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 Translation Arabic - Draftالترجمة العربية :  -مسودة  
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 مال الشريحة األولىرأس  -الدائمة النموذجية 1ةالُمضاربصكوك نشرة إصدار 

 

 [ الشعار إدراجيرجى ] 

[*] 

 ]*[( تأسست بمسؤولية محدودة بموجب قوانين)
 

 2شهادات المستحقة ]*[ ال]*[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:

  باتفاق الطرفين.( إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال2إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ) 
   .تخضع لنظام تنظيمي محدد  2
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 إ خالء إملسؤولية
 صكوك المضاربة مايلي: ل  معيارية تتضمن مستندات

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

،  بطريقة    رأس مال الشريحة األولى   -الهدف األساسي لهذه المستندات هو تسهيل وتيسير إصدار صكوك الُمضاربة الدائمة النموذجية
متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في الصناعة المالية 

  ة فقط.اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، وال يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المالية اإلسالمي 
 

صكوك  مستنداتإلى أنه عند الدخول في إصدارات شهادات االئتمان )"اإلصدارات"( بموجب   هذه المستندات   يتم توجيه عناية مستخدمي
، أنه يجب    فيهاأو فيما يتعلق بها أو عند إجراء أي تعديل أو إضافة    هذه  -رأس مال الشريحة األولى    -الُمضاربة الدائمة النموذجية

 الشريعة اإلسالمية.  ومبادئ ألحكام هذه المستندات بامتثال أنفسهم الالزمة القتناعالا اتخاذ جميع اإلجراءات المطلوبة عليهم أو 
 

اعتمدت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية هذه المستندات. فمن أراد استخدامها ، دون أي تعديالت جوهرية  قد يطلب  
هذا   من  الخاصة نسخة  اإلجراءات  بعض   إلكمال  الدولية  اإلسالمية  المالية  بالسوق  االتصال  به هو  القيام  عليه  ما  اإلعتماد، وكل 

للحصول على نسخة من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية هو فقط لهذه المستندات وال يشمل  
  .ذلك 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

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

  .النواحيالمستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع  
 

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

المستندات  المستخدم هذه  الدائمةي  الُمضاربة  على    -لصكوك  الحصول  األولى  الشريحة  مال  عند   ةمشور الرأس  المستقلة  القانونية 
 .هااستخدام

وتنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية مستخدمي هذه المستندات إلى الحواشي السفلية لهذه الوثيقة ، والتي توفر معلومات توضيحية 
  .تشكل جزءا من المستندات نفسها ولكنها ال

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

هذه  ونشر  إطالق  تاريخ  في  الدولية  اإلسالمية  المالية  للسوق  المضاربة  لصكوك  الموحدة  المستندات  نماذج  صياغة  في  السوق، 
 .المستندات
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رشادية رشعية   مال إلرشحية إل ول رأ س    -إدلإمئة ل صدإر صكوك إملضاربة  توجهيات إ   

 
 

، التي تقدمها المضاربة الدائمةئيسة لصكوك الر تفاقيات االمن أجل مساعدة المشاركين في السوق فيما يتعلق بهذه  
السوق المالية اإلسالمية الدولية للمشاركين في السوق، قدمت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإسالمية الدولية التوجيهات  

 ا المنتج مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية:اإلرشادية الشرعية التالية بشأن توافق هذ 
 
 مبادئ الشريعة في هذه الوثائق فيما يتعلق بمعامالت إصدار الصكوك. أحكام و التمسك و االلتزام بيجب  (1)
  
 ألغراض متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  المضاربة هذه صكوكيجب استخدام عائدات إصدارات   (2)

 
 . وفقا للضوابط والمعايير الشرعية  باحةيجب أن يكون إصدار الصكوك  وفًقا ألنشطة الشركة الم  (3)

 
  يجب عدم اقتضاء أية فائدة )سواء سميت فائدة أو باسم آخر ولكنها تمثل فائدة( وذلك بموجب هذه المعاملة. (4)
 
  .إلى حين انتهائها بالكاملالصكوك  فترة بقاءطوال  الشرعية الهيئةأن تبقى   (5)
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حسب مقتضى   ،وبصفتها الوصي  جهة اإلصدار[ )بصفتها  *"( لـ ] الشهادات[ )"*سيتم تشكيل الشهادات المستحقة ] 
خالل   3"( الوصي"  ،الحال االئتمانمن  ]الصادر  "(  االئتمانإعالن  )"  إعالن  )"*بتاريخ  اإلصدار[  تم تاريخ  الذي   )"

تمنح الشهادات  "(، و المفوض[ بصفته مفوًضا للوصي )""المفوض""( و ]]الشركة[ )"]الشركة[  ،الوصيالدخول فيه بين  
)"ل وقت آلخر  الشهادات من  الشهاداتحاملي  )كما هو موضح  حاملي  معينة  مدفوعات  تلقي  في  المشروط  الحق   )"

تحديًدا هنا(   أكثر  الوصي  الناشئة عن  بشكل  يعلنها  ائتمان  متناسبة في أصول  ملكية  االئتمان بموجب  حصة    إعالن 
أصول  االئتمان)" على  المحدد )   االئتمان"(  النحو  ب   على  الوصي  وسيحتفظ  االئتمانهنا(  على    أصول  االئتمان  هذه 

عالن  حامل شهادة وفًقا إلحتفظ بها كل  للشهادات التي ي  اإلسميشهادات بالتناسب وفًقا للمبلغ  لحاملي ال  بشكل مطلق
 "(.الشروطوشروط وأحكام الشهادات )" االئتمان

 
 

على النحو  )  شطب يجب إجراء عملية  فإنه    ،(في هذه الوثيقة  على النحو المحدد )  عدم الجدوى حدث    وقوعفي حالة  
  وذلك على النحو   ،(الوثيقةفي هذه    على النحو المحدد )لحدث عدم الجدوى    الشطب ( في تاريخ  في هذه الوثيقة  المحدد 

ُتعتبر حقوق   ،في مثل هذه الظروف(، و عدم الجدوى   في حالة  الشطب )  11موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط  ال
غير قابل للنقض وغير مشروط بشكل  بشكل كامل و   شطبهاتم  قد  بشكل تلقائي    االئتمانحاملي الشهادات في أصول  

يرجى  و  الشهادات،  إلغاء  إلىيتم  األساسي  -الخطرعوامل  "   الرجوع  المبلغ  مدفوعات  تلقي  في  الشهادات  حاملي  حق 
بشكل كامل ودائم عند وقوع حدث   شطبهللشهادات وحق حاملي الشهادات في الحصول على أي ربح إضافي سيتم  

 ". عدم الجدوى 
 

اتفاقية   بموجب  ]الشركة[  بـ  الخاصة  السداد  التزامات  استيفاء  )الُمضاربسيتم  المحدد ة  النحو  ذلك    على  في  )بما  هنا( 
"( والربح(  األصلي  المبلغ  تعادل  التي  المدفوعات  الصلةجميع  ذات  المالءة  وذلك    ، "(االلتزامات  لشروط  المالية  وفًقا 

[ *هنا( في الوقت المناسب ولم يتم إصدار أمر إفالس فيما يتعلق بـ ]الشركة[ من قبل محكمة في ] على النحو المحدد )
لجميع    ،["(*)"] فقط  األولوية  في  المحدد )  الثانويةلتزامات  اإلمرتبة  النحو  أن    على  على  الشروط(،  المدفوعات في 

على أن تكون ]الشركة[ قادرة على الوفاء )  (أوالا )المتعلقة بااللتزامات ذات الصلة من قبل ]الشركة[ مشروطة بما يلي:  
على النحو  هنا( في جميع األوقات من )بما في ذلك( اليوم األول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )  النحو المحدد 

 ؛ ( وقت سداد االلتزامات ذات الصلةوتشملمن هذا القبيل( إلى )الفترة األولى في حالة هنا( )أو تاريخ اإلصدار  المحدد 
إلى  في التاريخ ذي الصلة    هاسداد  ات الصلة وأي مدفوعات أخرى مطلوب قدرة ]الشركة[ على سداد االلتزامات ذ   (ثانياا)

على النحو المحدد في الشروط(   ،)كل منها  المتساويةاإللتزامات  ة وجميع  اإللتزامات الرئيسفيما يتعلق بجميع  الدائن  
على سبيل المثال   ،إجمالي رأس المال )بما في ذلك أن يكون    ( ثالثاا)و    ؛بعد ذلك مباشرة  قادرة على الوفاءزال  تال  أنها  و 

( اليوم األول من فترة التوزيع  ويشمل[ أكبر من الصفر في جميع األوقات من )الشركة]  لـاألرباح المحتجزة(    ،ال الحصر

 
: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين الُمضاربة( صكوك 17معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي( الشرعي رقم )   3

لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة االكتتاب هي رأس مال المضاربة، ويملك حملة الصكوك  المصدر    مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها.
 موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح ألرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت. 
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في   اإلصدار  تاريخ  )أو  الصلة  ذات  )  حالةالدوري  إلى  القبيل(  هذا  من  األولى  الشهادات  وتشملالفترة  دفع  وقت   )
 "(.شروط المالءة" بـًعا يم جُيشار إليها و )
 

الوقت المناسب أو إذا صدر أمر  إلى الحد الذي ال يتم فيه استيفاء أي من شروط المالءة في  و   ، باإلضافة إلى ذلك
لتزامات ذات الصلة باإل فإن جميع مطالبات الوصي فيما يتعلق    ،[*إفالس بخصوص ]الشركة[ من قبل محكمة في ] 

إنهاؤها   أخرى  سيتم  مدفوعات  أي  دفع  دون  الشهادات  إلغاء  إجراؤها  وسيتم  يتعلق  يتم  فيما  ]الشركة[  قبل  من 
 بااللتزامات ذات الصلة.

 تم االتفاق عليه بين األطراف.[ على النحو الذي وسوق األوراق الماليةقوائم لل المسؤوليةإخالء  اجيرجى إدر ]
 

 [.  *] من قبل [*]للشهادات  امن المتوقع أن يتم تعيين تصنيفً  ،]عند اإلصدار
 [[حسب مقتضى الحال  وكاالت التصنيف االئتمانيإخالء المسؤولية عن الئحة  يرجى إدراج]

 

لعام  ]لم   المتحدة  بالواليات  المالية  األوراق  قانون  بموجب  تسجيلها  يتم  ولن  الشهادات  تسجيل  بصيغته    ،1933يتم 
الماليةالمعدلة )" األوراق  "( أو مع أي سلطة تنظيمية لألوراق المالية في أي والية أو والية قضائية أخرى في  قانون 

الو  داخل  بيعها  أو  عرضها  يجوز  وال  المتحدة  من  الواليات  أشخاص  منفعة  أو  لحساب  أو  لصالح  أو  المتحدة  اليات 
باستثناء ما يتعلق  "((، و S  الالئحةبموجب قانون األوراق المالية )"  Sالواليات المتحدة )على النحو المحدد في الالئحة  

المالية المعمول بها  متطلبات التسجيل لقانون األوراق المالية وقوانين األوراق    ،إلى  أو في معاملة ال تخضع  ،بإعفاء من
الشهادات أو بيعها فقط ألشخاص ليسوا أشخاًصا أمريكيين خارج الواليات المتحدة  عرض يجوز  ،وفًقا لذلكفي الوالية، و 

يتم إخطار كل مشتر للشهادات بموجب هذا بأن عرض الشهادات وبيعها يتم اعتماًدا على ، و Sاعتماًدا على الالئحة  
الالئحة   في  عليه  المنصوص  المالية  األوراق  لقانون  التسجيل  متطلبات  من  ]Sاإلعفاء  على  .[  االتفاق  إخالء يجب 

 [.المسؤولية بين جميع األطراف
 
يخ اإلغالق، وسيتم تمثيل الشهادات بفوائد في شهادة عالمية في  سيتم تسليم الشهادات في نموذج دفتر القيد في تار ]

العالميةنموذج مسجل )"   لصالح "( التي ستودع في أو في حوالي تاريخ اإلغالق مع، وتسجيلها باسم المرشح  الشهادة 
لديهمشترك )"  مودع لديه "(، و كليرستريم بانكنج،  يوروكلير"( لصالح يوروكلير بنك إس إيه/إن في )"مشتركال  المودع 

لوكسمبورغشركة محدودة )" يتم عرض الفوائد في الشهادة العالمية في، ولن يتم إجراء نقلها إال من  "(، وسكليرستريم، 
خالل، السجالت التي تحتفظ بها يوروكلير و كليرستريم، لوكسمبورغ، وسيتم إصدار شهادات نهائية تثبت حيازة الفوائد 

يتم  بل الحصول على فوائد في الشهادة العالمية فقط في ظروف محدودة معينة موصوفة هنا. ]في الشهادات في مقا
 [.على أنظمة مقاصة إضافية بين جميع األطراف االتفاق

 
 

 
( الدورية  التوزيع  مبالغ  تكون  أن  المحدد يجب  النحو  و   على  الدفع  بالمبلغ  هنا( مستحقة  المتعلقة  للشروط    اإلسمي فًقا 

المائة  ب  [*( بمعدل ]"األول  الطلبتاريخ  [ )"*( تاريخ اإلصدار إلى )ولكن باستثناء( ]وتشمل)  منالمستحق للشهادات  
إذا لم يتم استرداد  )كما هو موضح أدناه(، و المال النهائي  مضاربة  رب المال وربح رب  مضاربة  سنوًيا من مبالغ ربح  
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للشروط   وفًقا  وإلغائها  شراؤها  أو  تاريخ    الشهادات  قبل  أو  من ف  ،األول  الطلب في  الدوري  التوزيع  مبالغ  دفع  يجب 
[  *األول وكل ]الطلب  في تاريخ    هيتم إعادة تعيين بمعدل ثابت،    الطلب األول وفًقا للشروط ووفًقا لها( تاريخ  وتشمل)

[ )على النحو المحدد في الشروط( باإلضافة إلى *مساٍو لمعدل إعادة التعيين السنوي ذي الصلة ]  ،سنوات بعد ذلك
بشكل  مستحقة الدفع    ،إذا كانت مستحقة الدفع وفًقا للشروط  ،مبالغ التوزيع الدوري المائة. بالسنة، وستكون  *[ بهامش ]

]  ،[ في كل عام*[ و ] *متأخرات في ]   على شكلنصف سنوي   الشهادات  [، و *بدًءا من  الدفعات على  سيتم إجراء 
أو التقييمات أو   األتعاب،أو    ،أو الرسوم  ،أو الجبايات   ،الضرائب   ،أو على حساب لصالح  وبدون خصم  وصافية  مجاًنا  

من قبل أو نيابة عن أي سلطة قضائية ذات صلة   التي يتم فرضهامفروضة أو  ال  ،أي رسوم أخرى مهما كانت طبيعتها
(، وسيتم إجراء كل دفعة من  الضرائب فرض  )  13"( إلى الحد الموضح في الشرط  الضرائبهنا( )"  ى النحو المحدد عل)

هنا(( قد دفعت    على النحو المحدد )  الُمضارب أن تكون ]الشركة[ )بصفتها    بشرطمبلغ التوزيع الدوري من قبل الوصي  
المال وربح  مضاربة  ربح   النهائي )  مضاربة  رب  المال  الحالرب  المحدد في    هما( )كالحسب مقتضى  النحو  على 

اتفاقية   لشروط  وفًقا  هذا  الدوري  التوزيع  مبلغ  يساوي  الشروط(،  الُمضاربالشروط(  المحدد في  النحو  تخضع  و ة )على 
على النحو  عدم سداد )ة لإللغاء اإللزامي في حالة حدوث حالة  الُمضاربمدفوعات مبالغ األرباح هذه بموجب اتفاقية  

لن تتراكم أي مبالغ توزيع دورية لم يتم  (، و الُمضارب وتكون بخالف ذلك وفًقا لتقدير ]الشركة[ )بصفتها    ،هنا(  المحدد 
الشهادات عبارة  ي الشهادات أي مطالبة بخصوص ذلك، و دفعها كما هو مذكور أعاله ولن يكون لدى الوصي أو حامل

ما لم يتم استرداد الشهادات أو شراؤها وإلغائها مسبًقا  ا تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، و هعن أوراق مالية دائمة وليس ل
الشروط في  عليه  المنصوص  النحو  تعليمات    ،على  بناًء على  )ولكن  الوصي  )من  فإن  تتصرف  ]الشركة[  وفًقا التي 

األول أو في أي تاريخ توزيع  تاريخ الطلب  لتقديرها الخاص(( يجب أن يسترد جميع الشهادات وليس بعضها فقط في  
عند حدوث    ،باإلضافة إلى ذلك(، و الوصي  طلب خيار  )ب( )  10.1األول وفًقا للشرط  الطلب  دوري يقع بعد تاريخ  

قد يتم استرداد الشهادات بالكامل )ولكن ف  ، في الشروط(  على النحو المحدد   هما)كال  رأس المالحدث ضريبي أو حدث  
تتصرف التي  ]الشركة[ )من  أو قد تتنوع شروطها )حسب خيار الوصي )ولكن فقط بناًء على تعليمات    ،ليس جزئًيا(

  االسترداد أو)ج( )  10.1في كل حالة في أي وقت في أو بعد تاريخ اإلصدار وفًقا للشروط    ،وفًقا لتقديرها الخاص((
يخضع أي استرداد أو تغيير  (، و االسترداد أو التغيير لحدث رأس المال)د( )  10.1  الشرط( و التغيير بسبب الضرائب 

  ، عند وقوع حدث ]الشركة[ )على النحو المحدد في الشروط((، و والتغيير  االسترداد )  10للشروط الموضحة في الشرط  
على   للشرط    المفوض يجب  حاملي  الشركة]  أحداث )  12.1)وفًقا  إلى  الحدث  هذا  مثل  بحدوث  إشعاًرا  يرسل  أن   ))]

للشرط   وفًقا  الوصي    اإلشعارات )  17الشهادات  إلبالغ  الشهادات  حاملي  إلى  طلب  مع  كانوا   والمفوض (  إذا  كتابًة 
إذا طلب ذلك كتابًيا من  ،ويجب عليه  للمفوض يجوز  "(، و الفسخ  طلب)"  االئتمان  وفسخيرغبون في استرداد الشهادات  

ذلك بموجب ب  هاإلجمالي للشهادات المستحقة أو إذا تم توجيه   اإلسميما ال يقل عن ثلث المبلغ  بقبل حاملي الشهادات  
 ،((تئمانيةتحقيق األصول اال)هـ( )  12.3شرط  )ولكن في كل حالة تخضع لل  ،حاملي الشهادات قبل  قرار استثنائي من  

ا الفسخإشعار  )"  اإشعارً   يعطيأن   إلى  الشهادات  "(  بأن  مستحقة  لوصي  بالمبلغ  وواستكون  الفور  على  السداد  جبة 
  يصبح ، وعندها  دة )على النحو المحدد في الشروط(اإلجمالي للشهادات المستحقة مع أي مدفوعات غير مسد   اإلسمي
مستحًقا  (  على النحو المحدد في الشروطمدفوعات غير مسددة )اإلجمالي للشهادات المستحقة مع أي    اإلسميالمبلغ  
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الفور السداد على    12.3للشرط    المفوض أو  الوصي و/يخضع  أن  ،  عند استالم إشعار الفسخ هذا،  يجب ، و وواجب 
 تخاذ اإلجراءات المشار إليها فيه. ( الأو التصفية الفسخأو  الحل،)

 

 
لمناقشة  ار في الشهادات على مخاطر معينة، و ينطوي االستثم ، و الرجوع للوصيستكون الشهادات محدودة بالتزامات  و 

 ".عوامل الخطر" يرجى الرجوع إلى ،هذه المخاطرحول 
 

لق بها هذه النشرة مما إذا كانت الشهادات التي تتع  عدم التأكدهذه أو  نشرة اإلصدار  محتويات    في حالة عدم فهم
 مستشار مالي معتمد. الرجوع إلىفيجب  ،االستثماريةالفرد وظروفه  مناسبة ألهداف

 

( من قبل ]*[  نشرة اإلصدار هذهتمت الموافقة على هيكل المعامالت المتعلقة بالشهادات )على النحو الموضح في  لقد  
وال ينبغي لحاملي الشهادات المحتملين االعتماد على مثل هذه الموافقات في تقرير ما إذا كان يجب عليهم االستثمار  

مستشاري الشريعة لديهم حول ما إذا كانت المعاملة المقترحة الموضحة في    الرجوع إلىفي الشهادات وينبغي عليهم  
 . لمبادئ الشريعة اإلسالميةتتوافق مع معاييرهم الفردية لالمتثال هذه الموافقات المشار إليها أعاله 

 
الشهادات  يجوز عرض  أو    ،ال  بيعها  ملكيتها أو  مبالغ    نقل  بأدنى  في شكل مسجل  ] إإال  تبلغ  [ ومضاعفات  *سمية 

 [ تزيد عن ذلك.*متكاملة لـ ]
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 ن والمدير 
[*] 

 
 *[ ]بتاريخ نشرة اإلصدار هذه صدرت 
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 مهمة مالحظات 
 [ األطرافبين على المالحظات المهمة   يتم االتفاق]

 ، [ والشهادات التي*]   ،]تشتمل نشرة اإلصدار هذه على نشرة إصدار ألغراض إعطاء المعلومات فيما يتعلق بالوصي
للوصي الخاصة  للطبيعة  تقييم مدروس لألصول تعتبر    ،والشهادات   ]*[  ،وفًقا  تقديم  المستثمرين من  لتمكين  ضرورية 

 . ]*[و  الوصيوالمركز المالي واألرباح والخسائر وآفاق  ،والمطلوبات 
 

بعد أن تولى كل   ،المسؤولية عن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ويصرح كل منهما  ]*[يتحمل الوصي و  
هي    ،]*[و  الوصي  على حد علم كل من    ،أن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه  ،العناية المعقولة لضمان ذلك

 أن يؤثر على استيراد هذه المعلومات. شأنهأي شيء من  وأنه لم يغفل عنوفًقا للحقائق 
 

 

وفي كل   ،]*[  ، من المعلومات المقدمة أو التي تم الحصول عليها من  ]*[تم استخراج معلومات معينة تحت العناوين  
 يتم تحديد المصدر ذي الصلة لهذه المعلومات حيث يظهر تحت تلك العناوين. ،حالة

 

بقدر ما هو على علم وقادر على التأكد   ،على أن هذه المعلومات قد تم نسخها بدقة وأنه  ]*[ و  الوصي  يؤكد كل من  
إليها المشار  الصلة  ذات  المصادر  قبل  من  المنشورة  المعلومات  تجعل    ،من  أن  شأنها  من  حقائق  أي  يتم حذف  لم 

 المعلومات المستنسخة غير دقيقة أو مضللة. 
 

 

قل من  أو الوكالء )كما هو موضح هنا( بشكل مست   المفوض هنا( أو    المحدد على النحو  لم يتحقق أي من المديرين )
وال يقبل أي منهم    ، صريًحا أو ضمنًيا  ،أو تعهد   ،أو ضمان  تأكيد،ال يتم تقديم أي    ،وفًقا لذلكالمعلومات الواردة هنا، و 

بدقة يتعلق  فيما  التزام  أو  مسؤولية  كفاية  ،أي  معقولية  ،أو  نشرة    ،أو  في  المدرجة  أو  الواردة  المعلومات  اكتمال  أو 
 فيما يتعلق بالشهادات.  ]*[اإلصدار هذه أو أي معلومات أخرى مقدمة بواسطة الوصي أو 

 

غير وارد في  تأكيد  أي معلومات أو تقديم أي    إلعطاء  ]*[من قبل الوصي أو    تم تخويلهال يوجد شخص مخول أو  
إعطاء أو  وإذا تم    ،نشرة اإلصدار هذه أو غير متسق معها أو أي مستند آخر تم الدخول فيه فيما يتعلق بالشهادات 

أو   ،]*[  ،الوصيقبل    من  التفويض على أنه تم    التأكيد ال ينبغي االعتماد على مثل هذه المعلومات أو  ف  ،تقديم ذلك
أو الوكالء أو أي من الشركات التابعة لهم أي المفوضين  أو    ،ال يقدم أي من المديرين المفوض أو أي من المديرين، و 

ال يؤدي ات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، و أو ضمان أو يقبل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومتأكيد  
  ،بأي حال من األحوالفي  ،أو بيعها أو تسليمها ،اإلصدار هذه أو طرح الشهادات تسليم نشرة 

 

 

بموجبه  تم  أو التاريخ الذي  هاصحيحة بعد تاريخنشرة اإلصدار هذه إلى أي إشارة ضمنية إلى أن المعلومات الواردة في 
هذه  للغاية  مؤخًرا   أو  إصدار  استكماله  اتعديله النشرة،  سلبي  اأو  تغيير  أي  هناك  يكن  لم  أنه  من    ،أو  أي حدث  أو 

منذ    ]*[أو المركز المالي أو التجاري للوصي أو    ،في اآلفاق  ، بشكل معقول على أي تغيير سلبيأن ينطوي  المحتمل  
أي تكون  أو أن  للغاية  تعديل أو استكمال نشرة اإلصدار هذه مؤخًرا   ذي تم بموجبهالتاريخ ال  ،إذا كان الحًقا  ،أو  هاتاريخ
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التاريخ    ،إذا كان مختلًفا  ،معلومات أخرى مقدمة فيما يتعلق بالشهادات صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ تقديمها أو
  .ذلكالمشار إليه في المستند الذي يحتوي على 

 

أو المديرين فيما يتعلق بالمسائل الضريبية المتعلقة    ]*[  ،يتم إبداء أي تعليق أو تقديم مشورة من قبل الوصي  لم أنه  
كون أي يجب أن يقوانين المعمول بها أو المماثلة، و بالشهادات أو شرعية شراء الشهادات من قبل المستثمر بموجب ال

 صادية لالستثمار في الشهادات لفترة زمنية غير محددة. على تحمل المخاطر االقت  مستثمر في الشهادات قادًرا
 

ألعمال فيما ومستشاره لالقانوني  ومستشاره    الضريبي  همستشار   بالرجوع إلى كل مستثمر مستقبلي    ويتم توجيه عناية
 والتجارية والمسائل ذات الصلة المتعلقة بشراء الشهادات.   ،والمسائل القانونية ،يتعلق بالضرائب

 

 

لشراء شهادات في أي والية قضائية ألي شخص يعتبر  عرًضا  عرًضا لبيع أو التماس  ال تشكل  نشرة اإلصدار هذه  إن  
اإلصدار هذه وعرض قد يكون توزيع نشرة  الية القضائية أمًرا غير قانوني، و في هذه الو إليه  تقديم العرض أو االلتماس  

  ،أو المديرين  ،]*[  ،الوصيال يقر أي من  القضائية مقيًدا بموجب القانون، و   وبيع وتسليم الشهادات في بعض الواليات 
قانوني  ،المفوضينأو   بشكل  هذه  اإلصدار  نشرة  توزيع  يجوز  أنه  الوكالء  بشكل    ،أو  الشهادات  تقديم  يجوز  أنه  أو 

أو بموجب إعفاء    ، معمول به أو متطلبات أخرى في أي والية قضائية من هذا القبيلبما يتوافق مع أي تسجيل    ،قانوني
لم يتخذ    ، على وجه الخصوص أي توزيع أو عرض من هذا القبيل، و   أو يتحمل أي مسؤولية لتسهيل  ،امتاح بموجبه

المديرون   ،]*[  ،الوصي السماح    ،المفوضون أو    ،أو  إلى  يهدف  إجراء  أي  الوكالء  أو   باالكتتاب أو  للشهادات  العام 
الغرض   اإلصدارتوزيع نشرة   لهذا  اتخاذ إجراء  تتطلب  ذلك، ال يجوز عرض ،  هذه في أي والية قضائية  وبناًء على 

الن أو أي الشهادات أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وال يجوز توزيع أو نشر نشرة اإلصدار هذه أو أي إع
باستثناء  معروضة أخرى في أي والية قضائية  مادة إلى االبموجب  ،  التي ستؤدي  متثال ألي قوانين ولوائح الظروف 

أنفسهم على أي ب  اإلطالعمن األشخاص الذين تصل إليهم نشرة اإلصدار هذه  ن  و [ والمدير *، ]الوصييطلب  ، و سارية
، هناك قيود على توزيع نشرة اإلصدار هذه وعرض أو بيع  وجه الخصوص ، وعلى  قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها

[ في  القضائية  إدراجيرجى  الشهادات  حول  الوالية  التفاصيل  من  وللمزيد  العروض اوصف  [،  على  المفروضة    ، لقيود 
الرجوع ى  يرج ،  العرض األخرى المتعلقة بالشهادات والمبيعات وتسليم الشهادات وعلى توزيع نشرة اإلصدار هذه ومواد  

 ". والبيع االكتتاب " إلى
 

 

في الشهادات أو شرائها وال ينبغي اعتبارها توصية من قبل    لالكتتاب عرًضا أو دعوة  إن نشرة اإلصدار هذه ال تشكل  
االكتتاب  اإلصدار هذه  يجب على أي مستلم لنشرة  بأنه  أو الوكالء أو أي منهم    المفوض أو    ]*[  ،المديرين أو الوصي

وتقييمه للوضع   تحققه الخاص نشرة اإلصدار هذه أن يكون قد أجرى  ليتعين على كل مستلم  ها، و ئالشهادات أو شرافي  
و   للوصي  ذلك(  غير  أو  و ]*[)المالي  أو  ،  المديرين  من  أي  يقبل  يتعلق    المفوض ال  فيما  مسؤولية  أي  الوكالء  أو 

 فيما يتعلق بالشهادات. ]*[ى يقدمها الوصي أو  بالمعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه أو أي معلومات أخر 
 

 

لجميع    وربما مناسًبا  استثماًرا  الشهادات  تكون  وبالتالي  ال  الشهادات المستثمرين،  يجب على كل مستثمر محتمل في 
 يجب على كل مستثمر محتمل: ،على وجه الخصوص االستثمار في ضوء ظروفه الخاصة، و  تحديد مدى مالءمة ذلك
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لديه  (الا أو ) يكون  للشهادات   أن  مفيد  تقييم  إلجراء  كافية  وخبرة  الشهادات   ،معرفة  في  االستثمار  ومخاطر  ومزايا 
 ؛والمعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه

 

في سياق وضعه المالي   ،الوصول إلى األدوات التحليلية المناسبة والمعرفة بها لتقييم االستثمار في الشهادات   (ثانياا)
 ؛االستثمارية اإلجمالية الذي ستحدثه الشهادات على محفظتهوالتأثير  ،الخاص 

 
 

بما في ذلك عندما تكون    ،االستثمار في الشهادات لديه موارد مالية وسيولة كافية لتحمل جميع مخاطر  أن يكون    (ثالثاا)
 ؛ عملة الدفع مختلفة عن عملة المستثمر المحتمل

 
 

 ؛ الفهم التام لشروط الشهادات والتعرف على سلوك أي من المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلةأن يكون لديه    (رابعاا)
 و 
 

 

ا) القدرة  (خامسا لديه  يكون  بمفرده  أن  )إما  تقييم  للعوامل    على  المحتملة  السيناريوهات  مالي(  مستشار  بمساعدة  أو 
 على تحمل المخاطر المطبقة.   تثماراته وقدرتهاالقتصادية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على اس 

 

 

لمعقدة عموًما بشراء األدوات المالية ا المتمرسون  ال يقوم المستثمرون المؤسسيون  أدوات مالية معقدة، و الشهادات  وتعتبر  
تعزيز العائد مع إضافة ليقومون بشراء أدوات مالية معقدة كطريقة لتقليل المخاطر أو  كاستثمارات قائمة بذاتها، ولكن  

مفهومة و   ومناسبة   ،ومقاسة  ،مخاطر  اإلجمالية،  المالية  محافظهم  ايجب  إلى  المحتمل  على  في لمستثمر  يستثمر  أال 
 ،الشهادات ما لم يكن لديه الخبرة )إما بمفرده أو مع مستشار مالي( لتقييم أداء الشهادات في ظل الظروف المتغيرة

واآلثار الناتجة على قيمة الشهادات والتأثير الذي سيكون لهذا االستثمار على المحفظة االستثمارية اإلجمالية للمستثمر  
 المحتمل.

