allah bless Prophet Muhammad and prayer and peace be upon
him, May Allah bless the efforts

.ورقة توضيحية ملنتج صكوك الوقف
.عرض تقدميي ملنتج صكوك الوقف
.طلب الاشرتاك ف منتج الوقف املقرتح

-

قرار هيئة الرقابة الرشعية
.اعامتد منتج صكوك الوقف اخلريي املؤبد واملؤقت
.ال زاكة ف صكوك الوقاف اخلريية املوقوفة وقفا مؤبدا
ال زاكة ف صكوك الوقاف اخلريية املوقوفة وقفا مؤقتا أثناء مدة
.)وقفها (صدر هذا البند من القرار ابلغلبية
تكون جوائز صكوك الوقف عىل رشط الواقف؛ فان اشرتطها
 وتويص الهيئة ادارة، اال ان تنازل عهنا للوقف،لنفسه اكنت هل
الرشكة ابضافة خيار ف طلب الوقف حيدد الواقف فيه رشطه ف
.اجلوائز
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.2
.3
.4

وصىل هللا وسمل وابرك عىل س يدان محمد وعىل أهل وحصبه
وهللا املوفق
ه1443  رجب16 الثالاثء
م2022 ) ش باط (فرباير17 املوافق

Thursday 16 Rajab 1443 AH
Corresponding to 17 February 2022 AD

_________

_____________

__________

 أمحد املرزوق.د
عضو الهيئة الرشعية

 محمد عبد الرحي سلطان العلامء. د.أ
عضو الهيئة الرشعية
)3 (مع التحفظ عىل البند

 نزيه محّاد. د.أ
انئب رئيس الهيئة
)3 (مع التحفظ عىل البند

_____________
 يوسف الشبييل.د.أ
الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الرشعية

