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 Translation Arabic - Draftالترجمة العربية :  -مسودة 
 
 
 
 

 هذه من قبل السوق المالية اإلسالمية الدولية   -  رأس مال الشريحة األولى  – صكوك الُمضاربة الدائمة  ل  معيارية  تم تطوير مستندات
الدائمة)" الُمضاربة  األولى  -النموذجية  مستندات صكوك  الشريحة  لتسهيل    رأس مال  الدولية"(  اإلسالمية  المالية  السوق  المقدمة من 

بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع    -مال الشريحة األولىرأس  -صكوك الُمضاربة الدائمة  إصدار صكوك  
السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في الصناعة المالية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، 

ه المستندات  وترافق  فقط،  اإلسالمية  المالية  السوق  أعضاء  على  استخدامها  يقتصر  لهيكل وال  شرحا  تشمل  التي  اإلصدار  نشرة  ذه 
 واإلجراءات واإلرشادات التشغيلية التي يتعين على المستخدمين المحتملين تنفيذها. 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التاريخ ]*[ 

 ]الكيان ذو الغرض الخاص[ المحدودة 
 بصفته رب المال والوصي

 و
]*[ 

 الُمضارب بصفته 
  ..................................................................................... 

 اتفاقية مضاربة رئيسة 
 ( الشريحة األولىرأس مال  -ة الدائمةالُمضارب)لصكوك 

  ..................................................................................... 
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 إ خالء إملسؤولية
 صكوك المضاربة مايلي: ل معياريةتتضمن مستندات 

 نشرة اإلصدار.   •
 رأس مال الشريحة األولى(.  -اتفاقية مضاربة رئيسة )لصكوك الُمضاربة الدائمة •
 . إعالن اإلئتمانوثيقة  •

  
،    الشريحة األولىرأس مال    -صكوك الُمضاربة الدائمة النموذجيةهو تسهيل وتيسير إصدار    المعيارية  الهدف األساسي لهذه المستندات

بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في الصناعة  
  المالية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، وال يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المالية اإلسالمية فقط.

 
صكوك  مستنداتإلى أنه عند الدخول في إصدارات شهادات االئتمان )"اإلصدارات"( بموجب   هذه المستندات   ة مستخدمييتم توجيه عناي

، أنه يجب    فيهاأو فيما يتعلق بها أو عند إجراء أي تعديل أو إضافة    هذه  -   الشريحة األولىرأس مال    - ة الدائمة النموذجيةالُمضارب
 الشريعة اإلسالمية.  ومبادئ ألحكام هذه المستندات بامتثال أنفسهم الالزمة القتناععليهم أوالا اتخاذ جميع اإلجراءات المطلوبة 

 
. فمن أراد استخدامها ، دون أي تعديالت جوهرية  قد يطلب  المستنداتاعتمدت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية هذه  

نسخة من هذا اإلعتماد، وكل ما عليه القيام به هو االتصال بالسوق المالية اإلسالمية الدولية إلكمال بعض  اإلجراءات الخاصة للحصول 
المية الدولية هو فقط لهذه المستندات وال يشمل ذلك على نسخة من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق المالية اإلس

  .الدخول في أي معامالت محددة
 

إن السوق المالية اإلسالمية الدولية ليست مسؤولة عن استخدام هذه المستندات أو عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها أو 
وتحث السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع المستخدمين المحتملين على إجراء تقييمهم الخاص لهذه    .أي معامالت محددة بموجبها

المستندات للتأكد من أنها مناسبة لالستخدام من قبلهم في ظروفهم الخاصة أو في معاملة معينة ولضمان حماية مصالحهم عن طريق 
ستندات على أنه من مسؤولية المستخدم التأكد من أن شروط وأحكام هذه المستندات يوافق المستخدمون المحتملون لهذه المو . استخدامها

  .مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي
 

المستندات الدائمة   المعيارية  تم إعداد هذه  الُمضاربة  للقانون اإلنجليزي.    -)لصكوك  ا  الشريحة األولى( وفقا يجب على كل و رأس مال 
يجب  وكذلك . حددةمستخدم التأكد من أن هذه المستندات متوافقة مع ، وقابلة للتنفيذ في كل والية قضائية سارية على أساس معاملة م

المستخدم المستنداتعلى  هذه  المُ   المعيارية  ي  الدائمةلصكوك  على    -ضاربة  الحصول  األولى  الشريحة  مال  القانونية   ةمشور الرأس 
 .هاالمستقلة عند استخدام

 
وتنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية مستخدمي هذه المستندات إلى الحواشي السفلية لهذه الوثيقة ، والتي توفر معلومات توضيحية 

 .ولكنها ال تشكل جزءا من المستندات نفسها
 

وأيضا تنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية مستخدمي هذه المستندات بأن قرارات المجامع والمؤسسات الفقهية المعترف بها والمعتمدة 
والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات 

 .غة نماذج المستندات الموحدة لصكوك المضاربة للسوق المالية اإلسالمية الدولية في تاريخ إطالق ونشر هذه المستنداتالسوق، في صيا
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 [، *"( في ]اإلتفاقيةهذه )" 1  ة الرئيسةالُمضارب اتفاقية تم إبرام 

 بين:
ونيابة  وصي لصالح حاملي الشهادات  اللشهادات و ا  جهة إصدار، بصفتها   2الكيان ذو الغرض الخاص[ ]المحدودة[  (1) 

 "(؛ و رب المال"( وبصفتها رب المال وفًقا لشروط هذه االتفاقية )" الوصي)"عنهم 
 
 "(. الُمضارب)" الُمضارب بصفتها  ]الشركة[ (2)
 

 :تمهيد
"( الشهادات]العملة[ )"شهادات رأس المال األساسي بقيمة ]المبلغ[  3)صكوك(  أصدرت  (جهة اإلصدار)بصفتها  ]•[ )أ(

تاريخ  هذا المؤرخ في  ال"(  إعالن االئتمانوثيقة  )"  إعالن االئتمانوثيقة    بموجب الشهادات    وتشكلت،  الشهادات   حامليل
   على النحو المحدد هنا(.منهما )كل  والمفوض بين الوصي ]الشركة[ 

 

وفًقا لهذه   الُمضارب وفًقا للشروط، يتم تفويض الوصي من قبل حاملي الشهادات الستثمار عائدات الشهادات مع    )ب(
      االتفاقية.

 

عن  الوصَي    الُمضارب دعا    )ج( نيابة  يتصرف  "حاملي  )الذي  المال  رأس  ومقدمي  وأصحاب  المالالشهادات  "( رب 
( لهذه االتفاقية  ستثمارخطة اإل) 1الملحق  نسخة منها مبينة في ) لُمضارب الالستثمار معها وفًقا لخطة استثمارية يعدها 

 "(.خطة اإلستثمار)"
 

، وتشكل بتعيين ]الشركة[ كمضارب وتقبل ]الشركة[ تعيينها كمضارب وفًقا لهذه االتفاقيةبموجب هذا    الوصييقوم    )د(
فيما يتعلق    الُمضارب و   الوصيوتحدد حقوق والتزامات    ،والوصي  الُمضارب "( بين  ةالُمضاربة )"الُمضاربتفاقية  هذه اإل

 .  بها
 على ما يلي:   تم االتفاق

 
المضاربة شركة في الربح بمال من جانب )رب المال( وعمل من جانب آخر     ( الُمضاربة:13الشرعي المعدل رقم )  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي(معيار   1

 المضارب. 
( إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة الزمة 1األصل أن عقد المضاربة غير الزم، ويحق ألي من الطرفين فسخه إال في حالتين ال يثبت فيهما حق الفسخ:: ) مبادئ عامة:

 ( إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال باتفاق الطرفين.2ي أو الحكمي. ) إلى حين التنضيض الحقيق
 
المضاربة بتعيين  : هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس  الُمضاربة( صكوك 17معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي( الشرعي رقم )  2

المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة االكتتاب هي رأس مال المضاربة، ويملك حملة الصكوك    مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها.
   موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح ألرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.

وفق عقد المضاربة ،  وبالتالي يتم التعامل مع الصكوك على أنها حقوق ملكية )أي حقوق الملكية(    تصدرها المؤسسة   ة األولى هيي صكوك دائمة، حصكوك الشري   3
األساسي )وفًقا لبازل الثالث(  وليس ديًنا )أي دين(، وليس للصكوك الدائمة تاريخ استحقاق محدد )تاريخ االسترداد النهائي( وُينظر إليها على أنها جزء من رأس المال  

كوك( ما لم يقع  س المال المدفوع الذي يمكن أن يمتص الخسائر بينما ال يزال البنك قادًرا على الوفاء، وال يمكن لحاملي الصكوك استرداد شهاداتهم )الصأو إجمالي رأ
 حدث إطالق االسترداد، وفي حالة االسترداد، يجوز استرداد الصكوك كلًيا ولكن ليس جزئًيا.  
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 . التعاريف والتفسير  1
 التعاريف  1.1

، يكون للمصطلحات المكتوبة باألحرف الكبيرة باللغة اإلنجليزية  هذه اإلتفاقيةفي صراحة  خالف ذلك    ما لم يرد باستثناء  
يكون للعبارات التالية المعاني  المعاني المخصصة لها في الشروط، وباإلضافة إلى ذلك، فالمستخدمة في هذه اإلتفاقية  

 : المبينة قرينها
 

 (؛ الضرائب فرض [ )13]تعني كما هو محدد في الشرط " المبالغ اإلضافية"
 : يعني "السعر المطبق"

 ؛ و سنوًيا المائةبة، ]*[ الُمضاربمعدل ربح  تعيينمن تاريخ هذه االتفاقية إلى )ولكن باستثناء( تاريخ إعادة  )أ(
 فيما يتعلق بكل فترة إعادة تعيين، إجمالي:  )ب(

 و 4الهامش؛ (الا أو )
 سنوات، ]  [ لمدة معدل إعادة التعيين  ذي الصلة (ثانياا)

حسب ، ربح مضاربة رب المال النهائيأو  ربح مضاربة رب الماللغرض حساب مبلغ التوزيع الدوري الواجب دفعه من 
 ؛مقتضى الحال

إعادة التعيين فيما يتعلق  " يعني، فيما يتعلق بفترة إعادة التعيين، يوم العمل الثالث قبل تاريخ  تاريخ تحديد السعر الساري "
 بفترة إعادة التعيين هذه؛

 

التي " تعني أي متطلبات واردة في لوائح رأس المال للحفاظ على رأس المال  المطبقةمتطلبات رأس المال التنظيمية  "
 سبق؛ ، بما في ذلك القواعد االنتقالية واإلعفاءات الممنوحة فيما يتعلق بما من وقت آلخر تنطبق على ]الشركة[

 

كما هو موضح )إذا كان مطلوًبا من قبل أي طرف ذي صلة( في   للُمضارب تعني إجمالي األصول الموحدة    "األصول"
التي   للُمضارب ( الميزانية العمومية الموحدة  حسب مقتضى الحالأو )  للُمضارب آخر مراجعة مدققة للميزانية العمومية  

ولكن تم تعديلها لألحداث الالحقة بالطريقة التي قد يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو ،  تمت مراجعتها من قبل المدقق
( أمين التفليسة )أو ممارس الُمضارب ب المدققون أو )إذا تم تعيين أمين التفليسة )أو أي ممارس إعسار مكافئ( فيما يتعلق  

 إعسار مكافئ من هذا القبيل(؛
 

في الوقت المناسب أو أي مراجع آخر قد   للُمضارب   ون المستقل  ون القانوني  ون " ُيقصد بهم في أي وقت، المدققالمدققون "
 هذه االتفاقية؛ يتم تعيينه لغرض 

 

الذي يقوم  أو التدابير األخرى    ،أو القواعد   ،التشريعتطبيق  من خالله    يتم" يعني التاريخ الذي  ثالثةتاريخ تنفيذ بازل  "
األساسية على البنك  المركزي عن امتالك السلطة اإلشرافية  )المصرف(  ، إذا توقف البنك  و في ]*[ )  ثالثة بازل    بتنفيذ 

في نطاق اختصاص الكيان ذي الصلة الذي يتمتع بسلطة إشرافية أساسية على البنك فيما  فيكون  ]الشركة[،  بـ  فيما يتعلق  
    ]الشركة[( على ]الشركة[؛بـ يتعلق  

 
 .(معلوم في اصدارات الصكوك  "الربح" الذي يتجاوز السعر القياسي المطبق على الصكوك )وهو رقم تجاريمالحظة: الهامش هو معدل  4
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ويعينها ألغراض أداء أي من الوظائف المعبر عنها أن يؤديها   الُمضارب " يعني مؤسسة مالية يختارها  وكيل الحساب"

  وكيل الحساب وفًقا لهذه االتفاقية والشروط واتفاقية الوكالة؛
 

بما يفيد أن المبلغ اإلسمي )أو      [ كتابًيا من قبل المنظم الماليالشركة" ُيعتبر قد حدث إذا تم إخطار ]حدث رأس المال"
[ أو التي يتم تمويل شرائها  الشركةيمي، إذا كانت بعض الشهادات محتفظ بها من قبل ]المبلغ المؤهل كرأس مال تنظ

[( من الشهادات مستثناة )بالكامل أو جزئًيا، إلى الحد الذي ال تحظره المعايير التنظيمية ذات الصلة الشركةبواسطة ]
)باستثناء عندما يكون عدم التأهيل هذا فقط نتيجة  [  الشركةبرأس المال األساسي( من رأس المال األساسي الموحد لـ ]

 ألي قيود مطبقة على مبلغ رأس المال هذا(؛ 
  
 " تعني، في أي وقت، اللوائح، والمتطلبات والتوجيهات اإلرشادية، والسياسات المتعلقة بكفاية رأس لوائح رأس المال"5

على النحو المطبق على  ،المالي بالمنظم تلك الخاصة  وتشمل]*[،  ذلك الوقت في المال التي تكون سارية المفعول في 
 ؛ ]الشركة[

 ؛ ]*[لـ " يعني البنك )المصرف( المركزي  البنك المركزي "
 الشروط؛ تعني كما هو محدد في " الشهادات"
يعني رأس المال المؤهل باعتباره، والمعتمد من قبل المنظم المالي،   "من الشريحة األولى  رأس مال حقوق الملكية العادية"

، باعتباره رأس ثالثةوفًقا للوائح رأس المال، ومن تاريخ تنفيذ بازل    من الشريحة األولى  رأس مال حقوق الملكية العادية
التنظيمي المعمول بها في    على النحو المطبق في متطلبات رأس المال  من الشريحة األولى  مال حقوق الملكية العادية

 ذلك الوقت؛ 
 

شروط الشهادات( من أحكام و )  2  الملحق " تعني الشروط واألحكام المتعلقة بالشهادات على النحو المبين في  الشروط"
 " معين وفًقا لذلك؛شرط، ويجب تفسير أي إشارة إلى أي "إعالن االئتمانوثيقة 