 

 

القانونية االستثمار  ولوائح  لقوانين  المستثمرين  لبعض  االستثمارية  األنشطة  مراج  ،]تخضع  قبل أو  من  تنظيم  أو  عة 
  (أوالا )يجب على كل مستثمر محتمل استشارة مستشاريه القانونيين لتحديد ما إذا كان وإلى أي مدى:  سلطات معينة، و 

له  بمثابةشهادات  تكون  ال بالنسبة  قانونية  من    (ثانياا)  ؛استثمارات  مختلفة  ألنواع  كضمان  الشهادات  استخدام  يمكن 
يجب على المؤسسات المالية استشارة مستشاريها  و تطبق قيود أخرى على شرائها أو رهن الشهادات.    (ثالثاا)و    ؛التمويل

على   قائم  به  معمول  مال  رأس  أي  بموجب  للشهادات  المناسبة  المعاملة  لتحديد  المناسبين  المنظمين  أو  القانونيين 
  المخاطر أو قواعد مماثلة.[

 

 تثبيت األسعار 
 [تثبيت األسعار ذات الصلةآليات  إدراج يرجى ]

 بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
تتضمن البيانات التطلعية بيانات  دار هذه بمثابة "بيانات تطلعية"، و قد يتم اعتبار بعض البيانات الواردة في نشرة اإلص

المستقبلية  ،واالستراتيجيات   ،واألهداف  غراض،واأل  ،الخططبتتعلق   عليها    ،والعمليات  تقوم  التي  واالفتراضات  واألداء 
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  ، عتقد"ي"  ،"يقدر"  ،توقع"يفإن الكلمات "  ،عند استخدامها في نشرة اإلصدار هذهالخاصة بـ ]*[، و   هذه البيانات التطلعية
تعبيرات مماثلة ب   ""ينبغي  ،"سوف"  ،"قد"  ،سعى"ي"  ،"يهدف"  ،خطط"ي"  ،عتزم"ي" التطلعية،  شكل عام  وأي  البيانات  تحدد 
 [ وأقسام أخرى من نشرة اإلصدار هذه.*يتم تضمين هذه البيانات التطلعية في األقسام المعنونة ] و 

 

 

إذا تحقق واحد    ،المنعكسة في بياناتها التطلعية معقولة  والتنبؤات والتقديرات    ،تعتقد أن التوقعات   ]*[على الرغم من أن  و 
بطريقة أخرى في نشرة  ]*[ بما في ذلك تلك المحددة أدناه أو التي  حددتها    ،أو أكثر من المخاطر أو أوجه عدم اليقين

 ،فقد تختلف الحالة المالية ،غير مكتمل أو غير دقيق ]*[أو إذا ثبت أن أًيا من االفتراضات األساسية لـ  ،اإلصدار هذه
ن بشدة ي المستثمر   يتم توجيه عنايةلذلك  المتنبأ بها، و أو المقدرة أو    ،عن تلك المتوقعة  ]*[ية لـ  أو السياسية أو االقتصاد 

التي تتضمن وصًفا أكثر تفصياًل للعوامل التي قد يكون لها تأثير على الوضع المالي أو    ]*[ و    ]*[قراءة األقسام  إلى  
 .]*[السياسي أو االقتصادي لـ 

 

 

مع عدم اإلخالل بأي متطلبات بموجب القوانين  هذه، و اإلصدار  هذه البيانات التطلعية ال تتحدث إال في تاريخ نشرة  
صراحًة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات بعد تاريخ نشرة    تخلي مسؤوليتها  ]*[فإن    ،المعمول بها

  ، أو أي تغيير في األحداث   هاتوقعاتالوثيقة لتعكس أي تغيير في    هذه اإلصدار هذه على أي بيانات تطلعية واردة في  
 أو الشروط أو الظروف التي يستند إليها أي بيان تطلعي.

 

 تقديم المعلومات 
 بعض المصطلحات المحددة 

معين من  والتي يتم استخدامها ولكن لم يتم تعريفها في أي قسم  باللغة اإلنجليزية  المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة  
 ". شروط الشهادات أحكام و نشرة اإلصدار هذه سيكون لها المعنى المنسوب لها في "

 

 معينة  اتفاقيات
قد تختلف  ق  ،وفًقا لذلكلها بالتقريب، و لتعديالت  نشرة اإلصدار هذه  تخضع بعض األرقام والنسب المئوية المدرجة في  

وقد ال تكون األرقام الموضحة كمجموع    ،مختلفة اختالًفا طفيًفاالموضحة في نفس الفئة المعروضة في جداول  األرقام  
 [ اتفاقيات العملة ذات الصلة يرجى إدراج]  في بعض الجداول تجميًعا حسابًيا لألرقام التي تسبقها.

 

 جنبية األلغة ال
إعداد  هذه    تم  اإلصدار  أنه  نشرة  إال  اإلنجليزية،  المراجع  باللغة  ببعض  االستشهاد  الفنية  تم  والمصطلحات  التشريعية 

 ني الصحيح بموجب القانون المعمول به.لفبلغتها األصلية من أجل أن ُينسب إليها المعنى ا
 تقديم المعلومات اإلحصائية 

 [بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة  يتم االتفاق]
 تقديم المعلومات االقتصادية وغيرها

 [بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة  يتم االتفاق]
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 عوامل الخطر 

إن شراء الشهادات قد ينطوي على مخاطر كبيرة وهو مناسب فقط للمستثمرين المتمرسين الذين لديهم المعرفة والخبرة  
في األمور المالية والتجارية الالزمة لتمكينهم من تقييم مخاطر ومزايا االستثمار في الشهادات، وقبل اتخاذ قرار بشأن  

شهادات النظر بعناية، في ضوء ظروفهم المالية وأهدافهم االستثمارية، في  االستثمار، يجب على المشترين المحتملين لل
 هذه.نشرة اإلصدار جميع المعلومات الواردة في  

 

يعتقد كل من جهة اإلصدار و ]*[ أن العوامل الموضحة أدناه تمثل المخاطر األساسية الكامنة في االستثمار في و 
لتزاماته بموجب وثائق المعامالت، ومع ذلك، فإن عجز جهة اإلصدار الشهادات وقد تؤثر على قدرة ]*[ على أداء ا

عن سداد أي مبالغ على أي شهادة أو فيما يتعلق بها وعدم قدرة ]*[ على الوفاء بالتزاماته بموجب وثائق المعاملة قد 
خاطر االحتفاظ بأي يحدث ألسباب أخرى وال يؤكد أي من جهة اإلصدار و ]*[ أن البيانات الواردة أدناه المتعلقة بم

 شاملة. على أنها شهادة 
 

قد تكون هناك أيضاً اعتبارات أخرى، بما في ذلك أن بعضها قد ال يكون معروًفا حاليًا لجهة اإلصدار أو ]*[ أو ما  و 
 جهة اإلصدار أو ]*[ حاليًا غير مهم، مما قد يؤثر على أي استثمار في الشهادات.  تعتبره

نشرة اإلصدار قراءة المعلومات التفصيلية الواردة في مكان آخر من  إلى  المستثمرين المحتملين أيضاً    ويتم توجيه عناية
 هذه والتوصل إلى وجهات نظرهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 

 

 الخطر المتعلقة بجهة اإلصدار  عوامل
 [ بين األطراف على المعاملة ذات الصلة  يتم االتفاق]
 

 المخاطر المتعلقة بالشركة 
 [ بين األطراف على المعاملة ذات الصلة  يتم االتفاق]

 

 المخاطر المتعلقة بالشهادات
 [ بين األطراف على المعاملة ذات الصلة  يتم االتفاق]

حق حاملي الشهادات في استالم المبلغ األساسي للشهادات وحق حاملي الشهادات في الحصول على   شطبسيتم  
 عدم الجدوى. أي ربح إضافي بشكل كامل ودائم عند وقوع حدث 

 

حالة   الجدوى  في  عدم  في  وقوع حدث  وقت  أي  في  أدناه(  المحدد  النحو  السريان  )على  بعد تاريخ  النحو  )  هأو  على 
الشروط(  المحدد  و   ، في  الشهادات  إلغاء  بموجب   شطب سيتم  فسيتم  مبالغ  أي  لدفع  شهادة  حامل  أي  حقوق  جميع 

يتعلق  الشهادات   فيما  ذلكبها  أو  في  الحصر  ،)بما  ال  المثال  سبيل  أو    ، على  نتيجة  تنشأ  مبالغ  مستحقة  تكون  أي 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه   ،األحوالحال من  أي  باستعادتها    يتم  نولحدث ]الشركة[(    وقوعوواجبة الدفع عند  

سيفقد    ،نتيجة لذلكأو اإلشعار المتعلق به، و عدم الجدوى  حدث  وواجبة الدفع قبل تاريخ  المبالغ قد أصبحت مستحقة  
 حاملو الشهادات كامل مبلغ استثماراتهم في الشهادات.
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أن   قد قرر  ( قد أخطر ]الشركة[ كتابًيا بأنهفي الشروط على النحو المحدد أن المنظم المالي )يعني " حدث عدم الجدوى "
أو )ب( ضخ   ؛ )على النحو المحدد في الشروط( بدون: )أ( شطب عديمة الجدوى  أو ستصبح    عديمة الجدوى ]الشركة[  

 القطاع العام لرأس المال )أو ما يعادله من دعم(. 
 

لحصول على في اسيتم شطب حق حاملي الشهادات في استالم المبلغ األساسي للشهادات وحق حاملي الشهادات  
أ في  المالءة  أي من شروط  استيفاء  ودائم عند عدم  كامل  بشكل  ربح إضافي  إفالس أي  أمر  أو صدور  وقت  ي 

 شركة[  بخصوص ]ال
 

( في أي تاريخ يكون فيه أي التزام بالدفع في هذه الوثيقة  المحدد على النحو  إذا لم يتم استيفاء أي من شروط المالءة )
اتفاقية   في  الُمضارببموجب  قبل محكمة  من  ]الشركة[  بخصوص  إفالس  أمر  أو صدر  مستحًقا  فسيتم شطب    ،]*[ة 

على سبيل المثال   ،)بما في ذلكع أي مبالغ بموجب الشهادات أو فيما يتعلق بها  حقوق أي حامل شهادة في دف  جميع
ولن يتم استعادتها بأي  شركة[(  الحدث ]  ،مستحقة وواجبة الدفع عند حدوث تكون  أو    ، أي مبالغ تنشأ نتيجة  ،ال الحصر

نتيجة  الدفع قبل هذا التاريخ، و بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة    ،حال من األحوال
 سيفقد حاملو الشهادات كامل مبلغ استثماراتهم في الشهادات.  ،لذلك

 

 ال يمكن التنبؤ بالظروف التي تؤدي إلى الشطب 
عن سيطرة ]الشركة[، العديد منها خارج  و   ،من العواملويعتمد على عدد  أصاًل    عدم الجدوى حدث    بوقوعال يمكن التنبؤ  

قد    ،نتيجة لذلكموضوعي من قبل المنظم المالي، و   إلى قرار  ،من بين أمور أخرى   ،عدم الجدوى يخضع وقوع حدث  و 
 يطلب المنظم المالي شطًبا في ظروف خارجة عن سيطرة ]الشركة[ والتي قد ال توافق عليها ]الشركة[.

 

 ة بمثابة التزامات ثانوية وغير مضمونة الُمضاربلدفع لشركة ]الشركة[ بموجب اتفاقية تعتبر التزامات ا
اتفاقية   بـ ]الشركة[ بموجب  التزامات السداد الخاصة  ة تخضع  الُمضاربيجب على المستثمرين المحتملين مالحظة أن 

كما هو    ، المتساويةلتزامات  اإلفي الشروط( وترتيبها على قدم المساواة مع    على النحو المحدد لمطالبات كبار الدائنين )
يجب على المستثمرين المحتملين مالحظة أن دفع جميع المبالغ  (، و التبعية)  4.2موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط  

المدفوعات المقابلة من قبل الوصي بموجب الشروط( مشروطة   ،ة )وبالتاليالُمضاربمن قبل ]الشركة[ بموجب اتفاقية  
   بما يلي:

 
( اليوم األول  وتشملأو غير ذلك( قادرة على الوفاء في جميع األوقات من )  ُمضارًبا]الشركة[ )بصفتها  أن تكون    (الا أو )

( وقت سداد  وتشملمن هذا القبيل( إلى )الفترة األولى  من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )أو تاريخ اإلصدار في حالة  
 ؛االلتزامات ذات الصلة

 
 
 
 

قدرة ]الشركة[ )بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( على سداد االلتزامات ذات الصلة وأي مدفوعات أخرى مطلوب   )ثانياا( 
الرئيسة وجميع اإللتزامات   يتعلق بجميع االلتزامات  فيما  الدائن  إلى  التاريخ ذي الصلة  وأنها ال    المتساوية سدادها في 

 تزال قادرة على الوفاء بعد ذلك مباشرة؛ و 
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[ أكبر الشركة]ـ  األرباح المحتجزة( ل  ، على سبيل المثال ال الحصر  ، إجمالي رأس المال )بما في ذلكأن يكون    (ثالثاا)
( اليوم األول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )أو تاريخ اإلصدار في شملتو من الصفر في جميع األوقات من )

 ، الشهادات ( وقت دفع وتشملحالة الفترة األولى من هذا القبيل( إلى )
 4. شروط المالءة( XE) "(شروط المالءة" ويشار إليها جميًعا بـ)

 

ة غير مضمونة وال يتم تقديم أي الُمضاربفإن التزامات السداد الخاصة بـ ]الشركة[ بموجب اتفاقية    ،عالوة على ذلكو 
 يتم تقديمها من قبل ]الشركة[ فيما يتعلق بذلك. ولن  ضمانات 

 

  12.3ة فقط بالطريقة المنصوص عليها في الشرط  الُمضاربيجوز للوصي ممارسة حقوقه التنفيذية فيما يتعلق باتفاقية  
أي من شروط المالءة أو ب  الوفاء(. في حالة وقوع حدث ]الشركة[ وفشلت ]الشركة[ في  أو التصفية  الفسخأو    الحل،)

لتزامات باإلالوصي فيما يتعلق    مطالبات فإن جميع    ،]*[  إذا صدر أمر إفالس بخصوص ]الشركة[ من قبل محكمة في
وسيتم إلغاء الشهادات دون دفع أي مدفوعات أخرى من قبل ]الشركة[ فيما يتعلق بااللتزامات  سيتم إنهائها  ذات الصلة  
 ذات الصلة. 

 التبعية  ؛الرئيسةال قيود على إصدار األوراق المالية 
  4.3من قبل ]الشركة[ على النحو المبين في الشرط    األساسيبخالف القيود المتعلقة بإصدار المزيد من رأس المال  

[ والذي يحتل مرتبة أعلى  الشركة]لـ رأس المال األساسي حد من الظروف التي يمكن فيها إصدار ت والتي( قضايا أخرى )
الشهادات  الشروط أو في شروط  ف  ،من  ]الشركة[ )بصفتها  المعامال  وثائقال توجد قيود في  أو غير    امضاربً ت على 

أو إنشاء أي ضمان أو ترتيب دعم تعاقدي من شأنه أن يحتل    ،أو إصدار أوراق مالية  ،تتكبد تموياًل إضافًيا  بأنذلك(  
قد  "(، و [الشركة]  لـة  االلتزامات الرئيس ة )"الُمضارب ة  وجب اتفاقيالشهادات والتزامات ]الشركة[ بم  بالنسبة إلى أعلىمرتبة  

أ الرئيس يؤدي إصدار  إنشاء أي من االلتزامات  بواسطة حاملي ا] لـ  ة  و  الذي يمكن استرداده  المبلغ  تقليل  إلى  لشركة[ 
قد ال يكون هناك مبلغ    ،]الشركة[ وبعد دفع مطالبات كبار الدائنين  فإنه عند حل  ، حل ]الشركة[، وبالتاليالشهادات عند  

الرجوع  كاٍف   يرجى  الشهادات،  حاملي  إلى  الدفع  المستحقة  بالمبالغ  ]الشركة[  -"إلى  أيًضا  للوفاء  بالسداد التزامات 
 ة هي التزامات ثانوية وغير مضمونة". الُمضارببموجب اتفاقية 

 

 
 الدوري مشروطة بأحداث معينة، وقد يتم إلغاؤها وهي غير تراكمية مدفوعات مبالغ التوزيع 

 

يجوز لـ ]الشركة[ أن تختار، وفًقا لتقديرها الخاص وعن طريق توجيه الوصي بهذا، عدم دفع مبلغ التوزيع الدوري إلى 
يتعلق بمبلغ    حاملي الشهادات  باستثناء أنه ال يجوز إجراء مثل هذا االختيار فيما  المقابل،  التوزيع الدوري  في تاريخ 

 التوزيع المستحق الدفع في تاريخ الفسخ. 
 

 

 
المفلس بين الغرماء:  األولى المبادرة بالقسمة دون اإلفراط في االستعجال بما يضر المفلس. وال يلزم تأخير القسمة  ( اإلفالس: قسمة أموال  43معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )    4

مبادئ الشريعة  بما اليتعارض مع أحكام و إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل يمكن تقسيم ما يتحصل بالتدريج، ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع مراعاة اإلجراءات النظامية للتفليس  
 اإلسالمية.. 
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ُيحظر على ]الشركة[ )بصفتها    ،في الشروط(  على النحو المحدد حدث عدم سداد )  وقوعفي حالة    ،باإلضافة إلى ذلك
ة أو  الُمضاربرب المال النهائي على أي تاريخ لتوزيع أرباح  مضاربة  رب المال أو ربح  مضاربة  ( دفع ربح  الُمضارب 

انتهاء   الحال( وفًقا التفاقية  الُمضارب تاريخ  ُيحظر على    ،ةالُمضاربة )حسب مقتضى  لذلك  دفع مبالغ    الوصي ونتيجة 
في الشرط    وبشكل أكثر تحديًدا المنصوص عليه  ،التوزيع الدورية لحاملي الشهادات في تاريخ التوزيع الدوري المقابل

 (.عدم الدفع حدث ) 8.1
 

 

أو مبلغ التوزيع الدوري نتيجة  ربح مضاربة رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي  إذا لم يتم دفع أي مبلغ من  
أو حدث عدم   ]الشركة[  ذلك  و فحينئٍذ    ،الدفعالختيار  تاريخ  الدفع  االختيارمن  ]الشركة[   ،أو حدث عدم  ُيحظر على 

أو تخفيض أو الحصول   ،أو إلغاء  ،أو شراء  ،عها ومن استرداد اإلعالن عن توزيعات معينة أو توزيعات أرباح أو دف
  8.4كما هو موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط    ، في كل حالة لفترة محدودة من الوقت   ،على أوراق مالية معينة

يجب أال يكون لحاملي الشهادات أي مطالبة فيما يتعلق بأي مبلغ توزيع    ،ومع ذلك(،  توزيع األرباح واالسترداد   قيود )
كما أن عدم دفع أي مبلغ توزيع دوري في   ، الدفعدوري لم يتم دفعه نتيجة إما اختيار من قبل ]الشركة[ أو حدث عدم  

فيما يتعلق بأي ربح    ال تلتزم ]الشركة[ بإجراء أي مدفوعات الحقة فسخ، و شكل حدث  يمثل هذه الظروف يترتب عليه ال  
احتياطي   من  أو  الخاصة  النقدية  مواردها  من  )سواء  مدفوع  ملزًما الُمضاربغير  الوصي  يكون  ولن  ذلك(  غير  أو  ة 

 بإجراء أي مدفوعات الحقة فيما يتعلق من أي مبالغ توزيع دوري.
 

 

لن يحصل حاملو الشهادات على مبالغ توزيع دورية على استثماراتهم في الشهادات   ،في حالة حدوث مثل هذا الموقف
 ولن يكون للوصي وال حاملي الشهادات أي مطالبة بخصوص ذلك. 

 
 

 5  الشهادات هي أوراق مالية دائمة]
الوصي ملزم باسترداد الشهادات ليس لها تاريخ مجدول لالسترداد، ولن يكون    الشهادات عبارة عن أوراق مالية دائمة

لم   باستردادها ما  المطالبة  الشهادات  ]الشركة[، و   يقعفي أي وقت وال يحق لحاملي  ]الشركة[ حدث  تم تحديد أحداث 
الشرط   في  ]الشركة[  حدث  بعد  الشهادات  حاملي  الو و (،  والحل  الفسخ )أحداث    12وحقوق  على  استرداد  يجب  صي 

األول   الطلب بما في ذلك في تاريخ    ،الشهادات )بناًء على تعليمات ]الشركة[ )وفًقا لتقديرها الخاص( في ظروف معينة
كما هو موضح بشكل أكثر    ،رأس مالوفي حالة حدوث حدث ضريبي أو حدث    ،أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك

 للقيام بذلك. م وجود ضمان بأن ]الشركة[ ستطلب منهعلى الرغم من عد  ،(اإلسترداد والتغيير) 10تحديًدا في الشرط 
  

 
الملكية    5 ملكية )أي حقوق  أنها حقوق  الصكوك على  التعامل مع  يتم  األولى، وبالتالي  الشريحة  لرأس مال  لها  الدائمة هي صكوك المدة  ديًنا )أي دين(، وليس  الصكوك  ( وليس 

على أنها جزء من رأس المال األساسي )وفًقا لبازل الثالث( أو إجمالي رأس المال المدفوع الذي يمكن أن    للصكوك الدائمة تاريخ استحقاق محدد )تاريخ االسترداد النهائي( وُينظر إليها
ترداد  ترداد، وفي حالة االسترداد، يجوز اسيمتص الخسائر بينما ال يزال البنك قادًرا على الوفاء، وال يمكن لحاملي الصكوك استرداد شهاداتهم )الصكوك( ما لم يقع حدث إطالق االس

 الصكوك كلًيا ولكن ليس جزئًيا.
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يجب أن يدرك المستثمرون المحتملون أنه قد ُيطلب منهم تحمل المخاطر المالية لالستثمار في الشهادات إلى  ،وبالتالي
 ما لم:وذلك  ،أجل غير مسمى

 ؛(سترداد والتغييراإل) 10حقوقه في استرداد الشهادات وفًقا للشرط  الوصييمارس  (الا أو )
 أو  ؛الشهادات بعد حدث ]الشركة[ السترداد الشهادات  حامليبموجب قرار استثنائي من الوصي يتم توجيه  (ثانياا)
 شهاداتهم.  ببيع ايقومو  (ثالثاا)

 

فال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن حاملي الشهادات سيكونون قادرين على إعادة استثمار    ،إذا تم استرداد الشهادات 
يجب عائد مثل استثمارهم في الشهادات، و المبلغ المستلم عند االسترداد في ورقة مالية مماثلة بمعدل يوفر نفس معدل ال
 تثمارات األخرى المتاحة في ذلك الوقت.[ على المستثمرين المحتملين النظر في مخاطر إعادة االستثمار في ضوء االس

 

 األرباح من تاريخ استحقاق االسترداد )إن وجد( جنيستتوقف الشهادات عن 
أن كل شهادة ستتوقف عن جني األرباح من تاريخ استحقاق االسترداد )بعد تصفية  إلى  ن  ي المستثمر   يتم توجيه عناية

استالم    ،وبالتالي(،  ةالُمضارب حالة  الشهادات  في  المستحقة  حاملي  استحقاق    والواجةالمدفوعات  تاريخ  في  الدفع 
فلن يتم دفع أي ربح إضافي أو مبلغ دفع متأخر أو    ،االسترداد )إن وجد( بعد تاريخ االستحقاق ألي سبب من األسباب 

 (.وقف مبالغ التوزيع الدوري ت) 7.3الشرط التأخير، يرجى الرجوع إلى مبلغ معادل آخر فيما يتعلق بذلك 
 

 

 تنطوي على مخاطر السوق  التعيين]أدوات معدل الفائدة الثابتة القابلة إلعادة 
سيتم إعادة تعيينه خالل مدة األداة )كما هو الحال بالنسبة  الذي  ثابت )أو ما يعادله(   6ربح   بمعدلحامل أداة  سيكون  

التي   استردادها    تسري للشهادات  يتم  لم  إذا  تعيين  إعادة  تاريخ  كل  من  معرضو/أو  اعتباًرا  سابًقا(  وإلغاؤها    شراؤها 
في حين أن معدل الربح المتوقع على الشهادات عدل الربح ودخل معدل الربح غير مؤكد، و لمخاطر تقلب مستويات م

تاريخ    الطلب ثابت حتى تاريخ   الربح األولي في  المحدد األول    الطلب األول )مع إعادة ضبط معدل  النحو  في   على 
)معدل عائد السوق(    رأسمال السوق معدل عائد االستثمار الحالي في  إال أن    ،الشروط وكل خمس سنوات بعد ذلك( 

ولكن   ،قد تتغير أيًضا القيمة السوقية للشهادات ف  ،مع تغير معدل العائد في السوق لى أساس يومي، و عادة ما يتغير ع
المعاكس، و في   السوق االتجاه  العائد في  القيمة  ، إذا زاد معدل  للشهادات ستنخفض عادًة، و   فإن  إذا انخفض السوقية 

يجب أن يدرك حاملو الشهادات أن التحركات في السوقية للشهادات سترتفع عادًة، و  فإن القيمة ، معدل العائد في السوق 
لحاملي   إلى خسائر  تؤدي  أن  ويمكن  للشهادات  السوقية  القيمة  تؤثر سلًبا على  أن  يمكن  هذه  السوق  معدالت عوائد 

 [ .هاالشهادات إذا قاموا ببيع
 

 مال أو حدث ضريبي ال التغيير عند وقوع حدث رأس
)ولكن بناًء على تعليمات ]الشركة[ )وفًقا   الوصي يجب على  ف  ، أو حدث ضريبي  المال  واستمرار حدث رأس  وقوع عند  

الخاص(( الشرط    ،لتقديرها  في  عليه  منصوص  هو  لما  )  10.1وفًقا  أو  اإل)ج(  أو لضرائب ا  بسبب تغيير  السترداد   )
 

يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علما نافيا للجهالة ومانعا  للمنازعة. وأن يكون ذلك على   :( الُمضاربة: أحكام الربح وشروطه13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم ) 6
 .ة من رأس المالأساس نسبة مشاعة من الربح العلى أساس مبلغ مقطوع أو نسب
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 قبولحدث رأس المال( )حسب مقتضى الحال( وبدون أي شرط للحصول على  بسبب  أو التغيير اإلسترداد  )د( )  10.1
الشهادات  حاملي  موافقة  يقوم  ،أو  اتفاقية    أن  شروط  تبقى  الُمضارببتغيير  أو  الشهادات  تصبح  بحيث  والشهادات  ة 

 )على النحو المحدد في الشروط(. األساسي  الماللرأس ( أدوات مؤهلة حسب مقتضى الحال)
 

)أو   اإلسميقبل المنظم المالي بأن المبلغ  من  بذلك  ُيعتبر حدث رأس المال قد حدث إذا تم إخطار ]الشركة[ كتابًيا  
  من قبلتمويل شرائها    يكون إذا كانت ]الشركة[ تمتلك قدًرا من الشهادات أو التي    ،المبلغ المؤهل كرأس مال تنظيمي

مستثنىالشركة] للشهادات  أو  [(  الصلة    ،)بالكامل  ذات  التنظيمية  المعايير  تحظره  ال  الذي  الحد  المالبإلى   رأس 
فقط ألي   ذاعدم التأهيل ه  عندما يرجع مثل[ )باستثناء  الشركة]  لـ الموحد  رأس المال األساسي  جزئًيا( من    ،األساسي

)حسب ]الشركة[ أو الوصي    أن يطلب منسينشأ حدث ضريبي في حالة  ال هذا(، و قيود مطبقة على مبلغ رأس الم
الحال( )  ،مقتضى  الضريبي  القانون  لتغيير  المحدد نتيجة  النحو  الشروط(  على  بموجب في    ، في  إجراء أي مدفوعات 

الدفعةالُمضارباتفاقية   هذه  لمثل  التالي  االستحقاق  تاريخ  في  الحال(  مقتضى  حسب   ( الشهادات  أو  مبالغ    ،ة  دفع 
الشرط هذا  تجنب  يمكن  )وال  )  إضافية  الوصي  أو  ]الشركة[  قبل  الحالمن  مقتضى  باتخحسب  المعقولة (  التدابير  اذ 

الرجوع في   يرجى  له(.،  تحديًدا  المتاحة  أكثر  بشكل  المال    10.1الشرط    إلىوصف كل حدث ضريبي وحدث رأس 
 (.والتغيير االسترداد )
 

على   المترتبة  الدمغة  ورسوم  الضريبية  النتائج  تكون  أن  في يمكن  متوخى  هو  كما  التغيير  بعد  بالشهادات  االحتفاظ 
( مختلفة بالنسبة لبعض حاملي الشهادات من عواقب الضرائب ورسوم الدمغة بالنسبة  االسترداد والتغيير)  10.1الشرط  
أمام أي حامل شهادة عن    أو ]الشركة[ مسؤولين  أو المفوض   ،الوصي مل الشهادات قبل هذا التغيير ولن يكون  لهم لح

في حين أن الشروط تنص على أن التغيير )كما هو    ،عالوة على ذلكمن هذا القبيل فيما يتعلق بذلك، و   عواقب   أي
ال يمكن تقديم أي ضمان  ف   ،منصوص عليه في الشروط( يجب أال يكون أقل مالءمة بشكل مادي لحاملي الشهادات 

 بشأن ما إذا كان أي من هذه التغييرات سيؤثر سلًبا على أي حامل شهادة معين. 
 

