
 بسم هللا الرمحن الرحمي

In the Name of Allah, the Most Beneficent the Most Merciful 

 

 

 

 
  

 
 

 Shari’ah Pronouncement (32/2020/SP/NBC)  .ش/ص.و( ف / 32/2020فتوى رشعية ) 

عىل أ ساس  املوضوع: أ وزان حساب الرحب يف وعاء املضاربة  

 نوع املنتج والفرتة 
 Subject: Profit Calculations weightages Based 

on Product and Period Method 

 

به  لسالم عىل س يدان محمد وعىل أ هل وص امحلد هلل رب العاملني والصالة وا

 أ مجعني، وبعد،،،
 

Praise be to Allah, Peace and Blessings upon Prophet 

Muhammad, his family and his companions, hereafter... 

 يف طلب رشكة الصكوك الوطنية رأ ي الهيئة الرشعـيةعىل  اطلعنافقد 

  الاستامثروفرتة عىل أ ساس نوع املنتج  حساب الرحب يف وعاء املضاربة نوزاأ  

 يف اجلدول التايل:  هو مبني كام

 الوزن  فرتة ال  /املنتج 

 % 10 أ شهر  3أ قل من   – صكوك الادخار 

 % 15 أ شهر  6قل من أ  شهر و أ   3  –صكوك الادخار 

 % 20 قل من س نةأ  شهر و أ   6  –صكوك الادخار 

 % 25 كرثأ  و أ  س نة  –كوك الادخار ص

 % 60 س نةأ قل من  –تريم صكوك 

 % 100 أ و أ كرث  س نة –تريم صكوك 

  ناتبني ل ، نتج والفرتةعىل أ ساس نوع امل  ال وزان املقرتحة عىل نااطالع وبعد 

خيالف أ حاكم ومبادئ الرشيعة   النحو املذكور أ عاله ال ىل ع وزانال  توزيع أ ن 

 االإسالمية. 

 برشط أ ن ، املوحضة وزانال  تطبيق طريقة  من انوعىل هذا فال مانع عند

 . لعمالهئا عن تفاصيل هذا اجلدول  رشكة الصكوك الوطنيةتفصح 

 I have received a request from National Bonds Corporation 

(NBC) to provide Shari’ah Board opinion in regard of the 

Mudarabah Pool Profit calculation Weightages based on product 

Type and Investment Period Method as per the below table: 

 

Product  / Period Weight 

Saving Bonds – less than 3 months 10% 

Saving Bonds – 3 months and less 
than 6 months 

15% 

Saving Bonds – 6 months and less 
than 1 year 

20% 

Saving Bonds – 1 year or more 25% 

Term Bonds – less than 1 year 60% 

Term Bonds - 1 year or more 100 % 

After reviewing the weightages system based on product and 

period, we have found no contrary in it with the rules and 

principles of Islamic law. 

Therefore, we have no objection to NBC to apply the weightages 

system in Mudarabah Pool profit calculation provided that NBC 

discloses it precisely to relevant clients. 

 وصىل هللا وسمل وابرك عىل س يدان محمد وعىل أ هل وصبه  

 وهللا املوفق 
 May Allah bless Prophet Muhammad and prayer and 

peace be upon him 
May Allah bless the efforts 

   ه   1441رجب  14االإثنني 

 م 2020( ارسم )  أ ذار 09 املوافق
 Monday 14 Rajab 1441 AH  

Corresponding to 09 March 2020 AD 
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 بيل سف الش أ . د. يو            لامءسلطان الع عبد الرحمي محمد د.  أ .              تار أ بوغدة الس   . عبد د       

 يةالهيئة الرشع عضو           عيةالهيئة الرش عضو          يذيها التنفوعضو  يةلرشع رئيس الهيئة ا
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