 ؛ إعالن االئتمان وثيقة يعني كما هو محدد في" المفوض"
مال" رأس  في  "  ةالُمضارب  فسخ  محدد  هو  كما  النهائية  )   7.3.1  ةالفرعي  الفقرةفي  يعني  خيار  البنّاءةالتصفية    في 

 (؛ الُمضارب 
، بما في ذلك االحتياطيات عند المضارب " تعني مبلغ األرباح واالحتياطيات المحتجزة الموحدة  األرباح القابلة للتوزيع"

واالحتياطيات الخاصة واالحتياطيات القانونية )إلى الحد غير المقيد من التوزيع بموجب القانون المعمول به(، العامة،  
تحويل أي مبالغ إلى االحتياطيات غير القابلة للتوزيع، وكلها على النحو المحتسب من قبل    خصم المصاريف وبعد   بعد 

  ؛استناًدا إلى أحدث بياناته المالية الموحدة الُمضارب 
 

[ والذي له تأثيًرا أن حدث رأس المال الشركة" يعني التاريخ الذي يقدم فيه المنظم المالي إشعاًرا خطًيا إلى ]تاريخ السريان"
 المناسب؛( غير فعالة في الوقت الشطب في حالة عدم الجدوى ) 6 الفقرةقد ينشأ إذا كانت أحكام 

 

 
 سيحتاج نظام رأس المال التنظيمي إلى المراجعة والتعديل في كل والية قضائية معمول بها. :حوظةمل   5
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( الذي يتم  الغير مضمون   " يعني، على أساس سنوي، المعدل )معبًرا عنه كنسبة مئويةة المتوقعالُمضارب معدل ربح  "
 ( ]*[؛ثانًيا) مضروًبا في( المعدل المطبق آنذاك الً أو الحصول عليه بقسمة )

 

 (؛ةالُمضاربة النهائي في تاريخ انتهاء الُمضاربربح ) 5.1  يعني كما هو محدد في الفقرة"  ة النهائيالُمضاربربح "
على البنك فيما يتعلق    أساسيةالمركزي أو أي كيان الحق له سلطة إشراف  )المصرف(  " يعني البنك  المنظم المالي"
 في ]*[؛  الُمضارب ب
 

  ]*[؛ 20" يعني ]*[ ة األولىالُمضارب تاريخ توزيع أرباح "
 

حقوق المساهمين في ]الشركة[؛   (الا أو )تألف من:  يي  ذ ]الشركة[ ال  لـ  ة العام الُمضاربع  مجم" يعني  للمضاربة  العام  الوعاء"
أي مصدر آخر لألموال مدرج   (ثالثاا)عائدات جميع حسابات التوفير والودائع االستثمارية الجارية لدى ]الشركة[؛    (ثانياا)

في تاريخ بدء   ةالُمضارب رأس مال  بعد مساهمة    (رابعاا)ة العام من قبل ]الشركة[ من وقت آلخر؛ و  الُمضارب في مجمع  
 ؛ ةالُمضاربرأس مال  ،ةالُمضارب

 (؛ واألضراروالتعويضات  ،)التكاليف 12.2الفقرة يعني كما هو محدد في " األضراردفع "
 ؛التمهيد يعني كما هو محدد في الفقرة )ج( من " خطة االستثمار"
 الشهادات؛ جهة إصدار" يعني ]*[ بصفته  جهة اإلصدار"
تعني جميع مطالبات حاملي األسهم العادية وجميع التزامات السداد الخاصة بـ ]الشركة[ فيما يتعلق  "  الثانويةلتزامات  اإل "6

 بأدوات حقوق الملكية العادية األخرى لرأس المال األساسي؛
كما هو موضح )إذا كانت مطلوبة من قبل أي طرف ذي صلة(   للُمضاربتعني إجمالي االلتزامات الموحدة    "المطلوبات"

، ولكن تم تعديلها  للُمضارب في آخر مراجعة مدققة أو )حسب مقتضى الحال( مراجعة المدقق للميزانية العمومية الموحدة  
أمين التفليسة  )، أو المدققون أو إذا تم تعيين  المديرون ددها  لاللتزامات الطارئة و لألحداث الالحقة بالطريقة التي قد يح

 ؛ قد يحدد  ( أي مدير اإلعسارأو أمين التفليسة ) (الُمضارب ب ( فيما يتعلق مدير اإلعسار)أو أي 
 (؛الُمضارب في خيار  البنّاءةالتصفية النهائية ) 7.3.1 ة الفرعي تعني كما هو محدد في الفقرة" عائدات التصفية"
 ( من التمهيد؛ د ) تعني كما هو محدد في الفقرة" ةالُمضارب"
يتم إعدادها ة التي يعدها )أو  الُمضارب" تعني، فيما يتعلق بكل فترة توزيع أرباح مضاربة، حسابات  ةالُمضاربحسابات  "

 ؛ الُمضارب ( هنيابة عن
 (؛ةالُمضاربأصول ) 4.1.3تعني كما هو محدد في الفقرة الفرعية " ةالُمضاربأصول "

 
 الترتيب(، وهما:  األصالة و ولوية في سداد الديون، أيهناك مسألتان فيما يتعلق بترتيب الديون عند تصفية أموال الشركة  )األ  6

 أواًل: إعطاء األولوية لديون االمتياز العامة مثل الرسوم الحكومية، والضرائب وما في حكمها على الديون الخاصة.
الخاص مقدًما على أساس االتفاق بين المدين ودائنيه على أن يكون لبعض الدائنين األولوية  ثانًيا: إعطاء األولوية لديون االمتياز الخاصة على الديون العادية/المنتظمة، ويكون االمتياز 

 على غيرهم عند استحقاق الحقوق. 
االتفاقية، ألنه بتوقيع ية هذا عند توقيع التفضيل )أي األصالة و الترتيب( في هاتين المسألتين المذكورتين أعاله ليس له أي تأثير شرعي إذا كان األطراف على علم بترتيب األفضل

 عساره. االتفاقية يكون الدائن من المرتبة الثانية قد تنازل عن بعض حقه، كما هو إذا تنازل الدائن عن نصيبه من الدين عند إفالس المدين أو إ 
. 
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ة )نيابة عن حاملي الشهادات(، والذي  الُمضاربعني مبلغ رأس المال الذي ساهم به الوصي في  ي"  ةالُمضارب  رأس مال"
في تاريخ هذه االتفاقية والذي قد يكون عرضة للتغيير بعد تاريخ هذه ]العملة[  يجب أن يكون مبلًغا معاداًل لـ ]المبلغ[  

 ( من هذه االتفاقية؛ الشراء)ب( ) 7.3.7للفقرة الفرعية  االتفاقية وفًقا لشروط 
 (؛ةالُمضارب مدة ) 2.1.2الفقرة الفرعية  و محدد في يعني كما ه " ةالُمضاربتاريخ انتهاء "
المكتسب من  ةالُمضاربربح  " الربح )إن وجد(  يعني  لقيمة أصول  الُمضارب"  التاريخ  الُمضارب ة، وهو مبلغ مساٍو  ة في 

 المعني مطروًحا منه إجمالي:
 ؛ةالُمضاربرأس مال  )أ(

ة  الُمضاربأي تكاليف )تتكون من التكاليف المباشرة والتكاليف المخصصة( و/أو المخصصات المرتبطة بتشغيل    )ب(
 و  ؛ةالُمضاربخالل مدة 

ة )بما في ذلك ما يتعلق بأي تحويل، أو بيع، أو التصرف في  الُمضارب أي ضرائب يتم تكبدها فيما يتعلق بتشغيل    )ج(
)إن وجدت( بدفع أي ضرائب و/أو المبالغ   الُمضارب ة( باستثناء التزامات  الُمضاربة خالل مدة  الُمضاربأي من أصول  

 ،(فرض الضرائب ) 5.11 بالفقرةاإلضافية بموجب أو فيما يتعلق 
 ة.الُمضاربفي حسابات  على النحو المبين

 ة األول؛ الُمضارب، بدًءا من تاريخ توزيع أرباح كل عام/سنويا" يعني ]*[ و ]*[ في ةالُمضارب تاريخ توزيع أرباح "
" تعني الفترة التي تبدأ في )وتشمل( تاريخ هذه االتفاقية وتنتهي في )ولكن باستثناء( تاريخ  ة الُمضارب فترة توزيع أرباح  "

باستثناء( ولكن  ة وتنتهي في )الُمضارب( تاريخ توزيع أرباح  وتشملمتتالية تبدأ في )ة األول وكل فترة  الُمضاربتوزيع أرباح  
 ة )حسب مقتضى الحال(؛الُمضاربأو تاريخ انتهاء  مباشرةة التالي الُمضاربتاريخ توزيع أرباح 

 ]*[؛  20" يعني ]*[ ةالُمضاربتاريخ إعادة تعيين معدل ربح "
 (؛ةالُمضارباحتياطي )أ( ) 5.4.1محدد في الفقرة الفرعية " يعني كما هو ةالُمضارباحتياطي "
)إذا    )ثانياا(ة أو  الُمضاربفي تاريخ انتهاء    (الا )أو الفترة التي تبدأ من تاريخ هذه االتفاقية وتنتهي  تعني  "  ةالُمضاربمدة  "

أي التزام بالدفع بموجب في التاريخ الذي يكون فيه  )ب(  أو    الجدوى حدث عدم  بسبب    الشطب في تاريخ    )أ((  أحدث كان  
يتم  هذه االتفاقية مستحًقا و  أو  لم  المالءة  الدفع هذا استيفاء أي من شروط  تاريخ  فيما يتعلق    إصدارفي  أمر إفالس 

 من قبل محكمة في ]*[؛ الُمضارب ب
 (؛خيار عدم الدفع) 5.6الفقرة  يعني كما هو محدد في  "خيار عدم الدفع"
 (؛حدث عدم الدفع) 5.5محدد في الفقرة  يعني كما هو  "حدث عدم الدفع"

بأنه قد قرر أن    الُمضارب قد أخطر    )السلطات(  يعني أن المنظم المالي  "حدث عدم الجدوى"   عديم   الُمضارب كتابًيا 
 الجدوى، بدون:  عديمصبح يالجدوى أو س

 شطب؛ أو (الا )أو 
 ضخ القطاع العام لرأس المال )أو ما يعادله من دعم(؛ )ثانياا(
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يجب أن يكون هو التاريخ الذي ستتم فيه عملية الشطب على النحو المحدد في إشعار   "تاريخ شطب حدث عدم الجدوى"
عد أيام عمل )أو أي تاريخ سابق على النحو المحدد بواسطة المنظم المالي( ب 10عدم الجدوى، والذي يجب أال يتجاوز  

 تاريخ إشعار عدم الجدوى؛
 (؛عدم الجدوى  الشطب في حالة) 6.3يعني كما هو محدد في الفقرة  "إشعار عدم الجدوى"

إفالس، أو عدم قدرة طرف على سداد جزًءا جوهرًيا من التزاماته عند استحقاقها أو  إعسار، أو )أ( " وتعني عدم الجدوى "
أي حدث أو ظرف آخر محدد على أنه ال يشكل عدم الجدوى من قبل المنظم    )ب(عدم قدرته على القيام بأعماله أو  

 المالي أو اللوائح المصرفية المعمول بها؛
 " يعني ]الشركة[؛ ]*["

]المبلغ[   هذه اإلتفاقيةلـ ]الشركة[، والتي تكون قيمتها اإلسمية في تاريخ  الصادرة  تعني األسهم العادية    العادية""األسهم  
 ]العملة[ لكل منها؛

كالشريحة  تعني األوراق المالية الصادرة عن ]الشركة[ المؤهلة    "للشريحة األولى"أدوات حقوق الملكية العادية األخرى  
 لحقوق الملكية العادية لـ ]الشركة[ بخالف األسهم العادية؛ األولى

تعني جميع التزامات الدفع الثانوية لـ ]الشركة[ والتي تصنف أو يتم التعبير عنها على أنها مصنفة    "اإللتزامات المتساوية"
 مات ذات الصلة؛بالتساوى مع االلتزا

 " تعني األطراف في هذه اإلتفاقية؛  األطراف"
 (؛مبالغ التوزيع الدوري ) 7.2يعني كما هو محدد في الشرط   "مبلغ التوزيع الدوري"

انتهاء    ة النهائي في تاريخالُمضاربربح  )  5.1.2يعني كما هو محدد في الفقرة الفرعية    "ربح مضاربة رب المال النهائي"
 ؛(ةالُمضارب

 ؛ (ةالُمضارب ربح) 5.2الفقرة  يعني كما هو محدد في  "رب المال"ربح مضاربة  
[ )في حالة دفع أي دفعة من قبل الوصي( و ]*[ )في حالة دفع أي  جزر كايمانتعني ]  "الوالية القضائية ذات الصلة"

سلطته أو السلطة فيه التي لديها سلطة فرض  مبلغ بواسطة ]الشركة[( أو، في كل حالة، أي تقسيم سياسي فرعي، أو  
 الضرائب؛

 بالدفع بموجب هذه االتفاقية؛ الُمضارب تعني التزامات  "االلتزامات ذات الصلة"
 ]*[ بعد ذلك؛ (دورية) ة وكل ذكرى سنوية الُمضاربيعني تاريخ إعادة تعيين معدل ربح  "تاريخ إعادة التعيين"
تاريخ    )أ()ولكن باستثناء( ما قبل  ة إلى  الُمضاربإعادة تعيين معدل ربح  تعني الفترة من )وتشمل(    "فترة إعادة التعيين"

تاريخ إعادة التعيين التالي، و )إن أمكن( كل فترة تالية بعد ذلك من )وتشمل( تاريخ إعادة التعيين    )ب(ة و  الُمضارب انتهاء  
 ة و )ص( تاريخ إعادة التعيين التالي مباشرة؛الُمضاربهذا إلى )ولكن باستثناء( ما قبل )س( تاريخ انتهاء 

يعني دائني ]الشركة[ )بما في ذلك المودعين )فيما يتعلق بمطالباتهم المستحقة(، ولهذا الغرض،  "7ون الممتازون "الدائن
مطالبات الوصي فيما   بالنسبة إلىحاملي أي أداة صادرة عن ]الشركة[ أو أي التزام آخر لها، والتي تحتل مرتبة أعلى 

 
حيث يكون الدئنون الممتازون من المودعين ويكون لكل مودع منهم عقده الخاص ،   المختلط  كون أموال حملة صكوك المضاربة في الوعاء العام 7

 وبالتالي سيتطلب األطراف إلى النظر في شروط وأحكام كل عقد إيداع على أساس كل حالة على حدة. 
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والمطالبات المتعلقة بالرتبة أو التي يتم التعبير   ،تزامات يتعلق بااللتزامات ذات الصلة( بخالف الدائنين فيما يتعلق باالل 
 عنها في مرتبة متساوية مع مطالبات الوصي فيما يتعلق بااللتزامات ذات الصلة أو أدنى منها؛ 

تعني جميع التزامات الدفع غير التبعية لـ ]الشركة[ )بما في ذلك التزامات الدفع لمودعي ]الشركة[(   "االلتزامات الرئيسة"
 وجميع التزامات الدفع التبعية )إن وجدت( لـ ]الشركة[ باستثناء اإللتزامات المتساوية واإللتزامات الثانوية؛ 

