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 عیة. أجاز نشرة اإلصدار هذه مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنیة وهیئة الفتوى والرقابة الشر 

 

یكون للعبارات المستخدمة في هذه النشرة المعاني المحددة لها في الشروط العامة ما لم تحدد هذه 

 النشرة معنى مغایرا أو یقتض سیاق النص خالف ذلك. 

 

أعــدت هــذه النشــرة بمــا یتوافــق مــع جمیــع التشــریعات والقــوانین واجبــة التطبیــق فــي دولــة اإلمــارات 

 العربیة المتحدة. 

 

تبــر النشــرة بــأي حــال مــن األحــوال بمثابــة عرضــًا للبیــع أو دعــوة لتقــدیم عــرض  بالشــراء، وال ال تع

یجوز بیع الصكوك الوطنیة هذه الى مستثمٍر من مواطني أو المقیمــین فــي أي بلــد یكــون فیــه ذلــك 

 العرض أو الدعوة أو البیع یخالف القانون. 

 

لــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة یســمح بعــرض لــم یــتم اتخــاذ، كمــا لــن یــتم اتخــاذ أي إجــراء خــارج دو 

 الصكوك الوطنیة في أي بلد آخر. 

 

 لیس ثمة طلب تم تقدیمه إلدراج الصكوك الوطنیة في أي سوق من أسواق األوراق المالیة.

 

ال تمثــل الصــكوك الوطنیــة ودائــع أو غیرهــا مــن التزامــات تترتــب علــى ذمــة أي مصــرف تــم إیــداع 

 أصول المضاربة لدیه.  

 

م تــرخیص شــركة الصــكوك الوطنیــة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة تــ

لمزاولــة أعمــال االســتثمارات المالیــة، مــن بــین أمــور أخــرى، وهــي شــركة مســاهمة خاصــة تأسســت 

 بموجب قانون الشركات التجاریة. 

 

مطالبــة بإســتردادها تخضع حقوق أصحاب الصكوك في استثمار أمــوالهم فــي الصــكوك الوطنیــة وال

الى أحكام الشریعة االسالمیة والشــروط العامــة الــواردة فــي هــذه النشــرة، وبتوقیعــه علــى الطلــب فــإن 

 كل صاحب صك یوافق على الشروط العامة.  

 

یجب على كل صاحب صك محتمل التقید بجمیع القوانین واللوائح الواجبــة التطبیــق والمعمــول بهــا 

 في ما یتعلق بشراء أو امتالك أو استرداد الصكوك الوطنیة. في أیة والیة قضائیة معنیة
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یجـــــوز لشـــــركة الصـــــكوك الوطنیـــــة  إنشـــــاء صـــــنادیق وادوات اســـــتثماریة اخـــــرى تشـــــمل صـــــنادیق 

(مضــــاربة) متفقــــة والشــــریعة االســــالمیة وادوات مســــتقلة عــــن الصــــكوك الوطنیــــة وتخضــــع ألحكــــام 

 تلك النشرات.  نشرات إصدار خاصة بها وللشروط العامة الواردة في

 

مــا یلــي مقابــل القیمــة أبرمت شركة الصكوك الوطنیة تصریحًا بالوعد بالشراء وعدت بموجبه بشراء 

  عند االسترداد المعنیة:

 

الصـــكوك الوطنیـــة موضـــوع اســـتمارة االســـترداد (بشـــرط أن یكـــون االســـترداد المطلـــوب  )أ(

 مطابقًا للشروط العامة)، و

 حدوث إحدى الحالتین اآلتیتین: جمیع الصكوك الوطنیة المصدرة عند )ب(

 

مــن الشــروط العامــة،  2-30تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة بموجب البنــد  -1

 أو

صـــدور حكـــم نهـــائي وغیـــر قابـــل لالســـتئناف ضـــد المضـــاربة بموجـــب أحكـــام  -2

 من الشروط العامة. 42المادة 

 

یغة تعهـــد كجـــزء مـــن إجـــراءات تقـــدیم الطلـــب، یتعـــین علـــى كـــل صـــاحب صـــك أن یوقـــع علـــى صـــ

صـــاحب الصـــك بـــالبیع والـــذي یمـــنح المضـــارب خیـــارًا یخولـــه شـــراء جمیـــع الصـــكوك الوطنیـــة التـــي 

فــي حــال المعنیــة یملكها صاحب الصك ولم یتم اســتردادها بعــد وذلــك مقابــل القیمــة عنــد االســترداد 

  تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة. 



11748.11 
 

5 

 خالصة طرح الصكوك الوطنیة
 

بها أن تكون شاملة، ویخضــع مضــمونها بأكملــه لمــا تشــمله المعلومــات  إن هذه الخالصة ال یقصد

وكــذلك فــي  -بما في ذلك الشروط العامة  -والشروط الواردة تفاصیلها في باقي أجزاء هذه النشرة 

المســــتندات ذات العالقــــة المشــــار إلیهــــا فــــي هــــذه النشــــرة، ویتعــــین قــــراءة هــــذه الخالصــــة مــــع تلــــك 

 المعلومات والشروط.

 

 صف طرح الصكوك و  (أ)
 

 المضاربة للصكوك الوطنیة

 

صـــندوق  –قامـــت شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة بإنشـــاء صـــندوق اســـتثمار متفـــق والشـــریعة اإلســـالمیة 

لصــــكوك تحــــت اســــم (المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة).  وتكــــون وســــتبقى المضــــاربة ل -مضــــاربة 

ومســتقل عــن غیــره   منفصــل ومتفــق والشــریعة اإلســالمیة -مضــاربة  -صــندوق اســتثمار الوطنیــة 

المتفقــــة والشــــریعة االســــالمیة التــــي قــــد تنشــــئها شــــركة  -مضــــاربات  –مــــن صــــنادیق اإلســــتثمار 

الصـــكوك الوطنیـــة فـــي المســـتقبل. ویـــرد المزیـــد مـــن التفاصـــیل عـــن أهـــداف المضـــاربة للصـــكوك 

الوطنیــة فــي هــذه النشــرة.  ان المضــاربة للصــكوك الوطنیــة هــي صــندوق اســتثمار مفتــوح بالشــكل 

 منصوص علیه في لوائح المصرف المركزي.ال

 

 الصكوك الوطنیة

 

شــهادة اســتثمار (شــهادة مضــاربة) بشــأن المضــاربة عبــارة عــن إن كل صــك مــن الصــكوك الوطنیــة 

للصـــكوك الوطنیـــة التـــي أنشـــأتها شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة.  وتخضـــع الصـــكوك الوطنیـــة للشـــروط 

 تعدیالتها من حین آلخر.العامة واألحكام األخرى الواردة في هذه النشرة و 

 

 وصف  موجز للصكوك الوطنیة

 

 -اســتثمار  عبــارة عــن شــهادات  إن الصــكوك الوطنیــة التــي یجــري طرحهــا وفقــًا لهــذه النشــرة هــي

بشــأن المضــاربة للصــكوك الوطنیــة وتمثــل تلــك الشــهادات مــا تــم تجمیعــه مــن  -شــهادات مضــاربة 
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ة الصــكوك الوطنیــة حیازتهــا واســتثمارها أمــوال مســتلمة مــن أصــحاب الصــكوك والتــي تتــولى شــرك

وٕادارتهـــا لصـــالحهم بصـــفتها المضـــارب بمـــا یتفـــق مـــع الشـــریعة اإلســـالمیة والشـــروط العامـــة وبـــاقي 

 األحكام الواردة في هذه النشرة. 

 

إن كــل صــك وطنــي یمثــل حصــة  غیــر مجــزأة فــي أصــول المضــاربة، غیــر أنــه ال یمــنح أي حــق 

بة، ویمثــل الصــك أیضــًا الحــق فــي نصــیب مــن األربــاح علــى أي جــزء معــین مــن أصــول المضــار 

القابلــة للتوزیــع المتولــدة عــن أصــول المضــاربة.  ومــع ذلــك، یملــك المضــارب دون غیــره اســتثمار 

أصول المضاربة وٕادارتها والتصرف فیها بموجب ومــع مراعــاة أحكــام الشــریعة اإلســالمیة والشــروط 

  العامة وباقي األحكام الواردة في هذه النشرة.

 

تصبح الصكوك الوطنیة مؤهلة للدخول في سحوبات الجوائز فور قبول الطلب الخاص بالصــكوك 

الوطنیة المعنیة وٕاصدار الصكوك الوطنیة الى صاحب الصك. وترد التفاصیل المتعلقة بسحوبات 

 من الشروط العامة للصكوك الوطنیة.  13الجوائز في البند 

 

بالمضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة والتـــي صـــدرت الصـــكوك  تـــرد أهـــداف االســـتثمار وسیاســـته الخاصـــة

 من الشروط العامة للصكوك الوطنیة.  7و 6الوطنیة تبعًا لها في البندین 

 

 كون ترتیبات االستثمار متسمة بخصائص المضاربة

 

بتوقیعــه علــى الطلــب وتســلمیه الــى شــركة الصــكوك الوطنیــة، یوافــق صــاحب الصــك علــى ترتیبــات 

القائمــة فیمــا بــین أصــحاب الصــكوك وشــركة الصــكوك الوطنیــة، وذلــك  -ة المضــارب -االســتثمار 

 على النحو الوارد في الشروط العامة وأحكام هذه النشرة. 

 

 -رب المال. وتكون شــركة الصــكوك الوطنیــة مــدیر االســتثمار  -یعد كل صاحب صك مستثمرًا  

ببـــذل جهودهـــا ومهاراتهـــا وســـتقوم طبقـــا للشـــروط العامـــة وبـــاقي أحكـــام هـــذه النشـــرة،  -المضـــارب 

 الستثمار وٕادارة أصول المضاربة لصالح أصحاب الصكوك. 

 

أي حــق لالشــتراك أو  -رب المــال  -ال یكــون ألي أحــد مــن أصــحاب الصــكوك بصــفته مســتثمرًا 

تــولي دور فــي اســتثمار أو إدارة أصــول المضــاربة وینفــرد المضــارب دون غیــره فــي ممارســة ذلــك 

 الحق. 
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لصــالح شــركة الصــكوك  20:80لقابلة للتوزیــع الناتجــة عــن أصــول المضــاربة بنســبة تقّسم األرباح ا

الوطنیة من جانــب، وأصــحاب الصــكوك مــن جانــب آخــر بــالرغم مــن أنــه قــد یحــق للمضــارب، كمــا 

من الشروط العامة، أن یتلقى بدل سنوي تشجیعي من جزء من حق أصحاب  43ذكرنا في المادة 

 توزیع.الصكوك في األرباح القابلة لل

 

یجــوز لشــركة الصــكوك الوطنیــة أن تقــوم بــین وقــت وآخــر بتخصــیص مبــالغ مــن مواردهــا الخاصــة 

(بمــا فــي ذلــك أي حصــة مــن أرباحهــا القابلــة للتوزیــع بصــفتها المضــارب  التــي تقــرر توزیعهــا بــین 

وقت وآخر وفقــًا لتقــدیرها المطلــق والحصــري) وذلــك علــى شــكل جــوائز مــن خــالل ســحوبات جــوائز 

ین أصحاب الصكوك.  وال یجوز في أي وقت من األوقات تمویل أي من تلــك الــدفعات مــن فیما ب

 حقوق أصحاب الصكوك في األرباح.

 

 هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة

 

للمضاربة للصكوك الوطنیة هیئة فتوى ورقابة شرعیة خاصة بها تكون تصریحاتها وقراراتها ملزمة 

 -صة بصندوق االستثمار المتفق والشریعة االسالمیة والتي قامت باعتماد الترتیبات الخا

 والمبینة في هذه النشرة. أعضاء هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة في الوقت الحالي هم: -المضاربة 

 الدكتور/ حسین حامد حسان

 الدكتور/عجیل جاسم النشمي

 السید/ محمد قسیم

 

هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعیة تكلیـــف  طبقـــًا لمـــا ورد فـــي الشـــروط العامـــة وبنـــود هـــذه النشـــرة، تـــم

 –المضــــارب  –بصــــفتها مــــدیر االســــتثمار الصــــكوك الوطنیــــة بمتابعــــة واعتمــــاد نشــــاطات شــــركة 

 للمضاربة للصكوك الوطنیة وُكلفت الهیئة على وجه التحدید بما یلي: 

ـــة التـــي یبرمهـــا  • الموافقـــة علـــى العقـــود ونمـــاذج االتفاقیـــات المتعلقـــة بالمعـــامالت المالی

 لمضارب.ا
 
مراقبة معامالت المضارب ومراجعة نشاطاته من وجهة نظر الشریعة اإلسالمیة لمدد  •

محـــددة للتحقـــق مـــن مطابقـــة المعـــامالت المنفـــذة لمزایـــا المنتجـــات المعتمـــدة مـــن هیئـــة 

 الفتوى والرقابة الشرعیة.
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تــي إقتراح حلــول تتفــق والشــریعة اإلســالمیة بشــأن مســائل تتصــل بالمعــامالت المالیــة ال •

 ال تتفق مع مبادىء وأصول الشریعة اإلسالمیة.

 

التــي یعرضــها علیهــا مجلــس لصــكوك الوطنیــة إبداء الــرأي حــول معــامالت المضــاربة ل •

 أو رئیسها التنفیذي.الصكوك الوطنیة إدارة شركة 

 

حــول الصــكوك الوطنیــة تقدیم تلك المشورة التي تراهــا مالئمــة الــى مجلــس إدارة شــركة  •

 .لصكوك الوطنیةمعامالت المضاربة لأي مسألة تتعلق ب
 
تقدیم تقاریرهــا وتعقیباتهــا بصــفة دوریــة كــل ثالثــة أشــهر أو حســب المقتضــى، إلــى كــل  •

 من الرئیس التنفیذي ومجلس االدارة. 
 
تقدیم تقریر سنوي الى مجلــس االدارة تبــدي فیــه رأیهــا حــول مــدى مطابقــة  المعــامالت  •

بمـــا قـــد یعـــن لهـــا مـــن مالحظـــات فـــي ذلـــك  ألحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة وذلـــك مقرونـــاً 

 الخصوص.

 

إذا مـــا قـــررت هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعیة أي اســـتثمار أو نشـــاط آخـــر أجرتـــه شـــركة الصـــكوك 

بصــفتها مضــارب للمضــاربة للصــكوك الوطنیــة لــم یتقیــد بالشــریعة، یــتم التبــرع باألربــاح  الوطنیــة

.  فــإذا كــان عــدم التقیــد بالشــریعة یعــزو الــى المتحققــة مــن االســتثمار المعنــي الــى الجهــات الخیریــة

مــن الشــروط العامــة بأنــه  3-5تقصــیر جســیم أو خطــأ تعمــدي صــادر مــن المضــارب، تــنص البنــد 

یجـــب علـــى المضـــارب تعـــویض المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة عـــن أي خســـائر تلحـــق بهـــا مباشـــرة 

 نتیجة عدم التقید المذكور. 

 

التـــي تنفـــذها المعـــامالت إجـــراء تـــدقیق شـــرعي فـــي  ســـوف یـــتم إنشـــاء دائـــرة تـــدقیق شـــرعیة لغـــرض

 المضاربة للصكوك الوطنیة. 

 

علــى المضــارب اســتثمار أصــول المضــاربة وٕادارتهــا بمــا یتفــق مــع الشــریعة، كمــا یجــب أن یكــون 

 7االستثمار، أو نوع االستثمار، قــد تــم اعتمــاده مــن هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة. ویــرد فــي البنــد 

 مة للصكوك الوطنیة وصف عن كیفیة االستثمار في أصول المضاربة. من الشروط العا
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 التأسیس والمدة
 

 ) سنوات اعتبارًا من تاریخ اإلصدار األول.5مدة الصكوك الوطنیة هي خمس (

 غیر أنه: 

 

یجوز لشركة الصكوك الوطنیة أن تجدد المدة من تلقاء نفسها بإخطار ترسله الى   (أ)

ة واحدة أو أكثر تتكون كل منها من خمس سنوات أصحاب الصكوك وذلك لفتر 

حسبما تقرره من وقت آلخر بشرط أن ال یخل التجدید بحق أصحاب الصكوك في 

 استرداد صكوكهم الوطنیة على النحو الوارد في الشروط العامة.

 

شهادة خطیة الصكوك الوطنیة  شركة أصدرتیجوز إنهاء المدة في تاریخ مبكر إذا  (ب) 

من صكوك الوطنیة و/أو المضاربة للالصكوك الوطنیة أن تصفیة شركة بأنها ترى 

 شأنها أن تعود بنفع على أصحاب الصكوك.

 

وذلـــك مـــع إخطـــار أصـــحاب الصـــكوك بـــذلك كتابـــة.  وفـــي حـــال تمدیـــد المـــدة، یجـــب أن یتضـــمن 

مار اإلخطار تفاصیل تبین قدر المستطاع مشاریع محددة تتفق والشــریعة اإلســالمیة التــي یــتم اســتث

 أصول المضاربة فیها حالیًا والتي سیتم االستثمار فیها.

 

من الشروط العامة، إذا قام أصحاب صكوك ـ كما  41بالرغم مما سبق ذكره، وحسب نص المادة 

أو أكثـــر مـــن إجمـــالي القیمـــة االســـمیة للســـندات  %25الســـجل المعنـــي ـ ممـــن یملكـــون فـــي تـــاریخ 

اضـــهم علـــى التمدیـــد المقتـــرح للمـــدة، عنـــدها ال یكـــون الوطنیـــة المصـــدرة بإخطـــار المضـــارب باعتر 

 التمدید المقترح للمدة نافذًا. 

 

 الحد األقصى لعدد الصكوك الوطنیة
 

لـــیس هنالـــك حـــد أقصـــى لعـــدد أو لقیمـــة الصـــكوك الوطنیـــة التـــي یجـــوز إصـــدارها أو بقاءهـــا دون  

المطلـــق، رفـــض   اســـترداد فـــي أي وقـــت. غیـــر أنـــه یجـــوز لشـــركة الصـــكوك الوطنیـــة، وفـــق تقـــدیرها

 قبول أي طلب بصورة كلیة أو جزئیة دون إبداء أسباب الرفض. 
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 العدد األدنى للصكوك الوطنیة المملوكة
 

لیس هناك حد أدنى لعدد الصكوك الوطنیة الذي یجب على أي من أصحاب الصكوك أن یملكها 

حــین آلخــر عــددًا وهذا هو الحال في تاریخ هــذه النشــرة، غیــر أنــه یجــوز للمضــارب أن یشــترط مــن 

 أدنى مغایرًا وذلك بإشعار یوجهه الى أصحاب الصكوك. 

 

 العدد االدنى للصكوك التي یجوز شراءها او استردادها
 

) 10ال یجـــوز أن یقـــل عـــدد الصـــكوك الوطنیـــة الـــذي یـــتم شـــراءه بموجـــب أي طلـــب عـــن عشـــرة (

بموجــب أي اســتمارة صــكوك وطنیــة وال یجــوز أن یقــل عــدد الصــكوك الوطنیــة الــذي یــتم اســترداده 

 ) صكوك وطنیة.10االسترداد عن عشرة (

 

 السعر
 

 دراهم االمارات.  10یكون سعر الصك الوطني الذي یتم قبول طلب بشأنه بواقع 

 

 األجور والمبالغ المقتطعة
 

ــــة (شــــریطة  ــــة أجــــور مختلف ــــأن تتقاضــــى المضــــاربة للصــــكوك الوطنی ــــالحق ب یحــــتفظ المضــــارب ب

مــن هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة)، بمــا فــي ذلــك دون حصــر، بــدل الحصــول علــى موافقــة مســبقة 

بإخطــار أصــحاب الصــكوك مــن حــین آلخــر بإســتحداث أي مــن تلــك  اســترداد. ویقــوم المضــارب

 أو تعدیلها أو إلغائها.  األجور

 

ویجــوز للمــدیر دفــع بــدالت الــى المنافــذ المعتمــدة.  وتعتبــر تلــك البــدالت جــزءا مــن نفقــات تشــغیل 

 ة للصكوك الوطنیة. المضارب

 

وعنــد تصــفیة المضــاربة للصــكوك الوطنیــة، یحــق للمضــارب أن یتقاضــى البــدل التشــجیعي النهــائي 

 من الشروط العامة.  2-30الذي سیدفع من أصول المضاربة طبقًا للبند 
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 43وقد یكون للمضارب الحق باستالم بدل تشجیعي سنوي علــى الوجــه الــوارد بالتفصــیل فــي البنــد 

 روط العامة.من الش

 

 تعهد صاحب الصك بالبیع
 

كجـــزء مـــن إجـــراءات تقـــدیم الطلـــب، یتعـــین علـــى كـــل صـــاحب صـــك أن یوقـــع علـــى نمـــوذج "تعهـــد 

صــاحب الصــك بــالبیع" والــذي یمــنح شــركة الصــكوك الوطنیــة (بصــفتها المســتقلة كلیــا عــن صــفتها 

یتم استردادها  كمضارب) حق خیار شراء جمیع الصكوك الوطنیة التي یملكها صاحب الصك ولم

 في حال  تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة. المعنیةبعد وذلك مقابل القیمة عند االسترداد 
 

عندها، یجوز دفع بدل تشجیعي نهائي إلى المضارب مــن أصــول المضــاربة.  ویتوقــف دفــع البــدل 

ربة التشـــجیعي النهـــائي بـــأن یتلقـــى كـــل صـــاحب صـــك قـــائم فـــي التـــاریخ المقـــرر فیـــه إنهـــاء المضـــا

سنویًا یأخذ بالحســبان المــدة التــي تملكــوا فیهــا الصــكوك  %3للصكوك الوطنیة عائدًا تراكمیًا بنسبة 

ســنویًا، یتعــین أن یتلقــوا مبلغــًا مــن أیــة أربــاح رأســمالیة تنشــأ  %3الوطنیة. فإذا كان العائد أقــل مــن 

(فــي حــال وجــود  ســنویاً  %3عن إنهاء المضاربة للصــكوك الوطنیــة بحیــث یصــبح العائــد التراكمــي 

 أصول مضاربة تكفي إلجراء تلك الدفعة اإلضافیة).

 

ألصــحاب الصــكوك كمــا  %3تجنبًا ألي شك، لیس هنالك تأكید یضمن تحقیق عائد سنوي بنســبة 

أن دفــع أي مبلــغ إضــافي إلــى أصــحاب الصــكوك علــى الوجــه الموضــح أعــاله یخضــع دومــًا إلــى 

 توفر أصول مضاربة كافیة.

 

لجمیع أصحاب الصكوك القــائمین كمــا فــي التــاریخ  %3د التراكمي السنوي بنسبة عند تحقیق العائ

المقرر فیه إنهاء المضاربة للصكوك الوطنیة، عندها ُیدفع رصید أصول المضاربة (إن وجد) إلــى 

 المضارب بمثابة البدل التشجیعي النهائي.

 

 شركة الصكوك الوطنیة والمضارب ومراجع الحسابات )ب(

 طنیةشركة الصكوك الو 
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إن شركة الصكوك الوطنیة هــي شــركة مســاهمة خاصــة تأسســت بموجــب قــانون الشــركات التجاریــة 

 وهي مرخصة من المصرف المركزي لمزاولة أعمال االستثمارات المالیة من بین أمور أخرى. 

 

)، الطابق السابع، شارع الشیخ زاید، 1ویقع مكتبها الرئیسي في إعمار بزنیس بارك، المبنى (

 إلمارات العربیة المتحدة. دبي، ا

 

إنشــاء صــنادیق اســتثمار (بمــا  –من ضمن أمــور أخــرى  –تشمل أغراض شركة الصكوك الوطنیة 

فیهـــا الصـــنادیق المتوافقـــة والشـــریعة االســـالمیة) وٕاقامـــة ســـحوبات جـــوائز وتوزیـــع الجـــوائز (بطریقـــة 

 تتوافق والشریعة االسالمیة).