 الشهادات التزامات رجوع محدودة 
يقتصر  فقط، و   أصول االئتمانتمثل مصلحة ملكية غير مجزأة في  الوصي، ولكنها  ت التزامات دين على  الشهادات ليس

 هي المصدراألصول االئتمانية  كما أن عائدات    ،ةيمان األصول االئتاللجوء إلى الوصي فيما يتعلق بالشهادات على  
  ،)أحداث ]الشركة[(  12.1الشرط    ألحكام وفًقا    الفسخإلشعار  الوصي  عند استالم  الوحيد للمدفوعات على الشهادات، و 

الشرط    بموجب )بالنيابة عن حاملي الشهادات(  مع التصرف  )  المفوض و/أو  الوصي  ستكون الحقوق الفردية لكل من  
التصفية  الفسخأو    الحل،)  12.3 بموجب  أو  التزاماتها  ألداء  ]الشركة[  و المعامال  وثائق(( ضد  لحاملي  ت،  يحق  لن 

)بخالف    على  الرجوعالشهادات   للوصي  أصول  االئتمانية  أي  في  األصول  المتوخاة  المعامالت بالطريقة  أو  وثائق   )
لتزاماته بموجب ( جميع احسب مقتضى الحالوالوكالء )  المفوض أو الوكالء )إلى الحد الذي يفي به كل من    للمفوض 

فيما يتعلق بأي نقص في المبالغ المتوقعة من    ها( أو أي من الشركات التابعة لهمفي  اطرفً   يكون وثائق المعامالت التي  
و  االئتمانية،  بموجب  األصول  معينة  مدفوعات  بسداد  ]الشركة[  المعامالت  تلتزم  الوصيوثائق  إلى  وسيكون    ،مباشرة 
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لوثائق  و/أو  للوصي   وفًقا  للوصي  المستحقة  المدفوعات  هذه  السترداد  ]الشركة[  ضد  المباشر  الرجوع  حق  المفوض 
 . المعامالت 

 
 

هذه وفًقا للشرط األصول االئتمانية  وتوزيع صافي عائدات  باألصول االئتمانية  بعد إنفاذ أو تحقيق الحقوق فيما يتعلق  
أو أي حامل   للمفوض ال يجوز  المفوض فيما يتعلق بالشهادات و و/أو  يجب الوفاء بالتزامات الوصي    ،(االئتمان)  5.3

بالشهادات  يتعلق  فيما  مبالغ أخرى  أي  الوصي السترداد  اتخاذ أي خطوات أخرى ضد  الحق  ،شهادة  يسقط  في    كما 
أو أي  المفوض  أن يكون للوصي أو    بأي حال من األحوالال يجوز    ، عالوة على ذلكاستالم أي مبالغ غير مدفوعة، و 

)بخالف ما هو منصوص   هاأو أي تصرف آخر فيأي من األصول االئتمانية  بيع  ب  السماححامل شهادة الحق في  
يجب أن يكون  ضد الوصي و ]الشركة[  وحاملي الشهادات    للمفوض ( والحق الوحيد  وثائق المعامالت عليه صراحة في  

 . وثائق المعامالت التزامات كل منهم بموجب  إلنفاذ  ،((الفسخ أو التصفيةالحل، أو ) 12.3)وفًقا للشرط 
 
 

 سيولة محدودة  /عدم وجود سوق ثانوية
تأكيًدا   أوليس هناك  يتطور  للشهادات سوف  ثانوًيا  الشهادات   ،في حالة تطوره  ،أنه  يضمن أن سوًقا  سيوفر لحاملي 

أ االسيولة   أنه سيستمر طوال مدة  ستثمار  العثور على مشتٍر    ،الشهادات، وبالتاليو  الشهادة من  قد ال يتمكن حامل 
قد تتقلب القيمة السوقية  المطلوب، و  7لشهادة من تحقيق العائد لشراء شهاداته بسهولة أو باألسعار التي ستمّكن حامل ا

السيولة لنقص  يكون  وقد  الخصوص   ،للشهادات  وجه  القيمةجوهريً   اسلبيً   اتأثيرً   ،على  و   ا على  للشهادات،  قد  السوقية 
تحتوي الشهادات بشكل عام على سيولة محدودة في السوق الثانوية وقد تخضع لتقلبات أسعار أكبر من سندات الدين 

( دائمة  مالية  أوراق  ألنها  إلى التقليدية  الرجوع  دائمة"  يرجى  مالية  أوراق  )و   ،"(الشهادات  إلىثانوية  الرجوع   يرجى 
"( وقد يتم تقييد مدفوعات مبالغ  ية وغير مضمونةة هي التزامات ثانو الُمضارببموجب اتفاقية  بالدفع  التزامات ]الشركة[  "

مدفوعات مبالغ التوزيع الدوري مشروطة بأحداث معينة وقد يتم  يرجى الرجوع إلى "التوزيع الدوري في ظروف معينة )
[ في الشركةقد يشارك بعض المساهمين واألطراف ذات الصلة في ]  ،عالوة على ذلك"(، و إلغاؤها وهي غير تراكمية
الشهادات، و  إذااالكتتاب في  الثانوية سلًبا  السوق  الشهادات في  تتأثر سيولة  ينوي   قد  هذا ينوي    ذي،القدر  الوب  ،كان 

 الشخص )األشخاص( اعتماد إستراتيجية الشراء واالحتفاظ فيما يتعلق بالشهادات.
 

شر   ،وبالتالي في فإن  السيولة  بنقص  المرتبطة  المخاطر  تحمل  يمكنهم  الذين  للمستثمرين  فقط  مناسب  الشهادات  اء 
 الشهادات والمخاطر المالية وغيرها من المخاطر المرتبطة باالستثمار في الشهادات.

 

 عمليات االسترداد مشروطة  ؛قد تخضع الشهادات لالسترداد المبكر
يجب على الوصي )ولكن فقط بناًء على تعليمات ]الشركة[ )وفًقا لتقديرها    ،المال  حدث ضريبي أو حدث رأس  وقععند  

يوًما    15  وال يتجاوزأيام    10عن    إشعاًرا مسبًقا إلى حاملي الشهادات ال تقل مدتهبعد منح    ،في أي وقت   ،الخاص((
للشرط   )ارات شع اإل)  17وفًقا  قابل  وهو  (  غير  للشروطإشعار  وفًقا  استرداد  الشهادات   ،لإللغاء(  ليس    ،جميع  ولكن 
موضح في  على النحو المع أي مبالغ توزيع دوري مستحقة ولكن غير مدفوعة )على وجه الخصوص    ،بعضها فقط

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

 وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في األعيان والمنافع.. 
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سترداد أو اإل)د( )  10.1والشرط    ،( فيما يتعلق بحدث ضريبي تغيير بسبب الضرائب السترداد أو  اإل)ج( )  10.1الشرط  
 ( فيما يتعلق بحدث رأس المال(. حدث رأس المالبسبب   التغيير

 

  الستردادلال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط  )أ( )  10.1يخضع أي استرداد للشهادات للمتطلبات الواردة في الشرط  و 
الحصول على مواف  ،(والتغيير ذلك  و بما في  المالي،  المنظم  ما يضمن  قة خطية مسبقة من  يكون هناك  أن  يمكن  ال 

 استالم موافقة المنظم المالي في الوقت المحدد أو على اإلطالق. 
 

هناك  و  االسترداد    تأكيًداليس  عند  المستلم  المبلغ  استثمار  إعادة  على  قادرين  سيكونون  الشهادات  حاملي  أن  يضمن 
البمع نفس معدل  يوفر  الشهادات، و دل  استثمارهم في  مثل  فترة  عائد  أي  توجه   عندماخالل  الوصي   قد  ]الشركة[  فيها 
مبلغ استرداد الضريبة أو مبلغ حدث   لن ترتفع القيمة السوقية للشهادات عموًما بشكل كبير فوق ف  ،سترداد الشهادات ال

و ا  المال  رأس الحال(،  مقتضى  )حسب  الدفع  إعادة يجب  لمستحق  مخاطر  في  النظر  المحتملين  المستثمرين  على 
 االستثمار في ضوء االستثمارات األخرى المتاحة في ذلك الوقت. 

 

 ة الُمضارباالستثمار في أصول 
سيتم التبرع بعائدات إصدار الشهادات من قبل الوصي )بالنيابة عن حاملي الشهادات( إلى    ،ةالُمضاربوفًقا التفاقية  

ة من قبل  الُمضارب سيتم استثمار رأس مال "(، و ةالُمضاربرأس مال  شكل رأس المال األولي للمضاربة )"تي تال الُمضارب 
في أنشطتها التجارية العامة التي يتم تنفيذها   ،المقيدةة المشتركة غير الُمضاربعلى أساس  ، (امضاربً ]الشركة[ )بصفتها 
المجزأة  ة المالية األصول غير  الُمضاربتشكل  س  ،ةالُمضاربوبعد استثمار رأس مال    ،ة العامالُمضاربمن خالل مجمع  

مجمع   في  )"الُمضارببالتناسب  العام  منهاةالُمضارب أصول  ة  أرباح  جني  بهدف  تطبيقهابدورها  والتي    ،"(  على    سيتم 
 المدفوعات المستحقة لحاملي الشهادات فيما يتعلق بالشهادات. 

 

]وبالقدر   الُمضاربة  أصول  من  بأي  يتعلق  فيما  الواجبة  العناية  إجراء  يتم  ولن  استفسار  أو  تحقيق  أي  إجراء  يتم  لن 
تنفيذ   وسيتم  واجبة مطلوبة[،  عناية  إجراءات  أي  إجراء  حامل شهادة  على كل  يجب  االستثمارية  المطلوب،  األنشطة 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ولن يكون لحاملي الشهادات أي قدرة على التأثير    حكامللمضاربة من قبل ]الشركة[ وفًقا أل
الُمضاربة   الخاصة في أصول مجمع  دمج أصولها  الصريح في  الحق  ]الشركة[  ُتمنح  األنشطة، ويجب أن  هذه  على 

 8من الممكن تحديد أصول الُمضاربة بشكل منفصل عن أصول ]الشركة[. العام، ونتيجة لذلك، فقد ال يكون 
 ( أعاله  المذكورة  ]الشركة[  بأعمال  المتعلقة  المخاطر  من  أي  تحققت  "إذا  إلى  الرجوع  المتعلقةيرجى   بـ  المخاطر 

ة واألرباح  الُمضاربه هذ أصول قيمة االستثمار في فقد تنخفض ["( أو أثرت بطريقة أخرى على أعمال ]الشركة[،  الشركة]
 

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

. ويجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة. وتعتمد فى نقدااألصل في رأس مال المضاربة أن يكون   :و شروطهرأس المال   ( الُمضاربة:13معيار أيوفي الشرعي المعدل رقم )
   .هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين

 معلوما علما نافيا يا للجهالة من حيث الصفة والقدر. ال يجوز أن يكون رأس المال ديًنا لرب المال على المضارب أو غيره.يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون 
 يشترط إلنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم  رأس مال المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.
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بالتزامات الدفع بموجب   اجوهريً   اسلبيً   اتأثيرً قد يكون لها  ،  اي بدورهالتو المحققة منه،   على قدرة ]الشركة[ على الوفاء 
 سداد المدفوعات فيما يتعلق بالشهادات. ة، وبالتالي، قدرة الوصي علىالُمضارباتفاقية 

 
 

ة وفًقا الُمضارب ة على ضمان استثمار رأس مال  الُمضاربقد وافق في اتفاقية    الُمضارب في حين أن    ،عالوة على ذلكو 
ة أيًضا  الُمضارب فإن اتفاقية    ،الخاصة(  يمارسها فيما يتعلق بأصولهللخطة االستثمارية )وبدرجة المهارة والعناية التي س

وافق الوصي )بالنيابة عن  فقد    ،باإلضافة إلى ذلكة، و الُمضاربضمان ألي عائد من أصول  نص على عدم وجود  ت
لن يكون مسؤواًل عن أي خسائر في رأس مال    الُمضارب ة على أن  الُمضاربفي اتفاقية    الُمضارب الشهادات( و   حاملي

هذه الخسائر ناجمة  فيه  تكون  الحد الذي  الشهادات( باستثناء إلى    حاملي)بالنيابة عن    الوصييتكبدها  التي  ة  الُمضارب
من    أو سوء السلوك المتعمد أو االحتيال  ،الُمضارب إهمال    (ثانياا)أو  ة،  الُمضاربالتفاقية    الُمضارب خرق    (الا أو )عن:  
 .جانبه

 

ة  الُمضاربعلى    الوصين بأن أي مطالبة من قبل أو نيابة عن  ين المحتمل يالمستثمر   يتم توجيه عناية  ،وبناًء على ذلك
قد يتم تخفيضها إذا وإلى الحد الذي يمكن للمضارب أن يثبت أن أي خسائر في رأس مال   فسخالمالية بعد أي حدث  

، أو سوء السلوك  الُمضارب إهمال    )ثانياا( ة. أو  الُمضارب التفاقية    الُمضارب خرق    (الا )أو ة لم تكن ناجمة عن  الُمضارب
و  جانبه،  من  االحتيال  أو  كان  المتعمد  الدليل  الُمضارب إذا  هذا  تقديم  على  كل    ،قادًرا  الشهادات  حاملو  يخسر  فقد 

بعضها  استثماراتهم هذه  .  أو  مثل  في  اختصاص  ذات  محكمة  أي  ستتخذه  الذي  النهج  تحديد  الممكن  من  ليس 
 الظروف على وجه اليقين.

 
 

 المخاطر المتعلقة باإلنفاذ 
 ]يتم االتفاق عليها بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[

 المخاطر المتعلقة بالسوق بشكل عام
وصفً  يلي  الرئيس موجزً   افيما  السوق  لمخاطر  السيولة  ،ةا  مخاطر  ذلك  في  أسعار   ،بما  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر 

 ومخاطر أسعار الفائدة: ،الصرف
 سيولة محدودة /عدم وجود سوق ثانوية

يتطور أو للشهادات سوف  ثانوًيا  تأكيًدا يضمن أن سوًقا  الشهادات أنه  ليس هناك  ، في حالة تطوره، سيوفر لحاملي 
العثور على مشتٍر   الشهادة من  وبالتالي، قد ال يتمكن حامل  الشهادات،  أنه سيستمر طوال مدة  أو  سيولة االستثمار 
لشراء شهاداته بسهولة أو باألسعار التي ستمّكن حامل الشهادة من تحقيق العائد المطلوب، وقد تتقلب القيمة السوقية 

  ، وبالتاليدات وقد يكون لنقص السيولة، على وجه الخصوص، تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا على القيمة السوقية للشهادات، للشها
الشهادات   في  السيولة  بنقص  المرتبطة  المخاطر  تحمل  يمكنهم  الذين  للمستثمرين  فقط  مناسب  الشهادات  شراء  فإن 

ا المخاطر  المالية وغيرها من  باالستثموالمخاطر  و لمرتبطة  الشهادات،  الشهادات ار في  المستثمر في  يكون  أن  يجب 
إلدراج الشهادات   اتم تقديم طلبً حددة من الوقت أو حتى استردادها، وقد  على استعداد لحمل تلك الشهادات لفترة غير م 

 أن أي إدراج من هذا القبيل سيحدث في أو قبلتأكيد يضمن  ولكن ال يمكن أن يكون هناك أي  ، و ]*[وفي    ]*[في  
 سيعزز سيولة الشهادات.  ،في حالة حدوثه ،أنه أو ،تاريخ نشرة اإلصدار هذه أو على اإلطالق
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 قد ال تعكس التصنيفات االئتمانية جميع المخاطر 
 ]يتم االتفاق عليها بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[

 مخاطر أسعار الصرف وضوابط الصرف
المدفوعا  الوصييقوم   وهذا  بتسديد جميع  المحددة،  بالعملة  الشهادات  على  بتحويالت ت  المتعلقة  المخاطر  هذا  يمثل 

المالية للمستثمر مقومة بشكل أساسي بعملة أو وحدة عملة )" المستثمرالعمالت إذا كانت األنشطة  ( بخالف "عملة 
كل كبير )بما في ذلك التغييرات بسبب انخفاض  وتشمل هذه المخاطر أن أسعار الصرف قد تتغير بشالعملة المحددة، و 

قيمة العملة المحددة أو إعادة تقييم عملة المستثمر( والمخاطر التي قد تفرضها السلطات ذات االختصاص على عملة  
أي سيطرة على  الوصي  ال يمتلك  على سعر الصرف، و ا  ضوابط الصرف التي يمكن أن تؤثر سلبً لالمستثمر أو تعديلها  

   ،لتي تؤثر بشكل عام على هذه المخاطرالعوامل ا
 

بها، و والعرض    ،والسياسية  ،والمالية  ،مثل األحداث االقتصادية المعمول  العمالت  السنوات األخيرةوالطلب على   ، في 
كانت أسعار الصرف بين عمالت معينة متقلبة ومن المتوقع حدوث تقلبات بين هذه العمالت أو مع عمالت أخرى في  

(: إلى العملة المحددة من شأنه أن يقلل منالمستقبل. إن ارتفاع قيمة عملة المستثمر بالنسبة  العائد المكافئ لعملة  )أوالا
و   ؛لمعادلة لعملة المستثمر للمبلغ األساسي المستحق الدفع على الشهادات القيمة ا  )ثانياا(  ؛المستثمر على الشهادات 

 القيمة السوقية المعادلة لعملة المستثمر للشهادات.  (لثاا)ثا
 

أن تؤثر سلًبا    من شأنها صرف  على القد تفرض الحكومة والسلطات النقدية )كما فعل البعض في الماضي( ضوابط  و 
  فسخ على سعر الصرف المطبق باإلضافة إلى توفر عملة أجنبية محددة في وقت دفع أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ  

ال يحصلون    أو قد   ،قد يحصل المستثمرون على مبالغ بموجب الشهادات أقل من المتوقع  ،نتيجة لذلكعلى شهادة، و 
و  المبالغ،  هذه  مثل  فعليةعلى  هناك ضوابط صرف  تكن  لم  إذا  الصرف  حتى  العملة   ،على  تكون  أال  الممكن  فمن 

 المحددة ألي شهادة معينة متاحة عند استحقاق هذه الشهادة.
 

 مخاطر سعر السوق القياسي 
على مخاطر أن التغيرات الالحقة في معدالت   ،مثل الشهادات   ،وي االستثمار في أدوات الدخل ذات السعر الثابت ينط

 السوق القياسية قد تؤثر سلًبا على قيمة أدوات الدخل ذات السعر الثابت.
 

 الضرائبفرض عوامل الخطر المتعلقة ب
 الصلة[]يتم االتفاق عليها بين األطراف بشأن المعاملة ذات 

 والتدفقات النقدية  يمخطط الهيكلال
النقدية  لمبسط ووصف    يمخطط هيكل  فيما يلي ويجب على المستثمرين  التي تقوم عليها الشهادات،    الرئيسةلتدفقات 

والموضحة في   الصلة  ذات  المعامالت  لوثائق  التفصيلية  الشهادات واألوصاف  أحكام وشروط  إلى  الرجوع  المحتملين 
هذه النشرة للحصول على وصف أكمل لبعض التدفقات النقدية ولشرح معنى بعض المصطلحات الواردة  مكان آخر في 

 بحروف كبيرة )باللغة اإلنجليزية( المستخدمة أدناه. 
 
 



24 
 

 يمخطط الهيكلال
 [يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة]
 
  مضاربال]الشركة[  
 . ربح رب المال 3 اتفاقية مضاربة  . رأس مال المضارية 2

 مبلغ عائدات التصفية 
  الوصي    رب المال  

الدوري  4 إعالن االئتمان  شهادات العائدات .1 التوزيع  مبالغ  مبالغ  .  و/أو 
 توزيع الفسخ 

 
  حاملو الشهادات  
 

 الرئيسة التدفقات النقدية 
 المدفوعات من قبل حاملي الشهادات والوصي 

  ، عالن االئتمانوفًقا إل الوصي، و سيدفع حاملو الشهادات سعر اإلصدار فيما يتعلق بالشهادات إلى  ،اإلصدارفي تاريخ 
 لصالح حاملي الشهادات على: الوصي االئتمان سيعلن 

 ؛وثائق المعامالت تطبيقها وفًقا لشروط  قيد  ،العائدات النقدية من إصدار الشهادات )أ(
وبموجبها  األصول  وبالنسبة إلى    فيالتي تكون    ،الحالية والمستقبلية  ،ومنعته  وفائدته  وملكيته،الوصي  جميع حقوق    )ب(

 ؛ة )على النحو المحدد أدناه(الُمضاربالتي تشكل أصول و من وقت آلخر 
 تالمعامال  وملكيته، وفائدته ومنعته، الحالية والمستقبلية، التي تكون في وبالنسبة إلى وثائقجميع حقوق الوصي    )ج(

المعامالت تصرف بأي صفة( وفًقا ألي من وثائق  تأكيدات مقدمة من ]الشركة[ )مع الوبموجبها )بخالف ما يتعلق بأي  
 و  ؛(إعالن االئتمان [*] للفقرات عهد الممنوح للوصي من قبل ]الشركة[ وفًقا توال
 "(. أصول االئتمان" ،وجميع عائدات ما سبق )مًعا ،المعاملة من وقت آلخرحساب جميع المبالغ المستحقة لحساب  )د(

تشكل رأس المال األولي التي يجب أن  و   الُمضارب   إلىبعائدات إصدار الشهادات )مثل رب المال(  الوصي  سيساهم  
مال  للمضاربة )" ة  الُمضاربعلى أساس    ،ةالُمضاربسيتم استثمار رأس مال  ة، و الُمضارب "( وفًقا التفاقية  ةالُمضاربرأس 

 ،ة العامالُمضاربجمع ممن قبل ]الشركة[ في أنشطتها التجارية العامة التي يتم تنفيذها من خالل  ،المشتركة غير المقيدة
مال   استثمار رأس  ي  ،ةالُمضاربوبعد  أن  مال  شكل  يجب  غير  ة  الُمضاربرأس  في    مجزأة أصواًل  تناسبي  أساس  على 

 "(. ةالُمضاربأصول )" ة العامالُمضاربمجمع 
 الوصي مدفوعات دورية من قبل 

توزيع    ،قبل كل تاريخ توزيع دوري ،  الُمضارب يجب على    ،حدث عدم سداد أو اختيار عدم سداد في حالة عدم وقوع  
%[    99وفًقا لنسبة المشاركة في الربح المتفق عليها )]  الُمضارب و   الوصية على كل من  الُمضارب األرباح الناتجة عن  
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من الربح )إن وجد( الذي    حصته أن يستخدم    الوصييجب على  للمضارب(، و [  %1رب المال( و ]  بصفتهللوصي )
 التاريخ. هذا مثل ة في كل تاريخ توزيع دوري لدفع مبلغ التوزيع الدوري المستحق لحاملي الشهادات في الُمضاربحققته 

تخضع   أرباح  سوف  ) الُمضاربمدفوعات  المحدد ة  النحو  اتفاقية    على  )الُمضاربفي  ]الشركة[  قبل  من    بصفتها ة( 
  ، فيها حدث عدم سداد   يقع( وال يجوز إجراؤها إال في الحاالت التي ال  الُمضارب ( لتقدير ]الشركة[ )بصفتها  الُمضارب 

فعة الحقة فيما يتعلق بهذا الربح غير المدفوع )سواء من موارده النقدية  أي التزام بإجراء أي د   الُمضارب لن يكون على  و 
 ة أو غير ذلك(.الُمضاربالخاصة أو من احتياطي 

 ة العام.الُمضاربيحق للمضارب صراحة دمج أصوله مع أصول مجمع  ،ةالُمضارببموجب شروط اتفاقية 
 الُمضاربمدفوعات التصفية واالسترداد والتغيير من قبل الوصي و 

فإن الشهادات عبارة عن أوراق مالية دائمة ال    ،بدون تاريخ انتهاء محدد، وبالتالي  ترتيب دائم  بأنهاة  الُمضاربتعرف  
 يوجد بشأنها تاريخ استرداد محدد. 

المنصوص عليها في  و  الشروط  اتفاقية    7.1  الفقرة مع مراعاة بعض  ]الشركة[ )بصفتها    ،ة الُمضاربمن  يجوز لشركة 
للمضاربة    البّناءةعلى أساس التصفية النهائية    ،ولكن ليس جزئًيا  ،ة بالكاملالُمضارب( حسب اختيارها تصفية  الُمضارب 

 في الحاالت التالية:
تاريخ    .أوالا  تاريخ    الطلب في  بعد  دوري  توزيع  تاريخ  أي  أو  إشعارً   ، األولالطلب  األول  تقديم  إلى    امسبقً   امن خالل 

 أو ؛[ يوًما20[ يوًما وال تزيد عن ] 15مدته عن ] قلتال الوصي 
إشعاًرا مسبًقا إلى  تقديم من خالل  ،أم ال( ادوريً  ا)سواء كان تاريخ توزيعً أو بعده في أي تاريخ في تاريخ اإلصدار  ا.ثانيا 

 [ يوًما وذلك: 20[ يوًما وال تزيد عن ] 15الوصي ال تقل مدته عن ]
 أو ؛ الضريبةعند وقوع حدث  أ.

 عند وقوع حدث رأس المال. ب.
وفًقا    اعند استالم إشعارً   ،يجب على الوصي )ولكن بناًء على تعليمات ]الشركة[ )التي تتصرف وفًقا لتقديرها الخاص((و 

استرداد   ،( أعالهثانًياوفًقا للفقرة )إشعاًرا    وعند استالمه  ،وليس بعضها فقط  ،استرداد جميع الشهادات   ، ( أعالهأوالً للفقرة )
إشعاًرا مسبًقا إلى الوصي ال  في كل حالة من خالل تقديم  و   ،أو تغيير شروطها  ،وليس بعضها فقط  ،جميع الشهادات 
 ، كما هو موصوف بشكل خاص في الشروط  ،إلى حاملي الشهادات ا  [ يومً 20[ يوًما وال تزيد عن ] 15تقل مدته عن ] 

 كما هو موضح أعاله.  ،للمضاربة البّناءةالتصفية النهائية وفي كل حالة بعد 
في الظروف التي تطلب فيها ]الشركة[ تغيير    ،ةالُمضارب( والوصي بموجب اتفاقية  الُمضارب تتعهد ]الشركة[ )بصفتها  و 

تأكد من أن الشهادات الإجراء التغييرات الالزمة من أجل  ب  ،المال  أو حدث رأس  ةضريبالالشهادات عند وقوع حدث  
 .لرأس المالأدوات مؤهلة  ،حسب مقتضى الحال ،تظل  أو ،تصبح
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 نظرة عامة على العرض

 

 في هذه النظرة العامة.الواردة شروط نفس المعاني اليكون للكلمات والعبارات المحددة في 
 شهادات رأس مال ]*[      الشهادات:

]جزر    الوصي: قوانين  بموجب   ]*[ في  محدودة  بمسؤولية  تأسست  معفاة  ]*[، شركة 
 كايمان[ ]*[. 

أسهم عادية    ملكية الوصي:  ]*[ يتكون من  والذي   ]*[ للوصي هو  به  المصرح  المال  رأس 
لكِل،    ]*[ دفع  منها  ]*[من  برأس   هاوإصدار   هايتم  االحتفاظ  ويتم  بالكامل، 

من قبل على االئتمان لصالح أغراض خيرية  مال الوصي المصّدر بالكامل  
بموجب  األسهم  على  وصًيا  بصفته  )بصيغته    ]*[  االئتمان  إعالن  شروط 

 المعدلة(. 
"(، الذي وافق على أداء  إداري الوصيمن قبل ]*[ )"الوصي  تتم إدارة شؤون    إدارة الوصي:

وفًقا   وغيرها  واإلدارية  الكتابية  الخدمات  بعض  وتقديم  معينة  إدارية  وظائف 
مؤرخة   مؤسسية  خدمات  بين  في  التفاقية  والوصي   إداري ]*[  الوصي 

 "(.مؤسسيةاتفاقية خدمات  )"
 [ الشركة]    :الُمضارب
  9الوصي )بالنيابة عن حاملي الشهادات(      :رب المال

بالتزاماته   عوامل الخطر:  الوفاء  الوصي على  قدرة  تؤثر على  قد  التي  العوامل  هناك بعض 
وثائق   بموجب  بالتزاماتها  الوفاء  على  ]الشركة[  وقدرة  الشهادات،  بموجب 
جوهرية   تعتبر  التي  العوامل  بعض  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المعامالت، 

المرتبطة   السوق  مخاطر  تقييم  المنصوص لغرض  هي  وهذه  بالشهادات، 
 ".الخطر عواملعليها في " 

 
 ]*[    المفوض: 

الواجبات،   بعض  المفوض  إلى  الوصي  يفوض  االئتمان،  إلعالن  وفًقا 
والمستقبلية   الحالية  التقديرية  والسلطات  والصالحيات،  والوصايا،  والسلطات، 
وجه   وعلى  االئتمان،  إعالن  في  معينة  أحكام  بموجب  للوصي  المخولة 

يحق   طلبه   للمفوض الخصوص،  مراعاة  مع  معينة،  ظروف  في  )ويجب، 

 
9     ( المعدل رقم  الشرعي  أيوفي  هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب :  صكوك االستثمار: صكوك الُمضاربة(  17معيار 

مال المضاربة، ويملك حملة الصكوك موجودات    المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة االكتتاب هي رأس  من الشركاء أو غيرهم إلدارتها.
 المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح ألرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت. 
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وتعويضه و/أو تأمينه و/أو تمويله مسبًقا بما يرضيه، أن يكون ملزًما( باتخاذ  
ضد   الوصي  باسم  تنفيذية  حدث   الُمضارب إجراءات  بعد  ]الشركة[  و/أو 

 ]الشركة[. 
 ]*[   ووكيل الحساب: وكيل الدفع الرئيس

 ]*[     المسجل ووكيل النقل:
ضمن    الرئيسةعلى هيكل المعامالت والتدفقات النقدية    يتم عرض نظرة عامة    ملخص هيكل المعامالت والوثائق:

 . "المخطط الهيكلي والتدفقات النقدية"
 ]*[    :اإلصدارتاريخ 

 [ %100]    سعر اإلصدار:
 ]*[ تبدأ في  ،كل عام ]*[و  ]*[            : تواريخ التوزيع الدوري 

مبالغ التوزيع  (، يجب دفع  التوزيع الدوري على  قيود  ال)  مع مراعاة الشرط ]*[  التوزيعات الدورية:
تاريخ   حتى  دوري  توزيع  تاريخ  كل  في  و   الطلب الدوري  ذلك و   هشملتاألول 

و   ،المائةب  ]*[بنسبة   السنة،  شراؤها في  أو  الشهادات  استرداد  يتم  لم  إذا 
أو قبل تاريخ   يجب دفع مبالغ  فإنه    ،األولالطلب  وإلغائها وفًقا للشروط في 

األول )وفًقا لما   الطلب التوزيع الدوري في كل تاريخ توزيع دوري بعد تاريخ  
األول وكل الطلب  في تاريخ    يتم إعادة تعيينه  ،هو مذكور أعاله( بسعر ثابت 

ذي الصلة سنوات  [  5]  كليساوي معدل إعادة التعيين    ،ت بعد ذلك[ سنوا5]
 . بالمائة، في السنة]*[باإلضافة إلى هامش 

ال يجوز للوصي  فإنه    ،خيار عدم السداد أو حدث عدم الدفع  وقوعفي حالة  
بأي  ملزمين ]الشركة[ وال الوصي    تكون دفع مبالغ التوزيع الدوري المقابلة ولن  

مدفوع   غير  دوري  توزيع  مبلغ  بأي  يتعلق  فيما  الحق  النحو  دفع  على 
 (.القيود على التوزيع الدوري ) ]*[ الشرطبشكل أكثر تحديًدا في الموصوف 

 نهائية  مسجلة    نموذج الشهادات: 
بالمبالغ   :ة للشهاداتاإلسميالمبالغ  مسجل  شكل  في  الشهادات  إصدار  ]*[ ة  اإلسميسيتم  بمقدار 

 الزائدة عنها.  ]*[بمقدار المتكاملة ومضاعفاتها 
  وستكون   ،األصول االئتمانيةستمثل كل شهادة مصلحة ملكية غير مجزأة في     10: الشهاداتحاملي حالة 

مرتبة   وستحتل  الوصي  إلى  الرجوع  بحق  محدوًدا  أي التزاًما  دون  متساوية 
 تفضيل أو أولوية مع جميع الشهادات األخرى. 