 (؛ المدفوعات إلى كبار الدائنين) )ب( 2.2.2تعني كما هو محدد في الفقرة الفرعية   "شروط المالءة"
السداد" (تعني:    "قادرة على  ديونها عند استحقاقها؛ و    )أوالا قادرة على سداد  ]الشركة[  أن أصولها تتجاوز    )ثانياا(أن 

 مطلوباتها؛ 
يعني أن ]الشركة[ أو الوصي )حسب مقتضى الحال( سيطلب منه، نتيجة لتغيير قانون الضرائب، في    "حدث الضريبة"

ة أو  الُمضاربة )في حالة ]الشركة[ في تاريخ االستحقاق التالي لدفع ربح  الُمضاربإجراء أي مدفوعات بموجب اتفاقية  
لتوزيع الدوري )حسب مقتضى الحال( )سواء وقع  الشهادات )في حالة الوصي( في تاريخ االستحقاق التالي لدفع مبلغ ا

عدم الدفع(، دفع مبالغ إضافية )وال يمكن تجنب هذا الشرط من قبل ]الشركة[ أو   خيارحدث الدفع أم ال أو تم إجراء  
 الوصي )حسب مقتضى الحال( باتخاذ اإلجراءات المعقولة المتاحة لها(؛ 

يعني أي تغيير أو تعديل للقوانين التي تتعلق بفرض الضرائب )أو اللوائح أو األحكام الصادرة   "تغيير قانون الضرائب"
 بموجبها( ألي سلطة قضائية ذات صلة، أو أي تغيير في التطبيق الرسمي لهذه القوانين، أو اللوائح أو األحكام؛

 شريحة األولىمال الاللمنظم المالي باعتباره رأس  يعني رأس المال المؤهل والمعتمد من قبل ا  "الشريحة األولى"رأس المال  
 وفًقا للوائح رأس المال؛ 

 ؛طو كما هو محدد في الشر )وتفسر( يعني  "حساب المعاملة"
 ؛كما هو محدد في الشروطتعني  "وثائق المعامالت"

 تعني كما هو محدد في الشروط؛ "األصول االئتمانية"
 " يعني العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية؛[ و الدوالراتو " الدوالر األمريكي]"

 يعني:  "الشطب"
ة( مشطوبة بالكامل دون الُمضاربسيتم اعتبار حقوق حاملي الشهادات في األصول األئتمانية )بما في ذلك أصول    (الا )أو 

 قيد أو شرط؛
 يجب إلغاء الشهادات؛ و )ثانياا(
يجب إلغاء جميع حقوق أي حامل شهادة لدفع أي مبالغ بموجب الشهادات أو فيما يتعلق بها )بما في ذلك، على    )ثالثاا(

سبيل المثال ال الحصر، أي مبالغ تنشأ نتيجة، أو تكون مستحقة وواجبة الدفع عند حدوث، حدث الفسخ( وال يتم استعادتها  
المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ إشعار عدم    بأي حال من األحوال، بصرف النظر عما إذا كانت هذه 

 حدث عدم الجدوى. بسبب الجدوى أو تاريخ الشطب 
 التفسير  1.2

 في هذه االتفاقية إلى:، فاإلشارة يرد خالف ذلكما لم  1.2.1
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على  ر  يجب أن تفس" أو أي شخص آخر  سجلمالأو "  ،"وكيل الحسابأو "  ،"الُمضاربأو "  ،"الوصيأو "  ،"الطرف"  )أ(
 ؛ومن تنتقل إليهم حقوقهم والمحال إليهم  خلفهم،أنه يشمل 

 واإليرادات والحقوق من كل وصف؛ ،الممتلكات الحالية والمستقبليةوتشمل " األصول" )ب(
أو قانون   ،أو توجيه ،أو الئحة ،أو معاهدة ،أو حكم ،أو مرسوم  ،أو دستور ،أو تشريع ،أي قانون ويشمل " القانون " )ج(

وطنية،  الأو حكومية دولية أو فوق    ، حكومية  ، أو إدارة  ،أو وكالة  ،أو أمر أو أي إجراء تشريعي آخر ألي هيئة  ،داخلي
 سلطة التنظيم الذاتي أو سلطة أو منظمة أخرى؛ أو سلطة، أو 

أو حكومة أو والية أو وكالة تابعة    ، أو مؤسسة  ،أو شركةيجب تفسيره على أنه إشارة إلى أي شخص،  "  الشخص"  )د(
 أو شراكة )سواء كانت لها شخصية قانونية منفصلة أم ال( الثنين أو أكثر من ما سبق؛  مؤسسةلدولة أو أي 

ة في حالة تصفيتها من  الُمضاربفي تاريخ معين على أنها إشارة إلى قيمة أصول  يجب تفسيرها  "  البّناءةالتصفية  "  )هـ(
 في ذلك التاريخ )دون الحاجة إلى إجراء أي تصفية فعلية فيما يتعلق بذلك(؛  الُمضارب قبل 
 ه. سنّ المعاد أو  المعدلهو إشارة إلى ذلك الحكم  "نص في القانون " )و(
إعادة تم  التي  أو    الملحقةرة إلى تلك االتفاقية أو الوثيقة، المحسنة، أو المعدلة، أو  هي إشا  "تفاقية أو الوثيقةاإل "  )ز(

 صياغتها من وقت آلخر؛ 
 الجمع والعكس صحيح )ما لم يقتض السياق خالف ذلك(؛ ويشمل المفرد  )ح(

خالف ذلك( ويتم تحديد التواريخ بالرجوع إلى التقويم    يرد ]*[ )ما لم  حسب  ( الوقت من اليوم هو إشارة إلى الوقت  الً أو )
 الميالدي. 
 )خطة االستثمار( جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.  1 الملحقيشكل   1.2.2
 هي لتسهيل الرجوع إليها فقط. المالحقوعناوين  الفقرات عناوين األقسام وعناوين   1.2.3
جز   1.2.4 وأي  الشروط  بين  تعارض  أي  وجود  حالة  االتفاقية،  في  هذه  من  آخر  الغلبةء   لشروط. ل  تكون 

 

 ة والغرض منها الُمضاربمدة . 2
 ة الُمضارب مدة  2.1

ة  الُمضاربالدخول في اتفاقية  بموجب هذا  حاملي الشهادات ونيابة عنهم(    لصالحيعرض الوصي  )الذي يتصرف    2.1.1
 هذه االتفاقية.شروط حكام و بموجب هذا وفًقا ألذلك الذي يقبل  الُمضارب هذه مع 

 

انتهاء   تاريخ في التاريخ )وهو "  (الا )أو وتنتهي    الُمضارب إلى  ة  الُمضاربة في تاريخ دفع رأس مال  الُمضاربستبدأ    2.1.2
التصفية  ةالُمضارب للشروط، بعد  وفًقا  كلًيا ولكن ليس جزئًيا  الشهادات  فيه استرداد  يتم  الذي  وفًقا  للُمضارب  البّناءة"(  ة 
في التاريخ  )ب(  في تاريخ الشطب بسبب حدث عدم الجدوى أو    )أ((  إذا كان أحدث )  )ثانياا(هذه االتفاقية أو    ألحكام

االتفاقية مستحًقا ولم يتم في تاريخ الدفع هذا استيفاء أي من شروط المالءة الذي يكون فيه أي التزام بالدفع بموجب هذه  
 من قبل محكمة في ]*[؛ الُمضارب أو إصدار أمر إفالس فيما يتعلق ب

 

(،  كبار الدائنينإلى  المدفوعات  )د( )  2.2.2تنتهي هذه االتفاقية فقط في الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية    2.1.3
 (.ةالُمضاربتصفية ) 7والفقرة  ( الجدوى عدم   في حالةالشطب ) 6 والفقرة
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 ة الُمضاربة مل معا 2.2
التصفية  ة )عن طريق  الُمضاربة في تاريخ انتهاء  الُمضارببتصفية    الُمضارب يقوم    ة:الُمضاربتصفية تاريخ انتهاء    2.2.1
الفقرة  ((، وعند القيام بذلك، يجب، مع مراعاة  ةالُمضارب تصفية  )   7  في الفقرةوفًقا لألحكام ذات الصلة    البّناءةالنهائية  
(، إعادة جميع المبالغ المستحقة والواجبة ةالُمضاربتصفية  )  7والفقرة  (  كبار الدائنينالمدفوعات إلى  )  2.2.2الفرعية  

هذه    ألحكاموفًقا  إلى الوصي  الدفع  والواجبة  بعد السداد الكامل للمبالغ المستحقة  ، و لوصي وفًقا لهذه االتفاقيةإلى ا  الدفع
 . للُمضارب االتفاقية، لن يكون للوصي أي حق آخر أو مطالبة بأية أصول 

 

 : على يتعهد الوصي ويوافق بشكل غير قابل للنقض  :8الممتازين للدائنين  المدفوعات  2.2.2
ة )أو أي جزء منها( أو االستفادة من  الُمضارب)بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( استخدام أصول    للُمضارب يحق  أنه    )أ(

ة )أو أي جزء منها( في تسديد المدفوعات فيما يتعلق بمطالبات كبار الدائنين، ولتجنب الشك، يجب تطبيق  الُمضاربأرباح  
)بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( قادًرا على الوفاء، و/أو    الُمضارب حيث يكون    )أ(هذا االستحقاق في كل من الظروف  

جل الحل، أو اإلفالس، أو الفسخ، أو التصفية )أو أي حدث  حيث تم إصدار أمًرا، أو تم تمرير قراًرا فعااًل، من أ  )ب(
 )بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك(. للُمضارب مماثل آخر( 

وأرباح ،  لرب المامضاربة  بالمدفوعات )إن وجدت( فيما يتعلق بمضاربة رأس المال، وأرباح    أن حقوقه ومطالباته   )ب(
التعويض، وأي التزامات أخرى ذات صلة تخضع لمطالبات كبار الدائنين، من    ومدفوعات مضاربة رب المال النهائي،  

ة وربح مضاربة رب المال وربح مضاربة رب المال النهائي  الُمضاربحيث أن حقوق ومطالبات الوصي بإعادة رأس مال  
 "(:شروط المالءة، "جميعهايلي ) التعويض وأي التزامات أخرى ذات صلة مشروطة بماومدفوعات 

أن تكون ]الشركة[ )بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( قادرة على الوفاء في جميع األوقات من )وتشمل( اليوم األول    (الا )أو 
من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )أو تاريخ اإلصدار في حالة الفترة األولى من هذا القبيل( إلى )وتشمل( وقت سداد  

 االلتزامات ذات الصلة؛
)بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( على سداد االلتزامات ذات الصلة وأي مدفوعات أخرى مطلوب   قدرة ]الشركة[  )ثانياا(

سدادها في التاريخ ذي الصلة إلى الدائن فيما يتعلق بجميع االلتزامات الرئيسة وجميع اإللتزامات المتساوية وأنها ال تزال  
 قادرة على الوفاء بعد ذلك مباشرة؛ و 

 
ن ويكون لكل مودع منهم عقده الخاص ،  الممتازون من المودعي  ائنون حيث يكون الد  المختلط  كون أموال حملة صكوك المضاربة في الوعاء العام   8

 وبالتالي سيتطلب األطراف إلى النظر في شروط وأحكام كل عقد إيداع على أساس كل حالة على حدة. 
 الترتيب(، وهما:  األصالة و هناك مسألتان فيما يتعلق بترتيب الديون عند تصفية أموال الشركة  )األولوية في سداد الديون، أي ❖

 إعطاء األولوية لديون االمتياز العامة مثل الرسوم الحكومية، والضرائب وما في حكمها على الديون الخاصة.أواًل: 
دائنين مدين ودائنيه على أن يكون لبعض الثانًيا: إعطاء األولوية لديون االمتياز الخاصة على الديون العادية/المنتظمة، ويكون االمتياز الخاص مقدًما على أساس االتفاق بين ال

 األولوية على غيرهم عند استحقاق الحقوق. 
ية هذا عند توقيع االتفاقية، ألنه التفضيل )أي األصالة و الترتيب( في هاتين المسألتين المذكورتين أعاله ليس له أي تأثير شرعي إذا كان األطراف على علم بترتيب األفضل

 نازل عن بعض حقه، كما هو إذا تنازل الدائن عن نصيبه من الدين عند إفالس المدين أو إعساره. بتوقيع االتفاقية يكون الدائن من المرتبة الثانية قد ت
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رأس المال )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األرباح المحتجزة( لـ ]الشركة[ أكبر من    أن يكون إجمالي  )ثالثاا(
الصفر في جميع األوقات من )وتشمل( اليوم األول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )أو تاريخ اإلصدار في حالة  

 الفترة األولى من هذا القبيل( إلى )وتشمل( وقت دفع الشهادات؛ 
عدم   حدث )  5.5تخضع مدفوعات أرباح مضاربة رب المال )إن وجدت( أو أرباح مضاربة رب المال النهائية للفقرة    )ج(

 (؛ و خيار عدم الدفع) 5.6 الفقرةفقط ( مضاربة رب المال ( و )في حالة أرباح الدفع
إذا صدر أمر إفالس فيما يتعلق  إلى الحد الذي ال يتم فيه استيفاء أي من شروط المالءة في الوقت المناسب أو    )د(

دون سوف تسقط  االلتزامات ذات الصلة  فيما يتعلق بمن قبل محكمة في ]*[، فإن جميع مطالبات الوصي    الُمضارب ب
 فيما يتعلق بااللتزامات ذات الصلة.  الُمضارب دفع أي مدفوعات أخرى من قبل 

 

 الهدف  2.3
من قبل   مقيدة(ال)المضاربة غير    غير المقيد   المزجة على أساس  الُمضاربة هو استثمار رأس مال  الُمضاربالهدف من  

العام وجني األرباح منها وفًقا لخطة ة  الُمضاربفي أنشطته التجارية العامة التي يتم تنفيذها من خالل مجمع    الُمضارب 
ة أو أي استثمار من قبل مضارب رأس مال الُمضارببأن الوصي غير ملزم بمراقبة    الُمضارب يقر الوصي و االستثمار، و 

 ة.الُمضارب
 الحالة 2.4

 بموجب هذه االتفاقية يجب أن:  للُمضارب التزامات الدفع  2.4.1
 ؛للُمضارب  شريحة األولىالمال التشكل رأس  )أ(

 ؛للُمضارب ومشروطة وتابعة  ،وغير مضمونة ، تشكل التزامات مباشرة )ب(
 وثانوية بالنسبة إلى جميع اإللتزامات الرئيسة ولكن ليس أكثر من ذلك وال خالف ذلك؛ تصنف تبعية  )ج(
 ؛ و تصنف متساوية مع جميع اإللتزامات المتساوية األخرى  )د(
مع مراعاة استيفاء شروط المالءة )على النحو المحدد أدناه( في الوقت المناسب ولم يصدر أمر إفالس بخصوص   )هـ(

 من قبل محكمة في ]*[،تصنف في األولوية فقط بالنسبة إلى جميع اإللتزامات الثانوية. الُمضارب 
ال ُيسمح للوصي المطالبة أو ممارسة أي حق في المقاصة، أو االدعاء المقابل، أو التخفيف، أو أي تعويض   2.4.2

ة أو  الُمضاربالناشئ عن أو فيما يتعلق ب   الُمضارب له من قبل  آخر مشابه قد يكون له فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة  
أو االدعاء المقابل، أو عن جميع الحقوق في المقاصة،    هذه اإلتفاقية، ويتنازل الوصي بموجب هذا دون قيد أو شرط

 التخفيف، أو أي تعويض آخر مشابه قد يكون له خالف ذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به. 
 