 

هو السید محمد ابراهیم عبد الرحمن الشیباني، اماراتي  رئیس مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنیة

 الجنسیة.

 

 األعضاء اآلخرون لمجلس اإلدارة بتاریخ هذه النشرة هم:

 

 فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلي، إماراتي الجنسیة •

 زیاد خلیل مكاوي، فرنسي الجنسیة •

 غیث سعید خلف الغیث، إماراتي الجنسیة •

 لشیخ، إماراتي الجنسیةناصر حسن محمد بن ا •

 

 

 المضارب 

 

 شركة الصكوك الوطنیة هي المضارب للمضاربة للصكوك الوطنیة. 

 

أن وظیفــــة المضــــارب هــــي مــــن األدوات القانونیــــة التــــي یــــتم مــــن خاللهــــا تحقیــــق أغــــراض شــــركة 

الصـــكوك الوطنیـــة ویعـــین كـــل صـــاحب مـــن أصـــحاب الصـــكوك  شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة بمثابـــة 

ـــه حســـب المضـــارب للمضـــار  ـــدیم طلـــب بشـــكل مكتمـــل وموقـــع علی ـــة وذلـــك بتق بة للصـــكوك الوطنی

 األصول یفید بقبول الشروط العامة من قبل كل صاحب صك.
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 أمین السجل

  

إن أمین سجل المضاربة للصكوك الوطنیة هو شركة الصكوك الوطنیــة مــع أنــه یجــوز  للمضــارب 

وفقًا للشــروط التــي یراهــا مناســبة. وال  من حین آلخر تعیین شخص آخر أمینًا للسجل وٕاقالته وذلك

 تتقاضى شركة الصكوك الوطنیة اجورًا مقابل تولیها وظیفة أمین السجل حالیًا.

 

 االفالس

  

لـــم  یحـــدث لشـــركة الصـــكوك الوطنیـــة أو أي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خـــالل الخمـــس 

 سنوات السابقة على تاریخ هذه النشرة، أي مما یلي: 

 أو اإلعالن باإلعسار، أوإشهار اإلفالس  )أ(

 الحظر على تولي عضویة مجلس إدارة الشركة،  )ب(

 اإلدانة بجریمة تنطوي على إساءة األمانة، أو  )ج(

 اإلخضاع للحراسة أو اإلدارة القضائیة. (د)

 

 مراجع الحسابات

 

 9267مراجع حسابات المضاربة للصكوك الوطنیــة هــو مكتــب ارنســت آنــد یونــغ وعنوانــه: ص.ب 

 ات العربیة المتحدة.دبي، االمار 

 

 الحق في التعویض لصالح مدیر االستثمار (المضارب)

 

باستثنناء ما تنص علیه الشــروط العامــة، یكــون لشــركة الصــكوك الوطنیــة الحــق فــي التعــویض مــن 

أصول المضاربة عن القدر الكامــل مــن أیــة مســؤولیة  تتعلــق بــأي دیــن أو التــزام أو مطالبــة تترتــب 

شــأ عــن تولیــه وظیفتــه كمضــارب، ویمتــد الحــق فــي التعــویض هــذا لیشــمل علــى ذمــة المضــارب وتن

 مصاریف أي دعاوى أو اجراءات أو تدابیر أخرى یتم اتخاذها بشأن تلك المسؤولیة.
 
 

  الحق في التعویض من قبل المضارب 
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 من الشروط العامة ُیلزم المضارب بتعویض أصحاب الصكوك في ظروف معینة.  1-4إن البند 

 

 الصكوك الوطنیةان الحصول على عائد ربحي أو جوائز من شركة عدم ضم

 

، بمــا فــي ذلــك الصــكوك الوطنیــةمــع مراعــاة أحكــام الشــروط العامــة وهــذه النشــرة، ال تضــمن شــركة 

 . الصكوك الوطنیةدفع أي أرباح أو جوائز على  -المضارب  -بصفتها مدیر االستثمار 

 

 الوعد بالشراء 

 

بــإبرام تصــریح بالوعــد بالشــراء وعــدت بموجبــه بشــراء مــا یلــي مقابــل یــة الصــكوك الوطنقامــت شــركة 

 القیمة عند االسترداد المعنیة:

 

الصــكوك الوطنیــة موضــوع اســتمارة االســترداد (بشــرط أن یكــون االســترداد المطلــوب   )أ(

 مطابقًا للشروط العامة)، و

 جمیع الصكوك الوطنیة المصدرة عند حدوث إحدى الحالتین اآلتیتین: )ب(

 

مــن الشــروط العامــة،  2-30تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة بموجب البنــد  -1

 أو

صـــدور حكـــم نهـــائي وغیـــر قابـــل لالســـتئناف ضـــد المضـــاربة بموجـــب أحكـــام  -2

 من الشروط العامة. 42المادة 

 

 ترتیبات التمویل  (ج)
 

بلي الــذي إذا احتاجت شركة الصــكوك الوطنیــة إلــى التمویــل االضــافي ویشــمل ذلــك التمویــل المســتق

قد تحتاجه شركة الصكوك الوطنیة من حین آلخر لــدفع قیمــة الجــوائز الــى أصــحاب الصــكوك فــي 

مســـتوى حالـــة عـــدم كفایـــة حقوقهـــا فـــي األربـــاح الناشـــئة عـــن المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة لتمویـــل 

الجـــوائز التـــي ترغـــب بـــه، فهنـــاك عـــدة خیـــارات متاحـــة لشـــركة الصـــكوك الوطنیـــة، بمـــا فیهـــا قیـــام 

 یها بسداد ما لم یطلب سداده قبًال من أقساط رأسمال شركة الصكوك الوطنیة المصدر.مساهم
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مــن ذلــك التمویــل  للصــكوك الوطنیــةأن تخصــص للمضــاربة الصــكوك الوطنیــة كمــا یجــوز لشــركة 

وذلك على شــكل قــرض خــالي مــن الــربح للصكوك الوطنیة المبالغ التي قد تلزم لعملیات المضاربة 

 القرض الحسن.  -

 

 

 

 العائد الربحي المتنبأ به (د)

 

أجــرت شــركة الصــكوك الوطنیــة، بصــفتها المضــارب، االستفســارات القانونیــة الالزمــة بشــأن األداء  

المتنبـــــأ بـــــه للمضـــــاربة للصـــــكوك الوطنیـــــة، وتـــــم إصـــــدار دراســـــة الجـــــدوى االقتصـــــادیة فـــــي هـــــذا 

بــاح المقــدرة القابلــة للتوزیــع الخصوص.  على المســتثمرین المحتملــین أن یكونــوا علــى بّینــة بــأن األر 

علـــى أصـــحاب الصـــكوك المـــذكورة فـــي هـــذه النشـــرة والمســـتمدة مـــن دراســـة الجـــدوى االقتصـــادیة ال 

ینبغي تفسیرها باعتبارها ضمان بتحقیق العائد الربحي المذكور ألن قیمة العائد الربحــي الفعلــي قــد 

 تكون أدنى أو أعلى ألسباب خارجة عن إرادة المضارب.

 

راسة الجدوى االقتصادیة على قیام المضاربة للصكوك الوطنیــة فــي نهایــة األمــر باســتثمار ترتكز د

) مـــن أصـــول المضـــاربة فـــي مشـــاریع جدیـــدة محـــددة مســـبقًا تتفـــق والشـــریعة %60ســـتین بالمائـــة (

من الشروط العامــة) واســتثمار أربعــین بالمائــة  7اإلسالمیة (تقع ضمن الفئات الموصوفة في البند 

 7أصــول المضــاربة فــي االســتثمارات المتفقــة والشــریعة اإلســالمیة الــواردة فــي المــادة ) مــن 40%(

 من الشروط العامة.

 

بالمائــة علــى النحــو الــوارد أعــاله،  40: 60في بدایة األمر، لن یتم توزیع أصول المضاربة بنســبة 

دة محــددة ألن توظیف أموال االستثمار التي یتم استالمها من أصحاب الصــكوك فــي مشــاریع جدیــ

مســبقًا ومتفقــة والشــریعة اإلســالمیة یســتغرق وقتــًا، لكــن المضــارب یتوقــع التوصــل الــى تلــك النســبة 

 خالل سنتین من تاریخ اإلصدار األول.

 

كما من المتوقع أیضا بأن االستثمار في بدایة األمر في مشاریع تتفق والشریعة اإلسالمیة لــن یــتم 

ة والشــریعة اإلســالمیة ألن المضــارب ســوف یســتغرق مــدًة فــي مشــاریع جدیــدة محــددة مســبقًا ومتفقــ

من الزمن لتحدید مشاریع استثماریة مناسبة متفقة والشریعة االسالمیة، ولذلك، من المحتمــل أن ال 

یتم استثمار كامــل أو جــزء مــن نســبة الســتین بالمائــة فــي مشــاریع اســتثماریة جدیــدة متفقــة والشــریعة 
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ولــین.  ویتطلــع المضــارب الــى أن یــتم اســتثمار الســتین بالمائــة، ) األ2االســالمیة خــالل العــامین (

قدر المستطاع، في مشاریع استثماریة جدیدة محددة مسبقا متفقة والشریعة االسالمیة خالل سنتین 

 ) من تاریخ اإلصدار األول.2(

 

تــي تشــكل من المتوقع أن یتركز االستثمار في مشاریع محددة مســبقًا متفقــة والشــریعة اإلســالمیة وال

مـــن أصـــول المضـــاربة فـــي مجـــال البنیـــة التحتیـــة ومشـــاریع التطـــویر بشـــكل رئیســـي. ومـــن  60%

 %25و %15المتوقــع أن تتــراوح األربــاح  المتنبــأ بهــا فــي هــذا الجــزء مــن أصــول المضــاربة بــین 

 سنویًا.

 

یة والتي أما االستثمار في مجموعة منتجات مالیة واستثمارات قصیرة األمد تتفق والشریعة االسالم

من أصول المضاربة، فمــن المتوقــع أن تتضــمن أســهمًا وصــكوكًا وصــنادیق ومحــافظ.  %40تمثل 

ولغـــرض زیـــادة المربحیـــة ككـــل لهـــذا الجـــزء مـــن المحفظـــة، ســـیتم تخصـــیص مبـــالغ صـــغیرة لألســـهم 

(خاصـــة تلـــك الـــواردة فـــي المؤشـــرات اإلســـالمیة المعتـــرف بهـــا أو فـــي الصـــناعات والشـــركات التـــي 

شـــریعة اإلســـالمیة). ویتمثـــل االعتبـــار الرئیســـي فـــي هیكلـــة هـــذا الجـــزء مـــن المحفظـــة فـــي تجیزهـــا ال

تــأمین ســیولة خــالل مــدة قصــیرة مــن طلــب المضــارب. ومــن المتوقــع أن یتــراوح معــدل الــربح لهــذا 

 سنویًا.  %6و 4الجزء من أصول المضاربة بین 

 

ربة للصــكوك الوطنیــة تحقیــق بعــد الســنة األولــى، یكــون الهــدف مــن اســتثمار كامــل رأســمال المضــا

ســـنویًا. وبمـــا أنـــه ســـیتم تجزئـــة األربـــاح القابلـــة للتوزیـــع بنســـبة  %15عائـــد إجمـــالي متوقـــع بنســـبة 

بالمائــــة لصــــالح شــــركة الصــــكوك الوطنیــــة وأصــــحاب الصــــكوك علــــى التــــوالي، فــــإن ذلــــك  20:80

 سنویا لصالح أصحاب الصكوك. %3سیؤدي إلى معدل ربح استداللي بنسبة 

 

 عض عوامل الخطر ب (هـ)

یخضــع أداء المضــاربة للصــكوك الوطنیــة لمخــاطر مختلفــة ومــؤدى ذلــك أنــه ال یمكــن ضــمان مــا 

 یلي: 

 بأن أهداف المضاربة للصكوك الوطنیة سوف تتحقق، أو *

 بأن الصكوك الوطنیة سوف تحقق أیة أرباح، أو *

ًا ینعكس فیه أداء بأن صاحب الصك سوف یفوز بجائزة أو بأن الجائزة سوف تحقق عائد *

 السوق لصاحب الصك بشأن ما یملكه صاحب الصك من الصكوك الوطنیة.
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 عوامل المخاطر العامة  (أ)

 

إن شــــركة الصــــكوك الوطنیــــة هــــي شــــركة تأسســــت حــــدیثًا كمــــا أن الصــــكوك الوطنیــــة هــــي منــــتج 

ى النجــاح الــذي مستحدث یتفق والشریعة اإلسالمیة. وبالتالي، ال تتوافر بیانات مرجعیة لمعرفة مــد

 ستحققه المضاربة للصكوك الوطنیة.  

 

ســوف یســعى المضــارب الــى التقلیــل مــن المخــاطر المتصــلة باالســتثمار فــي المضــاربة للصــكوك 

 الوطنیة في عدید من الطرق، لكن یستحیل إقصاء جمیع المخاطر. 

 

ســـتثماریة.  ال یمكـــن مـــنح ضـــمان یؤكـــد أن المضـــاربة للصـــكوك  الوطنیـــة ســـوف تحقـــق أهـــدافها اال

هنالـــك دومـــًا احتمـــال أن تمنـــّى المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة بخســـارة كـــل أو جـــزء مـــن رأس المـــال 

الــذي توظفــه فــي اســتثمارات معینــة ومــن شــأن ذلــك أن یــؤثر جــوهري وســلبًا علــى أداء المضــاربة 

 للصكوك الوطنیة. 

 

 عوامل مخاطر محددة  (ب)

 

 مخاطر االسثتمار )1(

 

العائد الــذي ســتحققه المضــاربة للصــكوك الوطنیــة فیمــا یتعلــق بــاألموال التــي هنالك مخاطر تتعلق ب

یتم اســتثمارها، لكــن بهــدف التقلیــل مــن هــذه المخــاطر ســوف یــتم تشــكیل لجنــة اســتثمار تجتمــع مــرة 

كـــل ثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل یترأســـها فـــي بدایـــة األمـــر الســـید/زیاد مكـــاوي، أحـــد أعضـــاء مجلـــس 

 اإلدارة. 

 

ذلــك، ســوف تقــوم شــركة الصــكوك الوطنیــة، بوصــفها المضــارب، بتعیــین شــركة أو باإلضــافة الــى 

 أكثر إلدارة األصول للمساعدة في إدارة االستثمارات.

 

 عوامل اإلعسار  )2(

 

قـــد یتعـــرض طـــرف أو أكثـــر مـــن المشـــاركین فـــي االســـتثمارات التـــي تجریهـــا المضـــاربة للصـــكوك 

االســتثمار. وفــي حــین أن المضــارب ســوف یتخــذ الوطنیة لحالــة إعســار قــد تــؤدي الــى خســارة ذلــك 
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إجـــراءات حكیمـــة للتقلیـــل مـــن تلـــك المخـــاطر، فلـــیس هنالـــك ضـــمانة تؤكـــد عـــدم تعـــرض المضـــاربة 

 للصكوك الوطنیة لخسائر بسبب حالة اإلعسار المذكورة. 

 

 مشاریع البنى التحتیة والمشاریع األخرى  )3(

 

ریع األخـــرى محفـــوف بمخـــاطر كبیـــرة خصوصـــًا إن االســـتثمار فـــي مشـــاریع البنـــى التحتیـــة والمشـــا

خـــالل مرحلـــة اإلنشـــاء األولیـــة، وتـــنخفض تلـــك المخـــاطر بانتهـــاء مرحلـــة اإلنشـــاء. لیســـت هنالـــك 

ضمانة تؤكد أن إنجاز المشروع سوف یكتمل في الوقت المقرر أو وفق الكلفة المتنبــأ بهــا. إن أي 

ســــلبًا علــــى العائــــد الربحــــي المتوقــــع تــــأخیر فــــي المــــدة الزمنیــــة أو أي تكــــالیف إضــــافیة قــــد تــــؤثر 

 ألصحاب الصكوك.

 

 عوامل المنافسة  )4(

 

من المحتمل طرح منتجات منافسة في السوق. وفي حین أن المضارب یعتقــد بــأن فــي وضــع جیــد 

یتیح له مواجهة تلك المنافسة، فلیست هنالك ضمانة تؤكد أن المنافسة لن تــنعكس ســلبًا علــى أداء 

 نیة. المضاربة للصكوك الوط

 

 عدم إمكانیة نقل الملكیة  )5(

 

لــم یــتم ولــن یــتم تســجیل أيٍّ مــن الصــكوك الوطنیــة بموجــب قــانون األوراق المالیــة ألي بلــد، كمــا ال 

یجوز نقل ملكیــة أي مــن الصــكوك الوطنیــة إال فــي ظــروف محــدودة تــنص علیهــا الشــروط العامــة. 

 ة الشروط العامة.غیر أنه یجوز استرداد قیمتها دون قید أو شرط مع مراعا

 

 مخاطر تبدیل العملة  )6(

 

بقــدر مــا تجــري المضــاربة للصــكوك الوطنیــة اســتثمارات مقّومــة بعملــة مــن غیــر درهــم اإلمــارات أو 

الدوالر األمیركي (بفرضیة أن درهم اإلمارات سوف یبقى مرتبطًا بالدوالر األمیركــي)، ســوف تتــأثر 

یتم قیاسها بدرهم اإلمارات، من جراء التغییرات في قیمة أصول المضاربة للصكوك الوطنیة، التي 

معــــدالت تبــــدیل العمــــالت األجنبیــــة. ســــوف یعمــــد المضــــارب الــــى تطبیــــق أســــالیب مختلفــــة تتفــــق 
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والشــریعة اإلســالمیة للتقلیــل مــن هــذا الخطــر بــالرغم مــن عــدم وجــود ضــمان یؤكــد إمكانیــة تفــادي 

 مخاطر تبدیل العملة بشكل كلي.

 

 نیة والسیاسیة واالقتصادیة المخاطر القانو  )7(

 

إن األنظمـــة القانونیـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة وبلـــدان الشـــرق األوســـط األخـــرى لیســـت 

متطــورة بمقــدار تطورهــا فــي بلــدان أخــرى، وهــو أمــر تختلــف فیــه اآلراء، وقــد یــؤثر ذلــك فــي بعــض 

 الحاالت على أداء المضاربة للصكوك الوطنیة.

 

توقع فــي األنظمــة االقتصــادیة والسیاســیة فــي دولــة اإلمــارات والبلــدان المجــاورة إن أي تغییر غیر م

 قد یسفر عن تأثیر سلبي على أداء المضاربة للصكوك الوطنیة. 

 الوضع القانوني للمضاربة للصكوك الوطنیة  )8(

 

إن المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة لیســـت شخصـــیة اعتباریـــة مســـتقلة، وبهـــذه الصـــفة فـــإن أصـــحاب 

ك یأخذون على عاتقهم مخاطر اعسار أو تعثر شركة الصكوك الوطنیة ویصــبحون بمثابــة الصكو 

 دائنین غیر مضمونین لشركة الصكوك الوطنیة في حالة إعسارها أو تصفیتها. 

 

ال تشكل المخاطر الــواردة فــي البنــدین (أ) و(ب) أعــاله إیضــاحًا كــامال لجمیــع عوامــل المخــاطر. 

 محتمل أیة شكوك، علیه االتصال بمستشاریه المهنیین.فإذا كانت لدى صاحب الصك ال

 

 التقلیل المحتمل لبعض عوامل المخاطر المذكورة  (ج)

 

مع ان صاحب الصك قد ال یسترد كامل المبلــغ الــذي وظفــه أساســًا فــي الصــكوك الوطنیــة  حســب 

صة المــذكورة أداء المضاربة للصكوك الوطنیة واآلثار الناتجة عن المخاطر العامة والمخاطر الخا

فــي الفقــرات الســابقة، إال أنــه قــد تــم التقلیــل مــن هــذا الخطــر عــن طریــق االســتفادة التــي تعــود علــى 

صاحب الصك من التصریح بالوعد بالشــراء الصــادر عــن شــركة الصــكوك الوطنیــة. وتعتمــد درجــة 

اتهــا المترتبــة التقلیل من هذه المخاطر على قدرة شركة الصكوك الوطنیة المالیة على الوفاء بالتزام

 على التصریح بالوعد بالشراء.

 

 مسائل ضریبیة (و)
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یكون كل شخص یرغب في شراء صكوك وطنیة مسؤوًال عن االطالع بنفسه على النتائج المترتبة 

عن ضریبة الدخل أو الضرائب األخرى التــي تنشــأ فــي بلــد إقامتــه أو البلــد الــذي ُیعتبــر مواطنــًا فیــه 

تتصــل بظــروف كــل مســتثمر فیمــا یتعلــق بحیــازة أو تملــك أو اســترداد لألغــراض الضــریبیة والتــي 

 الصكوك الوطنیة. 

 

على المستثمر المحتمل التشاور مع مستشاره الخاص في البلد الذي یحمل جنسیته أو یقیم فیه أو 

یعتبـــر موطنـــًا لـــه لتحدیـــد النتـــائج الضـــریبیة والنتـــائج األخـــرى المحتملـــة المتأتیـــة مـــن شـــراء وتملـــك 

 داد الصكوك الوطنیة بموجب قوانین ذلك البلد.واستر 
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 الشروط العامة للصكوك الوطنیة
 

 تعریف المصطلحات والتفسیر  1

 تعریف المصطلحات 1-1

  

في هذه الشروط العامة وفي أحكام هذه النشرة، یكون للعبارات والكلمات التالیة المعاني المحددة 

 قرین كل منها ما لم یقتِض سیاق النص خالف ذلك: 

 

آلخــر علــى وهــي المبلــغ المترصــد مــن حــین قیمــة الحــق المكتســب لصــاحب الصــك فــي األربــاح، 

 الجانب الدائن في حساب أرباح صاحب الصك العائد لصاحب الصك. 

 

 وهي العملة الرسمیة لدولة اإلمارات من حین آلخر.  درهم اإلمارات،

 

وهو الدفعة التي قد یتم أداؤها إلى المضارب من األرباح القابلة للتوزیع البدل التشجیعي السنوي، 

 الشروط العامة. من 43على الوجه الوارد في المادة 

 

وهـــو اســـتمارة الطلـــب الواجـــب اســـتخدامها لتقـــدیم طلـــب بشـــأن الصـــكوك الوطنیـــة بالشـــكل  الطلـــب،

 والمضمون اللذین یحددهما المضارب من حین آلخر.

 

وهــو المنفــذ الــذي اعتمــده وأجــازه المضــارب بموجــب اتفاقیــة المنفــذ المعتمــد بحیــث  المنفــذ المعتمــد،

الصـــكوك بعض مـــن المهـــام اإلداریـــة فیمـــا یتعلـــق بتقـــدیم طلـــب بشـــأن یســـمح لـــذلك المنفـــذ بتـــولي الـــ

 واستردادها.الوطنیة 

 

 ومنفذ معتمد.الصكوك الوطنیة وهي اتفاقیة مبرمة بین شركة اتفاقیة المنفذ المعتمد، 

 

الصــكوك الوطنیــة وهو مكتب ارنست آنــد یونــع أو أي مكتــب آخــر تعینــه شــركة  مراجع الحسابات،

 الشروط العامة. من حین آلخر بموجب

 

 ، وهو مجلس اإلدارة لشركة الصكوك الوطنیة. مجلس االدارة
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 . الصكوك الوطنیةوهو صاحب أحد  صاحب الصك،

 

وهـــو القیـــد الـــذي یـــتم إجـــراؤه فـــي حســـابات وســـجالت المضـــاربة  حســـاب أربـــاح صـــاحب الصـــك،

 والذي یتم بموجبه تدوین قیمة حق صاحب الصك في األرباح.لصكوك الوطنیة ل

 

یعني منح المضارب خیار الشراء كجزء من الطلب مجیزًا له شراء تعهد صاحب الصك بالبیع، 

لصاحب الصك والتي لم یتم استردادها بعد، وذلك مقابل القیمة  الصكوك الوطنیة المملوكةجمیع 

 . لصكوك الوطنیةفي حال تصفیة المضاربة لالمعنیة عند االسترداد 

 

 سمي للمصارف التجاریة بدولة اإلمارات. ، یعني یوم دوام ر یوم العمل

 

 وهو المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. المصرف المركزي،

 

وهي لوائح المصرف المركزي التي تنطبق من حین آلخر على   لوائح المصرف المركزي،

) 164/8/94المضاربة للصكوك الوطنیة بما فیها قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم (

 حسبما یتم تعدیلها أو إعادة إصدارها من حین آلخر.