 من: األصول اإلئتمانيةتتكون    : األصول اإلئتمانية
 ؛ وثائق المعامالت العائدات النقدية من إصدار الشهادات، قيد تطبيقها وفًقا لشروط  (الا )أو 
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األصول    )ثانياا( إلى  وبالنسبة  في  تكون  التي  والمستقبلية،  الحالية  ومنعته،  وفائدته  وملكيته،  الوصي  حقوق  جميع 
 ؛ ةالُمضاربالتي تشكل أصول وبموجبها من وقت آلخر و 

وثائق    )ثالثاا( إلى  وبالنسبة  في  تكون  التي  والمستقبلية،  الحالية  ومنعته،  وفائدته  وملكيته،  الوصي  حقوق  جميع 
المعامالت وبموجبها )بخالف ما يتعلق بأي تأكيدات مقدمة من ]الشركة[ )مع التصرف بأي صفة( وفًقا ألي من وثائق  

 قرات ]*[ و ]*[ إعالن االئتمان(؛ و المعامالت والتعهد الممنوح للوصي من قبل ]الشركة[ وفًقا للف
 . جميع المبالغ المستحقة لحساب حساب المعاملة من وقت آلخر (رابعاا)

وبالنيابة    الشهادات   حامليلصالح    بشكل مطلق  االئتمانوالتي سيحتفظ بها الوصي بناًء على    ،وجميع عائدات ما سبق
 والشروط.  عالن االئتمان للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل وفًقا إل  اإلسميعنهم وفًقا للمبلغ 

ها تاريخ استرداد ثابت  الشهادات عبارة عن أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس ل :استرداد الشهادات وتغيير شروطها
و  نهائي،  جزئًياأو  ليس  ولكن  كلًيا  الشهادات  استرداد  يغير    ، يجوز  قد  أو 

ط بناًء على تعليمات ]الشركة[ )التي تتصرف وفًقا الوصي شروطها )ولكن فق
 (.والتغيير اإلسترداد [ )فقط وفًقا ألحكام الشرط ]* لتقديرها الخاص((

)ولكن فقط بناًء    الوصييجب على    ،(الوصي  طلب خيار  )  ]*[وفًقا للشرط  
( ]الشركة[  تعليمات  تتصرف  على  الخاص((التي  لتقديرها  تاريخ    ،وفًقا  في 

  ، كل الشهادات استرداد    ،األول أو في أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك  الطلب 
 الوصي. طلب مبلغ ب  هاولكن ليس فقط بعض

بعده أو  اإلصدار  تاريخ  في  تاريخ  أي  )في  ذلك  إلى  كان   ،باإلضافة  سواء 
  ،المال  أو حدث رأس   ة ضريبالعند حدوث حدث    ،تاريخ توزيع دوري أم ال(

أو   فقط  بعضها  وليس  الشهادات  جميع  استرداد  تغيير  يجوز  يتم  شروط قد 
للشروط  و   ،الشهادات  وفًقا  حالة  كل  بسبب اإل)  ]*[في  التغيير  أو   سترداد 
 (. حدث رأس المالبسبب سترداد أو التغيير اإل) ]*[( و الضرائب 

للشروط الموضحة في   للشهادات  سترداد  اإل)  ]*[  الشرطيخضع أي استرداد 
 (.والتغيير

في حالة وقوع حدث عدم الجدوى )على النحو المحدد في هذه الوثيقة(، فإنه    11الشطب في حالة عدم الجدوى:
تاريخ   في  الوثيقة(  هذه  في  المحدد  النحو  )على  شطب  عملية  إجراء  يجب 
الشطب لحدث عدم الجدوى )على النحو المحدد في هذه الوثيقة(، وذلك على 

الشرط   في  تحديًدا  أكثر  بشكل  الموضح  حالة  )]*[  النحو  في  عدم  الشطب 
(، وفي مثل هذه الظروف، ُتعتبر حقوق حاملي الشهادات في أصول الجدوى 

للنقض   قابل  غير  وبشكل  كامل  بشكل  تم شطبها  قد  تلقائي  بشكل  االئتمان 
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الشطب    "الشرط ]*[  وغير مشروط ويتم إلغاء الشهادات، يرجى الرجوع إلى  
 ".في حالة عدم الجدوى 

الجدوى " عدم  المال  "حدث  المنظم  أن  في  يعني  المحدد  النحو  )على  ي 
الشروط( قد أخطر ]الشركة[ كتابًيا بأنه قد قرر أن ]الشركة[ عديمة الجدوى 
العام   القطاع  )ب( ضخ  أو  شطب؛  )أ(  بدون:  الجدوى  عديمة  ستصبح  أو 

 لرأس المال )أو ما يعادله من دعم(. 
وإذا    ،في حالة وقوع حدث ]شركة[  ،(والحل  الفسخأحداث  )  ]*[تخضع للشرط   أحداث الفسخ: 

كتاب  ذلك  الشهادات  حاملو  المبلغ  طلب  ثلث  عن  يقل  ال  بما    اإلسميًيا 
بموجب قرار استثنائي  تم التوجيه بذلك  اإلجمالي للشهادات المستحقة أو إذا  

للشرط    حاملي من   وفًقا  ]الشركة[(  ]*[الشهادات  على  ف  ،)أحداث  يجب 
للشرط    ،المفوض و/أو    الوصي التصفية  الفسخأو    الحل،)  ]*[وفًقا    ،(أو 

 .في هذه الوثيقةاتخاذ اإلجراءات المشار إليها 
الشرط   الضرائب:  اقتطاع مراعاة  بها)  ]*[مع  المعمول  للقوانين  الخاضعة  والشرط المدفوعات   )

بالشهادات   ،(الضرائب فرض  )  ]*[ المتعلقة  المدفوعات  جميع  تتم  أن  يجب 
وبدون اقتطاع أو خصم ألي ضرائب أو على حسابها )على    وصافيةمجاًنا  

ما لم يكن اقتطاع الضرائب   ،((الضرائب فرض ) ]*[النحو المحدد في الشرط  
و  القانون،  بموجب  مطلوًبا  الحالةأو خصمها  هذه  مثل  الوصي    ،في  سيدفع 

)عل إضافية  المبلغ  مبالغ  استالم  يتم  بحيث  الشروط(  في  المحدد  النحو  ى 
بموجب  الدفع  وواجبا  مستحًقا  يكون  أن  الممكن  من  كان  الذي  الكامل 

 الشهادات من قبل األطراف المخولة بذلك. 
بموجب  المدفوعات  أن  على  المعامالت  وثائق  تنص  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

)بصفتها   ]الشركة[  قبل  من  االتفاقية  خالية  الُمضارب هذه  تكون  أن  يجب   )
أي  حساب،  وعلى  أجل  من  اقتطاع،  أو  اسقتطاع  وبدون  من  وصافية 

 ضرائب، ما لم يكن هذا االستقطاع أو االقتطاع مطلوًبا بموجب القانون. 
على بعض التعهدات التقييدية على النحو المنصوص عليه في  الوصي  وافق     تعهدات الوصي:

 (. التعهدات [ )6الشرط ]
 ن يتم تصنيف الشهادات من قبل أي مؤسسة تصنيف عند إصدارها.ل    التصنيف: 

األمور   اجتماعات حاملي الشهادات: في  للنظر  الشهادات  حاملي  اجتماعات  عقد  ألحكام  ملخص  يرد 
الشرط   في  النحو  هذا  على  بمصالحهم  حاملي  )  ]*[المتعلقة  اجتماعات 

 (.القراراتخذا التفويض و و  ،التنازلو  ،التعديلو  ،الشهادات 
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القسم االعتبارات الضريبية:  إلى  الرجوع  لبعض  الضرائب فرض  "  يرجى  وصف  على  للحصول   "
 االعتبارات الضريبية المطبقة على الشهادات.

اتفاقيات الُمضاربواتفاقية الوكالة واتفاقية    إعالن االئتمانُيشار إلى     وثائق المعامالت:  ،ة )وأي 
أو تعهدات أو مستندات أخرى محددة على هذا النحو من قبل    ،أو صكوك

 ". وثائق المعامالتأطرافها( هنا باسم "
واتفاقية    ،ةالُمضاربواتفاقية    ،والشروط  ،والشهادات   ،إعالن االئتمانسيخضع     :12نافذالالقانون 

بها   تتعلق  أو  عنها  تنشأ  تعاقدية  غير  التزامات  وأي  االوكالة  لقانون  إلى 
 اإلنجليزي ويتم تفسيرها وفًقا لها.

الوحيد للمدفوعات على الشهادات،   هي المصدر  اإلئتمانيةألصول  اعائدات   الرجوع المحدود:
الشرط  و  ذلك في  ما هو منصوص عليه بخالف  الرجوع  )  ]*[باستثناء  حق 

ال تمثل الشهادات مصلحة في أي من  ف  ،(حاملي الشهادات   وموافقةالمحدود  
الشركات   المفوض أو    ،الوصي من  أي  أو  الوكالء  من  أي  أو  ]الشركة[  أو 

 التابعة لهم.
يتعلق   فيما  التنفيذ  أو  تحقيق  من  الصافية  العائدات  كانت  األصول  بإذا 

يتعلق  اإلئتمانية   فيما  المستحقة  المدفوعات  جميع  لسداد  كافية  غير 
لى أي أصول للوصي  عفلن يكون لحاملي الشهادات حق الرجوع    ،بالشهادات 

اإلئتمانية  ف  )بخال في  األصول  المتوخاة  أو  ت المعامال  وثائق بالطريقة   )
من   كل  فيه  يفي  الذي  الحد  )إلى  الوكالء  أو  والوكالء    المفوض للمفوض 

م الخاصة بموجب وثائق المعامالت ( بجميع التزاماتهحسب مقتضى الحال)
فيما يتعلق بأي نقص   ها( أو أي من الشركات التابعة لهمفي  اطرفً   يكون التي  

 . األصول اإلئتمانيةفي المبالغ المتوقعة من 
]الشركة[ بسداد مدفوعات معينة بموجب   المعامالت  تلتزم  إلى  وثائق  مباشرة 

ألمر   و أو  من  الوصي،  جزًءا  هذه  الدفع  التزامات  اإلئتمانية  تشكل  األصول 
للوصي   للشرط    ،المفوض و/أو  ويكون  والشرط  التبعية)  ]*[وفًقا   ) ]*[ 

حق الرجوع المباشر ضد ]الشركة[ السترداد    ،(أو الحل أو التصفية  الفسخ،)
على هذه    ت المدفوعات المستحقة للوصي من ]الشركة[ وفًقا لوثائق المعامال

المحدود )  ]*[أي شرط آخر  الرغم مما ورد في   الرجوع  واتفاق حاملي    حق 
ضمونة ضد  والمفوض مطالبة غير ميشكل هذا الحق للوصي  (، و الشهادات 

و  والوصي  ]الشركة[،  الشهادات  حاملي  من  ألي  يحق  المطالبة    والمفوض ال 

 
 رئيسييظل القانون اإلنجليزي هو المعيار الومالحظة: يعد اختيار القانون النافذ أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة نشوء نزاع تعاقدي.  12

 إلصدارات الصكوك. والتعترف المحاكم اإلنجليزية ببنود القانون النافذ  التي تخضع "للشريعة". 
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بأي حق أولوية فيما يتعلق بأية أصول محددة لـ ]الشركة[ فيما يتعلق بإنفاذ  
 أي مطالبة من هذا القبيل. 

ال إلى  الرجوع  حاملي )حق    ]*[شرط  يرجى  وموافقة  المحدود  الرجوع 
 التفاصيل.مزيد من لل( الشهادات 

) استخدام العائدات:  الوصي  قبل  من  الشهادات  إصدار  بعائدات  المساهمة  رب    بصفتهسيتم 
( ]الشركة[  إلى  بصفتها  امضاربً بصفتها  المال(  مال  (  وفًقا الُمضاربٍرأس  ة 

 ة. الُمضاربلشروط اتفاقية 
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  13شروط وأحكام الشهادات 

 

  تطبيقها يتم  س التي  (  لتعديل وباستثناء النص المكتوب بخط مائلا  مع مراعاةوأحكام الشهادات )ما يلي نص شروط  في
 على كل شهادة في شكل نهائي: 

اإلصدار)بصفته    ]*[قامت   الوصي  جهة  الحال  ،وبصفته  مقتضى  حيثما  و   ،"الوصي"  ،حسب    ، السياق  يجيزيشمل 
الذي    المفوض  أدناه(  المحدد  النحو  إل  يتصرف)على  وفًقا  الوصي  قبل  من  إليه  المفوضة  للصالحيات  عالن  وفًقا 
المحدد )  االئتمان  النحو  )"  بإصدارأدناه((    على  بمبلغ  الشهاداتشهادات  قدره    إسمي"(  تشيكل ]*[إجمالي  ويتم   ،  

االئتمان)"االئتمان  إعالن    بموجب الشهادات   بتاريخ  إعالن  اإلصدار)"  ]*["(  بين  تاريخ  ]الشركة[    ،الوصي"(  و 
]الشركة)"] و  بصفته  ["(  )"عن    امفوًض المفوض[  السياق    ،"المفوضالوصي  يجيز  حيثما  األشخاص ويشمل  جميع 

 (. إعالن االئتمانبموجب  ينأو مفوض مفوًضاالمعينين في الوقت الحالي 
الوكالة)"  صداربالشهادات بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة في تاريخ اإلسيتم إجراء المدفوعات المتعلقة    المبرمة"(  اتفاقية 

باإلضافة إلى و "،  وكيل الدفع الرئيس)بهذه الصفة، "  وكيل الدفع الرئيسوالمفوض، ]*[ بصفتها ]الشركة[، بين الوصي، 
الدفعالتفاقية الوكالة، "أي وكالء دفع آخرين أو غيرهم الذين يتم تعيينهم من وقت آلخر وفقًا   ]*[ بصفته  و  "،  وكالء 

النقل"وكيل النقل )بهذه الصفة  ]*[ بصفته  "( والمسجلالمسجل )بهذه الصفة، " وجنبًا إلى جنب مع المسجل "  وكيل 
للشهادات   وفقًا  آلخر  وقت  من  تعيينهم  يتم  الذين  غيرهم  أو  آخرين  نقل  وكالء  أي  إلى  باسم  وباإلضافة  إليهم  يشار 

النقل" )""،  وكالء  الحساب  وكيل  بصفته   ]*[ الحسابو  التعبير  "،  وكيل  الحساب  ويشمل  (، الحاليوقت  ال  فيوكيل 
" إلى  الدفعويشار  "وكالء  و  الحساب"  "وكيل  و  هذه  النقلوكالء  "  في  معًا  و "  باسم  "(  الشروط)"الشروط  األحكام 

 " أو أي منهم، خلفهم. الوكالء، وتشمل اإلشارات إلى ""الوكالء"
  1في الشرط    على النحو المحدد وتخضع لها )  ت تتضمن هذه الشروط ملخصات لألحكام التفصيلية لوثائق المعامال

 الحصول عليها خالل ساعات العمل العادية في و/أو  وتتوفر نسخ من وثائق المعامالت لالطالع عليها  ((،  التعاريف)
الحالي   الوقت  في  المحدد  الرئيس لوكيل  المكتب  أحكام  الدفع  جميع  من  االستفادة  الشهادات  لحاملي  ويحق  وثائق  ، 

 : اإللتزام بها وأن يكونوا على علم بها، وهيو  المطبقة عليهمالمعامالت 
مبدئي شهادة  حامل  كل  الشهادة  ،ُيعتبر  في  بحصته  واحتفاظه  اكتسابه  خالل  قام  ،من  أنه  وتوجيه  ب  على  تفويض 

عن    ،لوصيا )شهاداته(   (أوالا )الشهادات:    حاملي نيابة  بشهادته  يتعلق  فيما  قبله  من  المدفوعة  بالمبالغ  للمساهمة 
النحو الشرط    للمضارب )على  اال)  5المحدد في  وفًقا التفاقية  تئمانيالصندوق  النحوالُمضارب((  المحدد في    ة )على 

هذا ينطبق أيًضا  و ة نيابة عنه )الُمضاربللعمل بصفته رب المال وفًقا التفاقية    (ثانياا)  ؛((تئمانياال  الصندوق )  5الشرط  
مع   ،معاملة  وثيقةللدخول في كل    (ثالثاا)و    ؛وأي وصي بديل )كما هو موضح أدناه((  خلفهالتفويض والتوجيه على  

 وهذه الشروط.  إعالن االئتمان مراعاة أحكام 
 
 

 
 المال التنظيمي للوالية القضائية والتنفيذ ذي الصلة لـ بازل الثالث تخضع لنظام رأس    13
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 التعاريف. 1
االئتمان واتفاقية الوكالة نفس المعاني عند استخدامها في هذه الشروط ما إعالن  يكون للكلمات والعبارات المحددة في  

أنه في حالة وجود أي تضارب بين أي وثيقة من هذا    شريطةلم يقتض السياق خالف ذلك أو ما لم يرد خالف ذلك،  
الشروط،   وهذه  الشروط سوف  القبيل  هذه  و فإن  التالية تسود،  للتعبيرات  يكون  الشروط،  هذه  في  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 المعاني التالية: 
 ؛(الضرائب فرض ) 13" لها المعنى المحدد لها في الشرط المبالغ اإلضافية"
المنطبقة" التنظيمية  المال  رأس  أي متطلبات واردة في لوائح رأس المال للحفاظ على رأس المال من  تعني  "  متطلبات 

 ؛ الممنوحة فيما يتعلق بما سبق والتنازالت بما في ذلك القواعد االنتقالية  ،]*[تنطبق على التي وقت آلخر 
من قبل أي طرف ذي صلة( في   طلوبةم  ت كما هو موضح )إذا كان  ]*[لـ  الموحدة  " تعني إجمالي األصول  األصول"

)حسب   أو  مدققة  مراجعة  الحالآخر  مراجعة  مقتضى  الموحدة  لمدقق  ال(  العمومية  تعديلها    ،]*[لـ  لميزانية  تم  ولكن 
)أو أي    أمين التفليسةأو المدققون أو )إذا تم تعيين    ،يحددها أعضاء مجلس اإلدارةقد  لألحداث الالحقة بالطريقة التي  

 ؛(من هذا القبيل إعسار مكافئ)أو ممارس التفليسة  ( أمين ]*[( فيما يتعلق بـ ممارس إعسار مكافئ
في الوقت المناسب أو أي مراجع آخر قد يتم    ]*[  لـالمدققين القانونيين المستقلين    ،في أي وقت ُيقصد بهم  "  المدققون "

المعامالت،  تعي  وثائق  لغرض  عدم    ،أوينه  حالة  مثلفي  التعيين  إجراء  يرشحه    ،هذا  قد  لما  رهنا    المفوض وفًقا   (
 ؛يرضيه(بالشكل الذي تمويله مسبًقا و/أو تأمينه و/أو المفوض  بتعويض 

 ؛(والتسميةالشكل ) 2.1في الشرط  تعني كما هو محدد " التسمية المصرح بها"
الثالث" إصالحات إطار العمل التنظيمي الدولي لرأس المال الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية    هُيقصد ب "  بازل 

كجزء من حزمة متطلبات رأس المال والسيولة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز معايير رأس المال ووضع معايير الحد 
ذلك   في  بما   ( الدولية  االئتمان  لمؤسسات  السيولة  من  األهلية  يهة  التوجرشادات  اإلاألدنى  معايير  المال لحول  رأس 

 ؛ وأدوات رأس المال(
الثالثوثائق  " إطار تنظيمي عالمي للبنوك واألنظمة المصرفية األكثر  " تعني وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية "بازل 

والملحق الوارد    2011وتم تنقيحها في يونيو    2010ديسمبر    16" الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في  مرونة
 ؛ 2011يناير   13" في لجنة بازل العناصر النهائية لإلصالحات لرفع جودة رأس المال التنظيميتصدر في وثيقتها " 

الثالث" بازل  تنفيذ  أو القواعد أو التدابير األخرى لتنفيذ بازل الثالث   ،" يعني التاريخ الذي يبدأ من خالله التشريعتاريخ 
 ؛[ةالمطبق  القضائية الواليةإدراج يرجى في ]

العمل" النقد يوم  في  التعامالت  ذلك  في  )بما  العامة  لألعمال  مفتوحة  المسجلة  البنوك  فيه  تكون  الذي  اليوم  يعني   "
 ؛[القضائية المطبقة( الواليات القضائية)الوالية إدراج يرجى األجنبي والودائع بالعمالت األجنبية( في ]

)أو المبلغ  اإلسميالمالي بما يفيد أن المبلغ  كتابًيا من قبل المنظم ]*[قد حدث إذا تم إخطار ُيعتبر " حدث رأس المال"
( ]*[أو التي يتم تمويل شرائها بواسطة    ]*[إذا كانت بعض الشهادات محتفظ بها من قبل    ، المؤهل كرأس مال تنظيمي

أو )بالكامل  مستثناة  الشهادات  الصلة    ،جزئًيا  من  ذات  التنظيمية  المعايير  تحظره  ال  الذي  الحد  المالبإلى   رأس 
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فقط نتيجة ألي قيود مطبقة  هذا  عدم التأهيل    عندما يكون )باستثناء    ]*[لـ  الموحد  األساسي  ( من رأس المال  األساسي
 ؛على مبلغ رأس المال هذا(

 ؛المستحق باإلضافة إلى أي مدفوعات مستحقة اإلسميفيما يتعلق بالشهادة مبلغها يعني " مبلغ حدث رأس المال"
المال" رأس  المتعلقة بكفاية رأس    والتوجيهات اإلرشادية،والمتطلبات  اللوائح،    ،في أي وقت   ،" تعنيلوائح  والسياسات 

 ؛ بالمنظم الماليبما في ذلك تلك الخاصة   ،]*[ المال لشركات التمويل التي تكون سارية المفعول في 
 أو أي من يخلفه.  ]*[المركزي  )المصرف( " يعني البنك  البنك المركزي "
الشهادة"   ، الشخص الذي تم تسجيل الشهادة باسمه في السجل )أو في حالة حاملي الشهادات المشتركينيعني  "  حامل 

حسب مقتضى " والتعبيرات ذات الصلة )الشهاداتحامل  " و "حامل"  المصطلحات يتم تفسير  و هم(  المذكور أواًل منيكون  
 ؛ ( وفًقا لذلكالحال

حقوق   رأس مال  ،والمعتمد من قبل المنظم الماليباعتباره،  رأس المال المؤهل    يعني  "حقوق الملكية العاديةمال  رأس  "
العادية   المالالملكية  للوائح رأس  بازل    ،وفًقا  تنفيذ  تاريخ  العادية    رأس مالباعتباره    ،الثالث ومن  الملكية  على  حقوق 

 ؛ في ذلك الوقت  ارأس المال التنظيمي المعمول بهمتطلبات  في  النحو المطبق
األيام" عدد  )عدد األيام التي سيتم حسابها    360" يعني العدد الفعلي لأليام في الفترة ذات الصلة مقسوًما على  كسر 

عدد األيام  فيكون    ،وفي حالة عدم اكتمال الشهر  ،يوًما  30شهًرا من    12يوًما مع    360عام مكون من    على أساس
باستثناء   القبيل  اليوم األول من هذا  الفترة ذات الصلة )بما في ذلك  التوزيع الدوري التي تقع فيها  المنقضية من فترة 

 ؛اليوم األخير(
 ؛ يوم العمل الثالث قبل بدء فترة إعادة التعيين هذه ،فيما يتعلق بفترة إعادة التعيين  ،" يعنياتخاذ القرارتاريخ "
 ؛الذين يشكلون مجلس إدارتها ]*[" يعني المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين لـ أعضاء مجلس اإلدارة"
توزيع  " مقتضى  حسب    ،أو مبلغ استرداد الضريبة  المال،  رأسأو مبلغ حدث    ،الوصي  طلب " يعني مبلغ  الفسخمبلغ 

 ؛ قد يتم تحديده وفًقا لهذه الشروط على النحو الذيأو أي مبلغ آخر في طبيعة مبلغ االسترداد  ،الحال
 ؛حدث الوصيو/أو " يعني حدث ]الشركة[ الفسخحدث "
 ؛ [( الشركة)أحداث ] 12.1الشرط يعني كما هو محدد في " الفسخإشعار "
 ؛ [(الشركة)أحداث ] 12.1الشرط يعني كما هو محدد في " الفسخطلب "
للتوزيع" القابلة   ،بما في ذلك االحتياطيات العامة  ،لـ]*[  " تعني مبلغ األرباح واالحتياطيات المحتجزة الموحدةاألرباح 

به( المعمول  القانون  بموجب  التوزيع  من  المقيد  غير  الحد  )إلى  القانونية  واالحتياطيات  الخاصة  بعد   ،واالحتياطيات 
إلى   للتوزيعغير  االحتياطيات  تحويل أي مبالغ  المحتسب وكلها    ، القابلة  النحو  إلى أحدث    ]*[  من قبل  على  استناًدا 

 ؛بياناتها المالية الموحدة المراجعة
ال" أن حدث رأس المال والذي له تأثيًرا    ]*[ًيا إلى  شعاًرا خط " يعني التاريخ الذي يقدم فيه المنظم المالي إسريانتاريخ 

 ؛ ( غير فعالة في الوقت المناسب الجدوى عدم   في حالةالشطب ) 11قد ينشأ إذا كانت أحكام الشرط 
 ؛إعالن االئتمانيعني كما هو محدد في "  القرار االستثنائي"
 ؛ ةالُمضارباتفاقية  يعني كما هو محدد في "  النهائي ةالُمضاربربح "
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 : يعني "حدث ]الشركة["
ي  يعادل المبلغ األصلي أو الربح )بما ف  ا( في دفع مبلغً الُمضارب ]الشركة[ )التي تعمل بصفتها    فشل  :الدفععدم    (أوالا )

المبلغ  ة ويستمر اإلخفاق لمدة فترة )في حالة  الُمضاربالدفع بموجب اتفاقية    والواجب   ذلك المبالغ اإلضافية( المستحق
هذا  األصلي يحدث  )باستثناء كل حالة حيث  يوًما  أربعة عشر  الربح(  )في حالة  أو  أيام  نتيجة  اإلخفاق  ( سبعة  فقط 
 أو ؛(خيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفعلحدوث 

اإلعسار:ثانياا) من قبل محكمة أو هيئة رسمية أخرى بأن ]الشركة[ معسرة أو مفلسة أو غير    ا نهائيً   ايتم اتخاذ قرارً   ( 
 أو  ؛قادرة على سداد ديونها

[ الشركة]أن  [ أو  الشركةإدارة ]بأو    فسخب أو    ،لحب  فعاالً   اقرارً   اتخاذ أو    اأو إصدار أمرً   إدارًيا،يتم تعيين    :الحل(  ثالثاا)
بالحل تلتمس  أو    تطلب  يتعلق    أمًرا  فيما    امن خالل إجراء رسمي من قبل مديريههدد  تأو    ،توقفتأو    بهاأو اإلدارة 
  ، وما يليهلغرض إعادة اإلعمار    )أ(في كل حالة باستثناء    ،اأو عملياته  اأو االستمرار في كل أو معظم أعماله   بإيقاف

التنظيم   ،الدمجأو   إعادة  أو    ،أو  االندماج  قبل    التوحيد أو  المعتمدة من  للشروط  استثنائي من    المفوض وفًقا  بقرار  أو 
عليه أي محكمة مختصة    توافق  حلألي خطوة أو إجراء يكون جزًءا من إعادة بناء أو دمج    )ب( الشهادات أو    حاملي

 أو  ؛أو سلطة مختصة أخرى 
مشابه:رابعاا) حدث  قوانين    (  بموجب  يقع  حدث  تأثيرً يكون    ]*[أي  في    مماثاًل   اله  إليها  المشار  األحداث  من  ألي 

 ( أعاله.ثالًثا( أو )ثانًياالفقرتين )
أعاله إلى "الديون" على أنها تشمل أي دين أو ترتيب تمويل آخر تم إصداره   )ثانًيا(  تعتبر اإلشارات الواردة في الفقرة  