 . خطة االستثمار 3
 : الُمضارب 
 الالزمين؛ بالمهارة والعناية واالهتمام أنه قد أعد خطة االستثمار يقر ويوافق   3.1.1
 لوصي أن خطة االستثمار عادلة ودقيقة من جميع النواحي المادية؛ و يؤكد ويتعهد إلى ا  3.1.2
 ة وهذه االتفاقية باالعتماد على خطة االستثمار. الُمضاربيقر بأن الوصي قد دخل في   3.1.3
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 ة الُمضاربو  9ة  الُمضاربرأس مال . أصول 4
 ة الُمضارب أصول  4.1
 ويوافق على ما يلي:  الُمضارب يقر 

]العملة[  بـعن طريق تحويل رصيد   الُمضارب ]العملة[ إلى ]المبلغ[ في تاريخ هذه االتفاقية بدفع قام الوصي أن  4.1.1
 تفاق؛ اال  ذاللوصي قبل تاريخ  الُمضارب قيمة اليوم نفسه إلى الحساب الذي حدده ب

 و ؛ ة األوليالُمضاربرأس مال يشكل هذا المبلغ أن  4.1.2
أصواًل غير مقسمة  يشكل  ة العام،  الُمضاربة في مجمع  الُمضاربة، بعد استثمار رأس مال الُمضاربأن رأس مال    4.1.3

 "(.ةالُمضاربأصول )"ة العام الُمضاربمجمع على أساس نسبي في 
   10 الدمج 4.2

خالل ة العام  الُمضارب مجمع  ة في األنشطة التجارية العامة التي تتم من خالل  الُمضاربدمج رأس مال    للُمضارب يحق  
قتطع  أن    الُمضارب قبل حساب أي أرباح مضاربة أو أرباح مضاربة نهائية الربح يجب على  ي  أن  شريطةة،  الُمضاربفترة  

النسبة المخصومة مساوية لنسبة  ألغراض هذا الحساب، يجب أن تكون  ، و لحسابه الخاص   ةنسبة من أي أرباح مكتسب
 ( قيمة األصول المختلطة. ثانًيا( إلى )ة الُمضاربباستثناء أصول ( قيمة األصول المختلطة )أوالً )

 الشهادات 4.3
 ة. الُمضاربة في الُمضاربرأس مال تثبت هذه االتفاقية مساهمة الوصي في    4.3.1
حاملي الشهادات وأن إلى  ، بصفته جهة اإلصدار، قد أصدر شهادات  الوصييقر الطرفان ويوافقان على أن    4.3.2

 الشهادات: 
 ة؛ و ي مان ئتصول األاألفي  مقسمةتمثل حصة ملكية غير   )أ(

 ]الشركة[. األساسي لـ مال التشكل رأس  )ب(
 

 11ة  الُمضارب. ربح 5
 ة الُمضاربة النهائي في تاريخ انتهاء الُمضاربربح  5.1

(  التحفيزي   ة والدفعالُمضاربة النهائي في تاريخ انتهاء  الُمضاربربح  )  5.9  والفقرة(  حدث عدم الدفع)  5.5مع مراعاة الفقرة  
 ة: الُمضاربفي تاريخ انتهاء  الُمضارب (، يجب على ةالُمضاربمعاملة ) 2.2 والفقرة

 
. ويجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة. نقدااألصل في رأس مال المضاربة أن يكون  :رأس المال و شروطه ( الُمضاربة:13رقم ) المعدلالشرعي  معيار أيوفي  9

   .الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفينوتعتمد فى هذه 
 غيره.على المضارب أو  يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلوما علما نافيا يا للجهالة من حيث الصفة والقدر. ال يجوز أن يكون رأس المال ديًنا لرب المال

 يشترط إلنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم  رأس مال المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.
 

اآلآلخر ويقسم الربح الحاصل على المالين  إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكا بماله ومضاربا بمال  ( الُمضاربة:13رقم ) المعدلالشرعي  معيار أيوفي  10
 فيأخذ المضارب ربح ماله، ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه..

 
نافيا للجهالة ومانعا  للمنازعة. وأن يكون ذلك على يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علما   :( الُمضاربة: أحكام الربح وشروطه13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )  11

   .أساس نسبة مشاعة من الربح العلى أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال
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"( )إن وجد( بين  ة النهائيالُمضاربربح  ة النهائية )"الُمضاربة على فترة توزيع أرباح  الُمضاربتوزيع مبالغ أرباح    5.1.1
 (؛ و ةالُمضارب توزيع أرباح ) 5.3 الفقرةالمنصوص عليها في  األرباحالطرفين، وفًقا لنسبة المشاركة في 

 "(.ربح مضاربة رب المال النهائية النهائي )إن وجد( )"الُمضاربأن يدفع إلى الوصي حصته من ربح  5.1.2
 ة الُمضاربربح  5.2

(، يجب على  ةالُمضارب معاملة  )  2.2  والفقرة(  عدم الدفع  خيار)  5.6  والفقرة(،  حدث عدم الدفع)  5.5مع مراعاة الفقرة  
 : الُمضارب ة من قبل للُمضارب التنضيض الحكميفي كل تاريخ توزيع أرباح مضاربة، على أساس  الُمضارب 
 ة ذات الصلة )إن وجدت( بين األطراف؛ و الُمضاربة على فترة توزيع أرباح الُمضاربتوزيع أرباح   5.2.1
 "(،ربح رب المالة )إن وجد( )"الُمضاربالوصي من ربح دفع حصة  5.2.2

 ( أدناه.ةالُمضاربتوزيع أرباح ) 5.3  الفقرةالموضحة في  األرباحوفًقا لنسبة المشاركة في 
  12 ة الُمضاربتوزيع أرباح  5.3

 )إن وجد( وفًقا لنسبة المشاركة في األرباح التالية:  ةة النهائيالُمضارب وأرباحة  الُمضارب أرباحسيتم توزيع 
 (، و %[ )] المائة[ ب ] رب المال(، بصفتهالوصي ) 5.3.1
 (.%[ )] المائة[ ب ] الُمضارب  5.3.2

   ةالُمضارب  احتياطي 5.4
 يتفق الطرفان على ما يلي:   5.4.1

  ة النهائي الُمضاربربح  )  5.1)وفًقا لتقديره الخاص ولكن وفًقا لما هو منصوص عليه في الفقرة    الُمضارب إذا اختار    )أ(
أرباح  كون  تة أو  الُمضاربأرباح  (، حسب مقتضى الحال( دفع  ةالُمضارب   أرباح)  5.2  والفقرة(  ةالُمضاربفي تاريخ انتهاء  

مضاربة رب المال   تكون أرباحرب المال أو  مضاربة  الدفع بموجب هذه االتفاقية وأرباح    ةة النهائي مستحق الُمضارب
ة  الُمضاربة، أو تاريخ انتهاء  الُمضاربالدفع إلى الوصي في أي تاريخ لتوزيع أرباح    ةالنهائي )حسب مقتضى الحال( مستحق

مبلغ    فإنه يتم قيد   أكبر من مبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت،  ،مضاربة رب المال النهائيأرباح  في حالة  
مضاربة رب أرباح  مضاربة رب المال أو  أرباح  يتم تخفيض  "( و ةالُمضارباحتياطي  أي فائض في حساب احتياطي )"

 الدفع للوصي وفًقا لذلك؛ ةالمال النهائي )حسب مقتضى الحال( المستحق
لن   )ب(من خالل حساب دفتر األستاذ لقيد الدفتر،    الُمضارب من قبل  يجب أن يسجل  ة )أ(  الُمضارباحتياطي    )ب(

 ة؛ و الُمضارب ينعكس في حسابات يجب أن   )ج(و  ،يكون مطلوًبا االحتفاظ به في حساب بنكي محدد منفصل
في أي وقت قبل تاريخ ة )وفًقا لتقديره الخاص(  الُمضاربخصم المبالغ المستحقة لحساب احتياطي    للُمضارب يحق    )ج(

 أن شريطةة واستخدام هذه المبالغ ألي غرض من أغراض الشركة )بالطريقة التي تراها الشركة مناسًبا(، الُمضاربانتهاء 
احتياطي  )  5.4.2  ةالفرعي   للفقرةوفًقا    نقص ة إذا لزم األمر لتمويل  الُمضارب يتم سداد هذه المبالغ من قبله إلى احتياطي  

 ( أدناه.ةالُمضارب

 
بة التوزيع في أي ( الُمضاربة: يجب أن يتم االتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نس 13رقم )  المعدلالشرعي    معيار أيوفي   12

    وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا االتفاق.
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ة  الُمضاربربح  )  5.1)وفًقا لتقديره الخاص ولكن وفًقا لما هو منصوص عليه في الفقرة    الُمضارب إذا اختار    5.4.2
كون  تة أو  الُمضاربتوزيع أرباح  (، حسب مقتضى الحال(  ةالُمضاربربح  )  5.2( والفقرة  ةالُمضاربتاريخ انتهاء    النهائي في

مضاربة رب المال أرباح  الدفع بموجب هذه االتفاقية وأرباح مضاربة رب المال أو    ةمستحق  ةالنهائية  الُمضاربأرباح  
ة  الُمضاربة، أو تاريخ انتهاء  الُمضاربالدفع إلى الوصي في أي تاريخ لتوزيع أرباح    ةالنهائي )حسب مقتضى الحال( مستحق

  13؛الُمضارب فإن زيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت، من مبلغ التو  أقلمضاربة رب المال النهائي، أرباح في حالة 
 5.4.1  ةالفرعي   للفقرةة )بعد إعادة قيد المبالغ إليه وفًقا  الُمضارب، يجب أن يستخدم أي مبلغ متاح في احتياطي  أوالً   )أ(

 النقص؛ و (، إن أمكن( لتسديد المدفوعات إلى الوصي من أجل تغطية هذا ةالُمضارباحتياطي )ج( )
النقدية    اد دفعة واحدة أو أكثر من موارده( بسد يختار )ولكنه غير ملزمالخاص( أن    يجوز له )وفًقا لتقديره  ،ثانيًا  )ب(

 الخاصة من أجل تغطية هذا النقص.
اختار    5.4.3 الفرعية    الُمضارب إذا  للفقرة  وفًقا  الخاصة  النقدية  موارده  من  مدفوعات  )  5.4.2سداد    احتياطي )ب( 
مجموع  يشار إلى  ة وعائدات التصفية )الُمضارب(، فسيحق له استرداد هذه المبالغ في تاريخ الحق من احتياطي  ةالُمضارب

 "(.النقصمبلغ تغطية "، بـ الُمضارب هذه المبالغ المستخدمة لتغطية هذا النقص والتي لم يستردها 
 عدم الدفع  حدث 5.5

ة  الُمضاربأرباح  دفع    الُمضارب ُيحظر على  فإنه  "(،  الدفعحدث عدم  األحداث التالية )كل منها، "في حالة حدوث أي من  
ة  الُمضاربأرباح  ة أو  الُمضاربتاريخ انتهاء    في النهائية(  رب المال  دفع أرباح ُمضاربة  ُيحظر عليه  )ونتيجة لذلك،    ةالنهائي 

 ة ذات الصلة:الُمضاربرب المال( في تاريخ توزيع أرباح مضاربة دفع أرباح ُيحظر عليه  )ونتيجة لذلك، 
المبلغ المساوي لمبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت والذي يتعين دفعه من قبل ]الشركة[ من ربح    5.5.1

(، الصلة  مبلغ ربح مضاربة رب المال ذيمضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي، حسب مقتضى الحال )" 
الذي عند تجميعه مع أي توزيعات أو مبالغ مستحقة الدفع من قبل ]الشركة[ )بصفتها مضارًبا أو غير ذلك( في نفس  

،  متساويةالتاريخ )أو بخالف ذلك المستحقة وواجبة الدفع في هذا التاريخ( على أي التزامات أخرى فيما يتعلق بااللتزامات ال
فع ربح مضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي، األرباح القابلة للتوزيع؛ يتجاوز، في التاريخ ذي الصلة لد 

 أو
ة )حسب  الُمضاربة أو تاريخ انتهاء  الُمضاربد ]الشركة[ )بصفتها مضارًبا أو غير ذلك(، في تاريخ توزيع أرباح  ع  تُ   5.5.2

بها   المعمول  التنظيمي  المال  لمتطلبات رأس  الحال(، في خرق  أي مقتضى  بسبب خرق  دفع  قيود  أي  ذلك  )بما في 
 

الربح في المضاربة إال بعد سالمة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة،  جبرت من أرباح العمليات   ( الُمضاربة:13رقم ) المعدلالشرعي  معيار أيوفي  13
ن رأس المال،  الربح الالحق، والعبرة بجملة نتائج األعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة ماألخر فالخسارة  السابقة يجبرها 

رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق  وال يتحمل المضارب منه شيئأ  باعتباره أميًنا ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر اإليرادات يتسلم 
 .ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق االتفاق بينهما
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احتياطات رأسمالية مفروضة على ]الشركة[ من قبل المنظم المالي( أو دفع مبلغ ربح مضاربة رب المال ذي الصلة 
 )حسب مقتضى الحال( إلى الوصي قد يتسبب في انتهاكها لذلك؛ أو

عدم دفع مبلغ ربح مضاربة رب المال ذي الصلة إلى الوصي في تاريخ    الُمضارب من    )أ(يطلب المنظم المالي    5.5.3
عدم قيام الوصي بدفع مبلغ التوزيع    )ب( ة )حسب مقتضى الحال(، أو  الُمضاربة أو تاريخ انتهاء  الُمضارب توزيع أرباح  

افي خسارة خالل الدوري ذي الصلة في تاريخ التوزيع الدوري هذا، في كل حالة، على حساب ]الشركة[ التي تكبدت ص
 الفترة المالية ذات الصلة أو ألي سبب آخر قد تراه ضرورًيا؛ أو 

 لم يتم استيفاء شروط المالءة )أو لن يعد يتم الوفاء بها إذا تم دفع مبلغ ربح مضاربة رب المال ذي الصلة(. 5.5.4
 خيار عدم الدفع  5.6

ختار عدم دفع أرباح مضاربة رب المال إلى الوصي في أي تاريخ لتوزيع  ي وفًقا لتقديره الخاص أن    للُمضارب  يجوز  
فيما يتعلق بربح مضاربة رب المال النهائي المستحق    5.6أال يسري ما سبق في هذا الشرط    شريطةة،  الُمضاربأرباح  

 "(.يار عدم الدفعخة )أي خيار من هذا القبيل هو "الُمضاربالدفع في أي تاريخ انتهاء 
 تنفيذ حدث عدم الدفع أو خيار عدم الدفع 5.7

في حالة خيار عدم الدفع،   (الا )أو   الُمضارب في حالة وقوع خيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع، يتعين على    5.7.1
في حالة حدث عدم الدفع، في أقرب وقت ممكن عملًيا    )ثانياا(أيام تقويمية قبل هذا الحدث، و    7وفي موعد ال يتجاوز  

ة،  الُمضاربة ذي الصلة أو تاريخ انتهاء  الُمضارب بعد ذلك ولكن في موعد ال يتجاوز خمسة أيام عمل قبل تاريخ توزيع ربح  
  22للشرط (، وإلى المفوض وفًقا اإلشعارات ) 20فًقا للشرط و الوصي ووكيل الدفع الرئيس إشعار ال، حسب مقتضى الح

في كل حالة مع تقديم تفاصيل  و (،  اإلشعارات )  17وفًقا للشرط  حاملي الشهادات  إلى  إعالن االئتمان و ( من  اإلشعارات )
 خيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع، حسب مقتضى الحال.