 

وهو قانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة (قانون اتحادي رقم  قانون الشركات،

 في شأن الشركات التجاریة وتعدیالته). 1984لسنة  8

 

لصــالح أصــحاب  وطنیــةالصــكوك ال وهــو التصــریح الــذي أبرمتــه شــركة التصــریح بالوعــد بالشــراء،

الصــكوك والمــؤرخ بتــاریخ االصــدار األول والــذي وعــدت بموجبــه بشــراء مــا یلــي مقابــل القیمــة عنــد 

 االسترداد المعنیة: 

 

الصكوك الوطنیة موضوع استمارة االسترداد (بشرط أن یكــون االســترداد المطلــوب مطابقــًا  )أ(

 للشروط العامة)، و

 إحدى الحالتین اآلتیتین: جمیع الصكوك الوطنیة المصدرة عند حدوث )ب(
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مــن الشــروط العامــة،  2-30تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة بموجب البنــد  -1

 أو

صـــدور حكـــم نهـــائي وغیـــر قابـــل لالســـتئناف ضـــد المضـــاربة بموجـــب أحكـــام  -2

 من الشروط العامة. 42المادة 

 

ة أصول المضاربة كما فــي وهي بالنسبة ألیة سنة من السنوات المالیة قیم األرباح القابلة للتوزیع،

 دیسمبر ناقصًا اآلتي:  31

 

 العوائد الرأسمالیة غیر المحققة التي ال تعتبر من إیرادات تلك السنة المالیة، و •

دیســمبر (وهــو إجمــالي القیمــة االســمیة  31كمــا فــي لصكوك الوطنیة رأس مال المضاربة ل •

 المصدرة آنذاك)، ولصكوك الوطنیة ل

 عن تلك السنة المالیة.لصكوك الوطنیة مضاربة لالمصاریف التشغیلیة لل •

 

وهي الهیئة المشكلة لمراقبة مدى تقید المضاربة للصكوك الوطنیة هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، 

 .5بالشریعة اإلسالمیة على الوجه المبین في المادة 

 

لمضــارب وتبــین وهي دراسة الجدوى االقتصــادیة التــي ُأعــدت لصــالح ادراسة الجدوى االقتصادیة، 

بــأن اســتثمار كامــل رأس مــال المضــاربة للصــكوك الوطنیــة بعــد الســنة األولــى یهــدف الــى تحقیــق 

 %3ســنویًا والــذي سیفســر عــن معــدل أربــاح اســتداللي بنســبة  %15عائــد إجمــالي متوقــع بمعــدل 

لصــالح  20:80ســنویًا لصــالح أصــحاب الســندات ألن األربــاح القابلــة للتوزیــع ســوف تقّســم بنســبة 

 شركة الصكوك الوطنیة من جانب، وأصحاب الصكوك من جانب آخر. 

 

وهـــو البـــدل المقـــرر دفعـــه الـــى المضـــارب مـــن أصـــول المضـــاربة عنـــد البـــدل التشـــجیعي النهـــائي، 

والذي یكون قــدره القیمــة التــي تزیــد بهــا قیمــة أصــول المضــاربة لصكوك الوطنیة تصفیة المضاربة ل

 آنذاك  وفقًا لما یلي: 
 

رأس المال الذي ساهم فیه أصــحاب الصــكوك وقــت التصــفیة (وهــو مجمــل القیمــة قیمة  (أ)

 المصدرة آنذاك)، ولصكوك الوطنیة االسمیة ل
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قیمــــة الحقــــوق المكتســــبة ألصــــحاب الصــــكوك فــــي األربــــاح وغیــــر المدفوعــــة فــــي ذلــــك  (ب)

 التاریخ.

 

لتاریخ المقرر فیه ویتوقف دفع البدل التشجیعي النهائي على أن یتلقى كل صاحب صك قائم في ا

ســـنویًا یأخـــذ بالحســـبان المـــدة التـــي  %3إنهـــاء المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة عائـــدًا تراكمیـــًا بنســـبة 

ســنویًا، یتعــین أن یتلقــوا مبلغــًا  %3تملكوا فیها الصكوك الوطنیة.  فبقــدر مــا یكــون العائــد أقــل مــن 

بحیــث یصــبح العائــد التراكمــي من أیة أرباح رأسمالیة تنشأ عــن إنهــاء المضــاربة للصــكوك الوطنیــة 

 مضاربة إلجراء تلك الدفعة اإلضافیة).السنویًا (بقدر ما تكفي أصول  3%

 

ألصــحاب الصــكوك كمــا  %3تجنبًا ألي شك، لــیس هنالــك أي ضــمان لتحقیــق عائــد ســنوي بنســبة 

أن دفــع أي مبلــغ إضــافي إلــى أصــحاب الصــكوك علــى الوجــه الموضــح أعــاله یخضــع دومــًا إلــى 

 مضاربة كافیة. توفر أصول

 

عنــد تحقیــق جمیــع أصــحاب الصــكوك القــائمین فــي التــاریخ المقــرر فیــه إنهــاء المضــاربة للصــكوك 

، فعندها ُیدفع رصید أصــول المضــاربة (إن وجــد) إلــى  %3الوطنیة للعائد التراكمي السنوي بنسبة 

 المضارب بمثابة البدل التشجیعي النهائي.

 

 . 15ر المعنى المحدد له في المادة ویكون لهذا التعبی السنة المالیة،

 

وهـــــو حكومـــــة دولـــــة اإلمـــــارات العربیـــــة المتحـــــدة أو أي إمـــــارة ودوائرهـــــا وهیئاتهـــــا  شـــــخص عـــــام،

 ومؤسساتها العامة وجهاتها. 

 

وهو الشخص الذي یملك الحق القانوني لتمثیل قاصــر والتصــرف بالنیابــة عنــه وهــو لــیس  الوصي،

 من والدیه.

 

 وهي المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما هي تطبَّق بدولة اإلمارات.  قاریر،المعاییر الدولیة للت
 

 .2006مارس  18وهو  تاریخ اإلصدار األول،
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وهـــو مـــن كـــان غیـــر قـــادر علـــى إدارة أمالكـــه وتصـــریف شـــؤونه بســـبب  الشـــخص المختـــل العقـــل،

 اختالل عقلي.

 

 اجبة التطبیق حالة الطفل. وهو من كانت حالته الشخصیة بموجب القوانین و  القاصر،

 

 في أي وقت. لصكوك الوطنیة وهي األصول العائدة للمضاربة ل أصول المضاربة،

 

ولهــا نصــیب فــي  –مضــارب  –وهو شركة الصكوك الوطنیــة بصــفتها مــدیر االســتثمار المضارب، 

بواقـــع نســـبة مئویـــة مقطـــوع علـــى الوجـــه المبـــین فـــي الشـــروط لصـــكوك الوطنیـــة أربـــاح المضـــاربة ل

 العامة.

 

تمثــل لصــكوك الوطنیــة ومعنــاه شــهادة اســتثمار (شــهادة مضــاربة) تخــص المضــاربة ل صــك وطنــي،

نصــیبًاً◌ فــي القیمــة االجمالیــة لألمــوال التــي تــم تســلمها مــن أصــحاب الصــكوك ویجــري اســتثمارها 

وٕادارتها بواسطة المضارب عن طریق المضاربة بما یتفق مع الشــریعة اإلســالمیة والشــروط العامــة 

 والشروط األخرى الواردة في هذه النشرة.

 

 وهو السحب الذي یتم عشوائیا لتحدید أصحاب الصكوك الفائزین بالجوائز.  سحب الجوائز،

 

وهــو بالنســبة ألي فعــل أو شــيء یــتم إجــراؤه بخصــوص شــخص مختــل العقــل، القــیِّم أو أي  القــّیم،

 شخص. شخص آخر یتم تخویله بذلك الشأن للعمل بالنیابة عن ذلك ال

 

 وهي:  القیمة عند االسترداد،

 الصــكوك الوطنیــةوالمتوجبــة األداء عــن  -بعــد أي بــدل اســترداد  -المســتحقة القیمــة  )أ(

التــي یــتم اســتردادها  الصــكوك الوطنیــة التــي یجــري اســتردادها وتلــك القیمــة قــدرها عــدد 

 مضروبًا بسعر االسترداد ، ویضاف إلى ذلك

 

 .األرباحأیة حقوق مكتسبة لصاحب الصك في  )ب(

  



11748.11 
 

28 

وهو البدل الذي یحدده المضارب مــن حــین آلخــر (وكمــا قــد یــتم اعتمــاده مــن هیئــة  بدل االسترداد،

الفتوى والرقابة الشرعیة) والذي یكون مستحق الدفع عند استرداد الصكوك الوطنیة لتغطیة تكالیف 

 إداریة معینة من ضمنها دون حصر نفقات التحویل المصرفي.

 

وهـــي االســـتمارة الواجـــب تقـــدیمها الـــى المضـــارب بالشـــكل والمضـــمون اللـــذین  ،اســـتمارة االســـترداد

یقررهما المضارب من حین آلخر والتي یطلب بموجبها صــاحب الصــك اســترداد كــل أو بعــض مــا 

 یملكه من الصكوك الوطنیة.

 

وهـــو بالنســـبة لكـــل صـــك وطنـــي، الســـعر المبنـــي علـــى القیمـــة العادلـــة ألصـــول  ســـعر االســـترداد،

التـــي یصـــرح عنهـــا المضـــارب مـــن حـــین آلخـــر (ومـــع األخـــذ بالحســـبان، مـــن بـــین أمـــوٍر  المضـــاربة

مــــن الشــــروط العامــــة وحــــق المضــــارب فــــي البــــدل التشــــجیعي الســــنوي والبــــدل  2-8أخــــرى، البنــــد 

 التشجیعي النهائي، حسب الحالة).

 

 وهو سجل أصحاب الصكوك الذي یمسكه أمین السجل.  السجل،

 

كوك الوطنیــة أو أي شــخص آخــر یعینــه المضــارب مــن حــین آلخــر وهو شركة الصــ أمین السجل،

 . لتولي هذه المهمة على الوجه المبین في هذه النشرة

 

 ویعني: االحتیاطي، 

ذلك الجزء من نصیب المضارب في األرباح القابلة للتوزیع (سواء تم دفعه "على  (أ)

 الحساب" أو خالف ذلك)، و  

 ارب األخرى.أیة مبالغ أخرى من مصادر المض (ب)

 

والتي یختار المضارب من حین آلخر وطبقا لتقدیره المطلق والحصري، االحتفــاظ بهــا فــي حســاب 

االحتیــاطي وذلــك لغــرض توزیعهــا علــى أصــحاب الصــكوك طوعیــًا مــن حــین آلخــر (طبقــا للتقــدیر 

 المطلق والحصري للمضارب) وذلك على شكل سحوبات جوائز وبموجب الشروط العامة.

 

لــدى مؤسســة مالیــة إســالمیة الصــكوك الوطنیــة وهــو حســاب قــائم بإســم شــركة  تیــاطي،حســاب االح

 وُتحفظ فیه األموال التي تمثل االحتیاطي.
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 وهي هذه الشروط العامة.  الشروط العامة،

 

 وهو من یتم تعیینه بمثابة (ترستي) بموجب (ترست) او بناء على القانون، و  "ترستي"،

 

 إلمارات العربیة المتحدة. وهي دولة ا دولة اإلمارات،

 

 التفسیر  1-2
 

 على ما لم یكن صریح النص أو سیاقه یقتضي خالف ذلك:  2-1تسري أحكام هذا البند 

ــر المشــتقات اللغویــة للفــظ  التعــدیل، (أ) ویتضــمن كــل إضــافة أو تجدیــد أو إعــادة تقنــین، وتُفسَّ

 "تعدیل" تبعًا لذلك.

 

ة والمســــتقبلیة واإلیــــرادات والــــدیون الدفتریــــة والــــدیون وتتضــــمن األمــــالك الحالیــــ األصــــول، (ب)

والمطالبـــات والحقـــوق األخـــرى (بمـــا فـــي ذلـــك حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة) والحقـــوق بمختلـــف 

 أنواعها وأوصافها.

 

 دون حصر.ال یفسر تفسیرًا ضیقًا ویقصد به  یتضمن أوبما في ذلك  (ج)

 

تشــریع تــدل علــى ذلــك الــنص بصــیغته إن اإلشــارة الــى أحــد النصــوص فــي أي قــانون أو  (د)

 المعدلة أو المعاد تقنینها.

 

إن اإلشــارة الــى هــذه النشــرة أو اتفاقیــة أو مســتند أو محــرر آخــر تــدل علــى هــذه النشــرة أو  (هـ)

االتفاقیــة أو المســتند أو المحــرر اآلخــر كمــا یــتم تعدیلــه بموجــب شــروطه أو االســتبدال بــه 

 ة أو تلك االتفاقیة أو المستند أو المحرر.طبقا للنصوص الواردة في هذه النشر 

 

إن  االشــارات الــى البنــود والجــداول والفقــرات تشــیر الــى بنــود وجــداول وفقــرات هــذه النشــرة  (و)

 حیث ترد تلك االشارات.

 

ُأدرجت عناوین البنود والجداول والفقــرات لمجــرد تســهیل الرجــوع الیهــا وال یكــون لهــا اعتبــار  (ز)

 و التأویل ألي نص من نصوص هذه النشرة.من أجل التفسیر أ
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تتضــمن أي شــخص طبیعــي أو مكتــب أو شــركة أو مؤسســة أو  الشــخصإن اإلشــارة الــى  (ح)

تراست أو وكالة أو شراكة وأیة وزارة أو دائــرة أو وكالــة أو هیئــة حكومیــة ســواء كــان لهــا أم 

 لم یكن شخصیة قانونیة مستقلة، أو أي  اثنین أو أكثر ممن ذكروا.

 

 إن اإلشارة الى صیغة المفرد تتضمن الجمع والعكس بالعكس. (ط)

 

 كما أن اإلشارة الى صیغة المذكر تتضمن المؤنث والعكس صحیح. (ي)

 

 إن اإلشارة الى موعد في الیوم تفسر بموجب توقیت دولة اإلمارات. (ك)

 

االســتناد الــى التقــویم واإلشارة الى الشهر أو السنة یدل على شهر أو سنة شمسیة ُتحسب ب (ل)

 الغریغوري.

 

كــل كلمــة أو عبــارة ورد تعریفهــا فــي هــذه الشــروط العامــة وُتســتخدم فــي أي إشــعار أو إفــادة  (م)

أخرى یــتم توجیههــا بمقتضــى أو فیمــا یتعلــق بهــذه الشــروط العامــة، یكــون لهــا نفــس المعنــى 

 المخصص لها في هذه الشروط العامة.

 

اتفـــاق أو إشـــعار یتعـــین توجیهـــه أو یـــتم توجیهـــه مـــن قبـــل شـــركة كـــل موافقـــة أو قبـــول أو  (ن)

الصــــكوك الوطنیــــة ال یكــــون صــــحیحا إال إذا صــــدر كتابــــًة ووقــــع مــــن المنــــدوب المفــــوض 

 أصوًال لشركة الصكوك الوطنیة.

 

إن اإلشـــارة الـــى أي شـــخص تتضـــمن خلفـــه والمتنـــازل لهـــم والمحـــال الـــیهم مـــن قبلـــه مـــا لـــم  (س)

 ذلك.یقتِض سیاق النص خالف 

  

  
 
 

 أرباب المال) -أدوار ومهام أصحاب الصكوك (بصفتهم مستثمرین 

 وشركة الصكوك الوطنیة (بوصفها المضارب) 
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 بمثابة المضارب تعیین شركة الصكوك الوطنیة 2

  تعیین شركة الصكوك الوطنیة 2-1

شـــركة بتوقیعـــه علـــى الطلـــب وتســـلیمه الـــى شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة ، یعـــین المتقـــدم بـــه  

 الصكوك الوطنیة تعیینًا ال رجوع فیه بمثابة المضارب في ما یتعلق باآلتي:

 

 أصول المضاربة، و الحق القانوني في تملك -أ

 

 استثمار وادارة المبالغ التي یدفعها مقدم الطلب في مقابل الصكوك الوطنیة ، -ب

 

 بموجب ومع مراعاة هذه الشروط العامة.

 

 رب المال -المستثمر  دور صاحب الصك بصفته 2-2

  

 یقر كل صاحب صك:

وال یحــق لــه بهــذه الصــفة االشــتراك او تــولي دورًا  –رب مــال  –بكونــه مســتثمرًا   -أ

فـــــي إدارة أو اســـــتثمار أصـــــول المضـــــاربة أو فـــــي الشـــــؤون التشـــــغیلیة الخاصـــــة 

 بالمضاربة للصكوك الوطنیة أو أي من أصول المضاربة، و

 

 –لمطروحــــة وفقــــًا لهــــذه النشــــرة شــــهادات اســــتثمار تكــــون الصــــكوك الوطنیــــة ا  -ب

تمثــــل القیمــــة االجمالیــــة لألمــــوال التــــي تــــم تســــلمها مــــن  –شــــهادات مضــــاربة 

 اصحاب الصكوك ویتم استثمارها وادارتها من قبل المضارب. 

 
3 

 

 سلطات وصالحیات شركة الصكوك الوطنیة

 وصف عام 3-1

  

 5ب وضــمن الحــدود المبینــة فــي البنــود یكون لشركة الصــكوك الوطنیــة بوصــفها المضــار 

، التقــدیر الكامــل والســلطة التامــة إلدارة أصــول المضــاربة واتخــاذ اإلجــراء الــذي 7و 6و

تراه ضروریا لتسُلم تلك األصول واستثمارها وٕادارتهــا. وفــي هــذا الخصــوص، یفــوض كــل 

 ووســائل بلــوغصــاحب صــك شــركة الصــكوك الوطنیــة التخــاذ اإلجــراء وممارســة الحقــوق 
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للوفــاء الصــكوك الوطنیــة الحــق والصــالحیات والســلطات التقدیریــة التــي تســتلزمها شــركة 

 بالتزاماتها بوصفها المضارب تجاه أصحاب الصكوك.

 

 

 سلطة التكلیف 3-2

 

یكــون للمضــارب الســلطة التامــة فــي تكلیــف أي مــن موظفیــه  أو أي طــرف ثالــث ممــن  

لـــك یســـتلزم أو ینطـــوي علـــى ممارســـة یـــراهم، بتصـــریف أمـــور ومهـــام معینـــة ســـواء كـــان ذ

صــالحیات التقریــر او االحتكــام مــن جانــب شــركة الصــكوك الوطنیــة أم ال. وتشــمل تلــك 

ـــة  الســـلطة، ودون حصـــرها، تخویـــل المضـــارب فـــي القیـــام مـــن حـــین آلخـــر بتعیـــین وٕاقال

 والمدیرون وتحدید أتعابهم.أشخاص مثل الحرسة 

  

أو أكثــر بمقتضــى ســند وكالــة، أو أداة  یجوز للمضارب من حین آلخر أن یعین شخصــا

تفویض أخرى فیما یراه مناسبا، بمثابة وكیل عنــه  وتخویلــه تلــك الصــالحیات والســلطات 

 التقدیریة التي یراها المضارب. ویجوز للمضارب من حین آلخر إلغاء تلك التعیینات.

  

أو موظفیهــا أو یبقى المضارب مســؤوًال عمــا فعلــه أو تركــه أي مــن وكالئهــا أو مأموریهــا 

 مندوبیها أو وكالئها من الباطن الذین تم تعیینهم أو تكلیفهم على الوجه المذكور.

 

3-3 

 

 الحصول على تمویل للمضاربة للصكوك الوطنیة

  

یجــوز للمضــارب تجمیــع أمــوال لحســاب المضــاربة للصــكوك الوطنیــة بأســلوب یتفــق مــع 

ـــه أن یقـــدم التأمینـــات وٕاصـــدار الضـــمانا ت، إذا  رأى بحســـن النیـــة أن القیـــام الشـــریعة ول

بــذلك ضــروري أو مرغــوب فیــه لمــا فیــه مصــلحة أصــحاب الصــكوك عمومــًا أو لغــرض 

اســتثمار أصــول المضــاربة وٕادارتهــا أو تنفیــذ عملیــات أخــرى بشــأنها بمــا یتفــق مــع هــذه 

الشروط العامة وأحكام هــذه النشــرة، بمــا فــي ذلــك اســترداد أي مــن الصــكوك الوطنیــة مــن 

 خر.حین آل

 

3-4 

 

 ممارسة حقوق التصویت
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إذا كــان أي مــن أصــول المضــاربة یتكــون مــن أســهم أو غیرهــا مــن أصــول ذات حقــوق 

تصویت، فــإن المضــارب مخــوًال تخــویًال تامــًا فــي ممارســة تلــك الحقــوق فــي التصــویت أو 

 االمتناع عن ممارستها وذلك على الوجه الذي تراه. 

 

3-5 

 

 ء والحق في االمتناع عن العملعدم االلتزام باتخاذ إجرا

 

ال یكون المضــارب ملزمــًا باتخــاذ أي إجــراء أو ممارســة أي حقــوق أو وســائل بلــوغ الحــق  

مــــن أصــــول المضــــاربة.  أو صــــالحیات أو ســــلطات تقدیریــــة بموجــــب أو بمقتضــــى أي ٍّ

باإلضافة إلى ذلك، یجوز للمضارب االمتناع عن اتخــاذ أي إجــراء فیمــا یتعلــق بــأي مــن 

المضــاربة  إلــى أن یكــون مرتضــیًا أنــه لــن یتحمــل أیــة مســؤولیة فــي اتخــاذ ذلــك أصــول 

 اإلجراء.

 

 الحرص الواجب وأقصى العنایة 3-6

 

علــى المضــارب بصــفته الوكیــل والمــدیر التصــرف بــالحرص الواجــب وأقصــى العنایــة فــي  

 حمایــة أصــول المضــاربة والمحافظــة علیهــا. إضــافة إلــى ذلــك، یكــون المضــارب مســؤوالً 

عن إدارة أصول المضاربة بأسلوب مهني واتخاذ قرارات االستثمار بطریقــة حكیمــة تتفــق 

 مع األعراف السائدة في السوق.

