
هل صكوك الوقف متوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية؟
نعم. هي مبادرة انسانية ، أطلقتها مؤسسة ا�وقاف وشؤون القصر "أوقاف" بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة، بإدارة 

الصكوك الوطنية ، وهي شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية ومملوكة لمؤسسة دبي لالستثمار. كما أنها ُمهيكلة وفق� لهيكل الوقف 
المعتمد، وقد تم ُمراجعة البرنامج وإعتماده من ِقَبل هيئة شرعية معروفة. 

ما الفرق بين الوقف والصدقة؟
الصدقة تكون لمرة واحدة، في حين أن الوقف هو هبة قائمة ومستدامة.

من هم المستفيدون من الوقف؟
للواقف خيار االختيار من بين 4 مصارف مختلفة لدعمها في المجتمع. وتتصرف ا�وقاف بوصفها ناظر الوقف لتوزيع ا�رباح على تلك المصارف وفق� الختيار الواقف. 

ما دور الصكوك الوطنية؟
الصكوك الوطنية هي الُمضاِرب ومدير الصندوق (ناظر الوقف) 

ما قيمة رسوم االشتراك في صكوك الوقف ؟
ال يوجد رسوم اشتراك أو رسوم سنوية.

ما الحد ا�دنى للمساهمة؟
تبدأ المساهمة من 1,000 درهم فقط لالفراد و10،000 درهم للشركات. 

هل تنطبق الزكاة على الوقف؟
ال تنطبق الزكاة على الوقف. 

هل تنطبق الزكاة على صكوك الوقف؟
ال تنطبق الزكاة على صكوك الوقف إذا كانت دائمة. إذا كانت مؤقتة فينطبق عليها الزكاة بمجرد إعادتها للواقف حيث ستتبع قواعد الزكاة.

ما هي فترة الحجز؟
المبالغ الُمستثَمرة في صكوك الوقف تكون محجوزة حتى تاريخ االستحقاق.

ما المصارف التي يمكنني دعمها؟
يمكن االختيار من أحد المصارف ا�ربعة التالية: 

•  عموم الخير
•  الشؤون االجتماعية ( ا�يتام ، ا�رامل ، أصحاب الهمم ).

•  الصحة
•  التعليم

هل يمكنني دعم أكثر من مصرف واحد؟
يمكن دعم مصرف واحد في كل معاملة.

هل صكوك الوقف مؤهلة لبرنامج مكافآت الصكوك الوطنية؟
نعم، صكوك الوقف مؤهلة للدخول في سحوبات برنامج مكافآت الصكوك الوطنية للحصول على فرصة الفور بجائزة المليون درهم و 12 سيارة تسال في حالة 

الوقف المؤقت فقط.
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الدخول في
سحب المليونير

الدخول إلى السحب الشهري
 لسيارات تيسال