لم يتم  ربح مضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي  لن يكون للوصي أي مطالبة فيما يتعلق بأي    5.7.2
في حالة ربح مضاربة رب المال أو ربح  )خيار عدم الدفع أو  )في حالة ربح مضاربة رب المال فقط(  دفعه نتيجة إما  

حدث عدم الدفع ولن يشكل أي عدم سداد لربح مضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب  مضاربة رب المال النهائي(  
بإجراء أي مدفوعات الحقة فيما يتعلق بأي ربح    الُمضارب لتزم  يالمال النهائي في مثل هذه الظروف حدث الفسخ، وال  

 ة أو غير ذلك(.الُمضاربالنقدية الخاصة، أو من احتياطي  لقبيل )سواء من مواردهمن هذا اغير مدفوع 
ة عن الفترة  الُمضاربسداد، فإن أي ربح من  الحدث عدم    وقععدم السداد أو  خيار    الُمضارب إذا اختار  في حالة    5.7.3

  .ةالُمضاربإلى احتياطي  الُمضارب لم يتم دفعه إلى الوصي في مثل هذه الظروف سوف يقيد من قبل  الذي ذات الصلة 
ة )وفًقا لتقديره الخاص( في أي وقت قبل تاريخ انتهاء  الُمضاربخصم المبالغ المستحقة لحساب احتياطي    للُمضارب يحق  و 

ة إذا  الُمضارباد هذه المبالغ من قبله إلى احتياطي  يتم سد   بشرط أنة واستخدام هذه المبالغ ألغراضه الخاصة  الُمضارب
 (. ةالُمضارباحتياطي )  5.4.2 ةالفرعي  الفقرةبموجب  النقص لزم األمر لتمويل 

 القيود على توزيع األرباح واالسترداد  5.8
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خيار عدم الدفع أو وقع حدث عدم الدفع فيما يتعلق بدفع ربح مضاربة رب المال أو ربح    الُمضارب   اختارإذا  في حالة  
"(، األرباح  تاريخ إيقاف توزيع )"فإنه، اعتباًرا من تاريخ خيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع  مضاربة رب المال النهائي،  

 بما يلي:  الُمضارب لن يقوم 
زيعات أرباح أو إجراء أي مدفوعات أخرى، وسوف يضمن عدم إجراء أي اإلعالن عن أو دفع أي توزيع أو تو   5.8.1

توزيع أو توزيعات أرباح أو مدفوعات أخرى على أي فئة من األسهم صادرة عن ]الشركة[ )بخالف ما إذا كان هذا التوزيع  
 قبل تاريخ إيقاف توزيع األرباح(؛ أو  هاتم اإلعالن عن أي دفعة أخرى  أو توزيعات األرباح أو

إعالن أو دفع ربح أو أي توزيع آخر على أي من أدواته أو أوراقه المالية األخرى لرأس المالي األساسي في    5.8.2
حقوق الملكية العادية، أو التصنيف، فيما يتعلق بحق دفع ربح أو توزيعات أو مدفوعات مماثلة، بالتساوي مع االلتزامات  

في الوقت المناسب من تأجيل أو عدم إجراء    الُمضارب شروط التي ال تمّكن  ذات الصلة )باستثناء األوراق المالية وهي ال
هذه المدفوعات(، فقط إلى الحد الذي ُيسمح فيه بمثل هذا التقييد على الدفع أو التوزيع بموجب المعايير التنظيمية ذات 

 الصلة لرأس المال األساسي المطبقة من وقت آلخر؛ أو 
الصادرة عن ]الشركة[ أو شرائها، أو إلغائها، أو تخفيضها أو الحصول عليها بشكل  استرداد األسهم العادية    5.8.3

 مباشر أو غير مباشر؛ أو 
استرداد حقوق الملكية العادية األخرى لرأس المال األساسي، أو شرائها، أو إلغائها، أو تخفيضها أو الحصول   5.8.4

، فيما يتعلق بالحق في سداد رأس المال، بالتساوي  الُمضارب عليها بطريقة أخرى أو أي أوراق مالية صادرة عن تصنيف  
مع االلتزامات ذات الصلة )باستثناء األوراق المالية التي تنص شروطها على استرداد أو تحويل إلزامي إلى حقوق ملكية(، 

ض أو االستحواذ بموجب فقط إلى الحد المسموح به في مثل هذا التقييد على االسترداد، أو الشراء، أو اإللغاء، أو التخفي
 المعايير التنظيمية ذات الصلة برأس المال األساسي المطبقة من وقت آلخر، 

التالية من ربح مضاربة رب المال أو )حسب مقتضى الحال( ربح   يتم وإلى أن يتم سداد الدفعة  في كل حالة ما لم 
أن مبلغًا مساوًيا لذلك قد تم تنحيته جانًبا أو توفيره    مضاربة رب المال النهائي بعد تاريخ إيقاف توزيع األرباح بالكامل )أو

 بالكامل على النحو الواجب لصالح الوصي(. 
 ة والدفع التحفيزي الُمضاربة النهائي في تاريخ انتهاء الُمضاربربح  5.9

ة النهائي )إن وجد( وفًقا  الُمضارببحساب وتوزيع ربح    الُمضارب ة، يقوم  الُمضاربيتفق الطرفان على أنه في تاريخ انتهاء  
 (، وفي القيام بذلك:ةالُمضارباحتياطي ) 5.4( والفقرة  ةالُمضاربة النهائي في تاريخ انتهاء الُمضاربربح ) 5.1للفقرة  

لغ التوزيع الدوري سيكون ربح مضاربة رب المال النهائي المستحق الدفع للوصي )إذا تم إنشاؤه( مبلًغا مساوًيا لمب  5.9.1
 النهائي؛ و 

ة،  الُمضارب(، يجب دفع رصيد المبالغ المستحقة لحساب احتياطي  ةالُمضارباحتياطي  )  5.4.3وفًقا للفقرة الفرعية    5.9.2
للتصفية بالكامل على أساس من التصفية    الُمضارب خيار  )  7.3بعد دفع جميع المبالغ المستحقة للوصي وفًقا للفقرة  

 بموجب هذه االتفاقية.  كرسوم تحفيزية على أدائه الُمضارب ( إلى البنّاءةالنهائية 
للفقرة الفرعية  وفًقا    الُمضارب إلى  يقر الوصي بأنه لن يكون له أي استحقاق فيما يتعلق بأي مبالغ فائضة يتم دفعها  و 

 ( أعاله. ة والدفع التحفيزي الُمضارب ة النهائي في تاريخ انتهاء الُمضارب ربح ) 5.9.2
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 ة الُمضاربحسابات  5.10
أي قانون أو الئحة من خالل القيام بذلك، يجب على   الُمضارب أال يخرق    وبشرطإذا طلب الوصي ذلك،    5.10.1
 .الوصية إلى الُمضاربيوًما من هذا الطلب تقديم نسخة من حسابات ]  [في غضون  الُمضارب 
بحيث تمثل بشكل    الُمضارب ة التي يقدمها  الُمضارببإعداد كل مجموعة من حسابات    الُمضارب يجب أن يقوم    5.10.2

 ة. الُمضاربة للفترة التي تتعلق بها حسابات للُمضاربعادل الوضع المالي 
 فرض الضرائب   5.11

( إلى الوصي يجب أن تكون خالية وصافية  الُمضارب جميع المدفوعات بموجب هذه االتفاقية من قبل ]الشركة[ )بصفتها  
وبدون اقتطاع أو خصم لصالح أو على حساب، الضرائب، أو الجبايات، أو الرسوم، أو األتعاب، أو التقييمات أو أي 

أو المحتجزة أو المقدرة من قبل أو نيابة عن أي سلطة قضائية  أو المحصلة  رسوم أخرى مهما كانت طبيعتها، المفروضة  
أو التي يتم فرضها من قبل أو نيابة عن أي سلطة قضائية ذات صلة )على النحو المحدد هنا( "(، الضرائبذات صلة )"

في هذه الحالة، و/أو في حالة دفع مبالغ  ، و ما لم يكن هذا االستقطاع أو الخصم مطلوًبا بموجب القانون "(  الضرائب)"
(، ستدفع ]الشركة[ هذه الضرائب و/أو الضرائب فرض  [ )13فيما يتعلق بالشهادات وفًقا للشرط ]الوصي  إضافية من قبل  

]العملة[ عن طريق التحويل البنكي لقيمة    بـالمبالغ المساوية لهذه المبالغ اإلضافية عن طريق الدفع إلى حساب المعاملة  
تم  لدفع إلى الوصي  و/أو  ا  ن الممكن أن يكون مستحًقا وواجب ليوم نفسه بحيث يستلم الوصي كامل المبلغ الذي كان ما

 .فيما يتعلق بالشهادات استالمه من قبل الوصي 
 السعر المطبق  5.12

ة وفي كل تاريخ إعادة تعيين بعد الُمضاربمعدل ربح  تعيين  ستتم إعادة تعيين السعر المطبق في تاريخ إعادة    5.12.1
سنوات ذي الصلة في تاريخ تحديد السعر المطبق ذي ]   [لمدة    ذلك على أساس إجمالي الهامش ومعدل إعادة تعيين

 ا للشروط.حساب وفقً الالصلة، على النحو الذي يحدده وكيل 
يجب أن يكون تحديد السعر المطبق من قبل وكيل الحساب )في حالة عدم وجود خطأ واضح( نهائًيا وملزًما   5.12.2

 لجميع األطراف. 
 

  14. الشطب في حالة عدم الجدوى 6
اعتباًرا من )وتشمل( تاريخ السريان، وبعد حدوث تاريخ السريان، يجب على ]الشركة[   6تسري أحكام هذه الفقرة    6.1

( من اإلشعارات )  22(، ( وإلى المفوض وفًقا للفقرة  اإلشعارات )  20  للفقرةإرسال إشعاًرا بهذا المعنى إلى الوصي وفًقا  
 (.اإلشعارات [ )17وإلى حاملي الشهادات وفًقا للشرط ] ،إعالن االئتمان

 (.الشطب في حالة عدم الجدوى ) 6.3في حالة وقوع حدث عدم الجدوى، سيتم إجراء عملية شطب وفًقا للفقرة   6.2
في يوم العمل الثالث الذي يلي التاريخ الذي يقع فيه حدث عدم الجدوى هذا )أو في أي تاريخ سابق على النحو    6.3

ة ويقوم الوصي بعد ذلك  الُمضارببإخطار الوصي بذلك وفًقا التفاقية    الُمضارب المحدد من قبل المنظم المالي(، يقوم  
"(، وستحدث عملية الشطب في تاريخ  إشعار عدم الجدوى ط )"و شر بإخطار حاملي الشهادات ووكيل الدفع الرئيس وفًقا لل

 
حين أن هذا    في بعض الواليات القضائية، واعتماًدا على النظام التنظيمي في تلك الوالية القضائية، من الممكن تحويل الشهادات إلى حقوق ملكية، وفي:  حوظة مل    14

 في جميع الواليات القضائية، وبالتالي يجب النظر في حقوق وإجراءات التحويل على أساس معاملة محددة.غير ممكن 



20 
 

تفاقية تلقائًيا وال يحق للوصي المطالبة بأي مبالغ  هذا اإلشطب حدث عدم الجدوى، واعتباًرا من هذا التاريخ، سيتم إنهاء 
 ة. الُمضاربتتعلق بأصول 

 

 16  ةالُمضاربتصفية 15. 7
  البنّاءة التصفية النهائية  )  7.3.1  ةالفرعي   للفقرة ة كلًيا ولكن ليس جزئًيا وفًقا  للُمضاربأي تصفية نهائية بناءة  تخضع    7.1
  7.3الفقرة الفرعية  ( أو  الضرائب فرض  بسبب    البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.2  ةالفرعي  الفقرة  أو  (،الُمضارب   خيارفي  

 ( للشروط التالية: حدث رأس المالبسبب  البنّاءةالنهائية التصفية ) 3.
 مسبقة من المنظم المالي؛ (، الحصول على موافقة باستثناء الحد الذي لم يعد المنظم المالي يطلب ذلك) 7.1.1
( في الوقت الذي يتم فيه تقديم اإلشعار ذي الصلة، يكون  باستثناء الحد الذي لم يعد المنظم المالي يطلب ذلك)  7.1.2

 ملتزًما بمتطلبات رأس المال التنظيمي المعمول بها؛  الُمضارب 
، ستكون ]الشركة[ ملتزمة البّناءة)باستثناء الحد الذي لم يعد المنظم المالي يطلب ذلك( فوًرا بعد هذه التصفية    7.1.3

 التنظيمي المعمول بها؛بمتطلبات رأس المال 
 استيفاء شروط المالءة؛ و 7.1.4
الفقرة  ( أو  بسبب الضرائب   البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.2وفًقا للفقرة الفرعية    البّناءة)في حالة التصفية النهائية    7.1.5
لتصفية    الُمضارب ( فقط( الظرف الذي يخول اختيار  حدث رأس المالبسبب    البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.3الفرعية  
 بسبب   البنّاءة التصفية النهائية  )  7.3.3الفقرة الفرعية  ة هو تغيير في القانون أو الالئحة )بما في ذلك في حالة  الُمضارب

من قبل  الالئحة  تفسير هذا القانون أو  أو تغيير في    (، متطلبات رأس المال التنظيمي المنطبقة( في ]*[حدث رأس المال
  ، أو سيصبح، ساري المفعول في تاريخ هذه االتفاقية وهو التغيير الذي يصبحأي محكمة أو سلطة يحق لها القيام بذلك 

 .أو بعده
  البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.1 ةالفرعي  للفقرةوفًقا    ( الا أو )  جزئًياة كلًيا ولكن ليس للُمضارب  بَناءة أي تصفية نهائية    7.2

ة أو أي تاريخ توزيع أرباح مضاربة بعد  للُمضاربمعدل الربح    تعيين( قد تحدث فقط في تاريخ إعادة الُمضارب في خيار  
التصفية  )  7.3.3( أو الفقرة الفرعية  بسبب الضرائب   البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.2( وفًقا للفقرة الفرعية  2ذلك و )
تاريخ توزيع أرباح   كان)سواء  هذه االتفاقية أو بعده  حدث رأس المال( قد تحدث في أي تاريخ في بسبب   البّناءةالنهائية  
 (.أم ال مضاربة