 

 

 االعتماد على المعلومات 3-7

 

یجـــوز للمضـــارب االعتمـــاد علـــى أیـــة معلومـــات أو مراســـالت أو محـــررات أو مســـتندات  

ت ممـــن یملـــك الصـــفة المطلوبـــة، تعتقـــد بأنهـــا حقیقیـــة وصـــحیحة وبأنهـــا ُوقعـــت أو أرســـل

ویجوز لها في ما یتعلق باألمور القانونیة والمهنیة األخرى، االعتمــاد علــى آراء وٕافــادات 

أي مستشارین قــانونیین أو مستشــارین مهنیــین آخــرین تختــارهم أو توافــق علــیهم. وبــالرغم 

  بالحرص الواجب والعنایة الالزمة. مما جاء أعاله، یلتزم المضارب بالتصرف

 

 تملك الحق القانوني في أصول المضاربة 3-8

بتوقیعـــه علـــى الطلـــب بمســـتوفى الشـــكل وتســـلیمه إلـــى شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة، یعتبـــر  
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 المتقدم به:

 

قــــد عــــین المضــــارب تعیینــــًا ال رجــــوع فیــــه بمثابــــة الشــــخص الــــذي یملــــك الحــــق  -أ

 القانوني في أصول المضاربة، و

 

عنهـــا طالمـــا بقـــى المتقـــدم بالطلـــب  تقبـــل الرجـــوعقـــد أقـــر بـــان توجیهاتـــه هـــذه ال  -ب

صاحب صــك وذلــك تأسیســًا علــى أن أیــة محاولــة للرجــوع عــن  هــذه التوجیهــات 

مــن شــأنها إلحــاق ضــرر ال یمكــن جبــره للمضــاربة للصــكوك الوطنیــة وأصــحاب 

 الصكوك الوطنیة.

 

 استثمار مستقل 3-9

 

لشــركة الصــكوك الوطنیــة یوافــق أصــحاب الصــكوك بصــفتهم رب المــال علــى أنــه یجــوز  

بصفتها المضارب، االشتراك في استثمار أموالها الخاصة في االستثمارات التي ُتســتثمر 

 فیها أصول المضاربة.

  

یتم تقاسم األرباح الناجمة عن ذلك االستثمار المشترك على أساس تناسبي بالرجوع إلى 

ــــة ب ــــك االســــتثمار مقارن االســــتثمار المشــــترك قیمــــة أصــــول المضــــاربة المســــتثمرة فــــي ذل

 المستقل الذي تجریه شركة الصكوك الوطنیة في  ذلك االستثمار بصفتها المضارب.

  

تقّســـم األربـــاح الناتجـــة عـــن االســـتثمار بالتناســـب علـــى الوجـــه الموضـــح أعـــاله. وعنـــدها 

یصـــــبح المبلـــــغ التناســـــبي المخصـــــص والـــــذي یســـــتحقه رب المـــــال متضـــــمنًا فـــــي أربـــــاح 

نیــة المقــرر توزیعهــا علــى المضــارب وأصــحاب الصــكوك علــى المضــاربة للصــكوك الوط

 من الشروط العامة. 5-8النحو المنصوص علیه في البند 
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 مسؤولیة شركة الصكوك الوطنیة 4

 

األصل انتفاء المسؤولیة عن الخسارة من االستثمارات، مــع قیــام الحــق فــي التعــویض  4-1

 في ظروف محدودة

 

لیة تجاه أي من أصــحاب الصــكوك عــن أي خســارة تلحــق ال یتحمل المضارب أیة مسؤو  

باســتثماره وذلــك إلــى المــدى الــذي تقــع فیــه تلــك الخســارة نتیجــة قیــام المضــارب بالوفــاء 

بواجباته في سیاق األعمال العادیة شریطة أن ال یكون المضارب قد ارتكب أي تقصــیر 

 جسیم أو خطأ تعمدي في واجباته.

  

المضــارب مســؤوًال عــن نتــائج دراســة الجــدوى االقتصــادیة  بــالرغم ممــا جــاء أعــاله، یكــون

وتنبؤاتهـــا. وأي إخـــالل مـــن جانبـــه بصـــفته المضـــارب فـــي تحقیـــق تلـــك التنبـــؤات یجعلـــه 

مســؤوًال عــن رد رأس المــال مــا لــم یثبــت بــأن عــدم تحقیــق األهــداف المتنبــأ بهــا نــتج عــن 

أو تفادیهــا وقــت إعــداد  أســباب كــان ال یمكــن تفادیهــا وال یــد لــه فیهــا وكــان یتعــذر توقعهــا

 دراسة الجدوى االقتصادیة.

 

 ویعوض المضارب على أصحاب الصكوك عن المسؤولیة المذكورة أعاله.

 

األصــل انتفــاء المســؤولیة عــن االلتزامــات والمطالبــات المتعلقــة بالمضــاربة للصــكوك  4-2

 الوطنیة

 

القــــوانین، أیــــة ال تتحمــــل شــــركة الصــــكوك الوطنیــــة أصــــالة ، والــــى أقصــــى قــــدر تجیــــزه  

مسؤولیة شخصــیة عــن الوفــاء بــأي دیــن أو مســؤولیة أو التــزام أو مطالبــة فیمــا یخــص أو 

 ینشأ عن أي عقد أو التزام آخر على ذمة المضاربة للصكوك الوطنیة.
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إذا تقرر بأن شركة الصكوك الوطنیة تتحمل بأیــة صــفة أیــة مســؤولیة شخصــیة تجــاه أي 

لمســـؤولیات أو االلتزامـــات أو المطالبـــات المترتبـــة شـــخص عـــن أي مـــن تلـــك الـــدیون أو ا

علـــى ذمـــة المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة أو المتكبـــدة نیابـــة عنهـــا، أو عـــن أي إجـــراء تـــم 

اتخاذه أو تركه فیما یتعلق بالمضاربة للصكوك الوطنیــة ، عنــدها یحــق لشــركة الصــكوك 

كافـــأة مـــن أصـــول الوطنیـــة والـــى القـــدر األقصـــى الـــذي تجیـــزه  القـــوانین، التعـــویض والم

 المضاربة عن:

 كامل قیمة تلك المسؤولیة، و )أ( 

كامــل قیمــة تكــالیف أیــة  إجــراءات قضــائیة أو أخــرى أو مــا عــدا ذلــك ممــا  )ب(

 یسفر عن تقدیر تلك المسؤولیة.

  

ویحــق لشــركة الصــكوك الوطنیــة التعــویض والمكافــأة مــن أصــول المضــاربة عــن جمیــع 

تكبـــدها فـــي ســـبیل مباشـــرة مهمتهـــا كالمضـــارب. النفقـــات والتكـــالیف والمســـؤولیات التـــي ت

وتتضـــمن النفقـــات أو المســـؤولیات المـــذكورة، دون حصـــر، تلـــك التـــي قـــد تنفقهـــا شـــركة 

الصكوك الوطنیة في تأسیس المضاربة للصكوك الوطنیــة أو فــي المقاضــاة أو التقاضــي 

 بشأن المضاربة للصكوك الوطنیة أو أحكام هذه النشرة.

  

فــي التعــویض علــى الحــاالت التــي تنشــأ فیهــا الخســارة عــن تقصــیر  وال ینطبــق هــذا الحــق

 جسیم أو خطأ تعمدي من جانب المضارب.

 

4-3 

 

 التصریح بالوعد بالشراء

 

أبرمــت شــركة الصــكوك الوطنیــة تصــریحًا بالوعــد بالشــراء وعــدت بموجبــه بشــراء مــا یلــي  

 مقابل القیمة عند االسترداد المعنیة:

 

اســـــتمارة االســـــترداد (بشـــــرط أن یكـــــون االســـــترداد الصـــــكوك الوطنیـــــة موضـــــوع  )أ(

 المطلوب مطابقًا للشروط العامة)، و

 جمیع الصكوك الوطنیة المصدرة عند حدوث إحدى الحالتین اآلتیتین: )ب(
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ـــــد  -1 ـــــة بموجـــــب البن مـــــن  2-30تصـــــفیة المضـــــاربة للصـــــكوك الوطنی

 الشروط العامة، أو

بة بموجــب صــدور حكــم نهــائي وغیــر قابــل لالســتئناف ضــد المضــار  -2

 من الشروط العامة. 42أحكام المادة 

 

 لیس ثمة ضمان بجني أرباح أو بحصول أي أحد من أصحاب الصكوك على جائزة 4-4

 

ال تضمن شركة الصكوك الوطنیة (بما في ذلك بصفتها المضارب) دفع أي أرباح على  

لوفــــاء الصــــكوك الوطنیــــة إلــــى المــــدى الــــذي تقــــع فیــــه خســــائر نتیجــــة قیــــام المضــــارب با

بواجباته في سیاق األعمال العادیة شریطة أن ال یكون المضارب قد ارتكب أي تقصــیر 

 جسیم أو خطأ تعمدي في واجباته.

  

ولیس هنالك ما یضمن فوز أي أحد من أصحاب الصكوك بجائزة أو بأن الجائزة سوف 

ـــدًا تـــنعكس فیـــه األوضـــاع الســـائدة فـــي الســـوق عمـــا یملكـــه  تحقـــق لصـــاحب الصـــك عائ

 حب ذلك الصك من الصكوك الوطنیة. صا

 

 المسائل المتعلقة بالشریعة 
 التقید بالشریعة 5

 دور هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة 5-1

 

تكون جمیع نشاطات االستثمار التي تنفذها شركة الصكوك الوطنیة عنــد مباشــرة مهمتهــا  

وفــي هــذا الخصــوص، متوافقة مــع الشــریعة اإلســالمیة،  -المضارب  -كمدیر االستثمار 

تتـــولى هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعیة مراقبـــة ذلـــك التقیـــد بشـــكل منـــتظم. وتكـــون قـــرارات 

 وتصریحات هیئة الفتوى والرقابة ملزمة للمضارب.

 

 المهام الرئیسیة 5-2

 

للصكوك تتضمن المهام الرئیسیة لهیئة الفتوى والرقابة الشرعیة في ما یتعلق بالمضاربة   

 مهام اآلتیة: ال الوطنیة
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االشــتراك مــع مــوظفي شــركة الصــكوك الوطنیــة فــي تســویة نمــاذج عقــود    • 

واتفاقیـــات وعملیـــات  فیمـــا یتعلـــق بجمیـــع معـــامالت المضـــاربة للصـــكوك 

الوطنیــة مــع المســتثمرین والغیــر، وتعــدیل وتحــدیث تلــك  النمــاذج حســب 

وطنیــة المقتضى وٕاعداد العقود المزمــع إبرامهــا مــن قبــل شــركة الصــكوك ال

بصـــفتها المضـــارب فـــي األحـــوال التـــي ال توجـــد فیهـــا نمـــاذج مقـــررة ســـابقًا 

وذلـــك كلـــه لضـــمان مطابقـــة العقـــود واالتفاقیـــات والعملیـــات المـــذكورة مـــع 

 أحكام الشریعة اإلسالمیة.

 

إبـــداء الـــرأي حـــول معـــامالت المضـــاربة للصـــكوك الوطنیـــة التـــي یحیلهـــا    • 

 یذي لشركة الصكوك الوطنیة.إلیها مجلس اإلدارة أو الرئیس التنف

 

تقـــدیم المشـــورة التـــي تراهـــا مالئمـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة حـــول أیـــة مســـألة    • 

 تتعلق بمعامالت المضاربة للصكوك الوطنیة.

 

رفع تقاریرها وتعقیباتها بصفة دوریة كل ثالثة أشهر أو كلما ُطلب منها    • 

 ذلك إلى كل من الرئیس التنفیذي ومجلس اإلدارة.

 

تقدیم تقریر سنوي الى مجلس االدارة تبدي فیه رأیها حول مدى مطابقة    • 

معامالت المضاربة للصكوك الوطنیة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الى 

 جانب أي تعقیبات قد تعن للهیئة في هذا الشأن.

 

5-3 

 

 عدم التقید 

 

ط آخــر قامــت بــه إذا قــررت هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة أن ثمــة اســتثمار أو ثمــة نشــا 

شركة الصكوك الوطنیة بصــفتها مضــارب المضــاربة للصــكوك الوطنیــة لــم یــتم تنفیــذه بمــا 

یتوافق مع الشریعة اإلســالمیة أو سیاســاتها أو لوائحهــا أو إرشــاداتها أو قراراتهــا، كــان لهــا 

أن تفـــرض الجـــزاءات التـــي تراهـــا مناســـبة بمـــا فـــي ذلـــك أن توجـــه  بوجـــوب التبـــرع بجمیـــع 

المحققة من االستثمار المعني إلى الجهات الخیریــة،  وفیمــا كــان عــدم التقیــد هــذا األرباح 

راجعــــًا إلــــى تقصــــیر جســــیم أو خطــــأ تعمــــدي صــــادر مــــن المضــــارب، یلتــــزم المضــــارب 
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بتعویض المضــاربة للصــكوك الوطنیــة عــن أیــة خســائر تتكبــدها بطریقــة مباشــرة مــن جــراء 

 عدم التقید المذكور.

 

5-4 

 

 بشأن التقید بالشریعة التقریر السنوي 

  

تقدم هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة الى مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنیة في نهایة كل 

ســـنة مالیـــة تقریـــرا خطیـــًا تؤكـــد فیـــه بـــأن نشـــاطات المضـــارب فـــي خصـــوص المضـــاربة 

للصـــــكوك الوطنیـــــة خـــــالل تلـــــك الســـــنة المالیـــــة كانـــــت متوافقـــــة مـــــع سیاســـــاتها ولوائحهـــــا 

وقراراتهـــا. فـــإذا كانـــت هنالـــك حـــاالت عـــدم التقیـــد، یتعـــین علـــى هیئـــة الفتـــوى  وٕارشـــاداتها

 والرقابة الشرعیة تدوین تفاصیلها وتحدید ما إذا كانت: 

 

 غیر ذي عبرة، أو (أ) 

ذا عبــرة، وتبیــان قرارهــا حــول االجــراء الواجــب اتخــاذه، بمــا فــي ذلــك التبــرع  (ب) 

 بأي أرباح معنیة إلى الجهات الخیریة.

 

 التدقیق الشرعي 5-5

 

 

 

ســـوف یقـــوم المضـــارب بإنشـــاء دائـــرة مســـتقلة للتـــدقیق الـــداخلي الشـــرعي تضـــم مراجعـــي 

حسابات قانونیین ومراجعي حسابات شرعیین للتدقیق الداخلي بالعدد الكــافي للتعامــل مــع 

 حجم  المعامالت.

 

5-6 

 

 الزكاة

الزكــاة عــن اســتثماراته فــي  یعــود لكــل صــاحب صــك القیــام بترتیباتــه الخاصــة بشــأن تأدیــة 

 صكوكه الوطنیة.

 

 المسائل المتعلقة باالستثمار
 أهداف االستثمار وسیاسته 6

سیاســــة المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة هــــي اســــتثمار أصــــول المضــــاربة بطریقــــة توافــــق  

 الشریعة اإلسالمیة.
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ة مجلــس تكون جمیع سیاسات وأهداف االستثمار وطرق تنفیذها وٕانجازها خاضعة لموافق 

 إدارة شركة الصكوك الوطنیة وهیئة الفتوى والرقابة الشرعیة.

 

تشكل لجنة استثمار تنعقد جلساتها مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر برئاسة السید/  

 زیاد مكاوي في الفترة األولیة وهو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

 

االســتثمار بشــرط أن تبقــى علــى ویجوز لشــركة الصــكوك الوطنیــة تغییــر أهــداف وسیاســة  

الدوام متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وعلــى أن تعتمــد هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة ذلــك 

 التغییر في السیاسة واألهداف.

 

ویوافــق كــل صــاحب صــك ویقبــل بإمكانیــة وجــواز تغیُّــر قیمــة أصــول المضــاربة (صــعودًا  

فــــة مــــن بینهــــا ودون حصــــر، العوامــــل كــــان أو هبوطــــًا)، وقفــــًاً◌ علــــى عــــدة عوامــــل مختل

 التالیة:

 

 أوضاع السوق في الماضي والحاضر واألوضاع المتنبأ بها مستقبًال. * 

 تخصیص أصول المضاربة. * 

 تكملة المشاریع التي تمّولها أو تستثمر فیها المضاربة للصكوك الوطنیة.  آجال * 

 
7 

 

 استثمار أصول المضاربة

  

ار أي مبــالغ متــوفرة مــن أمــوال المضــاربة للصــكوك الوطنیــة وهــو یجــوز للمضــارب اســتثم

مخــول فــي ذلــك، كمــا یجــوز لــه شــراء أو بیــع أو تحویــل أو تبــدیل أو تعــدیل أي اســتثمار 

حســبما یــراه مناســبًا، وذلــك بشــرط أن یكــون متفقــًا مــع الشــریعة اإلســالمیة ومــع سیاســات 

 وأهداف االستثمار للمضاربة للصكوك الوطنیة.

  

التــي نى المضارب من حین آلخر سیاسة استثمار تحدد فیها تفاصیل فئــات األصــول یتب

ـــة  مـــع مراعـــاة تجمـــع  یجـــوز االســـتثمار فیهـــا، والحـــدود االقصـــى ازاء المخـــاطر المحتمل

األصـــول فـــي قطاعـــات معینـــة، والحـــدود الجغرافیـــة، ومعـــاییر اختیـــار المتعـــاملین معهـــم. 

ورة مـــن قبـــل هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعیة.  وینبغـــي اعتمـــاد سیاســـات االســـتثمار المـــذك

ویكــون للمضــارب الحــق والســلطة بــأن یغیــر مــن حــین آلخــر وفــق تقــدیره الخــاص فئــات 
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االستثمار المبینة أدناه بدون موافقة أصحاب الصكوك بشرط حصوله علــى موافقــة هیئــة 

 الفتوى والرقابة الشرعیة.

 

الرئیســیة لالســتثمار (والتــي یجــب أن تكــون ومــع مراعــاة مــا ُذكــر أعــاله، تتمثــل األهــداف  

 على الدوام متفقة والشریعة اإلسالمیة) في:  

 

االستثمار في أو تمویــل مشــاریع محــددة مســبقًا تتفــق والشــریعة اإلســالمیة تتكــون  (أ) 

أساســًا مــن مشــاریع البنــى التحتیــة والتطــویر فــي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة 

 لمضارب، ووفي أي مكان آخر یحدده ا

 

االســـتثمار فـــي مشـــاریع منتجـــات وســـندات مالیـــة قصـــیرة األجـــل تتفـــق والشـــریعة  (ب) 

اإلسالمیة، مثل األســهم والصــكوك والصــنادیق والمحــافظ بطریقــة تتفــق والشــریعة 

 اإلسالمیة.

 

  

 توزیع االستثمار على المشاریع

لمضــــاربة فــــي (ســــتین بالمائــــة) مــــن أصــــول ا %60والقصــــد مــــن ذلــــك أن یــــتم اســــتثمار  

 مشاریع جدیدة محددة مسبقًا تتفق والشریعة اإلسالمیة.

 

بالمائــة علــى النحــو  40: 60فــي بدایــة األمــر، لــن یــتم توزیــع أصــول المضــاربة بنســبة 

الوارد أعاله، ألن توظیف أموال االستثمار التي یتم استالمها من أصحاب الصكوك في 

ـــدة محـــددة مســـبقًا ومتفقـــة والشـــریعة  ـــًا، لكـــن مشـــاریع جدی اإلســـالمیة ســـوف یســـتغرق وقت

 المضارب یتوقع التوصل الى تلك النسبة خالل سنتین من تاریخ اإلصدار األول.

 

كمـــا مـــن المتوقـــع أیضـــا بـــأن االســـتثمار فـــي بدایـــة األمـــر فـــي مشـــاریع تتفـــق والشـــریعة 

اإلســـالمیة لـــن یـــتم فـــي مشـــاریع جدیـــدة محـــددة مســـبقًا ومتفقـــة والشـــریعة اإلســـالمیة ألن 

ضــــارب ســــوف یســــتغرق مــــدًة مــــن الــــزمن لتحدیــــد مشــــاریع اســــتثماریة مناســــبة متفقــــة الم

والشــریعة اإلســالمیة، ولــذلك، مــن المحتمــل أن ال یــتم اســتثمار كامــل أو جــزء مــن نســبة 

الســتین بالمائــة فــي مشــاریع اســتثماریة جدیــدة متفقــة والشــریعة اإلســالمیة خــالل العــامین 

قــة هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة، اســتثمار نســبة ) األولــین.  غیــر أنــه یجــوز، وبمواف2(
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الستین بالمائة المخصصة لمشاریع جدیــدة فــي مشــاریع بنــى تحتیــة وتطــویر قائمــة بشــرط 

أن یضـــمن المضـــارب بـــأن یـــتم اســـتثمار الســـتین بالمائـــة، قـــدر المســـتطاع، فـــي مشـــاریع 

) مــن تــاریخ 2( اســتثماریة جدیــدة محــددة مســبقا متفقــة والشــریعة اإلســالمیة خــالل ســنتین

 اإلصدار األول.

 

 توزیع رصید أصول المضاربة

 

سیتم استثمار رصید أصول المضاربة في منتجات تتفق والشریعة اإلسالمیة قد تتضــمن 

 كل أو بعض ما یلي، وذلك بموافقة مسبقة من هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة:

 

تملك أي حصة أو سهم أو أداة مماثلة مما یكون متوافقًا مع الشریعة االســالمیة  (أ) 

 في أي شركة أو شراكة أو اتحاد أو شخص آخر.

 

إیــداع الودائــع لــدى أي شــخص (ســواء بضــمان أو بغیــر ضــمان) بشــرط إیــداعها  (ب) 

 لدى مؤسسات یتم تشغیلها بما یتفق مع الشریعة.

 

هم أو ســندات أو التزامــات مشــابهة (ســواء مضــمونة أو الصــكوك الوطنیــة أو أســ (ج) 

 غیر مضمونة) تكون متوافقة مع الشریعة.

 

األســـهم أو الســـندات أو األوراق المالیـــة تصـــدرها أي حكومـــة أو  جهـــة عامـــة أو  (د) 

محلیة أو بلدیــة فــي أي جــزء مــن العــالم، وٕایــداع الودائــع لــدى تلــك الجهــات، ممــا 

 االسالمیة.یكون متوافقًا مع الشریعة 

 

اســـتثمار األمـــوال فـــي شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة أو أحـــد األشـــخاص العامـــة، أو  (هـ) 

 توفیر التمویل االسالمي له.

 

شراء أصول أو بیع بعض أصول المضاربة أو الدخول في أي معامالت أخــرى  (و) 

بالنیابــــة عــــن المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة مــــع أي شــــخص عــــام علــــى أســــاس 

 اء،التعامل بین غرم
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 أي حق في تملك أي مما ورد أعاله. (ز) 

 

 

 

إن الهـــدف مـــن هـــذه االســـتثمارات تـــوفیر الســـیولة وكـــذلك المســـاهمة فـــي العائـــد الربحـــي 

ألصــــحاب الصــــكوك إلــــى أن یــــتم توظیــــف األمــــوال فــــي المشــــاریع المتفقــــة مــــع الشــــریعة 

 اإلسالمیة المذكورة أعاله.

 
 

 األرباح القابلة للتوزیع وسدادها
 

 تحدید األرباح القابلة للتوزیع -8
 
 األرباح القابلة للتوزیع  8-1
 

من الشروط العامة، في أي سنة مالیة، ُتحتسب حقوق أصحاب  43مع مراعاة المادة 
الصكوك في األرباح وكذلك حقوق شركة الصكوك الوطنیة بصفتها المضارب استنادًا 

 الى األرباح القابلة للتوزیع لتلك السنة المالیة. 
 
 العوائد الرأسمالیة غیر المتحققة   8-2
 

ال توزع على أصحاب الصكوك العوائد الرأسمالیة غیر المحققة المتعلقة بأصول 
المضاربة وذلك الى أن یتم تحقیقها. وبعد تحقیقها، یتم تضمینها في احتساب األرباح 

ئد الرأسمالیة غیر القابلة للتوزیع عن السنة المالیة التي تم تحقیقها فیها. وُتحفظ العوا
 المحققة في االحتیاطي الذي یقرره المضارب. 