وفًقا  إصداره(  يعتزم  اإلسالميةلمبادئ    )أو  دينً   الشريعة  أنه  على  معه  التعامل  يتم  القابل  ألغراض    اوالذي  القانون 
 ؛في كل حالة سواء تم الدخول فيه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل ]الشركة[ ،للتطبيق

المالي" بـ  )المصرف(  يعني البنك    "المنظم  المركزي أو أي كيان الحق له سلطة إشراف أولية على البنك فيما يتعلق 
 ؛ ]*[]الشركة[ في 

 ؛]*[يعني " الطلب األول"تاريخ 
 ؛]*[يعني  ة األولى"الُمضارب "تاريخ توزيع أرباح 

 ة.الُمضاربفي اتفاقية  يعني كما هو محدد  "ة العامالُمضارب مجمع "
 ؛األول الطلب استثناء( تاريخ ( تاريخ اإلصدار إلى )ولكن بوتشملتعني الفترة من ) "الفترة األولية"

 ؛(معدل التوزيع الدوري )أ( ) 7.4في الشرط يعني كما هو محدد  معدل التوزيع الدوري األولي""
تعني جميع مطالبات حاملي األسهم العادية وجميع التزامات السداد الخاصة بـ ]الشركة[ فيما يتعلق   "الثانويةلتزامات  "اإل 

 ؛األساسي لرأس المالاألخرى  العادية بأدوات حقوق الملكية 
لـ ]االلتزامات  تعني إجمالي    "المطلوبات" [ كما هو موضح )إذا كانت مطلوبة من قبل أي طرف ذي  الشركةالموحدة 

[، ولكن الشركةفي آخر مراجعة مدققة أو )حسب مقتضى الحال( مراجعة المدقق للميزانية العمومية الموحدة لـ ]صلة(  
تعديلها   الالحقة  تم  لألحداث  و  الطارئة  يحددها  لاللتزامات  قد  التي  تعيين  النديرون بالطريقة  تم  إذا  أو  المدققون  أو   ،
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[( أمين التفليسة )أو ممارس إعسار مكافئ من هذا  الشركةفيما يتعلق بـ ]أمين التفليسة )أو أي ممارس إعسار مكافئ(  )
 القبيل(؛ 

 السنة؛ بالمائة، في  ]*[نسبة " يعني  "الهامش
 ؛( االئتمان) 5الشرط تعني كما هو محدد في  ة"الُمضارب"

 (؛ االئتمان) 5تعني كما هو محدد في الشرط  ة"الُمضارب "اتفاقية 
 (؛ االئتمان) 5كما هو محدد في الشرط تعني  ة"الُمضارب"أصول 

 (؛ االئتمان) 5تعني كما هو محدد في الشرط  ة المالية"الُمضارب"
وهو التاريخ الذي يتم فيه استرداد الشهادات بالكامل   ،ةالُمضاربيعني التاريخ الذي تنتهي فيه    ة"الُمضارب"تاريخ انتهاء  

 ؛ولكن ليس جزئًيا وفًقا لهذه الشروط
 ؛ ةالُمضارب اتفاقية يعني كما هو محدد في  ة"الُمضارب"ربح 

 ؛ة األولالُمضارببدًءا من تاريخ توزيع أرباح   ،في كل عام ]*[و   ]*[يعني  ة"الُمضارب "تاريخ توزيع أرباح 
 ؛   ةالُمضارباتفاقية يعني كما هو محدد في  ة"الُمضارب احتياطي"
 (؛االئتمان) 5يعني كما هو محدد في الشرط  "الُمضارب"

 ؛(عدم الدفع خيار)  8.2الشرط يعني كما هو محدد في  "خيار عدم الدفع"
 (؛ عدم الدفع حدث )  8.1يعني كما هو محدد في الشرط  "حدث عدم الدفع"

عدم   ]الشركة[  يعني    "الجدوى "حدث  بأنه قد قرر أن  ]الشركة[ كتابًيا  المالي قد أخطر  المنظم  الجدوى أن  أو    عديمة 
 بدون:  عديمة الجدوى،ستصبح  

 أو ؛شطب  (أوالا )
 ؛ضخ القطاع العام لرأس المال )أو ما يعادله من دعم( (ثانياا)

الجدوى حدث    شطب"تاريخ   هو التاريخ الذي ستتم فيه عملية الشطب على النحو المحدد في  يجب أن يكون    "عدم 
بواسطة المنظم    على النحو المحدد أيام عمل )أو أي تاريخ سابق    10والذي يجب أال يتجاوز    ،الجدوى إشعار عدم  

 ؛ الجدوى المالي( بعد تاريخ إشعار عدم 
 ؛ (الجدوى إشعار عدم ) 11.3الشرط يعني كما هو محدد في  "الجدوى "إشعار عدم 

الجدوى " عند استحقاقها    ا من التزاماتهجوهريً   اعلى سداد جزءً طرف    قدرةإعسار، أو إفالس، أو عدم  )أ(  وتعني  "  عدم 
بأعماله  القيام  قدرته على  أنه ال يشكل    )ب( أو    أو عدم  أو ظرف آخر محدد على  الجدوى أي حدث  قبل    عدم  من 

 ؛ المنظم المالي أو اللوائح المصرفية المعمول بها
 ؛ لكل منها ]*[في تاريخ اإلصدار  ةاإلسميتكون قيمتها والتي  ،[الشركة] لـتعني األسهم العادية  "األسهم العادية"

تعني األوراق المالية الصادرة عن ]الشركة[ المؤهلة كرأس   "األساسي لرأس المالاألخرى    العادية"أدوات حقوق الملكية  
 ؛]الشركة[ بخالف األسهم العادية حقوق الملكية العادية لـأساسي لمال 
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المستحقة" الشهادات   ،تعني  "الدفعات  استرداد  عند  الدفع  مستحقة  مبالغ  بأي  يتعلق  التوزيع    ،فيما  مبالغ  يمثل  مبلًغا 
ة لفترة التوزيع الدوري التي يحدث خاللها االسترداد حتى تاريخ االسترداد باإلضافة إلى الدوري المستحقة وغير المدفوع

 ؛إن وجدت  ،المبالغ اإلضافية المتعلقة بها
الثانوية  تعني    "متساويةاللتزامات  اإل " الدفع  التزامات  والتي  الشركة]  لـجميع  عنها  [  التعبير  يتم  أو  أنها  تصنف  على 

 ؛ االلتزامات ذات الصلةساوى مع ت بال  مصنفة
 ؛(الدفع فقط في يوم عمل الدفع) 9.3يعني كما هو محدد في الشرط  "يوم عمل الدفع"

 ؛ (مبالغ التوزيع الدوري ) 7.2الشرط يعني كما هو محدد في  "مبلغ التوزيع الدوري"
 ؛[األول تاريخ التوزيع الدوري إدراج يرجى ( ]ويشملبدًءا من )  ،في كل سنة ]*[و  ]*[يعني " تاريخ التوزيع الدوري "

الدوري" التوزيع  ( تاريخ اإلصدار وتنتهي في )ولكن باستثناء( أول تاريخ توزيع  وتشمل تعني الفترة التي تبدأ في )  "فترة 
( تاريخ التوزيع الدوري وتنتهي في )ولكن باستثناء( تاريخ التوزيع الدوري التالي  وتشملدوري وكل فترة متتالية تبدأ في )

 ؛ مباشرة
الربح" بالفترة األولية  ،يعني  "معدل  التوزيع الدوري األولي  ،فيما يتعلق  وفيما يتعلق بكل فترة إعادة تعيين بعد    ،معدل 

 ؛(ع الدوري معدل التوزي)أ( ) 7.4المعدل المحسوب وفًقا ألحكام الشرط  ،ذلك
المال"أدوات   شراكات   المؤهلة"  رأس  في  حصًصا  أو  ائتمانية  شهادات  أو  مالية  أوراًقا  كانت  )سواء  األدوات  تعني 

محدودة أو غير ذلك( بخالف األسهم العادية أو األوراق المالية األخرى التي تصدرها ]الشركة[ بشكل مباشر أو غير  
 مباشر والتي: 

)  ؛اإلصدارعند األساسي   رأس الماللتشكيل  مؤهلةون ستك )أوالا
على  لديها بنود وشروط ليست أقل مواتاة من الناحية المادية لحامل الشهادات من أحكام وشروط الشهادات )  (ثانياا)

ال يلزم أن تأخذ ]الشركة[ في االعتبار    ،أنه عند اتخاذ هذا القرار  بشرطبشكل معقول من قبل ]الشركة[ )  النحو المحدد 
أو ضرائب مماثلة قد   نقل ملكيةأو أي    ،جميع حاملي الشهادات أو أي منهم  التي لدىالمعاملة الضريبية لألداة الجديدة  

 الوصي يتم تسليم شهادة بهذا التأثير من اثنين من المديرين إلى    شريطة أنتنطبق على الحصول على األداة الجديدة(  
لل وفًقا  الشهادات  شروط  تغيير  )   10.1شرط  قبل  التغيير  اإل)ج(  أو  الضرائب سترداد  الشرط  بسبب  أو  )د(   10.1( 

 ؛ ((مقتضى الحال( )حسب حدث رأس المالاالسترداد أو التغيير بسبب  )
 ؛بشكل مباشر أو غير مباشر أو بضمان أو دعم مكافئ تتعهد به ]الشركة[ ،]الشركة[لـ التزامات تستمر لتكون  (ثالثاا)
 ؛ على األقل بالتساوي مع االلتزامات ذات الصلة الحلالترتيب عند  (رابعاا)
ا) ة وتواريخ توزيع األرباح مثل الشهادات وربح أو معدل توزيع  اإلسميها على األقل نفس مبلغ القيمة  أن يكون ل  (خامسا

 ؛متساوي على األقل أو معدل عائد مثل الشهادات 
ا)  ؛تاريخ الطلب األولليس قبل  لها  األول  الطلب  األول( يكون تاريخ    الطلب )حيث تتنوع الشهادات قبل تاريخ    (سادسا
 و 
 ، لها نفس تواريخ االسترداد االختيارية مثل الشهادات  (سابعاا)
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بموجب لوائح رأس  األساسي  والتي قد تتضمن مثل هذه التغييرات الفنية حسب الضرورة لتعكس متطلبات رأس المال  
ذلك في  )بما  ]الشركة[  على  ذلك  بعد  المطبقة  الحصر  ، المال  ال  المثال  سبيل  تكون   ،على  قد  التي  الفنية  التغييرات 

 ؛ (بازل الثالث مطلوبة في اعتماد وتنفيذ وثائق 
 ؛( االئتمان) 5في الشرط يعني كما هو محدد  "رب المال"

 ؛ةالُمضارباتفاقية  يعني كما هو محدد في  "مضاربة رب المال"ربح 
 ؛ ةالُمضاربفي اتفاقية يعني كما هو محدد  "مضاربة رب المال النهائي"ربح 

في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ التوزيع    يحلالتاريخ الذي    ،يعني في حالة دفع مبلغ التوزيع الدوري   "تاريخ التسجيل"
تاريخ    في يومي عمل الدفع الذي يسبقالذي يحل  تاريخ  فيكون ال  ،الفسخوفي حالة دفع مبلغ توزيع    ،الدوري ذي الصلة
 ؛حسب مقتضى الحال  ،ذي الصلة الفسخدفع مبلغ توزيع 

 ؛(والتسميةالشكل  ) 2.1الشرط يعني كما هو محدد في  "التسجيل"
 ؛ (المدفوعات المتعلقة بالشهادات )  9.1الشرط يعني كما هو محدد في  "الحساب المسجل"

الصلة" ذي  التاريخ الذي يصبح فيه السداد المتعلق بهذه الشهادة مستحًقا ألول   )أ(فيما يتعلق بالشهادة يعني    "التاريخ 
ا  )ب(أو    ،مرة للمال  الكامل  المبلغ  استالم  يتم  لم  الرئيسإذا  الدفع  وكيل  قبل  من  تاريخ    المفوض أو    لمستحق  في 

قبله أو  حاملي    ،االستحقاق  إلى  النحو  هذا  على  المستلمة  لألموال  الكامل  المبلغ  تسليم  فيه  تم  الذي  التاريخ  وهو 
 ؛ (اإلشعارات ) 17الشهادات وفًقا للشرط 

)في حالة دفع أي   ]*[و/أو    ]*[)في حالة دفع أي دفعة من قبل الوصي( و    ]*[تعني    "الوالية القضائية ذات الصلة"
سلطة فرض  التي لديها  فيه  السلطة  أو سلطته أو    ،فرعيأي تقسيم سياسي    ،في كل حالة  ،مبلغ بواسطة ]الشركة[( أو

 ؛الضرائب 
 ؛ (التبعية) 4.2.1الشرط يعني كما هو محدد في  "االلتزامات ذات الصلة"
التعيين   إعادة  الصلة[  *]للسنة  "معدل  المبادلة    "ذات  لمعامالت  المبادلة  منتصف  معدل  تاريخ    ]*[لـ  يعني  ذات 

الساعة  " عند أو حوالي  هيئة معايير المحاسبة الدوليةعلى صفحة بلومبرج "  ]خمس[ سنوات المعروضمدته  استحقاق  
 ؛ اتخاذ القرارالوقت( في تاريخ  ]*[صباًحا[ ) 11.00]
 ؛ إعالن االئتمانتعني كما هو محدد في  "المسألة المتحفظ عليها"

 ؛وكل ذكرى سنوية خامسة بعد ذلك طلب يعني تاريخ أول  "تاريخ إعادة التعيين"
التعيين" إعادة  )  "فترة  من  الفترة  إعادة  وتشملتعني  تاريخ  قبل    التعيين(  ما  باستثناء(  )ولكن  انتهاء    )أ(األول  تاريخ 

( تاريخ إعادة التعيين هذا وتشملو )إن أمكن( كل فترة تالية بعد ذلك من ) ،تاريخ إعادة التعيين التالي )ب(ة و الُمضارب
 ؛مباشرة( تاريخ إعادة التعيين التالي ص ة و )الُمضارب( تاريخ انتهاء سإلى )ولكن باستثناء( ما قبل )

الممتازون "الدائن ذلك  يعني   14" ون  في  )بما  ]الشركة[  المستحقة(دائني  بمطالباتهم  يتعلق  )فيما  ولهذا    ،المودعين 
مطالبات    بالنسبة إلى والتي تحتل مرتبة أعلى    ،[ أو أي التزام آخر لهاالشركةفإن حاملي أي أداة صادرة عن ]  ،الغرض 

 
حيث يكون الدئنون الممتازون من المودعين ويكون لكل مودع منهم عقده الخاص ،   المختلط  كون أموال حملة صكوك المضاربة في الوعاء العام 14

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

[ )بما في ذلك التزامات الدفع لمودعي ]الشركة[(  الشركة]  لـ  التبعيةتعني جميع التزامات الدفع غير    ة""االلتزامات الرئيس 
 ؛ الثانويةواإللتزامات  متساويةاللتزامات لـ ]الشركة[ باستثناء اإل)إن وجدت( التبعية وجميع التزامات الدفع 

 ؛(التبعية) 4.2.2الشرط تعني كما هو محدد في  "شروط المالءة"
ال" على  تتجاوز    اأصولهأن    (ثانياا)و    ؛]الشركة[ قادرة على سداد ديونها عند استحقاقهاأن    (أوالا ):  تعني  "سدادقادرة 

 ؛ مطلوباتها
التابعة" تعني أي كيان مطلوب بياناته المالية في أي وقت بموجب القانون أو وفًقا ألحكام مبادئ المحاسبة    "الشركة 

 ؛ المقبولة عموًما ليتم دمجها بالكامل مع تلك الخاصة بـ ]الشركة[
 ؛ (أحداث الوصي) 12.2الشرط عني كما هو محدد في ي  المستبدلة" اإلقليم"

 ؛ (أحداث الوصي) 12.2الشرط عني كما هو محدد في ي "الوصي البديل"
 ؛(الضرائب فرض ) 13الشرط تعني كما هو محدد في  "الضرائب"

في   ،نتيجة لتغيير قانون الضرائب   ، سيطلب منه  يعني أن ]الشركة[ أو الوصي )حسب مقتضى الحال(  "ةحدث الضريب"
اتفاقية   بموجب  مدفوعات  أي  )بصفتها  الُمضاربإجراء  ]الشركة[  )في حالة  التالي  الُمضارب ة  االستحقاق  تاريخ  في   ))

االستحقاقالُمضاربلدفع ربح   تاريخ  في  الوصي(  حالة  )في  الشهادات  أو  )  ة  الدوري  التوزيع  مبلغ  لدفع  حسب التالي 
دفع مبالغ إضافية )وال يمكن تجنب هذا    ،عدم الدفع(خيار  أو تم إجراء  أم ال  حدث الدفع    وقع( )سواء  مقتضى الحال

 ؛ (ذ اإلجراءات المعقولة المتاحة لهاباتخا )حسب مقتضى الحال(الشرط من قبل ]الشركة[ أو الوصي 
الضرائب )أو اللوائح أو األحكام الصادرة   بفرض   تتعلقيعني أي تغيير أو تعديل للقوانين التي    الضرائب""تغيير قانون  

 ؛أو اللوائح أو األحكام ،أو أي تغيير في التطبيق الرسمي لهذه القوانين ،( ألي سلطة قضائية ذات صلةابموجبه
الضريبي" االسترداد  بالشهادة  "مبلغ  المستحق باإلضافة إلى أي    اإلسميبالمائة من مبلغها    100يعني    ،فيما يتعلق 

 ؛ مدفوعات مستحقة
المال باعتباره رأس    "األساسي  "رأس  المالي  المنظم  قبل  من  والمعتمد  المؤهل  المال  وفًقا   األساسيمال  اليعني رأس 

 ؛للوائح رأس المال
 (؛ االئتمان) 5الشرط يعني كما هو محدد في  "حساب المعاملة"

من    " تالمعامال  وثائق" كل  االئتمانتعني  الوكالة،  إعالن  واتفاقية  اتفاقيات الُمضاربواتفاقية  ،  وأي  أو    وثائق،أو    ،ة 
 ؛ تعهدات أو مستندات أخرى يحددها األطراف على هذا النحو

 (؛ االئتمان) 5عني كما هو محدد في الشرط ت "يةصول االئتماناأل"
المستحق باإلضافة إلى أي مدفوعات   اإلسميبالمائة من مبلغها    100يعني    ،فيما يتعلق بالشهادة  الوصي"  طلب"مبلغ  

 مستحقة؛ 
 يعني أي من األحداث التالية:  "حدث الوصي"
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) الدفع:  )أوالا في  التخلف عن السداد  في التاريخ المحدد لدفعه أو    الفسخفي دفع مبلغ توزيع    التخلف عن السداد   عدم 
توزيع دوري مبلغ  في حالة أي  ،  التخلف عن السداد يستمر هذا  ، و دفعهدفع أي مبلغ توزيع دوري في تاريخ استحقاق  

 فقط، لمدة سبعة أيام؛ أو 
اإلعسار: الوصي )أو يعتبر بموجب القانون أو المحكمة( معسًرا أو مفلًسا أو غير قادر على سداد ديونه أو    )ثانياا( 

، من )أو من نوع معين( ديونه  اماديً   ا( ( جزءً المفوض يوقف أو يعلق أو يهدد بوقف أو تعليق دفع الكل أو )في رأي  
 ، لصالح الدائنين المعنيين فيما يتعلق بأي من هذه الديون مع أو    تسوية أو    اأو ترتيبً   اعامً   إجراء تنازالً يقترح أو يقوم ب و 

حيز التنفيذ فيما يتعلق أو يؤثر على كل أو أي جزء  هذا الوقف  أو يتم االتفاق أو اإلعالن عن وقف مؤقت أو يدخل  
 ؛ أوالوصيمن )أو نوع معين من( ديون 

الحل:  اتخاذ قراًرا فعااًل    )ثالثاا(  أو  أمًرا  إدارًيا، أو إصدار  تعيين  بإدارة  بيتم  أو  الوصي أو أن  الوصي  حل، أو فسخ 
من قبل مديريه بإيقاف  إجراء رسمي  من خالل  يهدد  توقف، أو  ي أو    بهلتمس أمًرا بالحل أو اإلدارة فيما يتعلق يطلب أو ي

عملياته، في كل حالة باستثناء لغرض إعادة اإلعمار وما يليه، أو الدمج، أو  أو االستمرار في كل أو معظم أعماله أو  
إعادة التنظيم، أو االندماج أو التوحيد وفًقا للشروط المعتمدة من قبل المفوض أو بقرار استثنائي من حاملي الشهادات؛  

 أو
مشابه: حدث  قوانين    )رابعاا(  بموجب  يقع  حدث  الصلةأي  ذات  قضائية  والية  من ي  أي  ألي  مماثاًل  تأثيًرا  له  كون 

 األحداث المشار إليها في الفقرتين )ثانًيا( أو )ثالًثا( أعاله.
تعتبر جميع المبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بالشهادات مستحقة وواجبة الدفع   ،( أعالهأوالً ألغراض الفقرة الفرعية )

(( على الرغم من أن التوزيعات الدورية)  7.4جب الشرط  )بما في ذلك أي مبالغ محسوبة على أنها مستحقة الدفع بمو 
لدفع هذه المبالغ بما في  الكافية  تئمانية ذات الصلة  ذي الصلة األموال أو األصول االفي الوقت    لديه  الوصي لم يكن

المثال ال الحصر  ،ذلك الشرط   الُمضارب نتيجة أي فشل من جانب    ،على سبيل  في االمتثال لألمور الموضحة في 
( )باستثناء كل حالة حيث تنشأ األموال غير الكافية فقط  حق الرجوع المحدود واالتفاق مع حاملي الشهادات )ج( )  4.4

 ؛(الدفععدم  خيارأو  الدفعكنتيجة لوقوع حدث عدم 
 و ؛(أحداث الوصي) 12.2الشرط يعني كما هو محدد في  "إقليم الوصي"

 عني: ي "الشطب"
) الشهادات في    )أوالا بالكامل  مشطوبة  ة(  الُمضاربة )بما في ذلك أصول  يمانئتصول األاألسيتم اعتبار حقوق حاملي 

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

( وال يتم  الفسخحدث    ،مستحقة وواجبة الدفع عند حدوث تكون  أو    ،أي مبالغ تنشأ نتيجة  ،على سبيل المثال ال الحصر
قبل تاريخ  الدفع  المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة  عما إذا كانت هذه   بصرف النظر  ،األحوالمن    حالأي باستعادتها 

 .عدم الجدوى حدث بسبب شطب الأو تاريخ  الجدوى إشعار عدم 
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 التفسير  2
 والملكية  ، والتسميةالصيغة. 2

 والتسمية  الصيغة 2.1
الشهادات في شكل مسجل من فئات   )التي    ]*[  منومضاعفات متكاملة    ]*[يتم إصدار    فئة "منها  كل  و تزيد عنها 

و مرخصة للش"(،  المسجلة  بحيازته  يتعلق  فيما  شهادة  حامل  لكل  شهادة  إصدار  و سيتم  شهادة هادات،  كل  ترقيم  سيتم 
 "(. لالسجصلة وفي سجل حاملي الشهادات )"تسلسلًيا برقم تعريف يتم تسجيله على الشهادة ذات ال

 الملكية  2.2
المسجل  الوصي    سيسمح بالسجل  إلى  المتحد باالحتفاظ  المملكة  و خارج  الوكالة،  اتفاقية  وفًقا ألحكام  ملكية  ة  تنتقل  ال 

سيتم التعامل مع الحامل المسجل ألي شهادة )باستثناء ما يقتضيه القانون خالًفا سجيل في السجل، و الشهادات إال بالت
وعلى   أم السداد أي منها  الشهادة لجميع األغراض )سواء تأخر    ذي تمثلهلذلك( على أنه المالك المطلق للشهادات ال

أو سرقتها أو ضياعها(    ،أو أي فائدة أو أي كتابة على الشهادة  االئتمان،أو    ،أي إشعار بالملكيةالرغم مما ورد في  
سيتم االعتراف بالحامل المسجل للشهادة في هذا الشأن، و   ولن يكون أي شخص مسؤواًل عن معاملة حامل أي شهادة

أو مطالبة مقابلة    ،أو مقاصة  ،يحق له الحصول على شهادته الخالية من أي حقوق ملكيةمن قبل الوصي على أنه  
 . حامل لها من جانب الوصي ضد حامل الشهادة األصلي أو أي وسيط

 

 الشهادات نقل. 3
 عمليات النقل  3.1

الشروط   مراعاة  و    3.4مع  المغلقة(  الوكالة  3.5)الفترات  اتفاقية  وأحكام  فئة    ،)اللوائح(  في  الشهادة  نقل  يجوز  ال 
في على ظهرها المكتملة والموقعة حسب األصول،    النقل  صيغةمع    ،إال عن طريق إيداع الشهادة التي تمثلهامرخصة  

قد يطلب وكيل   )حسب مقتضى الحال(المكتب المحدد ألي من وكالء النقل جنًبا إلى جنب مع أدلة مثل المسجل أو  
 النقل.  صيغواألفراد الذين قاموا بتنفيذ  الناقلهذا بشكل معقول إثبات ملكية  النقل
 تسليم الشهادات الجديدة 3.2

ذي الصلة   النقلفي غضون خمسة أيام عمل من استالم وكيل  و   ،للشهادات   نقلكل شهادة جديدة يتم إصدارها عند أي  
 حسب مقتضى الحالحسب األصول والُمصادق عليه في الشهادة ذات الصلة )أو فترة أطول  النقل  لنموذج التحويل  

يتم تسليمها في المكتب المحدد لوكيل يجب أن    ،أو غيرها من القوانين أو اللوائح(  امعمول بهلالمتثال ألي لوائح مالية  
ولية صاحب الحق في الشهادة إلى العنوان ذي الصلة أو إرسالها بالبريد عبر البريد غير المؤمن عليه على مسؤ النقل  

بـ "  ،ألغراض هذا الشرطصيغة النقل، و المحدد في   العملُيقصد  " اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في يوم 
 . بالنقلالذي تم إيداع الشهادة لديه فيما يتعلق  النقلالمدينة التي يوجد بها المكتب المحدد لوكيل 

فإن الشهادة الجديدة فيما يتعلق    ،التي تم إصدار الشهادة بخصوصهاو   هاوليس كلالشهادات  بعض  نقل    يتعين عندما  
ذي الصلة   النقلفي غضون خمسة أيام عمل من استالم وكيل  فإنه يجب،    ،بالشهادات التي لم يتم نقلها بهذه الطريقة

ي لم يتم  ذمؤمن عليه على مسؤولية حامل الشهادات ال يتم إرسالها بالبريد عن طريق البريد غير الأن    ،للشهادة األصلية
 .صيغة النقلفي  على النحو المحدد عنوان هذا المالك الظاهر في السجل أو   على  النقل إليه
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 بدون رسوم اإلجراءات الشكلية  3.3
للشهادات بدون رسوم من قبل أو نيابة عن الوصي أو أي وكيل نقل ولكن عند الدفع )أو   نقلسيتم تنفيذ تسجيل أي  

فيما يتعلق    المنقول لهمن قبل  فيكون  تقديم مثل هذا التعويض الذي قد يطلبه الوصي أو أي وكيل نقل بشكل معقول(  
 .النقلأو الضرائب أو الرسوم الحكومية األخرى التي قد يتم فرضها فيما يتعلق بهذا  ،بأي رسوم الدمغة

 الفترات المغلقة  3.4
يوًما المنتهية في تاريخ التوزيع الدوري أو أي   15الشهادة خالل فترة    نقلال يجوز ألي حامل شهادة أن يطلب تسجيل  

 . اقسط أو ربح فيما يتعلق بالشهادة مستحقً  أو دفع أي اإلسميآخر يكون فيه أي دفعة للمبلغ  تاريخ
 اللوائح 3.5

ات المجدولة في اتفاقية  ستخضع جميع عمليات نقل الشهادات والقيود في السجل للوائح التفصيلية المتعلقة بنقل الشهاد 
و  وقت آلخر  الوكالة،  من  اللوائح  تغيير  الوصي  يجوز  قبل  من  من  مسبقة  و   المفوض بموافقة خطية  سيتم  والمسجل، 

اللوائح الحالية )مجاًنا( من قبل المسجل إلى أي حامل شهادة   يطلب كتابة نسخة من هذه اللوائح، إرسال نسخة من 
الشهادات و  لحامل  للشرط    ،يحق  الجديدة)   3.2وفًقا  الشهادات  فيما    ،(تسليم  فقط  واحدة  شهادة  على  يتعلق  الحصول 

و  للشهادات،  الكاملة  حالة  بحيازته  المبلغ  جزءً   نقلفي  من  يتعلق    ،للشهادة  اإلسميا  فيما  جديدة  شهادة  إصدار  سيتم 
 (.تسليم الشهادات الجديدة) 3.2وفًقا للشرط  الناقلبرصيد الشهادات التي لم يتم نقلها إلى 

 

 حق الرجوع المحدودوالتبعية و  الحالة،. 4
 الحالة 4.1

في   غير مجزأة  ملكية  الشهادات حصة  و   االئتمانيةصول  األتمثل  للوصي،  التزامات رجوع محدودة  ستشكل كل وهي 
مع جميع   ،شهادة التزامات غير مضمونة للوصي ويجب في جميع األوقات أن تكون متكافئة دون أي تفضيل أو أولوية

و  األخرى،  ومطالبات  الشهادات  حقوق  يتعلق    وحاملي  الوصيتخضع  فيما  صفة(  )بأي  ]الشركة[  ضد  الشهادات 
 (.التبعية)  4.2بااللتزامات ذات الصلة كما هو موضح في الشرط 

 15التبعية  4.2
ة )بما في ذلك جميع المدفوعات التي تعادل أصل الُمضاربالتزامات السداد الخاصة بـ ]الشركة[ بموجب اتفاقية    4.2.1

"( واألرباح(  الصلةالدين  ذات  لـ  مال  الرأس  تشكل    )أ( سوف  "(  االلتزامات  التزامات    )ب(  ،]الشركة[األساسي  تشكل 
  الرئيسة لتزامات  جميع اإل  بالنسبة إلى ثانوية  و   تصنف تبعية  )ج(  ،]الشركة[  لـومشروطة وتابعة    ،وغير مضمونة  ،مباشرة