 :البّناءةللتصفية كلًيا على أساس التصفية النهائية  الُمضارب خيار  7.3

 
 أحداث التصفية األخرى يجب أن تؤخذ في االعتبار على أساس معاملة محددة.مالحظة:    15
يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره )تحققه( في عمليات  المضاربة، ولكنه ملك غير مستقر إذ  ( الُمضاربة:  13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )    16

ين تحت الحساب ويراجع ما دفع  يكون محبوسا وقاية لرأس المال فاليتأكد إال بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرف
رف بالتنضيض الحقيقي،  مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يع

وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة   .ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة
حالية )أي ما يقابل تخفيض مبلغ  الديون المشكوك في تحصيلها. والتؤخذ في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين )سعر الفائدة(، والمبدأ الحسم على أساس القيمة ال

 .الدين لتعجيل سداده( 
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( الدائنين  المدفوعات لكبار)  2.2.2الفقرة الفرعية  ،  7  الفقرة  همع مراعاة هذ   :الُمضارب التصفية النهائية في خيار    7.3.1
يًوما وال    15ال يقل عن  مسبًقا  إشعاًرا  )وفًقا لتقديره الخاص(، من خالل إعطاء    للُمضارب (، يجوز  الحالة)  2.4  والفقرة

(، والذي يجب أن يكون إشعاًرا غير قابل اإلشعارات )  20  ةللفقر صي وفًقا  يوًما من اإلشعار المسبق للو   20  يزيد عن
ة  الُمضارب (، اختيار تصفية  طلب الوصي)ب([ )خيار    10.1لإللغاء ويشكل تعليمات إلى الوصي ألغراض الشرط ]

( الً أو االتفاقية ألغراض )( من هذه  ةالُمضارب تصفية تاريخ انتهاء  )  2.2.1  للفقرة الفرعيةبالكامل ولكن ليس جزئًيا وفًقا  
ة النهائي في تاريخ  الُمضارب  ربح)  5.9  للفقرة ، وفًقا  (ثانًيا)  ،وصيال"( إلى  ةالُمضاربرأس مال    فسخ إعادة رأس المال )"

، استرداد مبلغ تغطية  (ثالًثا)؛ و   الوصي( دفع ربح مضاربة رب المال النهائي إلى  ة والدفع التحفيزي الُمضاربانتهاء  
 ة.الُمضارب "( في تاريخ انتهاء عائدات التصفية( "ثالًثا  3( و )ثانًيا( و )الً أو )إن وجد( )إجمالي )النقص 
الفقرة  النهائية بسبب الضرائب   البنّاءةالتصفية    7.3.2 الفقرة الفرعية  7: مع مراعاة هذا  لكبار )  2.2.2،   المدفوعات 
من خالل تقديم إشعاًرا   (،وفًقا لتقديره الخاص )  للُمضارب (، عند وقوع حدث ضريبي، يجوز  الحالة )  2.4( والفقرة  الدائنين

( )يجب أن يكون اإلشعار غير اإلشعارات )  20يوًما إلى الوصي وفًقا للفقرة    20يوًما وال يزيد عن    15ال يقل عن    ا مسبقً 
((، اختيار  الضرائب   سترداد أو التغيير بسبب اال([ ))ج  10.1قابل لإللغاء ويشكل تعليمات إلى الوصي ألغراض الشرط ]

( من هذه االتفاقية  ةالُمضارب  تصفية تاريخ انتهاء)  2.2.1ة بالكامل ولكن ليس جزئًيا وفًقا للفقرة الفرعية  الُمضاربتصفية  
 ة.الُمضاربألغراض دفع عائدات التصفية إلى الوصي في تاريخ انتهاء 

)المدفوعات   2.2.2الفقرة الفرعية  و ،  7الفقرة    همع مراعاة هذ   النهائية بسبب حدث رأس المال:  البنّاءةالتصفية    7.3.3
)وفًقا لتقديره الخاص(، من خالل   للُمضارب (، عند وقوع حدث رأس المال، يجوز  الحالة)  2.4لكبار الدائنين( والفقرة  

( )يجب أن يكون  اإلشعارات )  20يوًما إلى الوصي وفًقا للفقرة    20يوًما وال يزيد عن  15ال يقل عن  إشعاًرا مسبًقا  تقديم  
رأس   االسترداد أو التغيير لحدث )  ([)ج  10.1اإلشعار غير قابل لإللغاء ويشكل تعليمات إلى الوصي ألغراض الشرط ]

تصفية   اختر  الفرعية  الُمضاربالمال((،  للفقرة  وفًقا  جزئًيا  ليس  ولكن  كلًيا  انتهاء  )  2.2.1ة  تاريخ  (  ةالُمضاربتصفية 
 ة.الُمضاربانتهاء في تاريخ التصفية إلى الوصي عائدات ألغراض دفع 

 

للفقرة الفرعية    ة:الُمضاربشروط فسخ رأس مال    7.3.4 بّناءة كلًيا وفًقا    التصفية النهائية )  7.3.1أي تصفية نهائية 
التصفية  )  7.3.3( أو الفقرة  بسبب الضرائب   البنّاءةالنهائية  التصفية  )  7.3.2الفقرة الفرعية  أو  (،  الُمضارب بخيار    البنّاءة

للحد األدنى  المساوي  ة  الُمضارب  فسخ رأس مالأيًضا ألن يكون  سيخضع ( أعاله  دث رأس المالبسبب ح  البنّاءةالنهائية  
( )يشار إلى تطبيق  عواقب النقص )  7.3.6( أدناه إلى  النقص )  7.3.5  الفقرات الفرعيةمن المبالغ المنصوص عليها في  

 "(.ةالُمضارب فسخ رأس مالشروط هذه الحدود بعبارة "
ة بالكامل، ولكن ليس جزئًيا، على  الُمضارب، وفًقا لتقديره الخاص، خياره في تصفية  الُمضارب إذا مارس    النقص:  7.3.5

أو (،  الُمضارب خيار  في    البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.1ة وفًقا للفقرة الفرعية  للُمضارب  البّناءةأساس التصفية النهائية  
بسبب    البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.3( أو الفقرة الفرعية  بسبب الضرائب   البنّاءةالتصفية النهائية  )  7.3.2الفقرة الفرعية  

( قد  الُمضارب الشركة[ )بصفتها  ]تكون    ة،الُمضاربمضاربة أقل من رأس مال  ( وكان فسخ رأس المال  حدث رأس المال
ونتيجة لهذا الخرق، يكون الوصي قد تكبد خسارة بمبلغ يساوي الفرق بين رأس  فسخ رأس المال مضاربة  انتهكت شروط  

  ."(النقص)"وفسخ رأس المال مضاربة ة الُمضاربمال 
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 إما: الُمضارب (، يجب على النقص ) 7.3.5في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الفرعية   عواقب النقص:  7.3.6
المضي في التصفية النهائية    للُمضارب ة، وبناًء عليه ال يجوز  الُمضاربة في  الُمضارباالستمرار في استثمار رأس مال    )أ(

 التصفية؛ أو  عائدات ة ونتيجة لذلك لن يتم توزيع  للُمضارب البّناءة
)التكاليف،   12  الفقرة  ة وتعويض الوصي عن النقص )وفًقا لشروطللُمضارب  البّناءةالشروع في التصفية النهائية    )ب(

]الشركة[ الفقرة الفرعية  ال تنتهك    بشرط دائماا أن(، وتحويل عائدات التصفية إلى حساب المعاملة،  واألضراروالتعويضات  
 (.حدث عدم الدفع) 5.5( والفقرة  المدفوعات لكبار الدائنين) 2.2.2
 الشراء  7.3.7

[ لمتطلبات الُمضارب امتثال ] )ب(على موافقة خطية مسبقة من المنظم المالي، و  الُمضارب حصول  )أ(مع مراعاة  )أ(
أو أي   للُمضارب [ لشروط المالءة في وقت الشراء، يجوز  الُمضارب استيفاء ]  )ج(رأس المال التنظيمية المعمول بها، و  

ء الشهادات في السوق المفتوحة أو  شراإعادة تعيين معدل ربح المرابحة  ، في أي وقت بعد تاريخ  من الشركات التابعة له
ذات   التابعة لهأو الشركة    الُمضارب غير ذلك بالسعر )األسعار( ووفًقا للشروط األخرى التي قد يتم االتفاق عليها بين  

  17. الصلة )حسب مقتضى الحال( وحامل )حاملي( الشهادة ذات الصلة
دفع إللغائها،  التسليم هذه الشهادات إلى أي وكيل    الُمضارب عند أي عملية شراء وفًقا للفقرة )أ( أعاله، يجب على    )ب(

 سمي للشهادات الملغاة.ة بالمبلغ اإلالُمضارب تخفيض رأس مال  يجب وعند هذا اإللغاء، 
 تلقائًيا كلًيا ولكن ليس جزئًيا في الحاالت التالية: ة الُمضاربسيتم تصفية 18  :التصفية النهائية التلقائية 7.4

، أو إفالسه، أو فسخه أو تصفيته  الُمضارب في حالة إصدار أمر في أي وقت، أو تمرير قرار فعال، بسبب حل    7.4.1
   )أو أي حدث مشابه آخر(؛ و/أو

[( ويتخذ الوصي  الشركة[ )أحداث ]12.1وفًقا للشرط ]  الفسخفي حالة وقوع حدث ]الشركة[ وتم تسليم إشعار    7.4.2
 ]الشركة[( )شاملة(،أحداث ) 8.2.5إلى   8.2.1الفرعية   الفقرات أي إجراء محدد في 

رأس  لقة بأرباح ُمضاربة  بأنه يحق للوصي في كل حالة من هذه الحاالت المطالبة بجميع المبالغ المتع  الُمضارب ويقر  
ة النهائي ودفعات التعويض وأية مدفوعات أخرى مستحقة وفًقا لشروط الُمضاربوربح    ،رب المالُمضاربة  وربح    المال،

 :شريطة أنأو التصفية )أو حدث مماثل(،   الفسخأو  ،أو اإلفالس ا الحل،هذه االتفاقية في مثل هذ 
 )د(؛ و  2.2.2)ج( و  2.2.2)ب( و  2.2.2تخضع جميع هذه المطالبات ألحكام الفقرات الفرعية   )أ(

 ة واألحكام ذات الصلة وفًقا لذلك. الُمضاربيجب تفسير اإلشارات الواردة في هذه االتفاقية إلى تاريخ انتهاء  )ب(
 

 
يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة  وصكوك الوكالة بااللستثمار بعد قفل باب االكتتاب وتخصيص    ( صكوك االستثمار:17معيار أيوفي الشرعي رقم )   17

 الصكوك وبدء النشاط في األعيان والمنافع..

 
الفسخ بإرادة أحد طرفيها   :آلتيةاتنتهي المضاربة في الحاالت   ( الُمضاربة:13المعدل رقم ) الشرعي  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي(معيار   18

   بتلف أو هالك مال المضاربة.  .بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إالفي الحاالت التي تلزم فيها باتفاق الطرفين .باعتبارها عقدا غير الزم
( إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة الزمة 1أن عقد المضاربة غير الزم، ويحق ألي من الطرفين فسخه إال في حالتين ال يثبت فيهما حق الفسخ:: )  ألصلالمبدأ العام: ا

 اق الطرفين.( إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال باتف2إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ) 
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 . أحداث ]الشركة[ 8
أو التصفية    ،أو اإلفالسالفسخ،  ، فإن الحق في بدء إجراءات  8أي من األحكام الواردة في هذا الفقرة    على الرغم من  8.1

 2.2.2وفًقا للفقرة الفرعية  وقع فيها حدث ]الشركة[، و يقتصر على الظروف التي    الُمضارب أو اإلجراءات المماثلة ضد  
مضاربة رأس المال، أو أرباح مضاربة رب المال،   فسخال توجد مضاربة رأس المال، أو  ف(،  المدفوعات لكبار الدائنين)

مستحقة  تكون  ة  الُمضارببأو أرباح مضاربة رب المال النهائية، أو أي مدفوعات تعويض أو أي مدفوعات أخرى تتعلق  
رب المال أو ربح مضاربة رب    أيًضا، في حالة أي ربح من ربح مضاربةط المالءة، و الدفع في حالة عدم استيفاء شرو 

أو  عدم السداد،  حدوث  مال النهائي في حالة  لن يتم دفع ربح مضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب الفالمال النهائي،  
ا قد تقصيرً   يكون هناوفًقا لذلك، لن  بإجراء خيار عدم الدفع، و   الُمضارب فقط( يقوم  مضاربة رب المال  )في حالة أرباح  

 أنه حدث في كل حالة من هذه الظروف. يعتبرأو  حدث 
حالة    8.2 إشعار    وقوعفي  تسليم  وتم  ]الشركة[  ]  الفسخحدث  للشرط  ]12.1وفًقا  )أحداث  تصفية  الشركة[  سيتم   ،)]

 ( ويجوز للوصي وفًقا لتقديره:التصفية النهائية التلقائية) 7.4ة وفًقا للفقرة الُمضارب
 ؛ و/أوالُمضارب  لفسخ  دعاوى أو إجراءات أو   ،اتخاذ أي خطوات  8.2.1
 ؛ و/أوالُمضارب  إثبات فسخ 8.2.2
 ؛ و/أوالُمضارب إلفالس اتخاذ أي خطوات، أو إجراءات أو دعاوى  8.2.3
 ؛ و/أوالُمضارب المطالبة بتصفية  8.2.4
تأثير مماثل    الدعاوى غيرها من  أو اإلجراءات أو    ،اتخاذ مثل هذه الخطوات   8.2.5 لها  التي، بموجب قوانين ]*[، 

 أعاله،  8.2.4إلى  8.2.1الفرعية   الفقرات لألحداث المشار إليها في 
ة وربح مضاربة رب المال و/أو ربح مضاربة رب المال النهائي و/أو  الُمضارب )في كل حالة لجميع مبالغ رأس مال  

األخرى(، بشرط أال يتخذ   ووثائق المعامالت االتفاقية وفًقا لهذه االتفاقية  المبالغ األخرى المستحقة للوصي عند إنهاء هذه  
في حساب المعاملة   الُمضارب فيما يتعلق بأي مبلغ دفعه    الُمضارب ضد    دعاوى أو إجراءات أو    ،الوصي أي خطوات 
 في الحاالت التي فشل فيها الوصي  في دفع هذا المبلغ لحاملي الشهادات وفًقا للشروط.  ت وفًقا لوثائق المعامال

 الُمضارب ضد    الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،يجوز للوصي، وفًقا لتقديره ودون إشعار آخر، أن يرفع مثل هذه الخطوات   8.3
ة  الُمضاربرأس مال  هذه االتفاقية )بخالف سداد  بموجب    للُمضارب أو شرط ملزم    حكمإلنفاذ أي    ا مناسبةيراه  بالطريقة التي

رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي(   مضاربةة أو دفع تعويض أو استيفاء أي ربح الُمضارب  فسخ رأس مالأو 
مبالغ،  دفع أي مبلغ أو الدعاوى، بأو اإلجراءات أو    ، أي من هذه الخطوات رفعه  بحكم    ،ملزًما  الُمضارب أال يكون    بشرط

 نقًدا أو غير ذلك، في وقت أقرب مما كان يمكن دفعه وفًقا لهذه االتفاقية. 
مضاربة  وأرباح  ة  الُمضاربرأس مال  لجميع مبالغ   للوصي  متاحة  الُمضارب ضد    سبل انتصافأي  هناك  لن يكون    8.4

إنهاء هذه االتفاقية وفًقا لهذه رب المال وربح مضاربة رب المال النهائي و/أو المبالغ األخرى المستحقة للوصي عند  
 [(. الشركة] أحداث ) 8.3و  8.2ين تاألخرى، بخالف ما هو منصوص عليه في الفقر  ت االتفاقية ووثائق المعامال
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 19. التأكيدات 9
 أو غير ذلك(:  اويضمن للوصي في تاريخ هذه االتفاقية )بصفته ُمضاربً  الُمضارب  يؤكد 

  ين الكامل  والصالحيةبشكل صحيح بموجب قانون ]*[ مع السلطة    و قائمعلى النحو الواجب وه  تأسيسهتم    أنه  9.1.1
 لتسيير أعمالها؛ 

  ها وتسليم  هاإصدار سيشكل  عند التنفيذ المناسب،  أنه  ، و هذه االتفاقية على النحو الواجب   تنفيذ   قام بتفويض   أنه  9.1.2
والملزمة والقابلة للتنفيذ، مع مراعاة أي مؤهالت واردة في أي رأي قانوني يتم تسليمه إلى   ،والصالحة  ،االلتزامات القانونية

 فيما يتعلق بهذه االتفاقية؛  الوصي
]*[ وال يتعارض مع أحكام وثائقها الدستورية ولن يؤدي  لـ  أي قانون أو الئحة  لن ينتهك  تنفيذ هذه االتفاقية  أن    9.1.3

  لتزم أو ممتلكاتها بموجبها يفيها أو التي    اطرفً   يكون   اتفاقصيًرا بموجب أي صك أو  إلى أي خرق لشروط أو يشكل تق
 ؛ و بها

على علم بأي تغيير جوهري في   أنه ليسباستثناء ما تم اإلفصاح عنه سابًقا في أي معلومات متاحة للجمهور،    9.1.4
]الشركة[ والشركات التابعة لها منذ ]*[، ولم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في توقعات   لـالمركز المالي أو التجاري 

 ]الشركة[ والشركات التابعة لها منذ ]*[.
 

  21التعهد واإلقرار 20  .10
   الُمضاربتعهد   10.1

أو   ،التفويضات بالفعل( على جميع    ابأنه سيحصل )إلى الحد الذي لم يتم الحصول عليه  الُمضارب يتعهد    10.1.1
أو التسجيالت المطلوبة    ات،التوثيقأو    أو التقديمات،  ،اإلعفاءات أو    ،التراخيص أو    ،القرارات أو    ،الموافقات أو    األذونات،

 ة. الُمضارببفيما يتعلق بخطة االستثمار أو غير ذلك فيما يتعلق 
أو غير ذلك(، بما في ذلك على    اُمضاربً ألحكام الشروط المطبقة عليه )بصفته  باالمتثال    الُمضارب يتعهد    10.1.2

 (. قضايا أخرى [ )4.3سبيل المثال ال الحصر الشرط ]
 التعهد في حالة التغيير  10.2

يلزم فيه تغيير شروط الشهادات وفًقا للشرط ] ( أو االسترداد أو التغيير بسبب الضرائب )ج([ )  10.1إلى الحد الذي 
(، فإن األطراف تتعهد بموجب هذا بإجراء مثل هذه حدث رأس المالبسبب  االسترداد أو التغيير  )د([ )  10.1الشرط ]

أدوات مؤهلة  تظل  التغييرات على هذه االتفاقية حسب الضرورة لضمان أن تصبح الشهادات أو، حسب مقتضى الحال، 
 . لرأس المال األساسي

 ستبدال اإلالتعهد في حالة  10.3

 
   .يشترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فال تنعقد إالبعاقدين كاملي األهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة ( الُمضاربة:13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )  19
 : هذه ليست مخصصة لتغطية التعهدات االئتمانية. حوظةمل  20
المضاربة من عقود األمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة، إال إذا خالف شروط عقد   ( الُمضاربة:13رقم )  المعدلمعيار أيوفي الشرعي     21

  لمال.األمانة فتعدى أو قصر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنًا لرأس ا

لكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن ال ينفذ رب المال هذه الضمانات إال إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد يجوز لرب المال أخذ الضمانات ا

 المضاربة. 
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( ووفًقا له، يتعهد الطرفان بموجب هذا بإجراء التغييرات  الوصيأحداث  [ )12.2الوصي وفًقا للشرط ]إذا كان سيتم استبدال  
 على هذه االتفاقية حسب الضرورة لتفعيل االستبدال المشار إليه فيها. 

 إقرار  10.4
بموجب هذا أنه وفًقا إلعالن االئتمان، قام الوصي  نيابة عن حاملي الشهادات بتعيين المفوض للعمل   الُمضارب يقر  

وشروط لشروطها  بموجب هذه االتفاقية وفًقا  الوصي  لتنفيذ وممارسة وإنفاذ جميع حقوق ومصالح ومزايا    مفوًضا عنه
 إعالن االئتمان. 

 

 الدفع و   المعاييرو   ،الُمضارب. مسؤوليات 11
  22المسؤوليات  11.1

ة وفًقا لخطة االستثمار في الدخل )سواء عن طريق الُمضارباستثمار رأس مال    الُمضارب يجب أن يضمن    11.1.1
النية التجارية للطرفين  ، و ة العامالُمضاربأو العائد النقدي أو غير ذلك( في توليد أو تحقيق األصول في مجمع    ،التقدير

لتجنب الشك، يقر ، و ةللُمضاربة يجب أال يقل عن معدل الربح المتوقع الُمضاربهي أن معدل العائد المتوقع من أصول 
  ، ةالُمضاربعنهم( بأنه ال يوجد ضمان ألي عائد من أصول  حاملي الشهادات ونيابة    لصالحالوصي )الذي يتصرف  

هذه الحقوق والصالحيات والسلطات التقديرية التي تنشأ بموجب هذه االتفاقية )جنًبا إلى جنب مع أي   الُمضارب يمارس  و 
 حقوق عرضية وصالحيات وسلطات وتقدير(، ويتخذ اإلجراء الذي يراه مناسًبا، في كل حالة:

 نين الجوهرية المعمول بها؛وفًقا للقوا )أ(
 ؛ و يمارسها فيما يتعلق بأصولهبدرجة المهارة والعناية التي قد  )ب(
 بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة وأصولها. )ج(

ة من قبل الوصي ما لم تكن هذه  الُمضاربمسؤواًل عن أي خسائر يتعرض لها رأس مال    الُمضارب لن يكون    11.1.2
أو سوء السلوك المتعمد   ،للُمضارب اإلهمال الجسيم    (ثانياا)لهذه االتفاقية؛ أو    الُمضارب خرق    (أوالا )الخسائر ناجمة عن:  

 أو االحتيال. 
 األعمال القائمة  11.2

من القيام بأعماله الخاصة بالطريقة التي يراها مناسبة، ما لم يكن، من    الُمضارب ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمنع  
على أداء التزاماته بموجب هذه االتفاقية بالطريقة المنصوص عليها في هذه من تلقاء نفسه  خالل القيام بذلك، غير قادر  

 االتفاقية. 
 للُمضارب المدفوعات  11.3

تاريخ    ة النهائي فيالُمضاربربح  )  5.9ستحقها وفًقا للفقرة  ية وأي مدفوعات تحفيزية قد  الُمضاربمن ربح    بخالف حصته
 ة. الُمضاربالحصول على أي أجر من  للُمضارب (، ال يحق ة والدفع التحفيزي الُمضارب انتهاء 

 
 
 

 
صالحيات المضارب وتصرفاته: يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن   ( الُمضاربة:13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )   22

   رب المال على أن أمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع. 
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 . التكاليف، والتعويضات واألضرار 12
 يتحمل كل طرف ويدفع جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها فيما يتعلق بدخوله في هذه االتفاقية.   12.1
ألي من التزاماته    الُمضارب إذا تعرض الوصي )نيابة عن حاملي الشهادات( لخسارة نتيجة أي خرق من جانب    12.2

سوء السلوك أو  أو  ،  من خالل اإلهمال الجسيم  (،للفسخ  ةالُمضارب  رأس مالبموجب هذه االتفاقية )بما في ذلك شروط  
نيابة عنهم(  الشهادات و   تعويض الوصي  بالكامل )لصالح حاملي  الُمضارب يجب على  ف،  الُمضارب من جانب    االحتيال

  2.2.2وفًقا للفقرة الفرعية    12.2يخضع أي التزام بالدفع بموجب هذا الفقرة  ، و "(األضراردفعة  ودفعها عند الطلب )"
 نيابة عنهم(. الشهادات و   يتحملها الوصي  وحده )لصالح حاملييجب أن  أي خسائر أخرى  ، و (المدفوعات لكبار الدائنين)
 

  23خدمات غير حصرية ال. 13
لتلك المنصوص عليها في هذه االتفاقية إلى   تقديم خدمات مماثلة  ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمنع أي طرف من 

 أو شركات أخرى أو من القيام بأي عمل مشابه أو منافس ألعمال أي من األطراف.  مؤسسات أو  ،أشخاص 
 

 حسابال وكيل. 14
أن يقوم وكيل الحساب بإخطار األطراف على الفور بجميع األسعار والمبالغ التي سيحددها وكيل   الُمضارب يضمن  

 ار أو المبالغ.الحساب في أقرب وقت ممكن عملًيا بعد وقت تحديد أي من هذه األسع
 

 النسخ من اإلتفاقية . 15
 

يجوز تنفيذ هذه االتفاقية بأي عدد من النسخ المماثلة، والتي يكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ 
 المماثلة على نسخة واحدة من هذه االتفاقية. 

 

 . الحسابات والشهادات والمدفوعات 16
 وكيل الحسابالتحديدات بواسطة   16.1

أي شهادة أو تحديد من قبل وكيل الحساب لمعدل أو مبلغ بموجب هذه االتفاقية، باستثناء حالة الخطأ الواضح، تكون  
 .والوصي للُمضارب نهائية وملزمة 

 اتفاقية عدد األيام  16.2
ة سوف يتراكم من يوم آلخر ويتم حسابه على أساس العدد الفعلي لأليام في الفترة ذات الُمضاربأي ربح يتراكم بموجب  

يوًما مع   360( )عدد األيام التي سيتم احتسابها على أساس عام يتكون من 360الصلة مقسوًما على ثالثمائة وستين ) 
ة التي تقع  الُمضارب من فترة توزيع أرباح  يوًما، وفي حالة الشهر غير المكتمل، عدد األيام المنقضية   30شهًرا لمدة    12

 فيها الفترة ذات الصلة )بما في ذلك اليوم األول من هذا القبيل باستثناء اليوم األخير((.
 

 
للُمضارب أن يأخذ ماال من طرف ثالث بقصد المضاربة مالم   يجوزصالحيات المضارب وتصرفاته:  ( الُمضاربة:13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )   23

 يشغله المال الجديد عن واجباته في استثمار المال األول.
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 المدفوعات  16.3
 في هذه االتفاقية: ورد على الرغم من أي حكم آخر 

ُتدفع جميع مبالغ  يجب أن أو وقوع حدث عدم الدفع،  الُمضارب باستثناء حالة إجراء خيار عدم الدفع من قبل  16.3.1
رب المال( في يوم العمل  )مضاربة  رب المال إلى الوصي )الذي يتصرف نيابة عن حاملي الشهادات(  مضاربة  أرباح  

 ة ذي الصلة؛ و الُمضاربالسابق لتاريخ توزيع أرباح 
رأس مال و جميع مبالغ أرباح مضاربة رب المال النهائية  يجب دفع هفإن، دفعستثناء حالة حدوث حالة عدم با 16.3.2

 . ةالُمضاربفي يوم العمل السابق لتاريخ انتهاء إلى الوصي للفسخ  ةالُمضارب
لمبالغ المستحقة بموجب ل  أنه في كل حالة يجب أن تكون هذه المبالغ المدفوعة لحساب المعاملة بمبلغ مساوٍ   شريطة

 .، ولكن ال يتجاوزها الشهادات 
 

 . أحكام عامة 17
أو تساهل أو فشل أو تأخير من جانب الوصي  في ممارسة )أو أي إغفال    تسامح، أو    ،لن يؤدي أي استرخاء  17.1

، أو أو سلطة  ،بموجب هذه االتفاقية إلى إضعاف أي حق  مخول لهأو امتياز أو تعويض  ، أو سلطة،  لممارسة( أي حق
قبول في أي أو، ما لم يتفق عليه الطرفان صراحة، يتم تفسيره على أنه تنازل عن ذلك أو    امتياز أو سبل انتصاف

ي تقصير آخر أو الحق وال يجوز ألي  ألسبل انتصاف  أو  ،أو امتياز ،أو سلطة ،أو يؤثر أو يضعف أي حق ،تقصير
أو ممارسة أي   ذلكأو أخرى ل  إضافيةيمنع أي ممارسة  سبل انتصاف أن  حق أو  ة فردية أو جزئية أو مسبقة ألي  ممارس

سبل المقدمة هنا تراكمية وليست مستثناة من أي حقوق أو    وسبل االنتصافالحقوق  ، وتعتبر  سبل انتصاف أخرى حق أو  
 أخرى ينص عليها القانون. انتصاف 

  على الرغم و/أو االلتزامات التي أنشأتها هذه االتفاقية سارية وملزمة لجميع األغراض    والمطلوبات تظل الحقوق    17.2
أو إعادة الهيكلة أو غير ذلك  دة التنظيم،  أو إعا  ،أو إعادة اإلعمار  ،الدمجسم أو التغيير عن طريق  من أي تغيير في اإل

 مما قد يتم إجراؤه في دستور أي طرف . 
أو إنهاء ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية ساري المفعول ما لم يكن ذلك مكتوًبا    تغييرأو    ، لن يكون أي تعديل  17.3

 وموقًعا أو منفذًا من قبل الطرفين.
أي من أحكام هذه االتفاقية ساري  ،  من   أو موافقة على أي خروج من جانب الُمضارب   عن،  يكون أي تنازللن    17.4

، وبعد ذلك يكون أي تنازل أو موافقة من هذا القبيل سارية  الوصيالمفعول ما لم يكن ذلك خطًيا وموقًعا أو منفذًا من قبل  
 جله. من أ ا لغرض المحدد الذي تم تقديمهلفقط في مثال محدد و 