 
 یقر أصحاب الصكوك بما یلي ویوافقون على اآلتي:

  
تكون قیمة العوائد الرأسمالیة غیر المحققة ألصول المضاربة صفرًا لغرض تقییم  )أ(

الصكوك الوطنیة وذلك الى أن یتم تحقیقها، وعندئذ یتم تضمینها في احتساب 
 ح القابلة للتوزیع على النحو المذكور أعاله، و األربا

 
، یجوز 30عند تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة على الوجه الوارد في المادة  )ب(

 دفع البدل التشجیعي النهائي إلى المضارب.
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 نفقات المضاربة للصكوك الوطنیة 3-8
 

اقها بشكل مباشر عند احتساب األرباح القابلة للتوزیع تخصم النفقات التالیة التي تم إنف
في أمور تتعلق بالمضاربة للصكوك الوطنیة بعد الحصول على موافقة هیئة الفتوى 

 والرقابة الشرعیة: 
 أجور إدارة األصول •
 أجور التوزیع  •
 مصروفات التسویق  •
 تكالیف الموظفین •
 المصروفات اإلداریة  •
 االستهالك واإلهالك  •
 المصروفات التشغیلیة العامة •
 تُنسب الى المضاربة للصكوك الوطنیة وأي مصروفات أخرى •
 

 تدقیق الحسابات  8-4
 

 في نهایة كل سنة مالیة، یتولى مراجع الحسابات: 
 

التحقق من صحة احتساب األرباح القابلة للتوزیع واالحتیاطي الخاص بالعوائد  )أ(
 الرأسمالیة غیر المحققة عن السنة المالیة المعنیة، و

 
 لخاصة بالمضاربة للصكوك الوطنیة.تدقیق البیانات المالیة ا (ب) 

 
 تقسیم األرباح  8-5
 

لصـــالح  20:80مـــن الشـــروط العامـــة، تقّســـم األربـــاح القابلـــة للتوزیـــع بنســـبة  43مـــع مراعـــاة المـــادة 

 شركة الصكوك الوطنیة من طرف وأصحاب الصكوك من طرف آخر.
 
 

 الشروط المطلوبة من أصحاب الصكوك للمطالبة بحقهم في األرباح  9

 

ق للصك الوطني حق في األرباح إذا تملك صاحب الصك صكه ألي جزء من السنة یح

المالیة. فإذا تم استرداد الصك الوطني أثناء السنة المالیة، یتناسب الحق في األرباح  

مع ذلك الجزء من السنة التي تم امتالك الصك خالله. وال یتم تقریر حق األرباح ودفعها 
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-11(مع أي تعدیل وفقا للمادة  11ة المعنیة وفقًا لنص المادة إال في نهایة السنة المالی

) ولیس عندما یتم استرداد الصكوك الوطنیة المعنیة إذا حدث االسترداد في موعد 4

 یسبق إنقضاء السنة المالیة المعنیة. 

 

وكل حق في األرباح یتم سداده على النحو الوارد أعاله لكن بعدما قام الشخص المعني 

الصكوك الوطنیة المعنیة، یقّید في حساب أرباح صاحب الصك الخاص بذلك  باسترداد

 الشخص.
 
 
 
 

10 
 

 دفع أرباح "على الحساب"

 

االحتسابات الشهریة لألرباح لغرض أداء دفعات "علــى الحســاب" الــى شــركة الصــكوك  10-1

 المضارب -الوطنیة بصفتها مدیر االستثمار 

  

ل من كل شهر شمسي في كل سنة مالیة أو حوالي یجري المضارب في یوم العمل األو 

 ذلك التاریخ احتسابا لألمور التالیة:

األربــاح القابلــة للتوزیــع للمضــاربة للصــكوك الوطنیــة عــن الشــهر الشمســي الــذي  * 

 یسبق مباشرة، و

 قیمة حق شركة الصكوك الوطنیة في األرباح عن ذلك الشهر الشمسي. * 

 

10-2 

 

 لى شركة الصكوك الوطنیةدفعات على الحساب ا

  

یوافــــق أصــــحاب الصــــكوك بأنــــه یجــــوز لشــــركة الصــــكوك الوطنیــــة أن تقیــــد فــــي حســــاب 

 .1-10االحتیاطي تلك المبالغ من حقوقها في االرباح على الوجه المبین في البند 

  

یــــتم إجــــراء تلــــك الــــدفعات مــــن األرصــــدة النقدیــــة المكتســــبة مــــن العملیــــات التــــي تجریهــــا 

كوك الوطنیــة. وتمتنــع شــركة الصــكوك الوطنیــة عــن إجــراء تلــك الــدفعات المضــاربة للصــ

الــــى حســــاب االحتیــــاطي إذا كــــان مــــن شــــأنه أن یتســــبب أو یحتمــــل أن یتســــبب بعجــــز 

المضاربة للصكوك الوطنیة عن ســداد دیونهــا والتزاماتهــا األخــرى عنــد اســتحقاقها وحلــول 
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 أجلها.

 

10-3 

 

 احتسابات التسویة

  

مالیــة، یجــري مراجــع الحســابات تســویة للمبــالغ التــي تــم دفعهــا علــى  فــي نهایــة كــل ســنة

الحســـاب الـــى حســـاب االحتیـــاطي التـــابع لشـــركة الصـــكوك الوطنیـــة مقابـــل حـــق شـــركة 

 الصكوك الوطنیة  الفعلي في األرباح.

 

 

10-4 

 

 دفعات التسویة

  

طنیــة وجــود ثمــة إذا اتضح باالستناد الى البیانات المالیــة المدققــة للمضــاربة للصــكوك الو 

بعــد أخــذ مــا تــم  -رصید ما زال مستحقًا لشركة الصكوك الوطنیة من حقها في االرباح  

 دفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات "علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب"

ــدفع الرصــید الــى شــركة الصــكوك الوطنیــة دون إبطــاء علــى االربــاح فــي الحســبان   ، فُی

 /ب.11/4النحو المبین في البند 

  

لــى حســاب" االربــاح عــن قــبض شــركة الصــكوك الوطنیــة أما إذا أســفر اجــراء الــدفعات "ع

أكثــر مــن المســتحق، فیجــب ان تعــاد القیمــة الزائــدة الــى المضــاربة للصــكوك الوطنیــة مــن 

 قبل شركة الصكوك الوطنیة دون إبطاء. 

 

10-5 

 

 حساب االحتیاطي

  

 ُتســـتثمر المبـــالغ المتـــوفرة فـــي حســـاب االحتیـــاطي بصـــورة أساســـیة فـــي اســـتثمارات ســـائلة

 قصیرة األجل متفقة مع الشریعة وذات مخاطر متدنیة.

 
11 

 

 احتساب الحق في األرباح ودفع قیمتها

 مواعید احتساب  الحق 11-1

  

یقــوم المضــارب فــي یــوم العمــل األول بعــد نهایــة كــل ســنة مالیــة أو حــوالي ذلــك الیــوم، 



11748.11 
 

47 

باالســتناد باحتساب قیمة حق أصحاب الصكوك و شــركة الصــكوك الوطنیــة فــي األربــاح 

 الى الحسابات المعدة من قبل اإلدارة  لدى المضارب.

 

11-2 

 

 قید الحق في األرباح

 

یقـــوم المضـــارب ودون  1-11عنـــد إتمـــام االحتســـاب علـــى النحـــو الموصـــوف فـــي البنـــد  

 إبطاء باآلتي:

 

 قید قیمة الحقوق في األرباح في حساب أرباح كل صاحب صك،  (أ) 

 

فـــي األربـــاح العائـــدة لهـــا الـــى شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة بعـــد  دفـــع قیمـــة الحقـــوق (ب) 

 .10دفعت على الحساب طبقا لنص البند  خصم المبالغ التي

 

 إصدار عدد إضافي من الصكوك الوطنیة 11-3

  

درهــــم  100إذا وصــــل المبلــــغ الــــدائن المتــــوفر فــــي حســــاب أربــــاح صــــاحب الصــــك الــــى  

مـــن حـــین آلخـــر مـــع اخطـــار اصـــحاب اإلمـــارات (أو أي مبلـــغ آخـــر یقـــرره  المضـــارب 

الصــكوك بــذلك) یــتم إصــدار عــدد إضــافي مــن الصــكوك الوطنیــة الــى صــاحب الصــك. 

ویقــوم المضــارب بتحدیــد العــدد بقســمة المبلــغ الــدائن المتــوفر فــي حســاب أربــاح صــاحب 

). وال یتم إصدار كســر صــكوك ویبقــى مــا یترصــد مــن الحــق فــي 10الصك على عشرة (

 ح صاحب الصك.األرباح في حساب أربا

 

وال یكـــون صـــاحب الصـــك ملزمـــا بتقـــدیم طلـــب بشـــأن هـــذه الصـــكوك الوطنیـــة اإلضـــافیة  

 المذكورة.

 

ویصدر المضارب العدد اإلضافي من الصكوك الوطنیة بأسرع وقت ممكــن مــن الناحیــة  

 العملیة.

 

ویــتم أیضــًا إصــدار صــكوك وطنیــة إضــافیة إلــى أشــخاص توقفــوا عــن كــونهم أصــحاب  

 9فعت لهم حقوق في االرباح في وقت الحق على النحــو المبــین فــي البنــدین صكوك ودُ 
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متــى كــان المبلــغ المقیــد فــي الجانــب الــدائن مــن حســاب االربــاح الخــاص بهــم  5-11و 

 درهم. 100یزید على 

 

11-4 

 

 التسویة عند إصدار البیانات المالیة المدققة

  

لوطنیــة  للبیانــات المالیــة المدققــة إذا اتضــح عنــد اعتمــاد مجلــس إدارة شــركة الصــكوك ا

 للمضاربة للصكوك الوطنیة للسنة المالیة المعنیة:

تزیــد علــى المبلــغ  2-11بــأن قیمــة الحــق فــي األربــاح التــي دفعــت بموجــب البنــد  (أ) 

الـــذي تعـــّین دفعـــه باالســـتناد الـــى البیانـــات المالیـــة المدققـــة، یـــدفع المضـــارب مـــن 

صــكوك الوطنیــة قیمــة الزیــادة التــي ُدفعــت الــى أموالــه  الخاصــة الــى المضــاربة لل

أصــحاب الصــكوك وذلــك ألنــه كــان یتوجــب علیــه  بوصــفه المضــارب التأكــد مــن 

 صحة االحتسابات، أو

  

 (ب)

 

تقل عن المبلغ الذي  2-11بأن قیمة الحق في األرباح التي دفعت بموجب البند 

 ا:تعین دفعه باالستناد الى البیانات المالیة المدققة، عنده

   

یتم قید مبالغ مناسبة دون إبطاء في حساب أرباح كــل صــاحب صــك تــم  -1

 أداء الدفعات األولیة الیه، و 

یتم دفع مبالغ مناسبة دون إبطاء الى شركة الصكوك الوطنیة وذلــك مــع  -2

 ).10مراعاة الدفعات "على الحساب" المنصوص علیها في البند 

 

 صكوكأشخاص توقفوا عن كونهم أصحاب  11-5

  

عــن  1-11إذا توقف أي شخص الذي تــم تخصــیص حــق فــي االربــاح لــه بموجــب البنــد 

، یــتم 4-11كونــه صــاحب صــك قبــل إجــراء عملیــة التســویة المنصــوص علیهــا فــي البنــد 

أداء الزیــادة الناتجــة عــن التســویة المســتحقة لــذلك الشــخص الــى حســاب اربــاح صــاحب 

درهـــم، یـــتم  100فـــي ذلـــك الحســـاب الصـــك الخـــاص بـــذلك الشـــخص، واذا بلـــغ الرصـــید 

 .3-11اصدار صكوك وطنیة إضافیة لذلك الشخص على النحو المبین في البند 

 

یجــوز للمضــارب، وبالقــدر الــذي یكــون فیــه أمــوال مترصــدة فــي حســاب اربــاح صــاحب  
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صك كان خاصًا بشخص توقف عن كونــه صــاحب صــك، اســتثمار تلــك االمــوال وســداد 

ى تلك الهیئــة الخیریــة التــي یعینهــا المضــارب، وذلــك لحــین یتقــدم العوائد المحققة علیها ال

 الیه الشخص الذي كان صاحب صك سابقًا بطلب سداد تلك االموال الیه هو.

  

 الجوائز
 المبالغ المخصصة للجوائز 12

یقیم المضارب مرارًا وحسب تقدیره الحصري والمطلق ســحوبات جــوائز یــوزع مــن خاللهــا  

ي والمطلـــق جـــوائز مختلفـــة عـــن طریـــق ســـحوبات بـــین اصـــحاب حســـب تقـــدیره الحصـــر 

 الصكوك من تلك المبالغ المترصدة في حساب االحتیاطي وفقًا للشروط العامة.

 

ان شركة الصــكوك الوطنیــة لیســت ملزمــة باســتخدام كمــا ال تضــمن بأنهــا ســوف تســتخدم  

مــن حــین  كل أو أي من حقوق المضــارب فــي االربــاح (بمــا فــي ذلــك أي مبــالغ مترصــدة

 آلخر في الجانب الدائن لحساب االحتیاطي) ألغراض الجوائز.

 

 ال یجوز دفع الجوائز من حق أصحاب الصكوك في االرباح. 

 

ان هیئــــة الفتــــوى والرقابــــة الشــــرعیة قــــد أكــــدت توافــــق نظــــام جــــوائز كهــــذا مــــع الشــــریعة  

لـــزم بتوزیـــع االســـالمیة ألن الشـــروط العامـــة ال تـــنص فـــي أي بنـــد منهـــا بـــأن المضـــارب م

جوائز وبأن أي سحوبات للجوائز تخضع لتقدیر شركة الصكوك الوطنیة بشكل حصــري 

 ومطلق.

  

إذا لــم یــتم صــرف أي مبــالغ متــوفرة فــي حســاب االحتیــاطي ألداء قیمــة الجــوائز، ُتحفــظ 

تلـــك المبـــالغ فـــي حســـاب االحتیـــاطي للســـحوبات المســـتقبلیة التـــي تقـــرر شـــركة الصـــكوك 

سب تقدیرها الحصري والمطلق. ویحق لشركة الصكوك الوطنیة أن ال الوطنیة اقامتها ح

تستخدم جمیع المبالغ الدائنــة المتــوفرة فــي حســاب االحتیــاطي لســحوبات الجــوائز فــي أي 

تــاریخ معــین وأن تحــتفظ بتلــك المبــالغ عوضــا عــن ذلــك لســحوبات الجــوائز المســتقبلیة أو 

 الستخدام تلك المبالغ ألغراضها الخاصة.

  

تصفیة المضاربة للصكوك الوطنیة ، یتم دفــع أیــة مبــالغ غیــر مســتخدمة متــوفرة فــي  عند
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 حساب االحتیاطي الى شركة الصكوك الوطنیة. 

 
 سحوبات الجوائز 13

  

یوافـــق كـــل صـــاحب صـــك بأنـــه، بـــالرغم مـــن اإلقـــرار بحقـــه فـــي االشـــتراك فـــي ســـحوبات 

ــــل اســــتالم أي ســــحوبات جــــ ــــة ضــــمانة تكف ــــه أی ــــیس لدی ــــأن توزیعــــات الجــــوائز، ل وائز وب

 سحوبات الجوائز تعطى إلى أصحاب الصكوك على أساس عشوائي إذا تم إجراؤها.

 

ــدرج فــي ســحوبات الجــوائز وذلــك بمجــرد   یســتحق كــل صــك مــن الصــكوك الوطنیــة أن ُی

 قبول الطلب بالصكوك الوطنیة المعنیة وٕاصدار الصك الوطني  لصاحب الصك.

  

سحوبات الجوائز التي تتم حتى وبما فیه الیــوم الــذي ویستحق الصك أن یدرج في جمیع 

 یسبق یوم استرداده.

  

 ویحق لشركة الصكوك الوطنیة تغییر الفترة الفاصلة بین مواعید سحوبات الجوائز.

  

 كما یحق لشركة الصكوك الوطنیة وحدها ووفقًا لتقدیرها المطلق أن تقرر األمور اآلتیة:

ب" فـــــي األربـــــاح التـــــي ســـــیتم قیـــــدها فـــــي حســـــاب قیمـــــة حقوقهـــــا "علـــــى الحســـــا (أ) 

 االحتیاطي. 

 المجمَّعــةالمبلغ فــي حســاب االحتیــاطي الــذي سیشــكل القیمــة االجمالیــة لألمــوال  (ب) 

 الجوائز المقبل. للجوائز لسحب 

 المبلغ في حساب االحتیاطي الذي سیتم االحتفاظ به، و (ج) 

 وبات.االشتراطات بشأن أحقیة اإلدراج في السح (د) 

  

ُیخصــص لكــل صــك وطنــي رقــم مسلســل منفــرد. وتقــوم شــركة الصــكوك الوطنیــة بتحدیــد 

 المجمَّعــــةقیمــــة كــــل جــــائزة مــــن الجــــوائز  عــــن طریــــق قســــمة القیمــــة االجمالیــــة لالمــــوال 

للجــوائز. ویــتم اختیــار الفــائزین بــالجوائز بــالرجوع الــى األرقــام المسلســلة وذلــك مــن خــالل 

قررهــا شــركة الصــكوك الوطنیــة والتــي یجــوز لشــركة الصــكوك إجراءات اختیــار عشــوائیة ت

الوطنیـــة تغییرهـــا مـــن حـــین آلخـــر. ویـــتم تنفیـــذ إجـــراءات االختیـــار علـــى أســـاس أن یـــتم 

 اختیار الفائزین عشوائیا  بحیث تتاح لكل رقم مسلسل ذات الفرصة للفوز.



11748.11 
 

51 

 

رقم المسلســل، یتم اختیار الصكوك الوطنیة التي تستحق اإلدراج في السحوبات حسب الــ 

ویفوز بالجائزة األولــى صــاحب الصــك الــوطني الــذي یحمــل الــرقم المسلســل للصــك الــذي 

یتم اختیاره أوًال، وتحظى األرقام  المسلسلة التي یتم إختیارهــا بعــد ذلــك باســتحقاق جــوائز 

 . متناقصة القیمة ویحق لشركة الصكوك الوطنیة تغییر منهج االختیار من حین آلخر

 

كوك الوطنیة الحق الحصري والمطلق فــي إجــراء التغییــرات بــین وقــت وآخــر علــى عــدد لشركة الص

 الجوائز وقیمتها المستحقة والفترات الفاصلة بین مواعید سحوبات الجوائز.

 
 اإلخطار ودفع قیمة الجوائز 14

  

تكون جمیع الجوائز على شكل صكوك وطنیة إضافیة. ویوافق كل صاحب صك بأن 

وطنیة على النحو المذكور یعتبر تسویة ووفاء شــامال ونهائیــا لحــق إصدار الصكوك ال

 صاحب الصك في استالم قیمة الجائزة.

  

وتقــوم شــركة الصــكوك الوطنیــة بــإعالن نتــائج كــل ســحب مــن ســحوبات الجــوائز دون  

 ابطاء من خالل القنوات التي تقررها.

  

كتــاب خطــي توجهــه الــیهم كما تقوم شركة الصكوك الوطنیة بإخطار كــل فــائز بجــائزة ب

 على عناوینهم المبینة في السجل. ویجب أن یتضمن االخطار:

 

شــــهادة أو شــــهادات جدیــــدة عــــن صــــكوك وطنیــــة التــــي تــــم الحصــــول علیهــــا  (أ) 

 كجوائز، و

اســـتمارة اســـترداد فـــي حـــال كـــان الفـــائز یرغـــب باســـترداد تلـــك الصـــكوك علـــى  (ب) 

 الفور.

  

الصــــكوك الوطنیــــة عــــن أیــــة خســــارة أو تكــــالیف أو  وال ُیســــأل أمــــین الســــجل أو شــــركة

مصروفات یتحملهــا صــاحب الصــك أو یتكبــدها إذا لــم یكــن ذلــك اإلخطــار دقیقــًا أو لــم 

یــــتم تســــلیمه أو إذا وجــــه  خطــــأ، بمــــا فــــي ذلــــك نتیجــــة لغلــــط فــــي العنــــوان الــــوارد فــــي 

 السجل).
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 مسائل محاسبیة 
 السنة المالیة 15

  

دیســمبر مــا لــم یــتم تغییرهــا طبقــًا  31ینــایر وحتــى  1مضاربة من تكون السنة المالیة لل

تبــدأ الســنة المالیــة األولــى فــي تــاریخ اإلصــدار األول،  لتقدیر شركة الصكوك الوطنیــة.

، وتنتهــــي الســــنة المالیــــة األخیــــرة فــــي تــــاریخ تصــــفیة 2007دیســــمبر  31وتنتهــــي فــــي 

 المضاربة للصكوك الوطنیة.

 
16 

 

 الحسابات المستقلة

  

یجـــب علـــى شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة أن تمســـك، أو أن تعقـــد ترتیبـــات تضـــمن مســـك 

حسابات بموجــب المعــاییر المحاســبیة المتبعــة لــدى المؤسســات المالیــة اإلســالمیة تبــین 

بصـــورة صـــحیحة ودقیقـــة ومســـتقلة األمـــوال التـــي یـــتم اســـتالمها وصـــرفها بواســـطة أو 

اإلصدار واالسترداد بشأن الصكوك بالنیابة عن المضاربة للصكوك الوطنیة وعملیات 

الوطنیـــــة وجمیـــــع المســـــائل المالیـــــة األخـــــرى المتعلقـــــة بعملیـــــات ونشـــــاطات المضـــــاربة 

 للصكوك الوطنیة.

  

یجب علــى شــركة الصــكوك الوطنیــة إعــداد حســابات ســنویة بشــأن المضــاربة للصــكوك 

 الوطنیة وذلك عن كل سنة مالیة.

 

 ة من قبل:ویجب تدقیق البیانات المالیة السنوی 

 مراجع الحسابات، و )أ(

دائرة التــدقیق والرقابــة الشــرعیة التابعــة للمضــاربة للصــكوك الوطنیــة والتــي  )ب(

یتعــین علیهــا رفــع اســتنتاجاتها إلــى كــٍل مــن هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة 

 ومراجع الحسابات.

 

 وعلى مراجع الحسابات رفع تقاریره إلى شركة الصكوك الوطنیة تفید بما یلي :
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بــأن البیانــات المالیــة تظهــر الوضــع المــالي للمضــاربة للصــكوك الوطنیــة كمــا  * 

فــي نهایــة الســنة المالیــة المعنیــة ونتــائج عملیاتهــا وتــدفقاتها النقدیــة لتلــك الســنة 

بموجــــب المعــــاییر الدولیــــة لإلبــــالغ بصــــورة عادلــــة مــــن جمیــــع الجوانــــب ذات 

 العبرة.

 

محاســـــبیة صـــــحیحة عـــــن   بـــــأن شـــــركة الصـــــكوك الوطنیـــــة مســـــكت ســـــجالت * 

المضــاربة للصــكوك الوطنیــة وبــأن البیانــات المالیــة ومحتویــات تقریــر مجلــس 

 اإلدارة بشأن تلك البیانات المالیة تتفق معها.

  

بأنــه لــم تحــدث خــالل الســنة المالیــة المعنیــة أیــة مخالفــات أخــرى ألي قــوانین  *

یــة ممــا قــد یــؤثر واجبــة التطبیــق أو للوثــائق التأسیســیة لشــركة الصــكوك الوطن

أو المضــــاربة شــــركة الصــــكوك الوطنیــــة بــــرة علــــى أعمــــال تــــأثیرًا ســــلبیًا ذي ع

 أو على وضعها المالي.لصكوك الوطنیة ل

  

التي استلزمتها أغراض بأنه تم الحصول على جمیع المعلومات واإلیضاحات  *

 التدقیق.