، األخرى   متساويةاإللتزامات المع جميع  تصنف في مرتبة أدنى وأقل من  )د(    ، ذلك  وال خالفذلك  أكثر من  ولكن ليس  
مراعاة    )هـ(و   )امع  المالءة  شروط  المحدد ستيفاء  النحو  إفالس    على  أمر  يصدر  ولم  المناسب  الوقت  في  أدناه( 

 .الثانويةلتزامات اإلبالنسبة إلى جميع في األولوية فقط تصنف ،]*[بخصوص ]الشركة[ من قبل محكمة في 

 
الترتيب والتبعية مهمان من منظور تنظيمي ولضمان أن  . رأس مال الشريحة األولى –صكوك الُمضاربة الدائمة نموذج : يوضح هذا البند ترتيب وتبعية حوظةمل 15

 يتم النظر عليها على أساس والية قضائية محددة.  .رأس مال الشريحة األولى  حالةصكوك قد حصلت على ال
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في حق الدفع لمطالبات    تبعيةلتزامات ذات الصلة هي  لوصي ضد ]الشركة[ فيما يتعلق باإلحقوق ومطالبات ا  4.2.2
الدائنين بااللتزامات ذات    ،جميع كبار  يتعلق  فيما  المدفوعات  بالتاليوبالتالي فإن  ]الشركة[ مشروطة   الصلة من قبل 

 "(: شروط المالءة" ،جميعها)
) أن تكون ]الشركة[ )بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك( قادرة على الوفاء في جميع األوقات من )وتشمل( اليوم األول    )أوالا

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(
وأنها ال تزال    التساويةسدادها في التاريخ ذي الصلة إلى الدائن فيما يتعلق بجميع االلتزامات الرئيسة وجميع اإللتزامات  

 قادرة على الوفاء بعد ذلك مباشرة؛ و 
رأس المال )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األرباح المحتجزة( لـ ]الشركة[ أكبر   أن يكون إجمالي  )ثالثاا(

من الصفر في جميع األوقات من )ويشمل( اليوم األول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة )أو تاريخ اإلصدار في 
 . حالة الفترة األولى من هذا القبيل( إلى )وتشمل( وقت دفع الشهادات 

( استخدام أصول  بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلكة على أن ]الشركة[ يحق لها )الُمضاربفي اتفاقية    الوصي وافق    4.2.3
يتعلق في  ة )أو أي جزء منها(  الُمضاربة )أو أي جزء منها( أو االستفادة من أرباح  الُمضارب فيما  المدفوعات  تسديد 

حيث تكون ]الشركة[    )أ(يجب تطبيق هذا االستحقاق في كل من الظروف    ،ولتجنب الشك  ،بمطالبات كبار الدائنين
من أجل   ،فعاالً   اأو تم تمرير قرارً   ،احيث تم إصدار أمرً   )ب(و/أو    ،( قادرة على الوفاءبصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك)

 (. بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلك]الشركة[ ) لـأو التصفية )أو أي حدث مماثل آخر(  الفسخ،أو  ،أو اإلفالس الحل،
يتم فيه استيفاء أي من شروط و   ،أي حكم آخر في هذه الشروطعلى الرغم مما ورد في    4.2.4 إلى الحد الذي ال 

بخصوص   إفالس  أمر  صدر  إذا  أو  المناسب  الوقت  في  في    الُمضارب المالءة  محكمة  قبل  جميع    ،]*[من  فإن 
مطالبات الوصي فيما يتعلق باإللتزامات ذات الصلة سيتم إنهاؤها وسيتم إلغاء الشهادات دون دفع أي مدفوعات أخرى 

 فيما يتعلق بااللتزامات ذات الصلة. الُمضارب يتم إجراؤها من قبل 
بأي التزام ذي صلة أو فيما يتعلق بأي من حقوقه  ال يجوز للوصي ممارسة حقوقه التنفيذية إال فيما يتعلق    4.2.5

 أو   الحل،)  12.3بالطريقة المنصوص عليها في الشرط    ت أخرى معامال   وثيقة ة أو أي  الُمضارباألخرى بموجب اتفاقية  
 (.لتصفيةأو ا الفسخ

يتنازل    4.2.6 كل    ،الوصيسوف  ذ  وثيقةفي  أو شرط  ،صلة  ات معاملة  قيد  المقاصة  دون  في  أي حق  أو   ،عن 
  ،بموجب قوانين أي والية قضائية  ،بخالف ذلك  لهأو التخفيف أو أي تعويض آخر مشابه قد يكون    المقابل،  االدعاء

الصلة ذات  بااللتزامات  يتعلق  و فيما  ذات  ،  لاللتزامات  ]الشركة[  قبل  تقديمها من  أو سيتم  تقديم أي ضمانات  يتم  لن 
و  تؤمن  الصلة  ]الشركة[   أي ضمانات لن  لـ  بااللتزامات األخرى  يتعلق  فيما  المستقبل  تقديمها في  يتم  قد  أو  تكون  قد 

 لتزامات ذات الصلة.اإل
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التكاليف  4.2.7 بدفع  يخل  أو  يؤثر  ما  الشروط  هذه  في  يوجد  الرسوم  ،ال  المصاريف  ،أو  أو   ،أو  االلتزامات  أو 
والتي تظل جميعها وفًقا لذلك غير    ،وسبل انتصافه فيما يتعلق بذلك  المفوض أو حقوق    بالمفوض المكافآت الخاصة  

 . تبعية
 أخرى  قضايا 4.3

بصرف ( لن تصدر أي أوراق مالية )بصفتها ُمضارًبا أو غير ذلكفإن ]الشركة[ )  ،طالما ظلت أي من الشهادات معلقة
التزامات أي كيان آخر  ب  تعاقدي فيما يتعلقسم أو التسمية( أو تنشئ أي ضمان أو تقدم أي ترتيب دعم  عن اإل  النظر

إذا  الصادر  ]الشركة[  األساسي لـ  مال  الأو موحد( رأس  فردي  أو موحد    ،يشكل في كل حالة )سواء على أساس فردي
) فيما يتعلق بالتوزيعات    مصنفةأو الضمان أو ترتيبات الدعم التعاقدي    ،كانت المطالبات المتعلقة بهذه األوراق المالية

من  أي مبالغ أخرى بموجبها( أعلى  و/أو  أو فيما يتعلق بالتوزيع أو دفع أرباح األسهم    الحلاألصول عند    عائد على  
و  الصلة،  ذات  إذا  االلتزامات  الحظر  هذا  تطبيق  يتم  قبله:    حدثلن  أو  الوقت  نفس  و لتعديل    )أ(في  الشروط  هذه 

المطبق(   حصول    ت المعامال  وثائق)بالقدر  عن    الوصيلضمان  الشهادات )نيابة  على  حاملي  ويكون    )ب( و/أو  ( 
]الشل والتزامات  الصلة  ذات  الصلةاللتزامات  ذات  االلتزامات  بموجب  واالستحقاقات   ،ركة[  الحقوق  تلك  من  االستفادة 

ال أو  المالية  األوراق  هذه  في  التعاقدي  الواردة  الدعم  ترتيب  أو  الضمان  هذا  مثل  بموجب  أو  بها  النحو مرفقة    على 
وتحتوي على حقوق مكافئة   ،مطلوب لضمان أن المطالبات المتعلقة بااللتزامات ذات الصلة في مرتبة متساوية معال

إلى حد كبير لألولوية فيما يتعلق بالتوزيعات أو المدفوعات على هذه األوراق المالية أو بموجب هذا الضمان أو ترتيب  
 الدعم التعاقدي.

 حق الرجوع المحدود وموافقة حاملي الشهادات  4.4
الشرط   هذا  في  عليه  منصوص  هو  ما  المحدود  )  4.4باستثناء  الرجوع  الشهادات   وموافقةحق  تمثل    ،(حاملي  ال 

ء أو أي من الشركات التابعة لهم،  أو ]الشركة[ أو أي من الوكال  المفوض الشهادات مصلحة في أي من الوصي أو  
أي شيء على الرغم مما ورد في  ويوافق على أنه    ،عليها  هحصولباكتتابه في الشهادات أو    ،يقر كل حامل شهادةو 

 معاملة: وثيقةوارد في هذه الشروط أو أي على النحو اليتعارض مع ذلك 
أو وكالئه    ،أو موظفيه  ،أو مسؤوليه  ، أو أي من مديريه  الوصيال يجوز دفع أي مبلغ من أي نوع من قبل  أنه    )أ(

 ؛ ةيمان ئتصول األاأل نيابة عنه إال بالقدر المتاح من األموال من 
أصول  أنه    )ب( مع  التعامل  للوصي  يجوز  تحقيق  ،ةالُمضاربال  وملكيته،  أو  وحقوقه،  مصالحه،  مع  التعامل  أو   ،

إال بالطريقة  وبموجبها واألصول األئتمانية    ت المعامال  وثائق  وبالنسبة إلىواستحقاقاتها الحالية والمستقبلية في  ومزاياه،  
 ؛ وثائق المعامالت بها صراحةً سمح تالتي 
ألي مبلغ    الوصييخضع سداد  الوحيد للمدفوعات على الشهادات، و   هي المصدراألصول األئتمانية  عائدات  أن    )ج(

من   استالمها  المتوقع  للمبالغ  الوصي  الستالم  الشهادات  السترداد  مطلوب  مبلغ  أي  أو  دوري  وفًقا   الُمضارب توزيع 
 ؛ ةالُمضارب ألحكام اتفاقية 

غير كاٍف لسداد جميع المدفوعات المستحقة فيما  األصول األئتمانية  إذا كان صافي عائدات تحقيق أو إنفاذ  أنه    )د(
بالشها الرجوع    ،دات يتعلق  حق  الشهادات  لحاملي  يكون  )بخالف  عفلن  للوصي  أصول  أي  األئتمانية  لى  األصول 
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والوكالء    المفوض أو الوكالء )إلى الحد الذي يفي فيه كل من    المفوض ( أو  وثائق المعامالت بالطريقة المتوخاة في  
أو أي من الشركات   ،(يكون طرًفا فيهاالتي  وثائق المعامالت  ( بجميع التزاماته الخاصة بموجب  حسب مقتضى الحال)

لدفع   ،أي مطالبة   حاملولن يكون ألي    ،ولن يكون هناك حق الرجوع  ،فيما يتعلق بأي نقص من هذا القبيل  التابعة له
أو   ،سواء للدفع من أي رسوم  ،لمعامالت وثائق ابموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي    وواجب الدفعأي مبلغ مستحق  

أو تستند  وثائق المعامالت  تعويض أو أي مبلغ آخر بموجب هذه االتفاقية أو أي التزام أو مطالبة أخرى ناشئة عن  
استنفاد    ،إليها فيه  تم  الذي  الحد  إلى  الوصي  األئتمانية  ضد  أو    يليها )التي  األصول  الوصي(  التزامات  جميع  إنهاء 

من    المفوض  كل  فيه  يفي  الذي  الحد  )إلى  الوكالء  )  المفوض أو  الحالوالوكالء  مقتضى  التزاماته حسب  بجميع    م ( 
 ؛فيها(  اطرفً  يكون التي وثائق المعامالت الخاصة بموجب 

أو   ،أو التصفية  ،أو الترتيب   ،نضم إلى أي شخص آخر في رفع دعوى إلعادة التنظيميأو    يرفعطلب أو  يلن  أنه    )هـ(
مشابه ضد    ،اإلفالس  بسبب الحل   قانون  أو  إفالس  قانون  أي  بموجب  أخرى  إجراءات  أي  أو  القضائية  الحراسة  أو 

مسؤوليه،الوصي أو  مديريه،  من  أي  أو  موظف  ،  وكالئه،أو  أو  مساهم  يه،  التاب  يهأو  الشركات  لهأو  لهذا    عة  نتيجة 
 ؛النقص أو غير ذلك

تنفيذ أي إجراءات قانونية أو تقييم أو غير ذلك( فيما يتعلق بأي    الرجوع )سواء من خالل مؤسسة أو  أنه لن يحق  )و(
بموجب وثائق المعامالت  خرق ألي واجب أو التزام أو تعهد من الوصي ينشأ بموجب أو فيما يتعلق بهذه الشروط أو  

خدمات مؤسسية للوصي بصفتهم   أو مدير أو مزود  ،أو مسؤول ،أو غير ذلك ضد أي مساهم أو نظام أي قانون عرفي
وتعتبر   المعامالهذه،  ووثائق  الشروط  هذه  بموجب  الوصي  محدودة   ت التزامات  مسؤولية  ذات  أو  مشتركة  التزامات 

أو   ،أو الوكالء  ،أو المسؤولون   ،أو األعضاء  ،وال يجوز إرفاق أي مسؤولية شخصية أو يتحملها المساهمون   ،للوصي
صير  باستثناء حالة التق  ،ة التابع للوصي ) في كل من صالحياته على هذا النحو(المديرون أو مزود خدمات الشرك

الفعلي، و  االحتيال  أو  بهذا المتعمد  نتيجة  تعني  الفعلي  االحتيال  أو  المتعمد  التقصير  إلى  الشروط  هذه  اإلشارات في 
 ؛المعنى من قبل محكمة مختصة فيما يتعلق بسلوك الطرف المعني

أو أي تعويض آخر   ،أو التخفيف  االدعاء المقابل،أو    ،لمطالبة أو ممارسة أي حق في المقاصةا  أنه ال يحق له  )ز(
مبالغ مستحقة بموجب هذه الشهادة، فيما يتعلق بأي    ،بموجب قوانين أي والية قضائية  ،مشابه قد يكون له خالف ذلك

 و ؛الشهادات ال توجد ضمانات أو سيتم تقديمها مقابل التزامات الدفع بموجب وأنه 
لن يكون مسؤواًل عن أي خسائر يتعرض لها   الُمضارب ة على أن  الُمضاربفي اتفاقية    الُمضارب و   الوصي  وافق  )ح(

إهمال  ثانًيا(  أو )  ،ةالُمضاربالتفاقية    الُمضارب ( خرق  أوالً ة ما لم تكن تلك الخسائر ناجمة عن )الُمضاربرأس المال  
 .االحتيالأو سوء السلوك المتعمد أو  ،الجسيم الُمضارب 

تشكل التزامات الدفع ولصالح الوصي، و مباشرة إلى أو  وثائق المعامالت  [ بسداد مدفوعات معينة بموجب  الشركةتلتزم ]
، أو الحل)  12.3( والشرط  التبعية)  4.2وفًقا للشرط    ،للمفوض و/أو  ويكون للوصي    ،األصول األئتمانية  هذه جزًءا من  

حق الرجوع المباشر ضد ]الشركة[ السترداد المدفوعات المستحقة إلى الوصي من ]الشركة[ وفًقا   ،(أو التصفية  الفسخ
حاملي    وموافقةحق الرجوع المحدود  )  4.4أي حكم آخر من هذا الشرط  على الرغم مما ورد في  هذه    ت لوثائق المعامال

و الشهادات  للوصي  (،  الحق  هذا  ]الشركة  والمفوض يشكل  ضد  مضمونة  غير  و مطالبة  حاملي  [،  من  ألي  يحق  ال 
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المطالبة بأي حق أولوية فيما يتعلق بأية أصول محددة لـ ]الشركة[ فيما يتعلق بإنفاذ أي   والمفوض الشهادات والوصي  
 مطالبة من هذا القبيل.

 

 الصندوق االتئماني . 5
المال)بصفتها الوصي وبصفتها "  ]*[أن    5.1 ( ستدخل في اتفاقية  ونيابة عنهم  حاملي الشهادات بة عن  " )بالنيارب 

وفًقا التفاقية  "(، و الُمضارب"  ،"( لتكون مؤرخة بتاريخ اإلصدار مع ]الشركة[ )بهذه الصفةةالُمضارب اتفاقية  ة )"الُمضارب
والتي ستشكل رأس المال األولي للمضاربة    ،الُمضارب إلى  ساهم رب المال في عائدات إصدار الشهادات  يس  ،ةالُمضارب

لعامة التي رأس المال في أنشطة أعماله ا الُمضارب سوف يستثمر "(، و ةالُمضارب  رأس مالأدناه( )"  على النحو المحدد )
فإنه يشكل    ،ة العامالُمضاربجمع  مة في  الُمضاربة العام وبعد استثمار رأس مال  الُمضاربجمع  يتم تنفيذها من خالل م

والتي يجب أن تشتمل   ،ةالُمضارب( وفًقا التفاقية "ةالُمضاربأصول  ة العام )"الُمضارب مجمعتناسبيًا في مجزأة أصواًل غير 
 "(.ةالُمضاربوتشكل مضاربة )"  الُمضارب على خطة استثمارية يعدها 

المعاملةالوصي بفتح حساب معاملة )"قام   بحساب  في تفاصيله  موضحة  ال)  اسمه الخاص مع وكيل الدفع الرئيس"( 
إذا تم استبدال  ة، و الُمضاربجميع المبالغ المستحقة للوصي بموجب اتفاقية    الُمضارب سيدفع فيه    حيث (  إعالن االئتمان

للشرط   وفًقا  الوصي)  12.2الوصي  الدفع  حساب معاملة  بفتح  البديل    الوصي  يقوم  ،(أحداث  باسمه مع وكيل  جديد 
 ،ة من تاريخ االستبدال فصاعًداالُمضاربجميع المبالغ المستحقة للوصي بموجب اتفاقية    الُمضارب حيث سيدفع    الرئيس

 وسيتم تفسير اإلشارات في هذه الشروط إلى "حساب المعاملة" وفًقا لذلك. 
ا  5.2  بما يلي: الوصييحتفظ  ،االئتمانعالن إلوثيقة وفقا
 ؛ت المعامال  وثائقتطبيقها وفًقا لشروط  العائدات النقدية من إصدار الشهادات، قيد  )أ(

جميع حقوق الوصي وملكيته، وفائدته ومنعته، الحالية والمستقبلية، التي تكون في وبالنسبة إلى األصول وبموجبها    )ب(
 ؛ةالُمضاربالتي تشكل أصول من وقت آلخر و 

جميع حقوق الوصي وملكيته، وفائدته ومنعته، الحالية والمستقبلية، التي تكون في وبالنسبة إلى وثائق المعامالت   )ج(
جبها )بخالف ما يتعلق بأي تأكيدات مقدمة من ]الشركة[ )مع التصرف بأي صفة( وفًقا ألي من وثائق المعامالت وبمو 

 ؛ و من إعالن االئتمان  14.8و   14.2 للفقرتين والتعهد الممنوح للوصي وفًقا 
 جميع المبالغ المستحقة لحساب حساب المعاملة من وقت آلخر،  )د(

األ األ"  ،جميعهاوجميع عائدات ما سبق ) وبالنيابة    الشهادات   حامليلصالح    على االئتمان بشكل مطلق"(  ةي مانئت صول 
 وهذه الشروط.  عالن االئتمان وفًقا إل  حاملللشهادات التي يحتفظ بها كل  اإلسميعنهم وفًقا للمبلغ 

تطبيق    يجب على وكيل الدفع الرئيس   ،الفسخفي كل تاريخ توزيع دوري وفي أي تاريخ محدد لدفع مبلغ توزيع    5.3
  وإلى الحد الذي يتم فيهفقط إذا    ،األموال المستحقة على رصيد حساب المعاملة بالترتيب التالي لألولوية )في كل حالة

 سداد مدفوعات األولوية العليا بالكامل(: 
دفعه  أوالا )أ(   يتم  لم  الذي  الحد  المفوض   ،مسبًقا(  ا)إلى  بموجب    إلى  له  المستحقة  المبالغ  بجميع  يتعلق  وثائق  فيما 

 ؛ عالن االئتمانوفًقا إل  مفوًضابصفته المعامالت 
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بًقا(  مس  ا فقط إذا كانت هذه الدفعة مستحقة في أو قبل تاريخ التوزيع الدوري )إلى الحد الذي لم يتم دفعه  ،ثانياا)ب(  
والتكافؤ  ،دفعي الدفع  إلى    (أوالا )  ،بالتناسب  والمستحقة  المستحقة  المبالغ  بجميع  يتعلق  فيما  وثائق  الوصي  بموجب  له 

بصفته بموجب    إداري   (ثانياا)  ؛ الوصي  المعامالت  له  المستحقة  المبالغ  بجميع  يتعلق  فيما  المعامالت الوصي  وثائق 
كل وكيل فيما يتعلق بجميع المبالغ    (ثالثاا)و  ؛الوصيإداري  واتفاقية خدمات الشركة واتفاقية المكتب المسجل بصفته  

هذا الوكيل    التزام يتكبدهأي  ب  الوفاءودفع أو    ،ومصروفاته  ،ورسومه  ،وتكاليفه  ،المستحقة لهذا الوكيل على حساب أتعابه
 وكياًل؛  بصفتهاألخرى وثائق المعامالت بموجب اتفاقية الوكالة أو 

الدوري   ،ثالثاا)ج(   التوزيع  تاريخ  في  مستحقة  الدفعة  هذه  كانت  إذا  للشرط    ،فقط  التوزيع )  8وتخضع  على    القيود 
المتكافئ لجميع مبالغ التوزيع الدوري )بما في ذلك المبالغ اإلضافية( المستحقة  المساوي و في أو نحو الدفع    ،(الدوري 

 ؛ولكن غير المسددة
توزيع    ،رابعاا)د(   مبلغ  لدفع  محدد  تاريخ  في  مستحقة  الدفعة  هذه  كانت  إذا  الدفع    ،الفسخفقط  نحو  أو  المساوي في 

 و ؛الفسخ مبلغ توزيع والمتكافئ ل
ا)هـ(   بالكامل  سدادفقط بعد    ،خامسا بالشهادات  المبالغ المطلوب دفعها فيما يتعلق  لدفع أي مبلغ متبقي إلى   ،جميع 

 ]الشركة[. 
 

 التعهدات. 6
)بدون موافقة   فال يجوز له  ،طالما أن أي شهادة معلقة  ،من بين أمور أخرى   ،بأنه  إعالن االئتمانتعهد الوصي في  
 (:المفوض خطية مسبقة من 

المالية  إال    )أ( األوراق  من  المزيد  بإصدار  يتعلق  المال  لفيما  آلخراألساسي  رأس  وقت  أي )الوصي(  تحمل  ي  ،من 
أو المقترضة أو المجمعة على اإلطالق )سواء كانت منظمة )أو يعتزم تنظيمها(    ،يتعلق باألموال الممولةمديونية فيما  

أي ضمان أو تعويض فيما يتعلق بأي التزام ألي شخص أو   يعطيأو    ،وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية أو غير ذلك(
القابلة للتحويل إلى أو    ،ضمانات أو    ،إصدار أي أسهم )أو حقوق  المالية  أو خيارات فيما يتعلق باألسهم أو األوراق 

 ؛وثائق المعامالت على النحو المتوخى في  ،في جميع الحاالت  ، األسهم( باستثناءب ستبدال اال
  أو رسوم أو مصلحة ضمان أخرى   ،أو رهن  ،تأمين أي من مديونيته الحالية أو المستقبلية عن طريق أي امتياز  )ب(

أو إيراداته الحالية أو المستقبلية )بخالف تلك التي تنشأ بموجب القانون )إن وجد(   ،أو ممتلكاته  ،على أي من أصوله
 ؛(وثائق المعامالت أو بموجب أو وفًقا ألي من  

  األعباءرهن أو الرهن العقاري أو الرهن أو غير ذلك من  في أو تبادل أو  أو المشاركة  عن  أو التنازل    نقل بيع أو    )ج(
أو اتفاقية ضمان أخرى    ،أو األولوية  ،قانوني أو غير ذلك( أو األفضليةال)عن طريق المصلحة الضمانية أو االمتياز )

(  هالتسبب في وجود أو السماح بحدوث مثل هذا أو    ، أو ترتيب تفضيلي من أي نوع أو طبيعة مهما كانت بخالف ذلك
)بخالف تلك التي تنشأ عن  وثائق المعامالت  إال وفًقا ألي من    ئتمانيةاالصول  األي جزء من مصلحته في أي من  أل

 ؛ تطبيق القانون(
 ؛ وثائق المعامالت استخدام عائدات إصدار الشهادات ألي غرض بخالف ما هو مذكور في  )د(
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في كل حالة   ،معاملة )بخالف ما يتوافق مع شروطها(  وثيقةتعديل أو الموافقة على أي تعديل ألي شهادة أو    )هـ(
بحقوق   بشكل جوهري  مسبقة من    ،الشهادات   حامليبطريقة تضر  الحصول على موافقة  عن  الشهادات  حاملي  دون 

على    ،ااستثنائيً   اقرارً طريق   التغييرات  هذه  مثل  بإجراء  ُيسمح  أنه  المعامالت  باستثناء  هو  وثائق  كما  الشروط  وهذه 
 ؛(االسترداد والتغيير)  10.1مطلوب وفًقا للشرط 

تئماني أو فيما يتعلق بأي أطراف أخرى غير حاملي  بخالف الصندوق اال  ائتمانيتعلق بأي  العمل كوصي فيما    )و(
 ؛ الشهادات 

 ؛ أي شركات تابعة أو موظفين هلديأن يكون  )ز(
 ؛ إجراء أي توزيعات أخرى لمساهميه أو دفع أي توزيعات أرباح أو استرداد أو شراء أي من أسهمه )ح(

المستحقة على الوصي   (ط) المبالغ  تم فيه سداد جميع  الذي  التاريخ  بعد  الذي هو عام واحد ويوم واحد  التاريخ  قبل 
  حله أي مصٍف من أجل    يه أو المساهمين إلى أو تعيين أو تقديم أي قرار إلى مدير   ،بالكاملوثائق المعامالت  بموجب  

أو االندماج أو التوحيد وفًقا للشروط المعتمدة من قبل    ،التنظيم  أو إعادة  ،أو الدمج  ،)باستثناء الغرض من إعادة البناء
س أو اإلعسار األخرى المتعلقة  ( أو أي قرار لبدء أي إجراءات اإلفالحاملي الشهادات أو بقرار استثنائي من    المفوض 

 و  ؛به
أو أي تعديل مسموح وثائق المعامالت  أو التزام أو مسؤولية بخالف    ،أو تعديل  ،أو معاملة  ،الدخول في أي عقد   )ي(

 في أي عمل أو نشاط بخالف: المشاركةبه أو مكمل له أو كما هو مسموح به صراحة أو مطلوًبا بموجبه أو 
 ؛ وثائق المعامالت على النحو المنصوص عليه أو المسموح به في  (أوالا )
 و  ؛وثائق المعامالت على النحو المنصوص عليه في   فيها األئتمانية والتصرفاألصول وإدارة  ،ملكية (ثانياا)
 األمور األخرى التي قد تكون عرضية. (ثالثاا)
 

 . التوزيعات الدورية7
 ة الُمضاربتوزيع أرباح  7.1

اتفاقية  الوصي  وافق   )بصفتها  الُمضاربفي  لها  يحق  ]الشركة[  أن  على  أصول   مضارًباة  استخدام  ذلك(  غير  أو 
الدائنون أو لتغطية خسائر  الُمضارب بالشهادات لتسديد مدفوعات فيما يتعلق بمطالبات كبار  ة )وعائداتها( فيما يتعلق 
، من أجل الحل  ،فعاالً   اقرارً   صدورأو    ،ة وأن هذا االستحقاق يجب أن يسري في أي وقت قبل إصدار األمرالُمضارب
 (.بصفتها مضارًبا أو غير ذلك]الشركة [ ) لـأو التصفية )أو أي حدث مشابه آخر(  أو الفسخ

 مبالغ التوزيع الدوري  7.2
  وقف مبالغ التوزيع )  7.3  ،(حاملي الشهادات   وموافقةحق الرجوع المحدود  )  4.4  ،(التبعية)  4.2.4لشروط  مع مراعاة ا

يجب على الوصي    ،(في حالة عدم الجدوى الشطب  )  11( و  المدفوعات )  9  ،(التوزيع الدوري على  قيود  ال)  8  ،(الدوري 
توزيًعا فيما يتعلق    ،من المبالغ المحولة إلى حساب المعاملة  ،بالتناسب مع ممتلكاتهم   ،أن يوزع على حاملي الشهادات 

توزيع   تاريخ  و بالشهادات في كل  الدوري،  التوزيع  مبلغ  يساوي  المستحق  دوري  الدوري"  التوزيع  "مبلغ  يكون  أن  يجب 
بالقيمة    ]*[لكل    ]*[بمقدار    ويشملهاألول    التعيينتاريخ إعادة    يحل قبلالذي    (أوالا )الدفع في كل تاريخ توزيع دوري  
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يكون المبلغ ذي الصلة المحسوب وفًقا للشرط و بعد تاريخ إعادة التعيين األول  الذي يحل    (ثانياا )و  للشهادات،    ة اإلسمي
 (.التوزيعات الدورية) 7.4
 وقف مبالغ التوزيع الدوري  7.3

ستتوقف كل    ،(في حالة عدم الجدوى الشطب  )  11( و  القيود على التوزيع الدوري )  8( و  التبعية)  4.2.4وفًقا للشروط  
ة وفًقا لهذه الشروط الُمضارب بعد تصفية    ،شهادة عن أهليتها لكسب مبالغ التوزيع الدوري من تاريخ استحقاق االسترداد 

 ة. الُمضاربواتفاقية 
 التوزيعات الدورية 7.4

الشرط   مراعاة  الدوري )  8مع  التوزيع  على  )  ،(القيود  من  المطبق  الربح  بمعدل  ربًحا  الشهادات  تاريخ  شمليو تحمل   )
يتجمع  ولن يتراكم أو    ،لن تكون مبالغ التوزيع الدورية تراكمية(، و التوزيعات الدورية)  7اإلصدار وفًقا ألحكام هذا الشرط  

  ، التوزيع الدوري هذا في أي وقتولن يكون لحاملي الشهادات الحق في استالم مبلغ  أي مبلغ توزيع دوري لم يتم دفعه،  
 حتى إذا تم دفع مبالغ التوزيع الدوري في المستقبل. 