 في هذه الوثيقة:  لما ورد يوافق الُمضارب على أنه على الرغم من أي شيء مخالف   17.5
أو  ، أو مسؤوليهم،  ال يجوز دفع أي مبلغ من أي نوع من قبل الوصي  أو رب المال أو أي من مديريهمأنه    17.5.1

على أنه ال يجوز أيًضا  يقر ويوافق  و تئمانية  المتاح من األموال من األصول االموظفيهم أو وكالئهم نيابة عنهم إال بالقدر  
سواء لدفع أي    ،أخرى معاملة    وثيقةبموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي    وواجب الدفعاللجوء إلى سداد أي مبلغ مستحق  

أي هذه االتفاقية أو  البة أخرى ناشئة عن أو بناًء على،  أو أي التزام أو مط  أو تعويض أو مبلغ آخر بموجب،رسوم،  
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، وبعد ذلك يتم إنهاء األصول االتئمانية، ضد الوصي  أو رب المال إلى الحد الذي تم فيه استنفاد  وثيقة معاملة أخرى 
 جميع التزامات الوصي  ورب المال؛ 

  ،أو التصفية  ،أو الترتيب   ،أي شخص آخر في رفع دعاوى إلعادة التنظيمنضم إلى  أو ي   يتخذ أو  يلتمس،    لنأنه    17.5.2
أو الحراسة القضائية أو أي إجراءات أخرى بموجب أي قانون إفالس أو قانون مشابه ضد الوصي    الحلأو    ،أو اإلفالس

ات التابعة لهم نتيجة  أو مساهميهم أو الشرك  ،أو وكالئهم  ، أو موظفيهم  ،أو مسؤوليهم  ،أو رب المال أو أي من مديريهم
 هذا النقص أو غير ذلك؛مثل ل

أو تنفيذ أي إجراءات قانونية، أو تقييم أو غير    اتخاذ لرجوع )سواء من خالل  لحق  أي    يجوز أن يكون هناكال    17.5.3
ذلك( فيما يتعلق بأي انتهاكات ألي واجب أو التزام أو تعهد من الوصي أو رب المال الناشئة بموجب أو فيما يتعلق  

 ، أو مسؤول  ،أي مساهم  علىأو نظام أساسي أو غير ذلك،    ،بموجب أي قانون عرفي  ت المعامال  وثائقبالشهادات أو  
ب المال بموجب ور   التزامات الوصي  ، كما أن  أو مزود خدمات مؤسسية للوصي أو رب المال بصفتهم هذه  ،يرأو مد 

وال يجوز إرفاق أي مسؤولية    ،المال وربهي التزامات مشتركة أو ذات مسؤولية محدودة على الوصي  المعامالت  وثائق  
الوكالء أو أعضاء مجلس اإلدارة أو مزود خدمات أو  المسؤولون،  أو    ،األعضاءأو    ،أو يتحملها المساهمون على  شخصية  

الشركة للوصي أو رب المال )في كل من صالحياتهم على هذا النحو(، باستثناء حالة االحتيال المتعمد أو االحتيال  
 المعني(؛ ومن قبل محكمة مختصة فيما يتعلق بسلوك الطرف   المعنىهذا بنتيجة   يتم تحديدهالفعلي )على النحو الذي 

أنه ال يحق له المطالبة أو ممارسة أي حق في المقاصة، أو االدعاء المقابل، أو التخفيف، أو أي تعويض   17.5.4
هذه االتفاقية  آخر مشابه قد يكون له خالف ذلك، بموجب قوانين أي والية قضائية، فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة بموجب  

 .بموجب وثائق المعامالت أو الشهاداتسيتم تقديمها مقابل التزامات الدفع ال توجد ضمانات أو . أو أي جزء منها
 سارية بعد إنهاء هذه االتفاقية. 17.5  الفقرةتظل أحكام 

 

 . ُمجمل االتفاق 18
 . هابين الطرفين، وتحل محل أي اتفاقية سابقة بينهما فيما يتعلق بموضوع تحدد هذه االتفاقية االتفاق الكامل

 

 . استقاللية البنود 19
أو غير صالح أو غير قابل   ،إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، إذا كان أحد أحكام هذه االتفاقية غير قانوني

 يؤثر على:  نفإن ذلك لللتنفيذ في أي والية قضائية أو أصبح غير قانوني، 
 ؛ أو للتنفيذ في تلك الوالية القضائية قابليتهأو أي حكم من أحكام هذه االتفاقية صالحية ، أو  قانونية 19.1.1
  قضائية أي والية  أي حكم آخر من أحكام هذه االتفاقية أو قابليته للتنفيذ في  ذلك الحكم أو  ، أو صالحية  قانونية  19.1.2

 . أخرى 
 

 . اإلشعارات20
البريد اإللكتروني أو الهاتف في حالة    العناوين:  20.1 البريد، أو الفاكس، أو  يجب إرسال أي مراسالت عن طريق 

 اإلشعارات إلى الُمضارب، إلى:
]*[ 
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]*[ 
]*[  
]*[ 
 
 

 رقم الفاكس: ]*[
 ]*[ : عناية

 
 من الُمضارب إلى الوصي على: اإلشعارات وفي حالة 

]*[ 
]*[ 
]*[ 
]*[ 

 
 رقم الفاكس: ]*[

 ]*[ عناية: 
في حالة الفاكس، عند استالم  و ، في وقت التسليم،  اإلرسال بالبريد ، في حالة  مراسالت يسري مفعول أي  النفاذ:    20.2

ه ذي الصلة بمثل هذ    مقروًءاإيصاالً تقديم  اإللكتروني، عندما يتم    البريد في حالة  و المرسل إيصال التسليم ذي الصلة،  
عدم تلقي المرسل إشعاًرا    شريطةفي وقت اإلرسال،  فيكون  ،  إيصااًل مقروًءا، أو في حالة عدم طلب المرسل  المراسالت 

؛  اعند إجرائهفيكون  ،  المراسالت الهاتفيةأو، في حالة    المراسالت   ذهساعة من إرسال ه  24بفشل التسليم في غضون  
عمل  يوم اللما سبق( خارج ساعات العمل أو في يوم غير    ساري المفعول وفًقا  يعتبرأي اتصال يتم تلقيه )أو    شريطة أن

 مراسالت أي  ، و في مثل هذا المكانيوم العمل التالي  يعتبر ساري المفعول عند افتتاح العمل في  سوف  في مكان االستالم  
كون  تاإللكتروني س  البريد أو    ،عن طريق الفاكس  اي سيتم إرسالهت إلى أي طرف بموجب هذه االتفاقية وال  ا يتم تسليمه

 دلياًل قانونًيا مكتوًبا.
عدم  اإللكتروني، على أن   البريد فاكس أو  الأو    البريد،يجب تأكيد أي اتصال عبر الهاتف عن طريق  التأكيدات:    20.3

 .ةاألصلي  المراسلةهذا التأكيد لن يبطل مثل إرسال أو تلقي 
 

 اإلسالمية   . االمتثال للشريعة21
 ا للطبيعة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لهذه االتفاقية؛ وماإلصدار والشركة على قبوله]يوافق كل من جهة 

ا بموجب هذه االتفاقية )أو أي حكم منها( مخالفة للسلطة أو غير متوافقة مع  مأن أًيا من التزاماته  يدعيالن  أنهما    )أ(
 قواعد ومبادئ الشريعة؛ 
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 أي إجراءات في أي منتدى للطعن في االمتثال للشريعة لهذه االتفاقية؛ و يقدماأنهما لن يتخذا أي خطوات أو  )ب(
 إضعافها أو    ،ا بموجب هذه االتفاقية أو إبطالهامإلى الحد الذي يسمح به القانون، لن يتم تقليص أي من التزاماتهأنه    )ج(
هيئة تحكيم  أو    ،صادر عن أي محكمةمحكمة  أو أمر أو حكم    ،أو حكم  ،أو إعالنإلغائها أو تأثرها سلًبا بأي نتيجة،  أو  

 أن هذه االتفاقية ال تتوافق مع مبادئ الشريعة.[أو هيئة أخرى، 
 

 24واالختصاص القضائي نافذ. القانون ال22
تخضع هذه االتفاقية )بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة( وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن هذه   22.1

 وفًقا للقانون اإلنجليزي.  وتفسراالتفاقية أو تتعلق بها، 
و يكون  أبهذه االتفاقية  أو يتعلق    ،أو اختالف أو خالف ينشأ عن  ،أو مطالبة  ،، أي نزاع22.4مع مراعاة الفقرة   22.2

أو إنهائها أو    ،أو خرقها  ،أو أدائها  ،أو تفسيرها  ،أو صالحيتها  ،)بما في ذلك أي نزاع يتعلق بوجودهابها  له أي صلة  
"( يجب أن ُيحال  نزاعال( )"اأو أي نزاع يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق به  بطالنها،  عواقب 

)بصيغتها    هاالتي تم دمجهي القواعد  "(، و القواعدإلى التحكيم ويتم حله نهائًيا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بـ ]*[ )"
 لهذه األغراض:  .22.2المعدلة من وقت آلخر( باإلشارة إلى هذا الفقرة 

 يجب أن يكون مكان التحكيم هو ]*[؛ )أ(
بالتحكيم، وال يكون له أي صلة بأي طرف   ذي صلةيجب أن يكون هناك ]ثالثة[ محكمين، يكون كل منهم غير    )ب(

 فيه، ويجب أن يكون محاميًا من ذوي الخبرة في معامالت األوراق المالية الدولية؛ و 
 يجب أن تكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية.  )ج(

 بصرف (،  الطالبين)  الطالبة يوًما من استالم ]*[ المسجل للرد على طلب التحكيم، يجب على    15في غضون    22.3
النظر عن العدد،  بصرف  (،  المطلوب ضدهم)   والمطلوب ضدها  ،محكًما واحًدا   بشكل مشتركرشح  تالنظر عن العدد، أن  

مشترك   ترشح بشكل  الثانيأن  أن  ،  المحكم  المحكمين  المحكم  اليتم ترشيح  على  قبل  من  يعمل كرئيس،  الذي  ثالث، 
 . يوًما من آخر تعييناتهم 15المعينين من قبل الطرفين في غضون 

بشكل نهائي أن يتم االستماع إلى النزاع من قبل محكمة   ايجوز للوصي أو المفوض، كبديل لذلك، أن يختار   22.4
قبل بدء التحكيم أو من خالل تقديم    االختيار مفوض إجراء  يجب على الوصي  أو ال، و قانونية وليس عن طريق التحكيم

بدأ  اكتابيً   اإشعارً  الذي  المستند  أيام من استالم  فيه جهة اإلصدار   ت إلى جهة اإلصدار والُمضارب في غضون ]*[ 
 . 22.5ختيار، فسيتم تحديد النزاع وفًقا للفقرة  االإذا تم إجراء ، و والُمضارب التحكيم

 تطبق األحكام التالية:يجب أن ، 22.4ختيار بموجب الفقرة اال مع مراعاة إجراء  22.5
الُمضارب لالختصاص   ويخضع)ج( أدناه، يكون لمحاكم ]*[دون سواها اختصاص تسوية أي نزاع    22.5وفًقا للفقرة    )أ(

 القضائي الحصري لهذه المحاكم؛ 

 
 رئيسييظل القانون اإلنجليزي هو المعيار الو: يعد اختيار القانون النافذ أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة نشوء نزاع تعاقدي. حوظةمل  24

 إلصدارات الصكوك. 
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جادل ي الُمضارب على أن محاكم ]*[ هي أنسب المحاكم وأكثرها مالءمة لتسوية أي نزاع، وبناًء عليه، لن    يوافق  )ب(
 بخالف ذلك؛ و

)أ( أعاله، يجوز    22.1لصالح الوصي والمفوض فقط، ونتيجة لذلك، وبغض النظر عن الفقرة    22.5هذه المادة    )ج(
"( في أي محاكم أخرى ذات اختصاص قضائي، وإلى اإلجراءاتع )"للوصي أو المفوض اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالنزا 

 الحد الذي يسمح به القانون، يجوز للوصي أو المفوض اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الواليات القضائية.
 مع عدم اإلخالل بأي طريقة خدمة أخرى مسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة، فإن الُمضارب: 22.6

ها لخدمة اإلجراءات فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما  ل  *[ بشكل غير قابل للنقض كوكيلعّين ]ي  )أ(
 يتعلق بهذه االتفاقية؛ و 

 يوافق على أن عدم قيام الوكيل بإخطار الُمضارب بالعملية لن يبطل اإلجراءات المعنية.  )ب(
 

 . التنازل عن الفائدة23
بهذ يوافق كل طرف بشكل غير قابل لإللغاء على أنه لن يتم دفع أي فائدة أو تحصيلها بموجب أو فيما يتعلق    23.1

بهذ  يد أن أي فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق  تفاقية أو أي وثيقة معاملة أخرى، وفي حالة تحد اإل
بواسطة أي طرف، سواء كان ذلك نتيجة ألي حكم قضائي أو تطبيق أي قانون  اإلتفاقية أو أي وثيقة معاملة أخرى  

ة أو تلقيها،  معمول به أو غير ذلك، فإن هذا الطرف يوافق على التنازل عن أي حقوق قد تكون لديه للمطالبة بهذه الفائد 
ويوافق على أنه إذا تم استالم أي فائدة من هذا القبيل بالفعل، فإنه يجب أن يتبرع بها على الفور إلى منظمة خيرية  

  مسجلة أو معترف بها رسمًيا.
 

على أنه تنازاًل عن الحقوق فيما يتعلق بأرباح الُمضاربة،    23لتجنب الشك، ال يجوز تفسير أي شيء في هذه الفقرة    23.2
مستحق الدفع من قبل الشركة أو الوصي  وفًقا لوثائق  الأو مبالغ التوزيع الدوري، أو الربح من أي نوع مهما كان وصفه 

 ذه المبالغ أو إعادة توصيفها من قبل أي محكمة أو هيئة تحكيم.وصف ه قد يكون مهما و/أو الشروط،  ت المعامال

 ، حرر هذا االتفاق وقام األطراف بالتوقيع عليه في التاريخ المذكور أواًل أعاله.وبما ذكر
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 (1) الملحق
 خطة اإلستثمار 

 استثمار رأس مال الُمضاربة 
 تتضمن خطة عمل الُمضاربة ما يلي: 

 استثمار رأس مال الُمضاربة في األنشطة التجارية العامة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لشركة ]الشركة[؛ و/أو  )أ(
لهذه  ، و تقديم تمويل )تمويالت( متوافق مع الشريعة اإلسالمية من قبل الُمضارب ألي عضو في مجموعة ]الشركة[ )ب(

 ]الشركة[ والشركات التابعة لها.تعني  [" الشركةاألغراض، "]
 
ن  حاملي الشهادات ونيابة عنهم( بأنه ال يوجد ضمان ألي عائد م  لصالحلتجنب الشك، يقر الوصي  )الذي يتصرف  و 

 أصول الُمضاربة. 
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 صفحة تنفيذ اتفاقية الُمضاربة 

 رب المال والوصي  
[*] 

 
 .........................................................  :من قبل

 
 

 الُمضارب
 [شركةال]

 
 .........................................................  من قبل:

 