  

ر حســبما تقتضــیه لــوائح تنشر شركة الصكوك الوطنیــة بیاناتهــا المالیــة كــل ثالثــة أشــه  

المصرف المركزي، أو فــي تلــك المواعیــد االخــرى التــي یقررهــا المصــرف المركــزي مــن 

 حین آلخر.

 

أمــا صــافي قیمــة اصــول المضــاربة فــال تنشــر ذلــك  الن قیمــة كــل صــك مــن الصــكوك  

ـــد أو تقـــل عـــن ( ـــیس مـــن شـــأنها أن تزی ـــة ل ـــذي مـــرده الـــى 10الوطنی ) دراهـــم األمـــر ال

 اصة بالمضاربة للصكوك الوطنیة.الترتیبات الخ

 

 
17 

 

 مراجع الحسابات

  

 تتولى شركة الصكوك الوطنیة تعیین مراجع حسابات المضاربة للصكوك الوطنیة.
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وتحدد شــركة الصــكوك الوطنیــة األتعــاب المهنیــة لمراجــع الحســابات ویــتم قیــدها ضــمن 

 نفقات المضاربة للصكوك الوطنیة.

  

محاســبًا قانونیــًا أو مكتــب محاســبة قانونیــة مــرخص لــه أصــوال ویكون مراجع الحسابات 

(أو أي نــص یعدلــه أو یحــل  1975) لســنة 9بموجــب أحكــام القــانون االتحــادي رقــم (

 محله).

  

وال یجوز أن یكون مراجع الحسابات مســؤوال أو موظفــا (أو شــریكا ألحــد المســؤولین أو 

 الموظفین) لدى شركة الصكوك الوطنیة.

  

جــوز أن یكــون مراجــع الحســابات هــو نفســه مراجــع حســابات شــركة الصــكوك كمــا ال ی

الوطنیــة لكــن یجــوز أن یكــون مراجــع حســابات أي (تراســت) أو صــندوق أو مضــاربة 

 أخرى.

  

ولمراجع الحسابات أن یســتقیل مــن منصــبه بتوجیــه إشــعار خطــي الــى شــركة الصــكوك 

أي وقــت مــن قبــل شــركة  یومــا، كمــا ســتجوز إقالتــه مــن منصــبه فــي 90الوطنیة مدتــه 

 الصكوك الوطنیة.

 

 إصدار وشراء الصكوك الوطنیة 

 
 إصدار وشراء الصكوك الوطنیة 18

 الطلبات للحصول على الصكوك الوطنیة 18-1

  

یجــوز تقــدیم طلبــات للحصــول علــى الصــكوك الوطنیــة بنــاء علــى ومــع مراعــاة األحكــام 

العامـــة) أو بأیـــة طریقـــة أخـــرى   الـــواردة فـــي هـــذه النشـــرة (بمـــا فـــي ذلـــك هـــذه الشـــروط

 وبموجب أي شروط أخرى تقرر شركة الصكوك الوطنیة بأنها مقبولة.

 

18-2 

 

 األحكام العامة حول كیفیة القیام بالشراء
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یجوز للمضارب أن یسمح للمستثمر المحتمل أن یقدم طلبا من خالل جمیع أو بعض  

 الطرق اآلتیة:

 

 شخصیا في أي منفذ معتمد.   (أ) 

  بواسطة البرید الى شركة الصكوك الوطنیة. (ب)  

 من خالل أكشاك تشغلها شركة الصكوك الوطنیة.  (ج) 

 بواسطة االنترنت.  (د) 

 بواسطة الهاتف. (هـ) 

أي طریقـــة أخـــرى ُیقررهـــا المضـــارب ویعلـــن عنهـــا أصـــحاب الصـــكوك أو مـــن   (و) 

 یحتمل أن یصبح صاحبًا لصك.

 

 لتوسعة أو تقیید طرق تقدیم الطلب السلطة العامة 18-3

  

 یجوز للمضارب من حین آلخر: 

 تحدید أماكن إصدار الصكوك الوطنیة  (أ) 

 2-18تعـــدیل أو تقییـــد إجـــراءات تقـــدیم الطلـــب المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد  (ب) 

 بصورة وقتیة أو دائمة 

یصــبح وعلــى المضــارب أن یعلــن عــن ذلــك إلــى أصــحاب الصــكوك أو مــن یحتمــل أن  

 صاحبًا لصك.

 

18-4 

 

 إجراءات تقدیم الطلب

 

بهدف شراء أحد الصكوك الوطنیة ، على مقدم الطلــب  تعبئــة الطلــب وتقدیمــه  (أ) 

الـــــى المضـــــارب. إضـــــافة الـــــى ذلـــــك علـــــى مقـــــدم الطلـــــب تزویـــــد  المضـــــارب 

 بالمستندات والمعلومات األخرى الخطیة التي یطلبها.

 

مبینــة فــي الفقــرة (أ) أعــاله، تســري الشــروط التالیــة بــدون الحــد مــن األحكــام  ال (ب) 

 على الطلبات:

 

االنترنــت: إذا وّجــه مقــدم الطلــب طلبــه عبــر االنترنــت أو الهــاتف وكــان  -1  
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أول طلب یقدمه لشراء الصكوك الوطنیة ،  یجب علــى مقــدم الطلــب أن 

یؤكــد طلبــه بتوقیــع وٕاعــادة اســتمارة تأكیــد یرســلها لــه  المضــارب بواســطة 

 برید.ال

   

2- 

 

اإلطــار الزمنــي: َیحــتفظ المضــارب بــالحق فــي تحدیــد المــدة الزمنیــة التــي 

یتوجب خاللها إعادة الطلب الیه موقعًا و/أو ما یثبت الهویة أو العنــوان 

أو مصــــدر األمــــوال. فــــإذا لــــم َیَتســــلم المضــــارب الطلــــب و/أو مــــا یثبــــت 

 لطلب.األمور المذكورة خالل المیعاد المحدد، ال یتم قبول ا

 

كـــون الطلـــب  خاضـــعًا للقبـــول: فـــي كـــل األحـــوال، یكـــون طلـــب الشـــراء  -3  

خاضــــعًا للقبــــول مــــن قبــــل المضــــارب. ویجــــوز للمضــــارب، وفــــق تقــــدیره 

المطلـــــق، قبـــــول الطلـــــب أو رفضـــــه بصـــــورة كلیـــــة أو جزئیـــــة. وال یكـــــون 

المضارب  ملزمًا بإبداء أي أســباب أو مبــررات للــرفض. وال یجــوز قبــول 

لــب المقــدم مــن خــالل إحــدى المنافــذ المعتمــدة إال مــن قبــل أو رفــض الط

 المضارب ولیس من قبل المنفذ المعتمد المعني.

   

4- 

 

أمـــوال خالصـــة مـــن المقاصـــة:  لتفـــادي أي شـــك، فـــإن قبـــول أي طلـــب 

یتوقـــف علـــى اإلســـتالم الفعلـــي مـــن قبـــل المضـــارب ألمـــواٍل خالصـــة مـــن 

بطاقـــة دیـــن أو ســـحب  المقاصـــة، وبالنســـبة لمقـــدم الطلـــب الـــذي یســـتخدم

القبــــول علــــى مــــا یؤكــــد إجــــراء القیــــد  یتوقــــف، مباشــــر أو أمــــر مســــتدیم

المطلـــوب وقبولـــه مـــن قبـــل الجهـــة التـــي أصـــدرت بطاقـــة الـــدین أو البنـــك 

المكلــف بتنفیــذ الســحب المباشــر أو األمــر المســتدیم. إال ان المــدفوعات 

علــى   التــي تــتم بــأموال خالصــة مــن المقاصــة ال تــنهض بحــد ذاتهــا دلــیالً 

 قبول للطلب.

 

18-5 

 

 سلطة المضارب لطلب معلومات إضافیة

  

بهــدف التقیــد بأیــة قــوانین وأنظمــة واجبــة التطبیــق، بمــا فــي ذلــك ودون حصــر أنظمــة 

 مكافحة تبییض األموال، یجوز للمضارب: 
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 عند تقدیم أي طلب، أو (أ)

 في أي وقت بعد قبول أي طلب (ب) 

  

صــاحب الصــك، حســب الحالــة، بتزویــده بتفاصــیل بیانــات  أن یكلــف مقــدم الطلــب أو

 ثبوتیة عما تقتضیه الحالة من األمور التالیة:

هویــة مقــدم الطلــب أو صــاحب الصــك، أو أي شــخص ینــوب عنــه أو یــدعي  * 

بقیــام تلــك اإلنابــة فــي تملــك كــل أو جــزء مــن أي صــك مــن الصــكوك الوطنیــة 

 یكون مسجًال باسمه.

 

وال المزمـــع اســـتخدامها أو التـــي ُأســـتخدمت لشـــراء أي  مـــن هـــو المصـــدر لألمـــ * 

 صك من الصكوك الوطنیة.

 

 عنوان ذلك الشخص بالتفصیل. * 

 

أي معلومات أخرى یوجب القانون علــى المضــارب الحصــول علیهــا مــن مقــدم  * 

 الطلب أو صاحب الصك. 

 

ه فــــإذا لــــم یتقیــــد مقــــدم الطلــــب أو صــــاحب الصــــك بــــذلك التكلیــــف علــــى نحــــو یرتضــــی 

 المضارب، حق المضارب: 

 

 رفض الطلب، أو (أ) 

 .35إجراء إسترداد الصك المعني وجوبیًا بموجب أحكام البند  (ب) 

 

18-6 

 

 الطلبات المقبولة

 

إذا تــم قبــول الطلــب، یكــون تــاریخ الشــراء هــو التــاریخ الــذي تلقــى فیــه المضــارب أمــواًال  

 .4/ب/18/4خالصة من المقاصة على النحو الوارد في البند 

 

18-7  

 

 مصدر التخصیص
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أن الطلبات التي قبلهــا المضــارب یجــوز لــه أن یعتبرهــا حســب تقــدیره، بمثابــة أي ممــا   

 یلي: 

 

طلبًا لالكتتاب في صــكوك وطنیــة جدیــدة یــتم إصــدارها فیمــا یتعلــق بالمضــاربة  (أ) 

 للصكوك الوطنیة، أو

كا مملوكـــة لشـــركة الصـــكوك طلبـــًا للشـــراء مـــن شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة صـــكو  (ب) 

الوطنیــة، وٕاذا رغــب المضــارب بــذلك، مــع إلغــاء الشــهادات الصــادرة للصــكوك 

 الوطنیة وٕاصدار شهادات جدیدة لمقدم الطلب المعني لصكوك وطنیة.

  

مهمــا كــان الخیــار الــذي تبنــاه المضــارب، ال یــزال الســعر المتوجــب علــى مقــدم الطلــب 

 ) دراهم.10هو (

 

18-8 

 

 دنى المطلوبالعدد األ

 

 ) صكوك.10ال یجوز أن یقل عدد الصكوك الوطنیة الواردة في الطلب عن عشرة ( 

 

18-9 

 

 وشكلها والتوقیع علیها  تسلیم الصكوك الوطنیة

 

إذا تــم قبــول الطلــب،  ینــوي المضــارب خــالل ســریان هــذه النشــرة، وٕاذا لــم تقــم ظــروف  

دار الصــكوك الوطنیــة المعنیــة الــى غیــر اعتیادیــة، االصــدار أو القیــام بمــا یكفــل إصــ

مقدم الطلب وذلك في غضون شهر واحد من قبول الطلب، ویجــب أن تبــین الصــكوك 

 الوطنیة ، من بین أمور أخرى، تاریخ الشراء.

  

تكون الشهادة المســتخدمة لصــك وطنــي بالشــكل والمضــمون اللــذین یقررهمــا المضــارب 

 من حین آلخر.

  

نیـــة مـــن قبـــل أو بالنیابـــة عـــن المضـــارب، أو مـــن یوقـــع كـــل صـــك مـــن الصـــكوك الوط

 یفوضه المضارب، إّما بشكل أصلي  أو بوسائل إلكترونیة أو میكانیكیة.

  

یجوز للمضارب أن یوقف إصدار صكوك على شــكل مــادي ویســتعیض عنهــا بإرســال 
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كشوفات حســاب الــى أصــحاب الصــكوك دوریــًا علــى النحــو الــذي یقــرره المضــارب مــن 

هـــذه األحـــوال، یكـــون للمضـــارب أن یعـــین حارســـًا مـــن حـــین آلخـــر حـــین آلخـــر. وفـــي 

 وٕاقالته والموافقة على نطاق مهمته وأجوره.

 

18-10 

 

  العدد المخصص من الصكوك الوطنیة

 

ُیحتســب عــدد الصــكوك الوطنیــة المباعــة أو المصــدرة الــى مقــدم الطلــب بقســمة المبلــغ  

 ).10الذي دفعه مقدم الطلب على عشرة (

 

 وائز الصكوك الوطنیةج 18-11

 

ال  یجـــب تقـــدیم طلـــب للصـــكوك الوطنیـــة التـــي تصـــدر مقابـــل دفعـــات یـــتم أداؤهـــا مـــن  

 حساب االحتیاطي عن الجوائز.

 

 تسلیم الصكوك الوطنیة 18-12

 

إذا تــم قبــول الطلــب، ترســل الصــكوك الوطنیــة بالبریــد الــى العنــوان المبــین فــي الطلــب.   

مضــــارب قــــد تــــم الوفــــاء بهــــا بمجــــرد إیــــداع الصــــكوك وتعتبــــر مســــؤولیات والتزامــــات ال

الوطنیـــة فـــي البریـــد ممهـــورة بمـــا یثبـــت ســـداد األجـــرة المســـتحقة ومعنونـــة علـــى العنـــوان 

الصحیح.  ویجوز للمضارب اللجوء بین وقت وآخر إلى طرق أخرى لتســلیم الصــكوك 

 الوطنیة.

 
19 

 

 الحد األدنى لقیمة الشراء

 

) درهــم (والتــي تمثــل عشــرة 100للصــكوك الوطنیــة عــن (ال تقل قیمة كــل عملیــة شــراء  

 ) صكوك) أو أیة قیمة أخرى قد یقررها المضارب من حین آلخر.10(

  

 
20 

 

 العدد األقصى الجائز تملكه من الصكوك الوطنیة

 العدد األقصى الجائز تملكه 20-1
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لكهــا للمضــارب أن یضــع حــدودا  علــى العــدد مــن الصــكوك الوطنیــة التــي یتم یجــوز

األشخاص سواء كــان ذلــك بالنســبة إلــى أشــخاص معینــین أو بالنســبة إلــى فئــات معینــة 

من األشخاص.  ال تســري أي حــدود فــي تــاریخ هــذه النشــرة.  یجــوز للمضــارب إعــالن 

 تعدیالت على تلك الحدود بین وقت وآخر.

  

للمضــارب الســلطة   فــي طلــب إثبــات إضــافي للهویــة أو مصــدر األمــوال فــي حــاالت  

الطلبات الكبیرة الحجم. ویعتبر في تاریخ هذه النشرة، الطلب الذي تبلــغ قیمتــه أو تزیــد 

 ) درهم، طلبا كبیر الحجم.40,000عن (

 
 من یحق له شراء وتملك الصكوك الوطنیة 21

 من یجوز له الشراء 21-1

 

یجـــوز شـــراء وتملـــك الصـــكوك الوطنیـــة مـــن قبـــل أي مـــن األشـــخاص المـــذكورین أدنـــاه  

 هم على وجه االنفراد: باسم

 

كل من بلــغ ســن الرشــد ولــیس لدیــه مــانع مــن موانــع األهلیــة. ویعتبــر بالغــًا لهــذا  )أ( 

 الغرض،  كل َمْن بلغ السادسة عشرة من العمر. 

 

 وغیرها من األشخاص االعتباریة التي یوافق علیها المضارب. الشركات )ب( 

 القیمون. (ج) 

 األوصیاء. (د) 

 ب (تراستي)من یتولى منص (هـ) 

أیة مجموعة أخــرى مــن األشــخاص  یعتمــدهم المضــارب مــن حــین آلخــر وفقــًا   (و) 

 لتقدیره إما بصورة عامة أو بالنسبة ألیة عملیة شراء محددة.

شركة الصكوك الوطنیة لحسابها الخاص  وسواء كانــت بصــفتها المضــارب ام  (ز)

 ال.

 

21-2 

 
 النیابة  عن أشخاص معینة
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 :الصكوك الوطنیةه الشروط العامة، یجوز شراء مع مراعاة هذ 

وباســمه وذلــك مــن قبــل  1-21بالنیابة عــن احــد األشــخاص المبینــین فــي البنــد  (أ) 

 أي شخص آخر.

 بالنیابة عن القاصر وباسمه، وذلك من قبل أحد الوالدین أو الوصي. (ب) 

 على أمواله.بالنیابة عن الشخص مختل العقل وباسمه، وذلك من قبل القیم  (ج) 

 

المشتراة على النحو المذكور بأنها مملوكة من قبل الشــخص الصكوك الوطنیة وتعتبر  

فیمــا یخــص  لشــركة الصــكوك الوطنیــةالذي تم شراؤها بالنیابة عنه، على أنــه ال یجــوز 

بـــالفقرتین (ب) و(ج)  قبـــول التعلیمـــات ســـوى مـــن أحـــد الوالـــدین أو الوصـــي أو القـــیم، 

 حسب الحالة.

 

21-3 

 

 ترتیبات (ترستي)

 

مــع مراعــاة هــذه الشــروط العامــة، یجــوز أن یــتم شــراء أو تملــك صــك وطنــي علــى احــد  

 األوجه المبینة فیما یلي: 

 الشراء والتملك من قبل (ترستي) واحد أو (ترستیز) إثنین أو أكثر معا.ً  (أ) 

 الشراء من قبل  شخص أو أكثر بصفة (ترستي) عن قاصر. (ب) 

) 2) لـلـــ (ترســتي) ( أو  للـــ (ترســتیز) و(1اء والتملــك باألســماء المشــتركة (الشر  (ج) 

هــــذه الحالــــة فــــإنهم یتملكــــون صــــك  المستفید أو المستفیدین من (ترست) وفي 

 المعني معًا.الصكوك الوطنیة من 

  

وتملكه من قبل  (ترســتي) الصكوك الوطنیة في األحوال التي یتم فیها شراء صك من 

،  یجــوز  وصــفه أو وصــفهم فــي 3-21بموجــب الفقــرة (أ) مــن هــذا البنــد أو (ترســتیز) 

بصـــــفة (ترســـــتي) أو (ترســـــتیز)  شـــــركة الصـــــكوك الوطنیـــــة الســـــجالت التـــــي تمســـــكها 

لـ(ترست) معّین أو (ترستي) أو (ترستیز) بدون تحدیــد  (ترســت) معــّین.  وبــالرغم ممــا 

) أو الـــ (ترســتیز) ولــیس ســبق ذكــره، ال یقبــل المضــارب التعلیمــات إال مــن الـــ (ترســتي

ـــ (ترســت) بالنســبة لجمیــع المســائل المتعلقــة با لصــكوك الوطنیــة مــن المســتفیدین مــن ال

المعنیـــة إّال إذا تـــم  تزویـــده بـــأمر قضـــائي ســـاري المفعـــول یكـــون معترفـــًا بـــه فـــي دولـــة 

 اإلمارات ویرى فیه المضارب، بناء على مشورة قانونیة،  انه ُیعّد دلیًال كافیــا یجیــز لــه

 التصرف على النحو المعني.
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وفیمــا عــدا مــا ورد صــراحة فــي هــذا البنــد،  ال یفتــرض أن یكــون المضــارب علــى علــم 

 بغیرها من أنواع (ترست) أو الترتیبات أو االتفاقات المشابهة:

  

 

21-4 

 

 الطلبات المشتركة

 

حة، ال  أو ما لم یسمح  المضــارب بــذلك صــرا 3-21فیما عدا ما ورد وصفه في البند  

 تقبل طلبات من مقدمي طلبات مشتركین.

 

وبالقــدر الــذي یــتم الســماح بتقــدیم طلبــات مشــتركة، یــدوَّن اســم مــن ورد اســمه أوًال مــن  

مقدمي الطلــب المشــتركین، أوًال فــي الســجل، ویكــون للمضــارب الحــق التــام، كمــا یكــون 

مــن مقــدمي  بالنســبة لكــل مقــدم طلــب مــن الطلبــات المشــتركة،  مفوضــًا مــن قبــل كــلٍ 

الطلب المشتركین للتصرف بناء على  توجیهــات الشــخص الــوارد اســمه أوًال دون غیــره 

المملوكـــة الصـــكوك الوطنیـــة بمـــا فـــي ذلـــك تـــولي تنفیـــذ طلبـــات اســـترداد كـــل أو بعـــض 

 ألصحاب الصكوك المشتركین.

  

 

21-5 

 

 األطفال الذین یبلغون سن الرشد

 

بالنیابــة عــن شــخص كــان الصــكوك الوطنیــة مــن  في األحوال التي یتم فیها شراء صك 

قاصرًا في تاریخ الشراء، یجوز للمضارب في أي وقت الحق  لصیرورة ذلك الشخص 

بالغًا،  وعند تقدیمه دلیًال على ذلــك علــى وجــه یرتضــیه المضــارب، أن یطلــب نموذجــا 

لتوقیــع مــن توقیعــه. ویعــدل واقــع الســجل اعتبــاراً مــن تــاریخ تقــدیم ذلــك الــدلیل ونمــوذج ا

بحیث یبین بأن الشخص الــذي كــان قاصــرًا فــي الســابق أصــبح حالیــًا صــاحب الصــك. 

المعنیــة الصــكوك الوطنیــة ویجــوز للمضــارب والــى المــدى المطلــوب، أن یطلــب إعــادة 

 إلیه إللغائها واستبدال  شهادات جدیدة بها.
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 السجل 22

 

 یتولى أمین السجل مسك السجل. (أ) 

أو فــي أي مكــان لشــركة الصــكوك الوطنیــة ســجل فــي المركــز الرئیســي ُیحفظ ال (ب) 

 من حین آلخر.شركة الصكوك الوطنیة آخر تقرره 

إذا لم یوجد غلط جلي، تعتبر التفاصیل الــواردة فــي الســجل دلــیًال قاطعــًا علــى  (ج) 

والعــدد مــن الصــكوك التــي یملكهــا أي الصــكوك الوطنیــة ملكیــة أي صــك مــن 

 .لصكوك الوطنیةاألخرى المتعلقة بتملكهم لشخص وجمیع الحقوق 

 یجب أن یبین السجل التفاصیل التالیة: (د) 

اســم كــل صــاحب صــك وعنوانــه بمــا فــي ذلــك العنــوان فــي وطنــه او  )1( 

عنــــوان موطنــــه، أو فــــي حالــــة أصــــحاب الصــــك المشــــتركین، عنــــوان 

الشــخص األول مــنهم والمقیــد فــي الســجل بمثابــة صــاحب الصــك بمــا 

 فاصیل عن وطنه او موطنه.في ذلك ت

 

 التي یملكها كل صاحب صك.  الصكوك الوطنیة عدد  )2( 

 

 تاریخ قید اسم كل شخص في السجل كصاحب صك. )3( 

  

 الخاصة به.لصكوك الوطنیة تاریخ تملك كل صاحب صك ل )4(

 

 أجراها صاحب الصك.لصكوك الوطنیة أي عملیات استرداد ل )5( 

  

 شخص عن كونه صاحب صك. تاریخ توقف أي )6(

  

ــــر مــــن شخصــــین بالنســــبة  (هـ) ــــدوین أســــماء أكث ــــى أمــــین الســــجل ت ال یتوجــــب عل

 المملوكة بأسماء مشتركة.لصكوك الوطنیة ل

 

یــتم تــدقیق الســجل مــن قبــل مراجــع الحســابات مــرة واحــدة علــى األقــل فــي كــل  (و) 

 سنة مالیة، أو أكثر من ذلك طبقًا لما قرره مراجع الحسابات. 
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علـــى صـــاحب الصـــك أن یخطـــر المضـــارب كتابـــًة بـــأي تغییـــر فـــي االســـم أو  (ز) 

العنــوان. وعنــد اســتالم تلــك المعلومــات، یقــوم المضــارب بتعــدیل الســجل تبعــًا 

 لذلك.