نصف سنوي  بشكل  يجب دفع مبالغ التوزيع الدوري على الشهادات    ،(القيود على التوزيع الدوري )  8مع مراعاة الشرط  
السنة نصف  آخر  الدوري    في  التوزيع  تاريخ  )بخالف  دوري  توزيع  تاريخ  كل  النحو    ،األول(في  على  حالة  كل  في 

 (.التوزيعات الدورية) 7المنصوص عليه في هذا الشرط 
فترة   وغير  الكاملة  الدوري  التوزيع  فترة  من  أقل  بفترة  يتعلق  فيما  الدوري  التوزيع  مبلغ  حساب  المطلوب  من  كان  إذا 

الصلةالتوزيع الدوري األولى )" ذات  المبلغ   )ب(  ؛معدل الربح المطبق  )أ(:  جلنات فسيتم حسابه كمبلغ مساٍو    ،"(الفترة 
مع تقريب الرقم الناتج إلى أقرب    ،عدد األيام المطبق للفترة ذات الصلةمن   الكسر  )ج(و    ؛للشهادة ذات الصلة  اإلسمي

 ألعلى(. الفلسفلس )يتم تقريب نصف 
 )أ( معدل التوزيع الدوري 

 "(.معدل التوزيع الدوري األوليسنوًيا )"بالمائة   ]*[تحمل الشهادات ربًحا بمعدل ربح يبلغ  ،بالنسبة للفترة األولية
[  *]للسنة  تعيين  الستتم إعادة تعيين معدل الربح في كل تاريخ إعادة تعيين على أساس إجمالي الهامش ومعدل إعادة  

 على النحو الذي يحدده وكيل الحساب. ،الصلة في تاريخ التحديد ذي الصلة ذات 
في أقرب وقت ممكن عملًيا عند تحديد معدل الربح الذي ينطبق على فترة إعادة التعيين التي    ،سيقوم وكيل الحساب 

معدل الربح المطبق ومبلغ التوزيع الدوري المقابل إلى كل بخطار  السماح باإلب  ،تبدأ في تاريخ إعادة التعيين ذي الصلة
( في أقرب وقت ممكن اإلشعارات ) 17]الشركة[ ويجب إخطار حاملي الشهادات وفًقا للشرط  ،الوصي ،الدفع من وكالء

 بعد تحديدهم ولكن في موعد ال يتجاوز يوم العمل الثاني بعد ذلك بأي حال من األحوال. 
 )ب( وكيل الحساب
تم تحديد سيحتفظ الوصي بوكيل حساب، و   ،وطالما ظلت أي شهادات معلقة بعد ذلك  ،األول  الطلب اعتباًرا من تاريخ  

 اسم وكيل الحساب األولي ومكتبه المحدد األولي في نهاية هذه الشروط.
إذا كان وكيل الحساب ن وقت آلخر استبدال وكيل الحساب، و م  ،المفوض بموافقة كتابية مسبقة من    ،يجوز للوصي

 تحديدات وكيل )ج( )  7.4في االستمرار في العمل كوكيل حساب أو )دون اإلخالل بالشرط  غير قادر أو غير راغب  
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فشل على النحو الواجب في تحديد معدل الربح فيما يتعلق بأي فترة إعادة تعيين على أو  (  الوصي  التزامالحساب أو  
الشرط   المنصوص عليه في  )  7.4النحو  الدوري )أ(  التوزيع  تعيين  ف  ،(معدل  الفور  الوصي على   مصرًفا يجب على 

وال يجوز لوكيل الحساب االستقالة  للعمل على هذا النحو،  المفوض  آخر أو مؤسسة مالية معتمدة كتابًيا من قبل    ا تجاريً 
 على النحو السابق.  خلف لهعزله دون تم تعيين ال يجوز من واجباته أو  

 الوصي التزام)ج( تحديدات وكيل الحساب أو 
تم يوالقرارات المقدمة أو المعبر عنها أو التي  والتسعيرات  ،والحسابات  ، والشهادات  ،والقرارات  ،واآلراء ،جميع اإلخطارات 

سواء عن طريق وكيل الحساب أو الوصي )أو    ،(التوزيعات الدورية)  7إجراؤها أو الحصول عليها ألغراض هذا الشرط  
ووكالء   ،ووكيل الحساب   ،]الشركة[و  ،للوصي  يجب أن تكون ملزمةوجود خطأ واضح(  في حالة عدم  يجب )  ،وكيله(
حاملي الشهادات أو الوصي ل يجوزال و  ،والمفوض وجميع حاملي الشهادات و )في حالة عدم وجود خطأ واضح( ،الدفع

تهم  فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة أي من سلطاالمفوض  أو    ،أو الوصي  ،إرفاق أي مسؤولية تجاه وكيل الحساب 
 وواجباتهم وتقديرهم. 

 

 التوزيع الدوري على قيود ال. 8
 حدث عدم الدفع  8.1

الرغم مما ورد في   الدورية)  7.4الشرط  على  منهافإنه    ،(التوزيعات  التالية )كل  األحداث    ، في حالة حدوث أي من 
مال( مضاربة رب الربح    ،)ونتيجة لذلكة  الُمضارب( لن تدفع ربح  الُمضارب فإن ]الشركة[ )بصفتها    ،"(الدفعحدث عدم  "

لذلكالُمضاربأو ربح   )ونتيجة  النهائي  المالربح    ،ة  أرباح    مضاربة رب  لتوزيع  تاريخ  أي  أو  الُمضاربالنهائي( في  ة 
عدم دفع مبالغ التوزيع الدوري في  الوصي  يجب على    ،ونتيجة لذلك   ،)حسب مقتضى الحال(ة  الُمضاربتاريخ انتهاء  

 التوزيع الدوري المقابل:تاريخ 
المبلغ المساوي لمبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت والذي يتعين دفعه من قبل ]الشركة[ من ربح    (أوالا )

أو ربح  مضاربة   المال  النهائيرب  المال  الحال  ،مضاربة رب  مقتضى  مضاربة  )"  حسب  ربح  ذي مبلغ  المال   رب 
أو غير ذلك(    امضاربً الدفع من قبل ]الشركة[ )بصفتها  عند تجميعه مع أي توزيعات أو مبالغ مستحقة  الذي  (،  الصلة

)أو   التاريخ  نفس  ذلكفي  يتعلق  ال  بخالف  فيما  أخرى  التزامات  أي  على  التاريخ(  هذا  في  الدفع  وواجبة  مستحقة 
 ، رب المال أو ربح مضاربة رب المال النهائي  مضاربةفي التاريخ ذي الصلة لدفع ربح    ،تجاوزي  ،النتساويةااللتزامات  ب

 أو  ؛األرباح القابلة للتوزيع
)  )ثانياا( ]الشركة[  ذلكتعد  غير  أو  مضارًبا  أرباح    ،(بصفتها  توزيع  تاريخ  انتهاء  الُمضاربفي  تاريخ  أو  ة  الُمضاربة 

لمتطلبات رأس المال التنظيمي المعمول بها )بما في ذلك أي قيود دفع بسبب خرق   في خرق   ،)حسب مقتضى الحال(
رب المال ذي الصلة مضاربة أي احتياطات رأسمالية مفروضة على ]الشركة[ من قبل المنظم المالي( أو دفع مبلغ ربح 

 أو ؛( إلى الوصي قد يتسبب في انتهاكها لذلكحسب مقتضى الحال)
في تاريخ  الوصي  رب المال ذي الصلة إلى  مضاربة  ]الشركة[ عدم دفع مبلغ ربح  من    )أ(يطلب المنظم المالي    (ثالثاا)

بدفع مبلغ التوزيع  الوصي  عدم قيام    )ب( أو    ،)حسب مقتضى الحال(ة  الُمضاربة أو تاريخ انتهاء  الُمضارب توزيع أرباح  



51 
 

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

 رب المال ذي الصلة(.مضاربة يتم الوفاء بها إذا تم دفع مبلغ ربح  يعد لم يتم استيفاء شروط المالءة )أو لن  (رابعاا)
 الدفع عدم  خيار 8.2

]الشركة[ وفًقا لتقديرها الخاص أن تختار عدم دفع   لـ يجوز    ،(التوزيعات الدورية )  7.4الشرط  على الرغم مما ورد في  
  ، ]الشركة[ويجب على    ،ةالُمضاربرب المال( في أي تاريخ لتوزيع أرباح    )بصفتهالوصي  رب المال إلى  مضاربة  أرباح  

  ،مبلغ التوزيع الدوري لحاملي الشهادات في تاريخ التوزيع الدوري هذابعدم دفع  الوصي  توعز إلى  أن    ،في كل حالة
  المستحق رب المال النهائي مضاربة ربح ب( فيما يتعلق عدم الدفع خيار) 8.2أال يسري ما سبق في هذا الشرط  شريطة

 "(.خيار عدم الدفعمن هذا القبيل هو " خيار)أي ة الُمضاربانتهاء الدفع في أي تاريخ 
 عدم الدفعخيار عدم الدفع أو  حدث تنفيذ 8.3

في موعد و   ،عدم الدفع  خيارفي حالة    (أوالا ) يتعين على ]الشركة[    ،خيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع  وقوعفي حالة  
في أقرب وقت ممكن عملًيا بعد ذلك    ،الدفعحالة حدث عدم  في    ثانياا()و    ،أيام تقويمية قبل هذا الحدث   7ال يتجاوز  

توزيع   تاريخ  قبل  أيام عمل  يتجاوز خمسة  في موعد ال  انتهاء  الُمضارب  ربحولكن  تاريخ  أو  الصلة  ذي    ، ةالُمضاربة 
الحالحسب   االئتمان وفًقا إل  المفوضو   ،ة الُمضاربوفًقا التفاقية    الرئيسالدفع  ووكيل  الوصي  ار  شعإ  ،مقتضى    عالن 

  ، الدفععدم الدفع أو حدث عدم    خيارم تفاصيل  يتقد مع  ( في كل حالة  اإلشعارات )  17وحاملي الشهادات وفًقا للشرط  
لن يكون لحاملي الشهادات أي مطالبة فيما يتعلق بأي مبلغ توزيع دوري لم يتم دفعه نتيجة إما حسب مقتضى الحال، و 

رب المال ربح مضاربة  أو    لربح مضاربة رب المالدم سداد  أي ع لن يشكل  و الدفع  أو لحدث عدم  الدفع  عدم    لخيار
ال تلتزم ]الشركة[ بإجراء  الفسخ، و )في حالة عدم الدفع فقط( أو مبلغ التوزيع الدوري في مثل هذه الظروف حدث  النهائي

مدفوع   غير  ربح  بأي  يتعلق  فيما  الحقة  مدفوعات  القبيل  أي  هذا  النقدية  من  مواردها  من  من    ،الخاصة)سواء  أو 
يتعلق  الُمضارباحتياطي   فيما  بإجراء أي مدفوعات الحقة  الوصي ملزًما  يكون  ذلك( ولن  أي مبالغ توزيع  ب ة أو غير 

 دوري.
 توزيع األرباح واالسترداد على قيود ال 8.4

التوزيع الدوري مضاربة رب المال النهائي  رب المال أو ربح  مضاربة  في حالة عدم دفع أي مبلغ من ربح   أو مبلغ 
عدم الدفع(   خيار)  8.2  الشرط  ( أوحدث عدم الدفع)  8.1وفًقا للشرط    الدفعأو حدث عدم    الدفععدم    لخيارنتيجة  

األرباحعدم الدفع أو حدث عدم الدفع )"  خيارمن تاريخ  اعتباًرا    ،فإنه  ،)حسب مقتضى الحال( توزيع  إيقاف   ، "(تاريخ 
 : ، بما يليأًيا من الشهادات معلقة كانت طالما تقوم ]الشركة[،  لن

) ضمن عدم إجراء أي  توسوف    ،أو دفع أي توزيع أو توزيعات أرباح أو إجراء أي مدفوعات أخرى عن  عالن  اإل  )أوالا
[ )بخالف ما إذا كان هذا الشركةتوزيع أو توزيعات أرباح أو مدفوعات أخرى على أي فئة من األسهم صادرة عن ]

 أو  ؛(أو أي دفعة أخرى تم اإلعالن عنها قبل تاريخ إيقاف توزيع األرباحتوزيع أو توزيعات األرباح ال
لرأس المالي األساسي في خرى  األمالية  ال  هاأو أوراق  هاإعالن أو دفع ربح أو أي توزيع آخر على أي من أدوات  )ثانياا(

العادية الملكية  دفع    ،التصنيفأو    ،حقوق  بحق  يتعلق  مدفوعات  فيما  أو  توزيعات  أو  مع   ،مماثلةربح  بالتساوي 
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الشروط التي ال تمّكن ]الشركة[ في الوقت المناسب من تأجيل أو  وهي  االلتزامات ذات الصلة )باستثناء األوراق المالية  
التوزيع بموجب المعايير    ،عدم إجراء هذه المدفوعات(  الدفع أو  التقييد على  فقط إلى الحد الذي ُيسمح فيه بمثل هذا 

 أو ؛المطبقة من وقت آلخراألساسي رأس المال لالتنظيمية ذات الصلة 
أو شرا  )ثالثاا( ]الشركة[  الصادرة عن  العادية  األسهم  إلغائهائها،  استرداد  بشكل   ،أو  الحصول عليها  أو  أو تخفيضها 

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

بالتساوي    ،لمالفيما يتعلق بالحق في سداد رأس ا  ،بطريقة أخرى أو أي أوراق مالية صادرة عن تصنيف ]الشركة[عليها  
ا ذات  االلتزامات  تنص شروطها  مع  التي  المالية  األوراق  )باستثناء  إلى حقوق لصلة  إلزامي  تحويل  أو  استرداد  على 

االسترداد   ،ملكية( على  التقييد  هذا  مثل  في  به  المسموح  الحد  إلى  الشراء  ،فقط  اإللغاء  ،أو  أو   ،أو  التخفيض  أو 
 ،المطبقة من وقت آلخراألساسي رأس المال باالستحواذ بموجب المعايير التنظيمية ذات الصلة 

يتم   التالية من ربح  وإلى أن يتم  في كل حالة ما لم  ربح    )حسب مقتضى الحال(رب المال أو  مضاربة  سداد الدفعة 
ا أو  جانبً   ا لذلك قد تم تنحيته ساويً م   اً مبلغأن  الكامل )أو  رب المال النهائي بعد تاريخ إيقاف توزيع األرباح بمضاربة  

 ة(. الُمضاربوفًقا التفاقية الوصي بالكامل على النحو الواجب لصالح   توفيره
 

 . المدفوعات 9
 المدفوعات المتعلقة بالشهادات 9.1

للشرط   بها)  9.2وفًقا  المعمول  للقوانين  الخاضعة  توزيع    ،(المدفوعات  مبلغ  دفع  دوري   الفسخسيتم  توزيع  مبلغ  وأي 
نيابة عنه في  الوصي  بواسطة   )  حوالة مصرفيةعن طريق    ]*[أو  المسجل  الحساب  إلى  اليوم  نفس  النحو  في  على 

الشهادة، و أدناه(    المحدد  دفع مبلغ توزيع  إلى حامل  يتم  الصلة وتسليمها في الفسخ  لن  ذات  الشهادة  تقديم  إال مقابل 
الموضح   حامل الشهادةوكل مبلغ توزيع دوري إلى  الفسخ  سيتم دفع مبلغ توزيع  محدد ألي من وكالء الدفع، و المكتب ال

 في السجل في ختام العمل في تاريخ السجل ذي الصلة.
 الشهادة يعني  الخاص بحامل" الحساب المسجل" ،(المدفوعات ) 9ألغراض هذا الشرط 

 ينوب عنه لدى بنك يعالج المدفوعات في من الذي يحتفظ به حامل الشهادة هذا أو الحساب ]*[
 العمل في تاريخ التسجيل ذي الصلة.ختام والتي تظهر تفاصيلها في السجل في  ،]*[

 المدفوعات تخضع للقوانين المعمول بها  9.2
ولوائح   قوانين  ألي  الحاالت  جميع  في  بالشهادات  المتعلقة  المدفوعات  واللوائح   ماليةتخضع  القوانين  من  غيرها  أو 

 (. الضرائب فرض ) 13ولكن دون اإلخالل بأحكام الشرط  ،المعمول بها في مكان الدفع 
 الدفع فقط في يوم عمل الدفع 9.3

إذا لم    ، تعليمات الدفع )للقيمة في تاريخ االستحقاق أو  ستبدأ  ،مسجلعندما يتم السداد عن طريق التحويل إلى حساب  
من قبل    للقيمة في اليوم التالي األول وهو يوم عمل الدفع(  ،أدناه(  على النحو المحدد يكن هذا هو يوم عمل الدفع )

في يوم عمل الدفع   ،حًقاإذا كان ال  ، الفسخفي حالة دفع مبلغ توزيع    ،في تاريخ استحقاق السداد أو  وكيل الدفع الرئيس 
 ا بعد ذلك.لدفع للقيمة في أقرب وقت ممكن عمليً وكيل الالذي يتم فيه تسليم الشهادة ذات الصلة في المكتب المحدد ل
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لن يحق لحاملي الشهادات الحصول على أي مدفوعات إضافية عن أي تأخير بعد تاريخ االستحقاق في استالم المبلغ  
االستحقاق هو يوم عمل الدفع أو إذا تأخر حامل الشهادة المعني في تسليم شهادته )إذا لزم  المستحق إذا لم يكن تاريخ  

 األمر(.
  خيار )  8.2( و  حدث عدم الدفع)  8.1أو وفًقا للشرطين    ،إذا لم يتم دفع مبلغ التوزيع الدوري بالكامل عند االستحقاق

 فسيقوم المسجل بتعليق السجل بسجل من المبلغ المدفوع بالفعل.  ،(الدفع عدم
الدفع"  ،(الدفع فقط في يوم عمل الدفع)  9.3في هذا الشرط   عمل  التجارية  يوم  البنوك  اليوم الذي تكون فيه  " يعني 

 م فيه الشهادة.في المكان الذي تقد  ،وفي حالة تقديم الشهادة ،مفتوحة لألعمال العامة  ]*[وأسواق الصرف األجنبي في 
 الوكالء  9.4

يحتفظ الوصي بالحق في أي وقت  دة األولية في نهاية هذه الشروط، و يتم تحديد أسماء الوكالء األوليين ومكاتبهم المحد 
أن يحتفظ في جميع األوقات بوكيل دفع   شريطةفي تغيير أو إنهاء تعيين أي وكيل وتعيين وكالء إضافيين أو غيرهم  

وم و رئيسي  الكيان(،  نفس  يكون  قد  )والذي  إشعارً سجل  إعطاء  المكاتب    اسيتم  في  تغييرات  وأي  تعيين  أو  إنهاء  بأي 
 (.اإلشعارات ) 17على الفور من قبل الوصي وفًقا للشرط  المحددة لحاملي الشهادات 

 

 والتغيير االسترداد . 10
 االسترداد والتغيير  10.1

 السترداد والتغييرلال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط  )أ(
  4.2لوصي )وفًقا ألحكام الشروط  ويكون لالشهادات عبارة عن أوراق مالية دائمة ال يوجد بشأنها تاريخ استرداد ثابت  

تصفية( ودون المساس بأحكام  الحل أو  الأو    الفسخ،)  12.3( والشرط  الجدوى عدم  في حالة  )الشطب    11( و  التبعية)
لشهادات أو تغيير شروطها وفًقا لألحكام التالية من هذا الشرط  (( فقط لها الحق في استرداد احق التقادم)  14الشرط  

 (.االسترداد والتغيير) 10
الشروط هذه  تغيير  أو  الشهادات  استرداد  الشرط    ،يخضع  لهذا  وفًقا  حالة  كل  والتغيير)  10في  للشروط   ،(االسترداد 

 ((:االسترداد والتغيير) 10.1هذا الشرط  ضمنالتالية )باإلضافة إلى تلك المنصوص عليها 
حصول ]الشركة[ على الموافقة المسبقة من المنظم  يتطلب ذلك(،  فيه  الذي لم يعد المنظم المالي  )باستثناء الحد    (أوالا )

 ؛المالي
في الوقت الذي يتم فيه تقديم اإلشعار ذي الصلة   ، ذلك(فيه  )باستثناء الحد الذي لم يعد المنظم المالي يتطلب    (ثانياا)

 ؛ تلتزم ]الشركة[ بمتطلبات رأس المال التنظيمي المعمول بها ،باالسترداد أو التغيير
حسب مقتضى  د هذا االسترداد أو التغيير )فوًرا بع  ،(الحد الذي لم يعد المنظم المالي يتطلب فيه ذلك)باستثناء    (ثالثاا )

 ؛بمتطلبات رأس المال التنظيمي المعمول بهاتلتزم ]الشركة[  ،(الحال
 و ؛استيفاء شروط المالءة (رابعاا)
ا) للشروط    (خامسا وفًقا  التغيير  أو  التغيير بسبب  )ج( )  10.1)في حالة االسترداد  أو  ( أو الضرائب فرض  االسترداد 

حسب   ،قانون الضرائب أو حدث رأس المال  يصبح( فقط(  حدث رأس المالبسبب  االسترداد أو التغيير  )د( )  10.1
 .هأو بعد تاريخ اإلصدار المفعول في  أو ستصبح ساري  ،مقتضى الحال
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   طلب الوصي)ب( خيار 
للشرط   )  10.1وفًقا  والتغيير)أ(  لالسترداد  وشروط  ثابت  استرداد  تاريخ  يوجد  على    ،(ال  )بناًء  الوصي  على  يجب 

أيام وال يزيد   10ال يقل عن  إشعاًرا مسبًقا  من خالل تقديم    ،تصرف وفًقا لتقديرها الخاص((التي ت تعليمات ]الشركة[ )
اإلشعار    وهذا  ،عالن االئتمانوفًقا إل  المفوض ( وإلى  اإلشعارات )  17إلى حاملي الشهادات وفًقا للشرط    يوًما  15عن  

 الوصي. طلب مبلغ باسترداد جميع الشهادات وليس بعضها فقط  ،غير قابل لإللغاء
األول أو أي تاريخ    الطلب ( فقط في تاريخ  الوصي  طلب خيار  )ب( )  10.1قد يتم استرداد الشهادات وفًقا لهذا الشرط  

 توزيع دوري بعد ذلك.
 )ج( االسترداد أو التغيير بسبب الضرائب

) ( وأحكام هذا الشرط  تاريخ استرداد ثابت وال شروط لالسترداد والتغييرال يوجد  )أ( )  10.1مع مراعاة الشرط      )أوالا
10.1  ( أو  اال)ج(  الضرائب السترداد  بسبب  حالة    ،(تغيير  على    ،حدث ضريبي  وقوعفي  )بناًء  الوصي  على  يجب 

أيام وال يزيد   10ال يقل عن    ا مسبقً   امن خالل تقديم إشعارً   ،تتصرف وفًقا لتقديرها الخاص((التي  تعليمات ]الشركة[ )
يجب أن يكون  و   ،عالن االئتمانوفًقا إل   المفوض ( وإلى  اإلشعارات )  17وفًقا للشرط    يوًما إلى حاملي الشهادات   15عن  
 )ب(أو    ؛بمبلغ استرداد الضريبة  ،ولكن ليس بعضها فقط  ،استرداد جميع الشهادات   )أ(  ،اإلشعار غير قابل لإللغاءهذا  

لرأس أدوات مؤهلة    ،حسب مقتضى الحال  ،ة والشهادات بحيث تظل الشهادات أو تصبحالُمضاربتغيير شروط اتفاقية  
الشهادات    إذنفي كل حالة دون أي شرط للحصول على    ،المال األساسي  )ب(وفي حالة    ،تهمأو موافقمن حاملي 

التزامات    ،وحده  المفوض في رأي    ،أن مثل هذه التعديالت أو أي مستند ينفذ مثل هذه التعديالت ال يفرض   بشرط  ،فقط
هذه التعديالت أو أي مستند ينفذ تكون  وأن    ،أو واجبات أكثر صعوبة عليه أو يعرضه لمسؤوليات أو يقلل من حماياته

 .المفوض الوصي و  من قبل معتمد مثل هذه التعديالت 
 تغيير بسبب ال سترداد أو  اال)ج( )  10.1وفًقا لهذا الشرط  قد يحدث استرداًدا الشهادات أو تغييًرا في هذه الشروط   )ثانياا(

 .( في أي تاريخ في تاريخ اإلصدار أو بعده )سواء كان تاريخ توزيع دوري أم ال(الضرائب 
  10.1وفًقا لهذا الشرط    ،حسب مقتضى الحال  ،في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم أي إشعار استرداد أو تغيير  )ثالثاا(
شهادة موقعة من قبل    المفوض يجب على ]الشركة[ أن تقدم للوصي و    ،(بسبب الضرائب االسترداد أو التغيير  )ج( )

يجوز   )والتي  المديرين  من  بأن    للمفوض اثنين  تفيد  شخص(  أي  تجاه  مسؤولية  أي  تحمل  دون  عليها   )أ(االعتماد 
الشرط   المنصوص عليها في  والتغييرال يوجد  )  )أ(  10.1الشروط  ثابت وال شروط لالسترداد  استرداد  قد تاريخ  تم    ( 

هي أدوات    ،على هذا النحو المتنوع  ،فإن الشهادات   ،فقط  التنوع في حالة    )ج(و  وع حدًثا ضريبًيا،  وق  )ب(؛  الوفاء بها
المؤهلة لرأس المال دوات  األ( من تعريف  أوالً )  الفقرة  يستوفي  أنه  أكد   قد   المالي  المنظموأن  لرأس المال األساسي،  مؤهلة  

عند انتهاء الشروط السابقة المذكورة أعاله، و   الشهادة دلياًل قاطًعا وملزًما على استيفاءيجب أن تكون هذه  األساسي، و 
 .مقتضى الحالحسب  ،شروط الشهادات أو تغييرهايجب على الوصي استرداد  ،هذا اإلشعار

]الشركة[ بأن    ،]*[في    بازل الثالث وقت تنفيذ إصالحات  على النحو الذي كانت سارية عليه    ،لزم لوائح رأس المالقد تُ 
يرضي المنظم المالي )من بين أمور أخرى( أن تغيير قانون الضرائب لم يكن متوقعًا بشكل معقول   بالشكل الذيتثبت  

 في تاريخ اإلصدار.  كما
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 حدث رأس المالبسبب )د( االسترداد أو التغيير 
) الشرط    )أوالا مراعاة  )  10.1مع  يوجد  )أ(  ثابت  ال  استرداد  والتغييرتاريخ  لالسترداد  الشرط  وال شروط  هذا  وأحكام   )
)بناًء  الوصي  يجب على    ،حدث رأس المال  وقوعفي حالة    ،(حدث رأس المالبسبب  االسترداد أو التغيير  )د( )  10.1

أيام وال    10ال يقل عن    امسبقً   امن خالل تقديم إشعارً   ،تتصرف وفًقا لتقديرها الخاص((التي  على تعليمات ]الشركة[ )
وفًقا    15يزيد عن   الشهادات  إلى حاملي  الشهادات )  16للشرط  يوًما  المفوض وفًقا إلعالن االئتمان،  (  استبدال  وإلى 

استرداد جميع الشهادات، ولكن ليس بعضها فقط، بمبلغ استرداد    )أ(ويجب أن يكون هذا اإلشعار غير قابل لإللغاء،  
أو   لغرض    )ب(الضريبة؛  اتفاقية  فقط  شروط  تغيير  بها،  المعمول  التنظيمية  المال  رأس  لمتطلبات  االمتثال  ضمان 

، أدوات مؤهلة لرأس المال األساسي دون  مقتضى الحالة والشهادات بحيث تظل الشهادات أو تصبح، حسب  الُمضارب
أن مثل هذه التعديالت أو   بشرط  ، فقط  )ب(وفي حالة      تهمأو موافقحاملي الشهادات    إذن منلحصول على  لأي شرط  

أو   أكثر صعوبة عليه  واجبات  أو  التزامات  وحده،  المفوض  في رأي  يفرض،  التعديالت ال  هذه  مثل  ينفذ  مستند  أي 
من   معتمد يعرضه لمسؤوليات أو يقلل من حماياته، وأن تكون هذه التعديالت أو أي مستند ينفذ مثل هذه التعديالت  

 قبل الوصي والمفوض.
استرداًدا     )ثانياا( يحدث  تغييرً قد  أو  الشرط  في    االشهادات  لهذا  وفًقا  الشروط  )د )  10.1هذه  التغيير  (  أو  االسترداد 
 ( في أي تاريخ في تاريخ اإلصدار أو بعده )سواء كان تاريخ توزيع دوري أم ال(. الضرائب  بسبب 
  10.1ب مقتضى الحال، وفًقا لهذا الشرط  في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم أي إشعار استرداد أو تغيير، حس  )ثالثاا(
(، يجب على ]الشركة[ أن تقدم للوصي و المفوض شهادة موقعة من قبل االسترداد أو التغيير بسبب الضرائب )د( ) 

بأن   تفيد  شخص(  أي  تجاه  مسؤولية  أي  تحمل  دون  عليها  االعتماد  للمفوض  يجوز  )والتي  المديرين  من   )أ(اثنين 
المنصوص عليها   الشرط  الشروط  والتغيير)  )أ(  10.1في  ثابت وال شروط لالسترداد  استرداد  تاريخ  تم  ال يوجد  قد   )

في حالة التنوع فقط، فإن الشهادات، على هذا النحو المتنوع، هي أدوات    )ج(وقوع حدًثا ضريبًيا، و    )ب(الوفاء بها؛  
)أواًل( من تعريف األدوات المؤهلة لرأس المال   الفقرة  يستوفي  أنه  أكد   قد   المالي  المنظممؤهلة لرأس المال األساسي، وأن  

األساسي، ويجب أن تكون هذه الشهادة دلياًل قاطًعا وملزًما على استيفاء الشروط السابقة المذكورة أعاله، وعند انتهاء 
 هذا اإلشعار، يجب على الوصي استرداد شروط الشهادات أو تغييرها، حسب مقتضى الحال.