 

الصـــكوك الوطنیـــة یجـــوز لصـــاحب الصـــك معاینـــة مـــا ورد فـــي الســـجل عـــن  (ح) 

اد رســم معقــول المســجلة باســمه خــالل ســاعات الــدوام العــادي وذلــك مقابــل ســد

 من حین آلخر. شركة الصكوك الوطنیة تحدده 

 

أن تغلق السجل حســبما تــراه مناســبًا بشــرط أن ال یبقــى لشركة الصكوك الوطنیة یجوز  

 یوم عمل في كل سنة شمسیة. 30مغلقًا لمدة تزید عن 

 

 استرداد الصكوك الوطنیة

 
 إجراءات االسترداد واستمارات االسترداد 23

 یوما  30ة تملك لمدة فتر  23-1

 

بخــالف الصــك الــوطني الــذي تــم منحــه فــي ســحب جــوائز أو الصــك الــوطني الــذي تــم  

إصداره كجزء من  الحق في األربــاح، ال یجــوز اســترداد صــك وطنــي إال إذا تــم تملكــه 

 ) یوما من تاریخ إصداره.30لمدة ثالثین (

  

 العدد األدنى من الصكوك الجائز استردادها 23-2

  

علـــى الصـــكوك الوطنیـــة ) صـــك مـــن 10یجـــب أن تشـــمل اســـتمارة االســـترداد عشـــرة ( 

 األقل.

 

23-3 

 

 أحكام عامة

 

 یجوز تقدیم استمارة االسترداد الى أیة جهة من الجهات التالیة: 

 .شركة الصكوك الوطنیة (أ) 
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 أي منفذ معتمد. (ب) 

 .شركة الصكوك الوطنیةأي كشك یتم تشغیله من قبل  (ج) 

أي شــخص آخــر أو بــأي طریقــة أخــرى یقررهــا المضــارب مــن حــین آلخــر مــع  (د) 

 إعالنها ألصحاب الصكوك.

 

23-4 

 

 التفاصیل الواجب تضمینها في استمارة االسترداد

 

، بمــا فــي ذلــك أرقامهــا الصــكوك الوطنیــة یجــب أن تحــدد اســتمارة االســترداد العــدد مــن  

 دها. المتسلسلة، التي یرغب صاحب الصك باستردا

 

المعنیة إذا قد تم إصدارها بشكل لصكوك الوطنیة ویجب أن ترفق استمارة االسترداد با 

 مادي.

 

 االسترداد أو الشراء 23-5

 

مــا یلــي أبرمت شركة الصكوك الوطنیة تصــریحًا بالوعــد بالشــراء وعــدت بموجبــه بشــراء  

  مقابل القیمة عند االسترداد المعنیة:

 

اســــتمارة االســــترداد (بشــــرط أن یكــــون االســــترداد الصــــكوك الوطنیــــة موضــــوع  )أ(

 المطلوب مطابقًا للشروط العامة)، و

 جمیع الصكوك الوطنیة المصدرة عند حدوث إحدى الحالتین اآلتیتین: )ب(

 

مــــن  2-30تصــــفیة المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة بموجــــب البنــــد  -1

 الشروط العامة، أو

بة بموجــب صدور حكم نهائي وغیر قابل لالســتئناف ضــد المضــار  -2

 من الشروط العامة 41أحكام المادة 

 

 العدد األدنى لالسترداد 23-6

 

) صــــكوك كحــــد أدنــــى أو أي عــــدد أدنــــى آخــــر  10تكــــون اســــتمارة االســــترداد لعشــــرة ( 
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 یحدده المضارب من حین آلخر مع إعالنه ألصحاب الصكوك.

 

23-7 

 

 االسترداد الوجوبي

 

) 10لوكة ألحد أصحاب الصكوك عن عشرة (الممالصكوك الوطنیة إذا انخفض عدد  

صــــكوك، یجــــوز للمضــــارب االســــترداد الوجــــوبي لتلــــك الصــــكوك إال أنــــه غیــــر ملتــــزم 

 بممارسة هذه السلطة.

 

23-8 

 

 تحدید سعر االسترداد

یحتســب المضــارب  القیمــة عنــد االســترداد بالنســبة لكــل اســتمارة اســترداد وعنــد حــدوث  

 /ب أعاله.32/5ي البند ت الموصوفة فاالمن الح أي حالة

 
24 

 

 طرق الدفع عند االسترداد

 دفع  القیمة عند االسترداد 24-1

  

مــع مراعــاة الفقــرة (ب)، تُــدفع بواســطة شــیك جمیــع  المبــالغ التــي تمثــل القیمــة  (أ) 

 عند االسترداد .

 من حین آلخر:  للمضارب یجوز  (ب) 

ألصحاب الصكوك أن یختاروا أن أن تعدل استمارة االسترداد بحیث ُیسمح  )1( 

 یتم دفع سعر القیمة عند االسترداد بالتحویل االلكتروني، و

 

أن تفید بطرق دفع أخرى تكون متاحة بصورة عامة أو بشأن طلب استرداد  )  2(  

 معین.

 

24-2 

 

 دفع  القیمة عند االسترداد بواسطة شیك

 

و التــاریخ الــذي یعتبــر تــاریخ إســترداد إذا تم الدفع بواسطة شیك، یكــون تــاریخ الشــیك هــ 

. ومــا لــم یــتم شــركة الصــكوك الوطنیــةالصك الــوطني المعنــي او تــاریخ شــرائه مــن قبــل 

إجــــراء ترتیبــــات صــــریحة مــــع المضــــارب  وأمــــین الســــجل، ُیرســــل الشــــیك بالبریــــد الــــى 

ــــر  ــــد.  وتعتب ــــي الســــجل وقــــت إیداعــــه بالبری ــــین ف ــــوان المب ــــى العن صــــاحب الصــــك عل
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زامات المضارب وأمین السجل قد تم الوفاء بها بمجرد إیداع الشیك فــي مسؤولیات والت

 البرید ممهورا بما یثبت سداد االجرة المستحقة ومعنونا على الوجه الصحیح.

 

24-3 

 

 التحویل االلكتروني  للقیمة عند االسترداد

 

 ، إذا تم دفع القیمة عند االسترداد بتحویل الكتروني:1-24مع مراعاة البند  

یـــتم إجـــراؤه بقیـــد مباشـــر الـــى حســـاب صـــاحب الصـــك المصـــرفي المحـــدد فـــي  (أ) 

 استمارة االسترداد، و 

یكون تاریخ استرداد الصك الوطني المعني هو التاریخ الذي كــان یــتم فیــه قیــد  (ب) 

الدفعــــة  فــــي الجانــــب الــــدائن  للحســــاب المحــــدد  حســــب المجــــرى االعتیــــادي 

 وضع  التحویل االلكتروني حیز التنفیذ.للمعامالت  عقب  قیام المضارب ب

  

وبالنسبة للدفعات التي یتم أداؤها بتحویل الكتروني، یجوز للمضارب أن یتقاضى بــدل 

استرداد (حسب الموافقة علیه من قبل هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة) یخصم مــن ســعر 

 االسترداد.

  

ة، فـــال یكـــون  مســـؤوًال عمـــا إذا  أجـــرى  المضـــارب تحـــویًال الكترونیـــًا بطریقـــة صـــحیح

 یلي:

أي تقصــیر أو تــأخر صــادر مــن البنــك المســتلم فــي إجــراء القیــد فــي الجانــب  (أ)  

 الدائن للحساب المحدد 

أي  تقصیر أو تأخر یقــع فــي أي مرحلــة مــن مراحــل  التحویــل االلكترونــي وال  (ب)

 یتمكن المضارب من التحكم المباشر فیه .

  

حــدث ألن الحســاب المحــدد غیــر قــادر علــى اســتالم التحویــل بما في ذلك أي تقصیر ی

 االلكتروني.

 
 طلبات االسترداد من فئات معینة من األشخاص 25

 األطفال واألشخاص مختلي العقل 25-1

 

مع مراعاة أحكام هذه الشروط العامة، ال یجوز أداء أیة دفعــة لقــاء اســترداد  (أ) 
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أنــه یجــوز للمــدیر، إذا رأى  یملكــه قاصــر، علــىالصكوك الوطنیــة صك من 

وجهًا لذلك، أن یدفع كل أو أي جــزء مــن المبلــغ المتوجــب األداء عــن صــك 

الى من یقدم دلیًال كافیا یثبت  كونــه الممثــل القــانوني الصكوك الوطنیة من 

 لذلك القاصر. 

 

یكــــون القــــیم علــــى شــــخص مختــــل العقــــل هــــو المخــــول باســــتكمال  وتقــــدیم  (ب) 

المملوكة  لذلك الشخص المختــل الصكوك الوطنیة بشأن استمارة االسترداد 

العقــل أو المملوكــة بالنیابــة عنــه. وفــي األحــوال التــي یقــوم فیهــا الــدلیل بمــا 

أو الصــكوك الوطنیــة یرتضــیه المضــارب علــى كــون مــن یملــك  صــك مــن  

لدیه مصلحة فیه  شخصًا مختل العقل لم یتم تعیین قیم على أمواله، یجوز 

أى وجهــــًا لــــذلك، أن  یــــدفع كــــل أو أي جــــزء  مــــن المبلــــغ المضــــارب، إذا ر 

المتوجب االداء عن الصك الوطني المعني الى من  یقــدم دلــیًال كافیــًا علــى 

أن الدفعة سوف تستخدم إلعالة الشخص المختل العقــل أو لمنفعتــه بطریقــة 

 أخرى.

 

25-2 

 

 طلبات االسترداد من مقدمي الطلب المشتركین

  

باسم شخصین أو أكثر بصفتهم أصحاب صكوك كوك الوطنیة الصإذا كان صك من 

مشتركین، یجوز  للمضــارب قبــول اســتمارة اســترداد موقعــة علیهــا أصــوًال مــن الشــخص 

الــذي یــرد اســمه أوًال فــي الســجل أو مــن صــاحب الصــك المشــترك الــذي یلیــه إذا كــان 

 األول قد  توفى.

  

ین تفویض أي شــخص، بمــا باإلضافة الى ذلك، یجوز ألصحاب صك وطني المشترك

في ذلك أحدهم، للعمــل بمثابــة وكیــل لهــم، لكــي یســتلم بالنیابــة عــنهم أي مبــالغ متوجبــة 

 .الصكوك الوطنیةاالداء بشأن استرداد صك من 

 

25-3 

 

 طلبات االسترداد من المفلسین

 

 إذا اقتنع المضارب بحدوث أي مما یلي: 
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 ، لصكوك الوطنیة اإفالس أي شخص ینفرد في ملكیة صك من  (أ) 

 بأنه تم تعیین مدیر تفلیسة الدارة اموال أي شخص كهذا،  (ب) 

بأنــه صــدر أمــر تعیــین مــدیر تفلیســة إلدارة تركــة متــوفى كــان ینفــرد فــي ملكیــة  (ج) 

 .الصكوك الوطنیةصك من 

یجوز للمضارب، إذا رأى ذلك مناســبًا، أن یــدفع القیمــة عنــد االســترداد والمســتحقة عــن  

 المعنیة إذا استلمت:ك الوطنیة الصكو 

 استمارة استرداد ومستكملة أصوًال، و )1( 

ما  یرتضیه المضــارب مــن ادلــة تثبــت مــا یخــول مــن تقــدم  اســتمارة االســترداد  )2( 

القیام  بذلك نیابــة عــن صــاحب الصــك فــي األحــوال المبینــة  فــي الفقــرة (أ) أو 

 (ب) أو (ج) أعاله.

 

25-4 

 

 أن الهویة، الخ. كجزء من اجراءات االسترداداسانید اضافیة بش 

 

قبل أداء أیة دفعة بموجب استمارة استرداد، یحق  للمضارب أن یطلــب دلــیًال یرتضــیه  

بأن الشخص الذي یزمع  أداء الدفعة الیه هو الذي تــم تخویلــه  الســتالمها وبــأن  تلــك 

 .الدفعة اذا اجریت لیس من شأنها ان  تخالف أي قوانین أو أنظمة

 

 نقل ملكیة الصكوك الوطنیة

 الحظر العام على  نقل الملكیة 26

 عدم جواز نقل ملكیة الصكوك الوطنیة 26-1

) مــن 4) إلــى (2یوافــق أصــحاب الصــكوك بأنــه بخــالف مــا نصــت علیــه الفقــرات مــن ( 

أو تــداولها، وحتــى فــي تلــك الحــاالت الصــكوك الوطنیــة هذا البند، ال یجــوز نقــل ملكیــة 

االصـــلیة الصـــكوك الوطنیـــة ائیة النـــادرة، یجـــوز للمضـــارب أن یقتضـــي الغـــاء االســـتثن

جدیـــدة بهـــا بـــدال مـــن نقلهـــا. غیـــر أن المضـــارب الصـــكوك الوطنیـــة المعنیـــة واســـتبدال 

 یتعهد باسترداد الصكوك الوطنیة بموجب الشروط العامة.
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 وفاة صاحب الصك 26-2

صــاحب الصــك فــي األحــوال التــي   إذا تــوفى 1-26ال یســري  الحظــر الــوارد فــي البنــد  

 . 28یجوز فیها نقل ملكیة صك وطني الى ورثة المتوفى طبقا لنص المادة 

 

26-3 

 

 نقل الملكیة عند  بلوغ القاصر سن الرشد 

  

بقــدر مــا یلــزم نقــل الملكیــة عنــد بلــوغ  القاصــر ســن الرشــد، یجــوز نقــل تلــك الملكیــة   

ة في هذه الشروط العامة قد تــم االســتیفاء عندما یرى المضارب ان المقتضیات المحدد

 بها.

 

26-4 

 

 نقل الملكیة بواسطة والى شركة الصكوك الوطنیة 

 

/ب، یجـــوز  نقـــل 18/7إذا تمـــت ممارســـة  الســـلطة التقدیریـــة  بموجـــب البنـــد  (أ) 

شــــركة الصــــكوك التــــي تملكهــــا الصــــكوك الوطنیــــة ملكیــــة صــــك أو اكثــــر مــــن 

قــاء دفــع المبلــغ المعنــي الواجــب ســداده الــى الــى مقــدم الطلــب وذلــك لالوطنیــة 

 واستالمها ایاه بصفتها المستقلة.شركة الصكوك الوطنیة 

  

بموجــــب التصــــریح شــــركة الصــــكوك الوطنیــــة الصــــكوك الوطنیــــة إذا  اشــــترت  (ب)

شــركة الصــكوك المشتراة الى الصكوك الوطنیة بالوعد بالشراء، یتم نقل ملكیة 

 .الوطنیة

 

 الصكوك الوطنیة ىعلترتیب حقوق للغیر 
 

27 
 

 ترتیب حقوق للغیر على الصكوك الوطنیة

 

یجــوز لصــاحب الصــك أن یــرهن أو أن یرتــب بطریقــة أخــرى حقوقــأ للغیــر ویشــار الیهــا  

، إال الصــكوك الوطنیــةبصورة إجمالیة  بحقوق للغیر على كل أو بعض ما یملكه مــن 

یتـــه فـــي الحصـــول علـــى انـــه ال یجـــوز لصـــاحب الصـــك ترتیـــب حقوقـــه للغیـــر علـــى أحق

فــي أي حــال مــن شــركة الصــكوك الوطنیــة جــائزة أو علــى الجــائزة بعینهــا، ویجــب علــى 
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 األحوال أن تسلم الجائزة إلى صاحب الصك المعني وحده. 

یجــب إخطــار أمــین الســجل كتابــة بترتیــب اى حــق مــن حقوقــه للغیــر، ویحــق لالمــین 

تكمیلیة، بما في ذلــك المشــورة  والمضارب طلب تقدیم ما یلزمهما من معلومات ووثائق

 القانونیة التحریریة، وذلك قبل الشروع في تأشیر قیام تلك الحقوق.

واذا ما طلب من المضارب أو أمین السجل التوقیع على صیغة إقرار أو موافقة، كــان 

لــه االمتنــاع عــن ذلــك إال إذا كــان اإلقــرار أو الموافقــة ممــا یرتضــیه مــن حیــث الشــكل 

عویضــه عــن أي مصــروفات أو نفقــات، بمــا فیهــا األتعــاب القانونیــة، والمضــمون وتــم ت

 یتكبدها عند قیامه بذلك.

 

 وبعد اتمام تأشیر الحقوق  للغیر في السجل،  ال یجوز للمضارب  

  

 دفع  الحق المعني في األرباح ، أو (أ)

 االستجابة لطلبات االسترداد (ب) 

ممـــن تـــم ترتیـــب الحقـــوق لصـــالحهم، وذلـــك اال بنـــاء علـــى توجیهـــات المـــرتهن أو غیـــره  

لحـــین إخطـــار المضـــارب علـــى خـــالف ذلـــك بمعرفـــة مـــن رتبـــت الحقـــوق لصـــالحه أو 

 بموجب أمر صادر من المحكمة. 

 الدفع في حالة الوفاة 
 الدفع مقابل  إبراز أسانید مقبولة   28

 ما یساند سلطة التصرف   28-1

 یكــون المضــارب  ملزمــا بتنفیــذ أو صــاحب صــك مشــترك، ال، إذا توفى صــاحب صــك 

الصــكوك الوطنیــة توجیهات أي شخص أو أداء أي دفعات مستحقة بموجب صك من 

الـــــى أي شـــــخص إال إذا أبـــــرزت لـــــه  مســـــتندات قانونیـــــة تثبـــــت ســـــلطة  الشـــــخص أو 

األشــــخاص للتصــــرف فیمــــا یتعلــــق بــــأموال المتــــوفى. ویجــــب أن تشــــمل تلــــك  الســــلطة 

اســــتالم أســــانید یرتضــــیها المضــــارب، تعتبــــر تلــــك المعنیــــة. وبعــــد الصــــكوك الوطنیــــة 

الصــكوك الوطنیــة االسانید تخول المضارب تخویال كافیا  لــدفع أي مبلــغ متوجــب عــن 

الى الشخص الذي منحت لــه تلــك الســلطة أو الصكوك الوطنیة المعنیة أو لنقل ملكیة 

طبقــــا لتوجیهــــات  ذلــــك الشــــخص، أو  لقبــــول توجیهــــات ذلــــك الشــــخص فیمــــا یتعلــــق 
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 المعنیة.صكوك الوطنیة الب

 

 انتفاء المسؤولیة 28-2

إذا عمل المضارب  بحسن نیة وبغیر إهمال في ســعیها للحصــول علــى مــا یثبــت قیــام  

أعــاله، یعتبــر أیــة دفعــة أو  نقــل قــد تــم  1-28الســلطة علــى الوجــه الــوارد فــي البنــد  

فة صـــحیحا، حتـــى ولـــو كانـــت باطلـــة أو معیبـــة ســـلطة الشـــخص الـــذي زعـــم لنفســـه صـــ

 النائب عن المتوفى.  

 

28-3 

 

 القانون الواجب  تطبیقه عند وفاة صاحب الصك

  

عنـــد قیامـــه بتحدیـــد  مـــوطن الشـــخص المتـــوفى والشـــخص أو األشـــخاص الـــذین یتعـــین 

أو  قبــــــول التوجیهــــــات مــــــنهم، یطبــــــق  الصــــــكوك الوطنیــــــة أداء دفعــــــات الــــــیهم بشــــــأن 

تحدیــــد ذلــــك المــــوطن، یحــــق المضــــارب أحكــــام قــــوانین دولــــة اإلمــــارات. ومــــن أجــــل 

للمضارب  االعتماد  علــى المعلومــات المدونــة فــي الســجل بشــأن محــل إقامــة صــاحب 

الصك وموطنه  في تاریخ وفاته. وألغــراض هــذه الشــروط العامــة، ُتعتبــر صــحیحة أیــة 

 دفعة  یتم إجراؤها على هذا األساس. 

 

28-4 

 

 وفاة صاحب الصك بعد تقدیم استمارة االسترداد

 

 تستتبع  وفاة أي شخص قدم استمارة استرداد  بحد ذاتها إلغاء التوجیهات  الــواردة ال  

ــــل إصــــدار شــــیك االســــترداد أو  فــــي اســــتمارة االســــترداد إال إذا اســــتلم المضــــارب ، قب

 التوجیهات بإرسال المبلغ  بتحویل الكتروني،  ما یؤكد كتابة وفاة ذلك الشخص. 

  

لك  التأكید الكتابي، یلتزم المضــارب  باتخــاذ خطــوات إذا تم إرسال شیك قبل استالم ذ

معقولة الیقاف صرف قیمة الشیك غیر أنه ال یكون مسؤوال إذا لم یتم إیقاف الصــرف 

بعد بذله جهود معقولــة فــي ســبیل الوفــاء بهــذا االلتــزام. وٕاذا تــم اســتالم  التأكیــد الكتــابي 

المضــارب ملزمــا باتخــاذ أي  بعــد الشــروع فــي إجــراءات التحویــل االلكترونــي، ال یكــون

 إجراء آخر.

 



11748.11 
 

73 

 المسائل المتعلقة بأصحاب الصكوك الوطنیة

 مسؤولیة صاحب الصك 29

  

إذا ُســئل المضــارب  عــن ســداد أیــة ضــرائب متوجبــة علــى صــاحب الصــك بشــأن مــا 

یملكــه أو یســترده أو یتصــرف فیــه مــن الصــكوك الوطنیــة (بمــا فــي ذلــك ودون الحصــر 

ـــ ـــدخل أو الضـــرائب علـــى قیمـــة الضـــرائب المتقطعـــة عن د المنشـــأ أو الضـــرائب علـــى ال

الرأســـمال الزائـــدة) فعلـــى صـــاحب الصـــك المـــذكور أن یعـــوض المضـــارب  عـــن تحملـــه 

 المعنیة. لصكوك الوطنیة ذلك المسؤولیة لكن بما ال یتجاوز القیمة االسمیة فقط ل

  

 الملحق (ل) 

 لصكوك الوطنیةمدة المضاربة ل
 المدة والتصفیة 30

 المدة 30-1

) سنوات اعتبارًا من تاریخ االصدار االول غیر 5خمس (الصكوك الوطنیة تكون مدة  

 أنه:

أن تجـــدد مـــدة المضـــاربة مـــن تلقـــائي نفســـها لمـــدة أو لصـــكوك الوطنیـــة یجـــوز ل (أ) 

أكثر تتكون كل منها من خمس سنوات حسبما تقرره المؤسسة من حین الخــر 

الصــــكوك، بشــــرط أن ال یخــــل التجدیــــد وذلــــك بتوجیــــه اخطــــار الــــى اصــــحاب 

بحقـــوق أصـــحاب الصـــكوك فـــي اســـترداد صـــكوكهم حســـبما ورد فـــي الشـــروط 

 العامة،

شــهادة شركة الصــكوك الوطنیــة یجوز انهاء المدة في تاریخ مبكر إذا أصدرت  (ب) 

لصــكوك والمضــاربة لشركة الصكوك الوطنیــة تفید خطیًا بأنها ترى في تصفیة 

 ما یعود بنفع على أصحاب الصكوك، أو أي منهما،الوطنیة 

 

وذلــك مــع إخطــار أصــحاب الصــكوك بــذلك كتابــة.  وفــي حــال تمدیــد المــدة، یجــب أن  

یتضــــمن اإلخطــــار تفاصــــیل تبــــین قــــدر المســــتطاع مشــــاریع محــــددة تتفــــق والشــــریعة 

اإلســالمیة التــي یــتم اســتثمار أصــول المضــاربة فیهــا حالیــًا والتــي ســیتم االســتثمار فیهــا 
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 الحقًا.