لوائح رأس المال، على النحو الذي كانت سارية عليه وقت تنفيذ إصالحات بازل الثالث في ]*[، ]الشركة[ بأن  قد تُلزم  
تثبت بالشكل الذي يرضي المنظم المالي )من بين أمور أخرى( أن تغيير قانون الضرائب لم يكن متوقعًا بشكل معقول 

 كما في تاريخ اإلصدار. 
 التغيير الضرائب على فرض )هـ( 

 االسترداد أو )د( )  10.1( أو  تغيير بسبب الضرائب السترداد أو  اال )ج( )  10.1في حالة حدوث تغيير وفًقا للشروط  
م  أي التزا   واوالمفوض و ]الشركة[ ملزمين لدفع ولن يدفعالوصي  لن يكون أي من  ف  ،(حدث رأس المالالتغيير بسبب  

أو الضرائب على األرباح أو المكاسب أو أي ضريبة    ،أو ضريبة دخل الشركات ألي حامل شهادة لضريبة الشركات،  
( أو بحيث )في حالة وقوع حدث )في حالة حدث الضريبية  أن  شريطةمماثلة تنشأ فيما يتعلق بتغيير شروط الشهادات  

بما في ذلك فيما   ،لرأس المال األساسيات مؤهلة  أدو   ،حسب مقتضى الحال  ،( تظل الشهادات أو تصبحرأس المال
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دوات المؤهلة  لأل تصرف مزعومأو  تصرفأو  ،يتعلق بأي رسوم دمغة أو ضرائب أخرى مماثلة تنشأ عن أي نقل الحق
 حامل الشهادة هذا.لرأس المال األساسي من قبل 

 الشراء  10.2
لمتطلبات رأس ]الشركة[  امتثال    )ب(و    ،المنظم الماليعلى موافقة خطية مسبقة من  ]الشركة[  حصول    )أ(مع مراعاة  

]الشركة[ أو أي من يجوز لـ    ،شروط المالءة في وقت الشراء]الشركة[ ل استيفاء    )ج(و    ،المال التنظيمية المعمول بها
األول شراء الشهادات في السوق المفتوحة أو غير ذلك بالسعر    الطلب في أي وقت بعد تاريخ    ،الشركات التابعة لها

الشركة   أو  ]الشركة[  بين  يتم االتفاق عليها  التي قد  للشروط األخرى  لها  )األسعار( ووفًقا  ذات الصلة )حسب التابعة 
ى ]الشركة[  يجب عل  ،أي عملية شراء من هذا القبيلإجراء  عند  حاملي( الشهادة ذات الصلة، و ( وحامل )مقتضى الحال

  اإلسمي ة بالمبلغ  الُمضاربفيض رأس مال  يتم تخ  ،وعند هذا اإللغاء  ،تسليم هذه الشهادات إلى أي وكيل دفع إللغائها
 للشهادات الملغاة. 

 اإللغاء  10.3
استردادها تم  التي  الشهادات  إلغاء جميع  للشرط    ،سيتم  وفًقا  تم شراؤها  التي  الشهادات  والتي  الشراء)  10.2وجميع   )

 و إعادة إصدارها أو إعادة بيعها. أ، وبالتالي ال يجوز االحتفاظ بها ،(الشراء) 10.2تقدمها ]الشركة[ لإللغاء وفًقا للشرط 
 

 الجدوى عدم الشطب في حالة . 11
 11فاعلية هذا الشرط   11.1

بعد حدوث تاريخ ( تاريخ السريان، و وتشمل( اعتباًرا من )الجدوى عدم    في حالةالشطب  )  11الشرط  تسري أحكام هذا  
من اتفاقية    24  للفقرةوفًقا    المعنى إلى الوصي ووكيل الدفع الرئيسهذا  يجب على ]الشركة[ إرسال إشعاًرا ب  ،السريان
 (.اإلشعارات ) 17إلى حاملي الشهادات في وفًقا للشرط المعنى  هذا بثم يرسل الوصي إشعاًرا على الفور  ،الوكالة

 
 16حدث عدم الجدوى  11.2

 (. عدم الجدوى إشعار ) 11.3سيتم إجراء عملية شطب وفًقا للشرط  ،عدم الجدوى حدث  وقوعفي حالة 
إلى الحد المسموح به بموجب اللوائح المعمول بها والشروط واألحكام أو المواد   ،ضمانإن النية الحالية للمضارب هي  

)إذا  اخسائرً للمضارب األسهم العادية  تستوعب أن ( بعد 1أن يتم الشطب: ) ،الداخلية التي تحكم أدوات رأسمالهواللوائح 
بموجب جميع القواعد واللوائح ذات الصلة المطبقة على    ذي الصلةالخسارة في الوقت    باستيعاب وإلى الحد الذي يسمح  

المالي    الُمضارب  المنظم  ولم يخطر  الوقت(  ذلك  تم عالجه    الُمضارب في  الصلة  الجدوى ذي  بأن حدث عدم  كتابًيا 
األساسي  رأس المال بلمضارب فيما يتعلق أخرى لأي من التزامات  بالتزامن مع شطب  (2)و  ؛الخسارة الستيعاب نتيجة 

 ؛ األساسي  األخرى التي تشكل رأس المال  الُمضارب وأي شهادات ائتمان أخرى وغيرها من األدوات المتعلقة بالتزامات  
وأي شهادات ائتمان  (  2الفئة  )  األساسيرأس المال  ب لمضارب فيما يتعلق  لأو شطب أي من التزامات    إلغاءقبل    (3)و  

أنه في   شريطة   ،(2الفئة  المال األساسي )األخرى التي تشكل    الُمضارب أخرى وغيرها من األدوات المتعلقة بالتزامات  
 

النظر في ذلك على أساس كل حالة على حدة  . يجب 1: يعد التدوين في نقطة عدم الجدوى مطلبًا تنظيميًا رئيسيًا لوضع رأس المال التنظيمي من المستوى حوظةمل 16

الممكن تحويل الشهادات   اعتماًدا على االختصاص القضائي ذي الصلة. في بعض الواليات القضائية ، واعتماًدا على النظام التنظيمي في تلك الوالية القضائية ، من

 .النظر في حقوق وإجراءات التحويل على أساس معاملة محددة إلى حقوق ملكية. في حين أن هذا غير ممكن في جميع الواليات القضائية ، يجب
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لن يتم تطبيق هذا إال إلى المدى الذي تحتوي فيه هذه األدوات األخرى على أحكام تعاقدية    ،( أعاله3( و )2)الحالة  
  .على مثل هذا الشطب المماثل ينص عدم الجدوى أو تخضع إلطار قانوني  حالة فيالمماثل  الشطب لمثل هذا 

 الجدوى إشعار عدم  11.3
  على النحو المحدد سابقفي يوم العمل الثالث الذي يلي التاريخ الذي يقع فيه حدث عدم الجدوى هذا )أو في أي تاريخ 

بإخطار  بعد ذلك  الوصي  يقوم  و ة  الُمضارببإخطار الوصي بذلك وفًقا التفاقية    الُمضارب يقوم    ،من قبل المنظم المالي(
الشطب عملية  حدث  تس"(، و الجدوى إشعار عدم  ( )"اإلشعارات )  17وفًقا للشرط    ملي الشهادات ووكيل الدفع الرئيسحا

تاريخ شطب   الجدوى حدث  في  التاريخ  ،عدم  هذا  اتفاقية    ،واعتباًرا من  إنهاء  للوصي الُمضاربسيتم  يحق  تلقائًيا وال  ة 
 .ةالُمضاربالمطالبة بأي مبالغ تتعلق بأصول 

 

 والحل الفسخ. أحداث 12
 ،بالرسوم  ،من بين أمور أخرى   ،المطالبة من الوصي و ]الشركة[  المفوض على أحكام تخول    إعالن االئتمانيحتوي  

بموجب   واجباته  تنفيذ  في  تكبدها  التي  وااللتزامات  االئتمانوالنفقات  و إعالن  بدء  ،  على  المفروضة  القيود  تنطبق  لن 
 اإلجراءات الموضحة أدناه على أي مطالبة من هذا القبيل.

 ]الشركة[  أحداث  12.1
)بشرط أن يكون قد تم إخطاره بذلك من قبل الوصي أو ]الشركة[   المفوض يجب على  ف  ،في حالة وقوع حدث ]الشركة[

وفًقا للشرط    هذا]الشركة[  حدث    بوقوعلحاملي الشهادات  إخطار  بعلمه بحدث ]الشركة[( على الفور    ذلك عند   غيرأو  
الشهادات  اإلشعارات )  17 حاملي  إلى  طلب  مع  و ب(  الوصي  استرداد    المفوض إبالغ  في  يرغبون  كانوا  إذا  كتابًيا 

لما ال  كتابًيا من قبل حاملي الشهادات  منه  وإذا طلب ذلك    ،للمفوض يجوز  "(، و الفسخطلب  )"   االئتمان  وفسخالشهادات  
حاملي  ذلك بموجب قرار استثنائي من  ب  هاإلجمالي للشهادات المستحقة أو إذا تم توجيه  اإلسمييقل عن ثلث المبلغ  

إعطاء    ،((تئمانيةتحقيق األصول اال ( )1)هـ( )  12.3لشرط  ا  مع مراعاة )ولكن في كل حالة  عليه  يجب  و   ،الشهادات 
إلى  الفسخإشعار  )"  اإشعارً  علىالوصي  "(  مستحقة  الشهادات  بالمبلغ    بأن  السداد  وواجبة  اإلجمالي    اإلسميالفور 

للشهادات المستحقة مع    اإلسمي عندئٍذ يصبح المبلغ اإلجمالي  و   ، للشهادات المستحقة باإلضافة إلى أي مدفوعات معلقة
إلى  الفسخ سواء تم تقديم طلب  الفسخيجوز إعطاء إشعار ا وواجب الدفع على الفور، و أي مدفوعات غير مسددة مستحقً 

 حاملي الشهادات أم ال. 
 صي أحداث الو  12.2
)   ، ستشرعبأنها  ،في أقرب وقت ممكن عملًيا بعد وقوع حدث الوصي ،بأنه إعالن االئتمانتعهدت ]الشركة[ في لقد  )أوالا

استبدال في    ،رهنا بموافقة المنظم الماليو   المفوض وأي شروط أخرى قد يطلبها    عالن االئتمانمع مراعاة هذا التعديل إل
الوصي  بداًل من الوصي )" ،تشكيلها حديًثا في شكل يشبه إلى حد كبير شركة الوصيأي شركة ذات أغراض خاصة تم 

 : أن بشرطوالشهادات  إعالن االئتمانر بموجب مثل الوصي والمصدّ  ،أو أي شركة بديلة سابقة ،"(البديل
تنفيذ    )أ(  البديل    الصكتم  الوصي  قدمه  الذي  التعهد  المفوض أو  ترضي    ،إلى  التي  والطريقة    ، المفوض بالشكل 

ب االلتزام  االئتمانوالموافقة على  المعامال  إعالن  يراها    ت والشهادات ووثائق  قد  التي  الالحقة  التعديالت   المفوض )مع 
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  على أنهوالشهادات ووثائق المعامالت األخرى    ،إعالن االئتمانمناسبة ( كما لو كان الوصي البديل قد تم تسميته في  
 ؛ر بداًل من الوصيوالمصدّ  الوصي

  ه أو في اإلقليم   لذلكإذا كان الوصي البديل خاضًعا بشكل عام لالختصاص القضائي الضريبي إلقليم أو أي سلطة    )ب(
البديلمع سلطة فرض الضرائب )" سلطة من هذا "( بخالف إقليم الوالية القضائية الضريبية التي )أو إلى أي  اإلقليم 

الوصيأو التي( يخضع فيها الوصي بشكل عام )"القبيل    إلى المفوض يجب على الوصي البديل أن يعطي  ف  ،"(إقليم 
في ( مع استبدال أو إضافة إلى اإلشارات الضرائب فرض ) 13فيما يتعلق بالشرط  لمفوض ا  بالطريقة التي ترضيتعهًدا 

والشهادات وفًقا لذلك )ويلزم أيًضا    إعالن االئتمان اإلشارات إلى اإلقليم البديل حيث ُيقرأ  هذا الشرط إلى إقليم الوصي ب
]الشركة[   تقدم  المفوض  أن  المفوض  تعهًدا  إلى  ترضي  التي  من  بالطريقة  األخيرة  للفقرة  المطابقة  الشروط  حيث  من 

 ؛لتمديد التزاماتها بموجبه إلى اإلقليم البديل( ،(الضرائب فرض ) 13شرط ال
االستبدال  )ج( هذا  بعد  فوًرا  بالديون  الوفاء  على  قادًرا  أنه سيكون  البديل  الوصي  من مديري  اثنان  أي  أقر  فال   ،إذا 

البديل  المفوض يحتاج   للوصي  المالي  الوضع  مراعاة  مقارنتهمإلى  أو  توقعاته  أو  أرباحه،  أو  الخاصة    ،  تلك  مع 
 ؛ بالوصي

 و ؛لصالح حاملي الشهادات  المفوض متطلبات األخرى التي قد يوجهها والوصي البديل و ]الشركة[ بالالوصي يلتزم  )د(
 ضاًرا مادًيا بمصالح حاملي الشهادات.  المفوض لن يكون مثل هذا االستبدال في رأي  )هـ(

الشرط    )ثانياا( هذا  مراعاة  الوصي)  12.2مع  دون   للمفوض يجوز    ،(أحداث  البديل  الوصي  استبدال  على  الموافقة 
الفقرة األخيرة من   هذه في    التمهيد الحصول على موافقة حاملي الشهادات )مع اإلقرار بأن كل حامل شهادة بموجب 

 ة نيابة عنه(.الُمضارب كل وصي بديل للعمل بصفته رب المال وفًقا التفاقية كان قد خول الشروط 
يوًما    60( في غضون  أحداث الوصي)  12.2]الشركة[ في االمتثال لألحكام السابقة من هذا الشرط  إذا فشلت  )ثالثاا(  

( على  الحل، أو الفسخ أو التصفية )   12.3( و  األحداث )]الشركة[    12.1والشروط    ،حدث الوصي ذي الصلة  وقوعمن  
 شركة[. ال]الوصي ذي الصلة كما لو كان حدث حدث 
 التصفية الحل، أو الفسخ أو  12.3

 الفسخ )أ( إجراءات 
ة  الُمضاربسيتم تصفية    ،]الشركة[(  أحداث )  12.1وفًقا للشرط    الفسخ في حالة وقوع حدث ]الشركة[ وتم تسليم إشعار  

كتابًيا  منه  إذا طلب ذلك    المفوض ويجب على    ،وفًقا لتقديره  المفوض ويجوز للوصي أو    ،ةالُمضارب وفًقا ألحكام اتفاقية  
اإلجمالي للشهادات المستحقة )تخضع في    اإلسميمن قبل حاملي الشهادات الذين يمتلكون ما ال يقل عن ثلث المبلغ  

(((  ةي مانئت صول األ األتحقيق  ( )1)هـ( )  12.3كل حالة للشرط     لفسخ   دعاوى أو إجراءات أو    ،أي خطوات   بدء  )أوالا
]الشركة[ دعاوى  أو إجراءات أو إجراءات  بدء أي خطوات،  )ثالثاا(  و/أو  ]الشركة[    فسخإثبات    )ثانياا(و/أو  ]الشركة[  

]الشركة[  بالمطالبة    (رابعاا)و/أو   األخرى    الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،اتخاذ مثل هذه الخطوات   (خامًسا)و/أو  تصفية 
( اإلجراءات المشار إليها من    مماثاًل   ا تأثيرً   ،]*[بموجب قوانين    ،التي يكون لها   ، في كل حالة  ،أعاله)ثالثاا(  إلى      )أوالا

رب المال  مضاربة وربح  ، رب المالمضاربة  وربح ، ةالُمضاربمال  سرأ مبالغكل لعلى النحو المبين أدناه(  مع مراعاة)
اتفاقية  و/أو  النهائي   إنهاء  للوصي عند  المستحقة  وفًقا لشروطها  الُمضاربالمبالغ األخرى   ت المعامال  وثائق شروط  و ة 
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ذلك  ،بشرط  ،األخرى    الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،فقط اتخاذ أي من هذه الخطوات   المفوض يجوز للوصي أو    أنه  ،مع 
الشرط   هذا  في  موضح  هو  )  12.3كما  الخطوات   ،(الفسخإجراءات  )أ(  من  المزيد  اتخاذ  له  يجوز  ال  أو   ،ولكن 

او   ،فرض أي مدفوعات أو إثباتها أو المطالبة بهالاألخرى    الدعاوى اإلجراءات أو   أيضا أنه ال يجوز للوصي أو    بشرط 
اتخاذ أي خطوات  أو    ،المفوض  إجراءات  ]الشركة[ في حساب   دعاوى أو  دفعته  مبلغ  بأي  يتعلق  فيما  ]الشركة[  ضد 

وفًقا لهذه   حاملي الشهادات إلى  في الحاالت التي فشل فيها الوصي في دفع هذا المبلغ    المعامالت   لوثائقالمعاملة وفًقا  
أو إجراءات أو   ،نتيجة ألي خطوات المعامالت  [ إجراء أي مدفوعات فيما يتعلق بوثائق  الشركة]  لـيجوز    والالشروط،  

بخالف أثناء أو بعد    ،ذلك  المفوض كما لن يقبل الوصي أو    ،]الشركة[(   أحداث )  12.1تم اتخاذها وفًقا للشرط    دعاوى 
الوصي ما لم تكن ]الشركة[ قد قدمت إشعاًرا كتابًيا مسبًقا )مع نسخة إلى  ا لذلك(،  مشابهً   احدثً وقوع  )أو  ]الشركة[    فسخ

إلى من  ،والمفوض(  اعتراض  أي  تتلق  تؤكد    ،ولم  أن  يجب  )الذي  المالي  إلى  عليه  المنظم  كتابًيا  الوصي ]الشركة[ 
 (. المفوض و 

 )ب( اإلنفاذ
بالشرط   اإلخالل  الشرط    أحداث )  12.1دون  هذا  من  المتبقية  واألحكام  أو  )  12.3]الشركة[(  الفسخ  أو  الحل، 

)أو    ،(التصفية للوصي  لتقديرهالمفوض يجوز  وفًقا  ذلك    المفوض يجب على  و   ،(  قبلكتابًة  من  إذا طلب  حاملي    من 
يخضع  و اإلجمالي للشهادات المستحقة وبدون إشعار آخر )  اإلسميالشهادات الذين يمتلكون ما ال يقل عن ثلث المبلغ  

  الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،مثل هذه الخطوات   اتخاذ ((  ةيمان ئتصول األاأل تحقيق  ( )1)هـ( )  12.3في كل حالة للشرط  
)حسب يراه مناسًبا لفرض أي بند أو شرط ملزم على ]الشركة[ أو الوصي    حسب ما  ،ضد ]الشركة[ أو ضد الوصي

الحال( المعامالت  بموجب    مقتضى  بالدفع  وثائق  التزام  أي  عن  شركة[  ]ال  لـ)بخالف  الناشئة  أو  وثائق  بموجب 
يت  ، دفع أي أصل  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،بما في ذلك  ،المعامالت  علق  أو قسط أو سداد أي مدفوعات فيما 

المعامال التزامات(  ،ت بوثائق  أي  لخرق  ممنوحة  تعويضات  أي  ذلك  في  ذلك  ،بما  في  ال    ،بما  المثال  سبيل  على 
أحداث  )  12.2في الظروف الموضحة في الشرط  الوصي  استبدال    ضمان أي إخفاق من جانب ]الشركة[ في    ،الحصر
ذلك(،  الوصي ]الشركة[  ،ومع  تكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  الخطوات   اتخاذ بموجب    ،ال  هذه  من  أو   ،أي 

في وقت أقرب مما كان يمكن دفعه بواسطتها    ،نقًدا أو غير ذلك ،ملزمة بدفع أي مبلغ أو مبالغ  ،الدعاوى اإلجراءات أو  
)أو  الوصي    ،مع ذلك  ،يمنعما  (  أو التصفيةالفسخ  أو  الحل،  )  12.3في هذا الشرط  ت، وال يوجد  وفًقا لوثائق المعامال

إجراءات )أ( )  12.3كما هو موضح في الشرط    الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،( من اتخاذ مثل هذه الخطوات المفوض 
)بما    أخرى   ت معامال  وثيقةة أو أي  الُمضارب ]الشركة[ الناشئة عن اتفاقية    من( في فيما يتعلق بأي التزامات دفع  الفسخ

 في ذلك أي تعويضات ممنوحة لخرق أي التزامات(.
 )ج( عدم الجدوى وشروط المالءة 

حاملي الشهادات ضد الوصي بموجب الشهادات وجميع المطالبات المقدمة و/أو  المفوض جميع المطالبات المقدمة من 
أي   ،على سبيل المثال ال الحصر  ،)بما في ذلك  ت المعامال  وثائق ( ضد ]الشركة[ بموجب  المفوض من الوصي )أو  

  ، المعامالت وثائق  ]الشركة[ بموجب الشهادات أو  و/أو  الوصي  من قبل  مطالبة تتعلق بأي التزام دفع لم يتم الوفاء به  
 ( يجب أن يحل محله:  مقتضى الحالحسب 
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) الصلة    وذ   الجدوى بصرف النظر عما إذا كان حدث عدم    ،(في حالة عدم الجدوى الشطب  )  11أحكام الشرط    )أوالا
بصرف النظر عما    ،(التبعية)  4.2.4أحكام الشرط       )ثانياا(و    ،يحدث قبل أو بعد الحدث الذي هو موضوع المطالبة

قبل أو بعد  يحدث  إذا كان خرق شرط المالءة المالية في الوقت ذي الصلة أو إصدار أمر إفالس بخصوص ]الشركة[  
يخل بدفع أو  تأثيًرا  ي شيء في هذه الشروط  أل  يكون   أن ال  بشرط في كل حالة    ،الحدث الذي هو موضوع المطالبة

بالأو    المفوض التزامات أو مكافآت  ، أو  مصروفات ، أو  رسوم، أو  تكاليف  المفوض حقوق وسبل االنتصاف الخاصة 
 .تبعية والتي تظل جميًعا وفًقا لذلك غير   ،فيما يتعلق بذلك

 )د( مدى انتصاف حامل الشهادة
 ،للمفوض متاًحا    ،(الحلالفسخ و أحداث  )  12بخالف المشار إليه في هذا الشرط    ،لن يكون أي تعويض ضد ]الشركة[

الشهادات  أو حاملي  الوصي  يتعلق    ،أو  فيما  المستحقة  المبالغ  المعامالت  سواء السترداد  بأي بوثائق  يتعلق  فيما  أو 
 . بهاأو فيما يتعلق وثائق المعامالت خرق من قبل ]الشركة[ ألي من التزاماتها األخرى بموجب 

 تئمانية )هـ( تحقيق األصول اال 
) أو   االئتمانيةصول  األلفرض أو تحقيق    دعاوى أو إجراءات أو    ، باتخاذ أي خطوات   المفوض ال يلتزم الوصي أو    )أوالا

 المفوض في حالة    ،]الشركة[ أوبـ  المشار إليها في هذه الشروط فيما يتعلق  الدعاوى  أي من اإلجراءات أو الخطوات أو  
يلتزم    ،فقط بفرض شروط  ال  المعامالت  الوصي  إشعار  وثائق  إعطاء  ذلك  الفسخ أو  المثال ال    ،)بما في  على سبيل 

ذلك بموجب قرار استثنائي    منه  ن قد طلب يك  (1)ما لم  وذلك    ،((أحداث الفسخ والحل)  12وفًقا لهذا الشرط    ،الحصر
اإلجمالي    اإلسميأو كتابًيا من قبل حاملي الشهادات الذين يحملون ما ال يقل عن ثلث المبلغ    حاملي الشهادات من  

أال يكون    شريطة  هيرضيالذي  شكل  الب مسبًقا  تمويله  و/أو    تأمينهو/أو    يكن قد تم تعويضه(  2للشهادات المستحقة و )
ويمكنه    الدعاوى أو اإلجراءات أو    ،مسؤواًل عن عواقب ممارسة سلطته التقديرية أو اتخاذ مثل هذه الخطوات   المفوض 

 القيام بذلك دون النظر إلى تأثير هذا اإلجراء على حاملي الشهادات الفردية. 
أو الخطوات أو   ،ال يحق ألي حامل شهادة رفع دعوى مباشرة ضد الوصي أو ]الشركة[ أو اتخاذ اإلجراءات   (ثانياا)

الشرطين    ى و الدعا في  إليها  )  12.3المشار  و  الحلإجراءات  )أ(   )12.3   ( أعالهاإلنفاذ )ب(  لم    ،(  يفشل    ( أوالا )ما 
  ، في القيام بذلك خالل فترة زمنية معقولة واستمر هذا الفشل  ،بعد أن أصبح ملزًما بالمضي قدًما  ،المفوض الوصي أو  

حامل الشهادة ذي الصلة )أو حامل الشهادة هذا جنًبا إلى جنب مع حاملي الشهادات اآلخرين الذين  أن كان    (ثانياا)و  
ث المبلغ حسب مقتضى الحال( يحمل ما ال يقل عن ثل  ،لمضي قدًما مباشرة ضد أي من الوصي أو ]الشركة[ايقترحون 
وفي هذه الحالة يكون ألصحاب الشهادات هذه الحقوق فقط ضد ]الشركة[ مثل   ،اإلجمالي المستحق للشهادات   اإلسمي

[( وهذا الشركة]  أحداث )  12.1ممارستها على النحو المنصوص عليه في الشرط    المفوض تلك التي يحق للوصي أو  
 (.الحل، أو الفسخ أو التصفية) 12.3الشرط 

يحق    (ثالثاا) األحوال    للمفوض ال  من  حال  بأي  شهادة  حامل  أي  من  ب  السماحأو  أي  في  آخر  تصرف  أي  أو  بيع 
األاأل في  ة  يمان ئتصول  صراحة  عليه  منصوص  هو  ما  و ت المعامال   وثائق)بخالف  الوحيد  يكون  (   للمفوض الحق 

 .ت منهما بموجب وثائق المعامالتنفيذ التزامات كل هو و ]الشركة[ الوصي وحاملي الشهادات ضد يجب على 
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بعد إنفاذ أو تحقيق  ( لهذه الفقرة، و األصول األئتمانية تحقيق  )هـ( )  12.3تخضع الفقرات السابقة في هذا الشرط    (رابعاا)
يجب الوفاء بالتزامات الوصي فيما يتعلق بالشهادات   ،عالن االئتمانوتوزيع صافي عائداتها وفًقا إل األصول األئتمانية  

( السترداد أي مبالغ المفوض   أخرى ضد الوصي )أو أي خطوات ضد   وال يجوز ألي حامل شهادة اتخاذ أي خطوات
هذ  من  أي  استالم  في  الحق  ويسقط  بالشهادات  يتعلق  فيما  و إضافية  المسددة،  غير  المتبقية  المبالغ  وجه  ه  على 

 . لفسخ الوصيأو اتخاذ أي خطوات أخرى  األي حامل شهادة فيما يتعلق بذلك تقديم التماسً  ال يحق ،الخصوص 
 

 الضرائبفرض . 13
 بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[  عليه]يتم االتفاق  

 

 التقادم حق . 14
 بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[  عليه]يتم االتفاق  

 

 المفوض . 15
 بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[  عليه]يتم االتفاق  

 

 . استبدال الشهادات16
 بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[  عليه]يتم االتفاق  

 

 اراتشع. اإل17
الشهادات سارية  المقدمة  اإلشعارات    تعتبر ما  إلى حاملي  )أو  المدفوع مسبًقا  المسجل  بالبريد  إرسالها  تم  إذا  المفعول 

أي  ي على عناوينهم الخاصة في السجل، ويعتبر  يعادله( أو )إذا تم إرسالها إلى عنوان خارجي( عن طريق البريد الجو 
اإلشعارات كد من أن  يجب على الوصي أيًضا التأي اليوم التالي إلرساله بالبريد، و إشعار من هذا القبيل قد تم تسليمه ف

إدراج بأي سلطة  الخاصة  واللوائح  القواعد  مع  تتوافق  بطريقة  الواجب  النحو  نشرها على  أو  تقديمها  سوق و/أو    ،يتم 
المالية وجد(    تسعيرنظام  و/أو    لألوراق  والتداول  الذي  )إن  لإلدراج  الحالي  الوقت  في  الشهادات  قبول  فيه  و/أو يتم 

 . التسعير
 ، التي يجب أن يتم تقديمها من قبل أي حامل شهادة كتابية ويتم تقديمها عن طريق إيداعهااإلشعارات  يجب أن تكون  

 .وكيل الدفع الرئيسمع  ،مع دليل على استحقاق الشهادات ذات الصلة
 

 القراراتخاذ و  والتفويض  ،التنازلو  ،التعديلو  ،الشهاداتحاملي . اجتماعات 18
 ]يتم االتفاق عليها بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[

 

 1999 لسنة. قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( 19
لفرض أي شرط من هذه  1999 لسنةال يتم منح أي حقوق ألي شخص بموجب قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( 

ل  ،الشروط هذا  متاح    نولكن  أو  موجود  ألي شخص  تعويض  أو  حق  أي  على  في  يؤثر  ورد  مما  الرغم  هذا  على 
 القانون. 
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 17وفض المنازعات نافذ. القانون ال20
 الحاكمالقانون  20.1

 ،وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها  ،)بما في ذلك هذه الشروط( والشهادات   إعالن االئتمانيخضع  ]
 لقانون اإلنجليزي.[ ويفسر طبًقا ل
 بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[  عليه]يتم االتفاق  

 

 . التنازل عن الفائدة21
يوافق كل طرف بشكل غير قابل لإللغاء على أنه لن يتم دفع أي فائدة أو تحصيلها بموجب أو فيما يتعلق بكل اتفاقية  

وفي حالة تحديد أن أي فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بكل اتفاقية أو    أخرى،معاملة    وثيقةأو أي  
ن ذلك نتيجة ألي حكم قضائي أو تطبيق أي قانون معمول به أو  سواء كا  ،بواسطة أي طرفوثيقة معاملة أخرى  أي  

ويوافق على    ،أو تلقيها  الفائدةكون لديه للمطالبة بهذه  تعلى التنازل عن أي حقوق قد  فإن هذا الطرف يوافق    ،غير ذلك
بالفعل  فائدةأنه إذا تم استالم أي   القبيل  على الفور إلى منظمة خيرية مسجلة أو   هاتبرع بييجب أن  فإنه    ،من هذا 

 معترف بها رسمًيا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رئيسييظل القانون اإلنجليزي هو المعيار الويعد اختيار القانون النافذ أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة نشوء نزاع تعاقدي.   حوظة: مل 17

   القانون النافذ  التي تخضع "للشريعة". إلصدارات الصكوك. والتعترف المحاكم اإلنجليزية ببنود
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 استخدام العائدات 
 

)بصفته   الشهادات  عائدات  صافي  الوصي  المالسيدفع  عنرب  ونيابة  )لصالح  ]الشركة[    (  إلى  الشهادات(  حاملي 
 .ةالُمضارب اتفاقية ة وفًقا لشروط الُمضارب ( كمساهمة في رأس مال الُمضارب )بصفتها 
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 الوصي وصف 
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 وصف ]الشركة[ 
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 ]الشركة[إدارة 
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 الضرائب  فرض
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 االكتتاب والبيع 
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 معلومات عامة 
 

 ]يتم االتفاق بين األطراف بشأن المعاملة ذات الصلة[
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 ورب المال  الوصي
]*[ 

 الُمضارب
]*[ 

 المفوض 
]*[ 
 ووكيل الحساب  وكيل الدفع الرئيس
]*[ 

 المسجل ووكيل النقل 
]*[ 

 مدراءال
]*[ 

 مدققو ]الشركة[ 
]*[ 

 ]الشركة[  لـمستشارو الشريعة 
]*[ 
 