 

مـــن الشـــروط العامـــة، إذا قـــام  41بـــالرغم ممـــا ســـبق ذكـــره، كمـــا نصـــت علیهـــا المـــادة 

أو أكثــر مــن  %25الســجل المعنــي ـ ممــن یملكــون أصــحاب صــكوك ـ كمــا فــي تــاریخ 

إجمالي القیمة االسمیة للسندات الوطنیة المصدرة بإخطار المضارب باعتراضهم على 

 ید المقترح نافذًا. التمدید المقترح للمدة، عندها ال یكون التمد

 

 التصفیة 30-2

ــًا أو اذا انتهــت المــدة مبكــرًا علــى لصــكوك الوطنیــة اذا لــم تجــدد مــدة المضــاربة ل  تلقائی

دون إبطــاء إلــى كــل شــركة الصــكوك الوطنیــة /ب، توجــه 30/1النحو المبــین فــي البنــد 

 سوف تتم تصفیتها.لصكوك الوطنیة صاحب صك إخطارا یفیده بأن المضاربة ل

 

ویســتتبع توجیــه ذلــك اإلخطــار قیــام شــركة الصــكوك الوطنیــة (بصــفتها المســتقلة تمامــا  

عـــن صـــفتها كمضـــارب) بممارســـة حقوقهـــا بموجـــب كـــل تعهـــد مـــن تعهـــدات أصـــحاب 

الصــكوك بــالبیع لشــراء جمیــع الصــكوك الوطنیــة العائــدة ألصــحاب الصــكوك والتــي لــم 

 . المعنیةیتم استردادها مقابل القیمة عند االسترداد 

 

الصـــكوك الوطنیـــة بأســـرع وقـــت ممكـــن عملیـــًا بتملـــك شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة تقـــوم  

بموجــب   المعنیةالمملوكة لجمیع أصحاب الصكوك وذلك مقابل القیمة عند االسترداد 

 كل تعهد من تعهدات أصحاب صكوك بالبیع.

 

وك للصــكیقــوم المضــارب وكجــزء مــن إجــراءات التصــفیة، بســداد مســؤولیات المضــاربة  

  للصكوك الوطنیة. وأیة مسؤولیات طارئة للمضارب أو للمضاربة الوطنیة 

  

عنــــدما تنتهــــي المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة، یجــــوز دفــــع بــــدل تشــــجیعي نهــــائي إلــــى 

المضـــارب مـــن أصـــول المضـــاربة.  ویتوقـــف دفـــع البـــدل التشـــجیعي النهـــائي علـــى أن 

المضاربة للصكوك الوطنیــة  یتلقى كل صاحب صك قائم في التاریخ المقرر فیه إنهاء

ســـنویًا یأخـــذ بالحســـبان المـــدة التـــي تملكـــوا فیهـــا الصـــكوك  %3عائـــدًا تراكمیـــًا بنســـبة 

ســنویًا، یتعــین أن یتلقــوا مبلغــًا مــن أي أربــاح  %3الوطنیــة. فــإذا كــان العائــد أقــل مــن 
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رأســمالیة تنشــأ عــن إنهــاء المضــاربة للصــكوك الوطنیــة بحیــث یصــبح العائــد التراكمــي 

 نویًا (في حال وجود أصول مضاربة تكفي إلجراء تلك الدفعة اإلضافیة).س 3%

 

ألصــحاب  %3تجنبــًا ألي شــك، لــیس هنالــك تأكیــد یضــمن تحقیــق عائــد ســنوي بنســبة 

الصــكوك كمــا أن دفــع أي مبلــغ إضــافي إلــى أصــحاب الصــكوك علــى الوجــه الموضــح 

 أعاله یخضع دومًا إلى توفر أصول مضاربة كافیة.

 

لجمیع أصحاب الصكوك القائمین كمــا  %3العائد التراكمي السنوي بنسبة عند تحقیق 

في التاریخ المقرر فیه إنهــاء المضــاربة للصــكوك الوطنیــة، عنــدها ُیــدفع رصــید أصــول 

 المضاربة (إن وجد) إلى المضارب بمثابة البدل التشجیعي النهائي.

 

 

  

 موانع  األهلیة ، والعاجزون عن الكتابة
 هلیةموانع  األ 31

أو حصــة فیــه، الصــكوك الوطنیــة إذا كان أحد األشخاص الذین یملكون أي صــك مــن  

شخصًا مختل العقل أو كان لدیه مانع من موانع األهلیة ألي سبب آخر من األسباب 

باســتثناء العمــر أو الســن وحــده، یعــد كــل مــا یجــب أن یقــوم صــاحب الصــك بتنفیــذه او 

یكــون مجــازًا تنفیــذه علــى النحــو المــذكور،  ان یــتم تنفیــذه فــي حــق صــاحب الصــك، أو

وفقًا لهذه الشروط العامة، مما یجب أو یجوز تنفیذه من قبل أو في حق القیم أو غیره 

 من المخولین قانونًا الدارة أموال صاحب الصك.

 
32 

 

 العاجزون عن الكتابة

 

و إذا بصــفتها األصــلیة أو بصــفتها المضــارب، أالصــكوك الوطنیــة إذا اقتضــت شــركة  

أوجبت هذه الشروط العامة توقیع أحــد المســتندات وكــان الشــخص عــاجزًا عــن الكتابــة، 

فإن وضع عالمة على المستند من قبل ذلك الشخص بحضور شاهدین اثنین بالكیفیة 

 التي یقررها المضارب  یعتبر كافیًا.
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33 

 

 التصدق عند عدم القدرة على الحصول على مخالصة صحیحة

 

ســواء كانــت بصــفتها المضــارب أو بأیــة صــفة  الصــكوك الوطنیــة ن شــركة إذا لــم تــتمك 

أخرى، ألي سبب من األسباب مــن الحصــول علــى إبــراء ذمــة صــحیح بشــأن أیــة دفعــة  

، تعتبــر مخولــة الصــكوك الوطنیــة یجب أداؤها الى أي شخص فیمــا یتعلــق بصــك مــن 

هیئــة الفتــوى والرقابــة  لــدفع ذلــك المبلــغ الــى الهیئــة أو الهیئــات الخیریــة التــي تعتمــدها

 الشرعیة من حین آلخر.

 

 المسائل الخاصة  بإثبات الحقوق
 فقدان الصكوك الوطنیة ، الخ. 34

 

ـــــى أو المشـــــوه أن یخطـــــر  (أ)  ـــــالف أو البل ـــــود أو الت ـــــى صـــــاحب الصـــــك المفق عل

 المضارب  بذلك بأسرع وقت ممكن عملیًا.

  

قــد صــدر بغلطــة أو أنــه مفقــود ة الصكوك الوطنیــإذا اقتنع المضارب بأن أحد  (ب)

أو تــالف أو بلــي أو مشــوه ، أو أصــبح بحالــة تســتدعي اســتبدال صــك وطنــي 

جدیــد بــه، جــاز للمضــارب  مــع مراعــاة الشــروط العامــة، إصــدار صــك جدیــد 

باالستعاضة عن  الصــك الــوطني القــدیم الــى أي شــخص یقــدم مــا یثبــت كونــه 

 ضیه المضارب . المالك القانوني للصك الوطني المعني بما یرت

  

یجــوز للمضــارب تعلیــق  إصــدار الصــك الــوطني الجدیــد بالشــروط والواجبــات  (ج)

التــي یــرى المضــارب إضــافتها بمــا فــي ذلــك وجــوب  دفــع بــدل تنفیــذ المعاملــة  

 أو تقدیم تعویض عن الخسارة.

 

  

 االسترداد الوجوبي للصكوك الوطنیة 35
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إذا أخـــل أي شـــخص بنـــدا مـــن بنـــود  هـــذه مـــع مراعـــاة هـــذه الشـــروط العامـــة،  (أ) 

أو  5-18الشـــروط العامـــة أو فـــي حالـــة االســـترداد الوجـــوبي  بموجـــب البنـــد  

، یكون للمضارب السلطة والحق  في إجراء االسترداد الوجوبي  7-23البند   

المعنیة شریطة أن یقــوم المضــارب، فــي مثــل الصكوك الوطنیة لكل أو بعض 

لذي یجیزه القانون بدفع مبلغ الى الشــخص المعنــي تلك الحاالت، والى القدر ا

 المعنیة.لصكوك الوطنیة یعادل القیمة عند االسترداد الخاصة  با

  

ُیرســل إشــعار باالســترداد الوجــوبي الــى الشــخص المعنــي بأســرع وقــت ممكــن  (ب)

 عملیًا.

 

 التــي تــم اســتردادهاالصــكوك الوطنیــة یجوز للمضارب أن یطلب ان تعاد إلیــه  (ج) 

 وجوبیا  اللغائها أو تعدیلها  أو التصرف فیها بطریقة أخرى یرتأیه.

 
36 

 

 تصحیح األغالط 

  

إذا تلقى أحد األشخاص مســتندا مــن المضــارب  یحتــوي علــى أغــالط ، وجــب  (أ)

على ذلك الشــخص توجیــه إخطــار خطــي الــى المضــارب  یبــین فیــه التفاصــیل 

 لیًا.الكاملة عن الغلط  وذلك بأسرع وقت ممكن عم

 

إذا كــان المضــارب علــى قناعــة بــأن  أیــة معاملــة تــم تنفیــذها أو أي إجــراء تــم  (ب) 

اتخاذه بموجب هذه الشروط العامة قد تــم تنفیــذها أو اتخــاذه مــن بــاب الغلــط ، 

كـــان مـــن حقـــه الغـــاء المعاملـــة والقیـــام  بكـــل مـــا یـــراه مطلوبـــًا  بصـــورة معقولـــة 

صــالحیاته، یجــوز لــه مــن ضــمن لتصــحیح الغلــط. وبــدون الحــد مــن ســلطاته و 

أو أي الصــكوك الوطنیــة أمــور أخــرى، أن یطلــب أن یعــاد إلیــه أي صــك مــن 

 مستند آخر.

  

إذا تسبب المضارب في وقوع الغلط ،  فكان مســؤوًال عــن أیــة تكــالیف تــرتبطً   (ج)

بتصحیح الغلط إرتباطا مباشرًا أما إذا تسبب صاحب الصك في وقــوع الغلــط، 

جـــــوع إلـــــى  صـــــاحب الصـــــك المـــــذكور بـــــأي تكـــــالیف أو جـــــاز للمضـــــارب الر 

 مصروفات ترتبطً  بتصحیح الغلط  ارتباطا مباشرًا.
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 التعویض من أصول المضاربة
 

 التعویض لصالح شركة الصكوك الوطنیة 37

، مهمـــا كانـــت صـــفتها، وال یكـــون أعضـــاء مجلـــس لشـــركة الصـــكوك الوطنیـــةال تكـــون  

ؤهــا وممثلوهــا وكــل مــن تفوضــه مســؤولین عــن أي إدارتهــا ومســؤولوها وموظفوهــا ووكال

دفعــة تــم أداؤهــا أو عمــل  تــم تنفیــذه علــى الوجــه تســوغه  هــذه الشــروط العامــة، ویكــون 

لهـــا الحـــق فـــي أن تعـــوض مـــن أصـــول المضـــاربة عـــن أیـــة مســـؤولیات أو تكـــالیف أو 

ي هــذه نفقات  تتكبدها بأیة صــفة كانــت فــي تنفیــذ مهامهــا والتزاماتهــا الــواردة والمبینــة فــ

أو التكــالیف أو النفقــات ناشــئة عــن  تقصــیر جســیم أو   ةالنشرة إّال إذا كانــت المســؤولی

 .شركة الصكوك الوطنیةخطأ تعمدي من جانب 

 

 السریة
 

38 
 

 االلتزام بالسریة

 

فیمـــا یتعلـــق بتنفیـــذ شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة ال یجـــوز ألي شـــخص تـــم توظیفـــه لـــدى  

ي هــذه النشــرة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بــأي منفــذ مــن التزاماتهــا ومهامهــا المبینــة  فــ

عــن اســم شــركة الصــكوك الوطنیــة المنافــذ المعتمــدة، االفصــاح ألي شــخص مــن خــارج 

التــي اشــتراها أي شــخص أو القیمــة التــي  الصــكوك الوطنیــة أي صاحب صــك أو عــدد 

 .الصكوك الوطنیةأستردت عن أي صك من 

 

 

 

 صاح عن تلك المعلومات :غیر أن هذا البند ال یحظر اإلف

 

 .لشركة الصكوك الوطنیةإلى المستشارین المحترفین  (أ) 

، بمــا فــي ذلــك لشــركة الصــكوك الوطنیــةالى أي استشاري أو وكیل أو مندوب  (ب) 

شـــركة الصـــكوك المنافـــذ المعتمـــدة، تـــم تعیینـــه أو تكلیفـــه  فیمـــا یتعلـــق بأعمـــال 

 . ووافق على االلتزام بشروط السریةالوطنیة 
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 الى أیة سلطات رقابیة  بما في ذلك الجهات المنوطة بإنفاذ القوانین . (ج) 

 استجابة لما یقضي به  أمر صادر عن المحكمة أو هیئة تحكیم  (د) 

 طبقًا لما یوجبه القانون. (هـ) 

 

 االشعارات واالطالع على النشرة والقانون 

 واالختصاص القضائي

 
39 

 

 االشعارات

 

جیــه التبلیغــات واالشــعارات الــى أصــحاب الصــكوك بجمیــع أو بــبعض الطــرق یجــوز تو  

 :شركة الصكوك الوطنیةالتالیة حسب اختیار 

  

المـــــــــــــدون  بواسطة البرید العادي أو بالبرید العاجل أو بتسلیم الید الى العنوان  (أ)

 في السجل الي صاحب الصك. 

 

                   نیةشركة الصكوك الوطعبر موقع االنترنت الخاص ب (ب) 

)www.nationalbonds.ae.( 

 باإلعالن في جریدتین  تصدران بدولة اإلمارات. (ج) 

  عبر المنافذ المعتمدة أو أي نقاط بیع أخرى بما في ذلك دون حصر  (د) 

 .شركة الصكوك الوطنیةمكاتب وأكشاك 

  

 االطالع على  نشرة اإلصدار  40

 

الصــــكوك النشــــرة علــــى موقــــع  االنترنــــت الخــــاص بشــــركة یمكــــن االطــــالع علــــى هــــذه  

لشــــركة الصــــكوك الرئیســــي المركــــز أو فــــي  )www.nationalbonds.ae( الوطنیــــة

 . الوطنیة
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 التعدیالت وتمدید المدة 41

بخــالف التعــدیالت الطفیفــة التــي تتنــاول مســائل مثــل أخطــاء مطبعیــة أو أي تغییــرات  

تقتضــي مجــرد توجیــه إشــعار فقــط دونمــا حاجــة  أخــرى غیــر معتبــرة فــي األحــوال التــي

ــــى  ــــاه، للمضــــارب أن یقتــــرح إدخــــال تعــــدیالت عل إلجــــراءات االعتــــراض المــــذكورة أدن

-30الشروط العامة (بما في ذلك تمدید المدة على النحو المنصوص علیـــه فــي البنــد 

مـــن الشـــروط العامـــة) وذلـــك بتوجیـــه إخطـــار إلـــى أصـــحاب الصـــكوك المقیـــدین فـــي  1

ما هو في تــاریخ محــدد یســمى (تــاریخ الحصــر) والــذي یجــب أن یســبق تــاریخ السجل ك

اإلخطــار بمــا ال یزیــد علــى ســبعة أیــام. فــإذا قــام، خــالل فتــرة واحــد وعشــرین یومــا مــن 

 %25تاریخ اإلخطار، عدد من أصحاب صكوك یملكون في تاریخ الحصــر مــا یمثــل 

رة، بتنبیـــه المضـــارب المصـــدلصـــكوك الوطنیـــة أو أكثـــر مـــن مجمـــل القیمـــة االســـمیة ل

باعتراضهم على التعدیالت المقترحة (بما في ذلك أي تمدید مقتــرح للمــدة)، فــال تــدخل 

التعدیالت المقترحــة (بمــا فــي ذلــك أي تمدیــد مقتــرح للمــدة) حیــز التنفیــذ. فــإذا لــم یتــوفر 

ذلك النصاب من االعتراضات، یوافق أصــحاب الصــكوك علــى دخــول تلــك التعــدیالت 

ا فــي ذلــك أي تمدیــد مقتــرح للمــدة) حیــز التنفیــذ عنــد انقضــاء فتــرة الواحــد المقترحــة (بمــ

 والعشرین یوما المذكورة، أو في تاریخ آخر یذكر في اإلخطار.

 

ویصدر مراجع الحسابات ما یؤكد فیما إذا وصلت االعتراضات المستلمة إلــى نصــاب 

 المذكور أعاله. %25ال 

 

م أو لــم یــتم قبــول التعــدیالت المقترحــة ویخطر المضارب أصحاب الصــكوك فیمــا إذا تــ

 (بما في ذلك أي تمدید مقترح للمدة). 

 
42 

 
 المطالبات بمواجهة المضارب

 

أو أكثــر مــن مجمــل القیمــة االســمیة  %25إذا قــام عــدد مــن أصــحاب الصــكوك یملــك 

للصكوك الوطنیة المصدرة بإخطــار مراجــع الحســابات كتابــًة باعتقــادهم بــأن المضــارب 

سارة أو مسؤولیة للمضاربة للصكوك الوطنیة وبأنه یتعین على المضارب تسبب في خ

تعــــویض المضــــاربة للصــــكوك الوطنیــــة علــــى النحــــو المنصــــوص علیــــه فــــي الشــــروط 
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العامة، عندها یقوم مراجع الحسابات بالدعوة لعقــد اجتمــاع ألصــحاب الصــكوك خــالل 

لتصــویت بالوكالــة (ثالثــین) یومــا مــن اســتالمه لــذلك اإلخطــار. ویجــب أن یكــون ا 30

مســـموحًا فـــي االجتمـــاع. ویجـــوز لمراجـــع الحســـابات الحصـــول علـــى المشـــورة القانونیـــة 

التي یراها مناسبة. ویقوم المضارب، إذا مــا طلــب منــه مراجــع الحســابات ذلــك، بتزویــد 

مراجع الحسابات بأموال تغطي أجور ونفقات مراجع الحسابات. فإذا قصــر المضــارب 

ت بـــأموال، جـــاز لمراجـــع الحســـابات أن یطلـــب مـــن أصـــحاب بتزویـــد مراجـــع الحســـابا

الصـــكوك الـــذین طلبـــوا عقـــد االجتمـــاع تزویـــده بتلـــك األمـــوال. فـــإذا لـــم یـــتم تـــوفیر تلـــك 

 األموال، ال یكون مراجع الحسابات ملزمًا بمتابعة األمر.

 

یترأس مراجع الحسابات االجتماع الى أن یختــار أصــحاب الصــكوك رئیســا لالجتمــاع. 

ار أصــحاب الصــكوك أیضــا مــن بیــنهم ممــثًال واحــدًا أو أكثــر ویقــررون طریقــة كمــا یختــ

تصــــرفهم فــــي متابعــــة (أو عــــدم متابعــــة) أیــــة مطالبــــة بمواجهــــة المضــــارب وفــــي عقــــد 

اجتماعــات أخــرى. وتصــدر جمیــع قــرارات أصــحاب الصــكوك بأغلبیــة بســیطة بــالرجوع 

 الجتماع أو الممثلة فیه. الى القیمة االسمیة للصكوك الوطنیة المصدرة الحاضرة في ا

 

ویتم قید جمیع التكالیف والمصاریف (المؤیدة بفواتیر صــحیحة) والمتعلقــة بــدعوة وعقــد 

اجتماعـــات أصـــحاب الصـــكوك (بمـــا فـــي ذلـــك أجـــور ومصـــاریف مراجـــع الحســـابات) 

كمصـــــاریف علـــــى المضـــــاربة للصـــــكوك الوطنیـــــة ویســـــتردها المضـــــارب مـــــن أصـــــول 

 المضاربة عند الطلب.
 

ر حكــــم نهــــائي وغیــــر قابــــل لالســــتئناف ضــــد المضــــارب، ُتســــترد التكــــالیف فــــإذا صــــد

والمصـــاریف التـــي أنفقهـــا أصـــحاب الصـــكوك فـــي متابعـــة تلـــك الـــدعوى (بمـــا فـــي ذلـــك 

التكالیف والمصاریف المتعلقة بأي اجتماع ألصحاب الصكوك) من أصول المضــاربة 

لمضــارب قــد ســبق أن إذا لــم تــأمر المحكمــة المضــارب بــرد تلــك المبــالغ وٕاذا لــم یكــن ا

 ردها.

 
43 

 

 البدل التشجیعي السنوي

 

في نهایة كل سنة مالیة یتعین (وبالرجوع إلى أصحاب الصــكوك كمــا فــي نهایــة الســنة 

المالیة) احتساب العائد الربحي ألصحاب الصكوك (بالرجوع إلى نصیبهم فــي األربــاح 
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ســنویا  %3دا ربحیًا بنسبة القابلة للتوزیع). فإذا لم یكن أصحاب الصكوك قد تلقوا عائ

عــن تلــك الســنة المالیــة (بالتناســب إذا اقتضــى األمــر)، فیتعــین دفــع مبلــغ لهــم مــن حــق 

أصـــحاب الصـــكوك فـــي األربـــاح القابلـــة للتوزیـــع (بقـــدر مـــا هـــو متـــوفر) بحیـــث یصـــبح 

 سنویا (بالتناسب إذا اقتضى األمر). %3عائدهم الربحي 

 

ألصــحاب  %3تحقیــق عائــد ســنوي بنســبة  تجنبــًا ألي شــك، لــیس هنالــك تأكیــد یضــمن

الصــكوك كمــا أن دفــع أي مبلــغ إضــافي إلــى أصــحاب الصــكوك علــى الوجــه الموضــح 

 أعاله یخضع دومًا إلى توفر أصول مضاربة كافیة.

 

، عنــدها %3وبعــد أن یتلقــى جمیــع أصــحاب الصــكوك العائــد الربحــي الســنوي بنســبة 

منســوبة ألصــحاب الصــكوك إلــى المضــارب ُیدفع رصید قیمــة األربــاح القابلــة للتوزیــع ال

بمثابة البدل التشجیعي النهائي، ویدفع البدل التشجیعي الســنوي فــي نفــس الوقــت الــذي 

 .2-11ُتدفع فیها الحقوق في األرباح على الوجه الموضح في البند 

 
44 

 

 القانون واجب التطبیق واالختصاص القضائي

 

ألخــرى مــن هــذه النشــرة وتفســر بموجــب تخضع هذه الشروط العامة واألحكــام ا (أ) 

قوانین دبي والقوانین االتحادیة الواجبة التطبیــق فــي دولــة اإلمــارات وذلــك فیمــا 

 ال تتعارض وأحكام الشریعة اإلسالمیة.

  

/ج، تخــتص محــاكم  دبــي دون غیرهــا بالفصــل فــي  أي 44مــع مراعــاة البنــد  (ب)

 نزاع  ینشأ فیما یتعلق بهذه الشروط العامة.

 

، وبنـــاًء علیـــه تحـــتفظ شـــركة الصـــكوك الوطنیـــة/ب لمنفعـــة 44تـــم إدراج البنـــد  (ج) 

أي صـــاحب صـــك أمـــام أیـــة محكمـــة  ةبحـــق مقاضـــاالصـــكوك الوطنیـــة شـــركة 

صــاحب الصــك ذلــك االختصــاص قبــول ال ویقبــل أخــرى تملــك االختصــاص 

 رجوع فیه. 
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