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 حكومة اململكة العربية السعودية

 املاليةممثلة بوزارة 

 

 صكوكبرنامج إصدار 

 

 
 
 -ممثلة بوزارة املالية-"( حكومة اململكة العربية السعودية البرنامج"ويشار إليه فيما بعد بـ ن برنامج إصدار الصكوك )سيمك

 لألنظمة  السعودي من حين آلخرالريال بصكوك  من إصدار
ً
  .والتعليمات ذات الصلةوذلك وفقا

 وتسجل الصكوك  ُتصدر
ً
 اإلصدار ذي الصلةب الخاصةالشروط النهائية في سمية املحددة للصك الواحد بالقيمة ال  إلكترونيا

 لتقديره-للمصدر . "(الشروط النهائية "ويشار إليها فيما بعد بـ )
ً
ويشار إليهم فيما بعد ) أو أكثر لوسيطإصدار الصكوك  -وفقا

 ألحكام وشروط اتفاقية الوسيط األساسية ) الخاصةالشروط النهائية في  تحديدهم"( يتم الوسطاء"بـ 
ً
 قسم نظراوفقا

 اتفاقيات الوسيط األساسية"(. –املعلومات العامة "

اتفاقية  مبني علىالبرنامج  بموجب للصكوك"(( الشروط)" شروط وأحكام الصكوك")كما هو معرف في "إصدار سيكون كل 

وشخص يتم بين املصدر  (م2020يونيو  21)هـ 1441شوال  29 بتاريخ  املبرمة "(الرئيسية الوكالة اتفاقية)"  الرئيسيةالوكالة 

 ."(الصكوك حملة وكيل"إليه فيما بعد بـ  ويشارحملة الصكوك )ل تعيينه كوكيل

تتولد  في الحصول على مبالغ ماليةحق الحملتها لتمنح صكوك ال ، فإنفي شروط وأحكام الصكوك هو موضح بتفصيل أكثركما 

ويمثل كل صك حصة ملكية . الخاصة باإلصدار ذي الصلة (في شروط وأحكام الصكوك معرفةكما هي )أصول الصكوك  من

 متساوية فيما بينهم طوال الوقت دون تفضيل.
ً
رتب هذه الصكوك لحملتها حقوقا  مشاعة في أصول الصكوك، وتُ

 

 الصكوك  تشكل
 
  التزاما

 
عوامل قسم " )انظر  معينةعلى مخاطر  ينطوي في الصكوك  االستثمار املصدر. كما أن  علىمحدودا

 . ("املخاطرة

 

ن تلك الصكوك قد أودعت لدى مركز إيداع األوراق املالية أيقصد باإلشارة في هذا املستند إلى كون الصكوك "مدرجة" إلى 

أو  ،"(السوق فيما بعد بـ " ا)ويشار إليه"( وأدرجت لدى السوق املالية السعودية )تداول( مركز اإليداع)ويشار إليه فيما بعد بـ" 

 بأن. ذي الصلة صدارلل  يتم تحديدهما في الشروط النهائية سوق آخرمركز أو أي 
ً
  صدرللم يتيح البرنامج علما

ً
إصدار  أيضا

. إصدارها دون إيداعها في مركز اإليداع ودون إدراجها في السوق  أومركز اإليداع دون إدراجها في السوق  وإيداعها فيالصكوك 



 

 ب

 

مركز أي أو لدى  مركز اإليداعمودعة لدى أو \ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق ولكل إصدار الشروط النهائية  وستحدد

 .يتم تحديدهما سوق آخرأو 

أو املعدل ومعدل الربح  ،إصدارها وسعر ،الصلة ذات للصكوك السمية القيمة لكل إصدارالشروط النهائية ستحدد كما 

  .ذي الصلة وغيرها من املعلومات املتعلقة باإلصدار ،)بحسب الحال( هامش الربحاملرجعي و 

)كما هم معرفين في شروط وأحكام فقط  ألشخاص املؤهلينيقتصر على ابيع الصكوك  مراعاة أن على حملة الصكوك

دفع أي مبالغ إضافية لحملة باملصدر  يقوم فلن ، وعليهشخص غير مؤهل باسم أيوأنه ل يصح تسجيل الصكوك  الصكوك(،

يتحمل حملة الصكوك مسؤولية و  ،عن أي اقتطاعات مفروضة بموجب األنظمة والقوانين ذات الصلةالصكوك غير املؤهلين 

قد يختار املصدر و  .عليهم بسبب امتالكهم للصكوك املستحقةدفع أي ضريبة على األرباح الرأسمالية أو ضريبة الدخل أو الزكاة 

)دون أن يكون عليه أي التزام بفعل ذلك( دفع هذه املبالغ لحملة الصكوك املؤهلين لتغطية القتطاعات املفروضة بموجب 

 .ة والقوانين ذات الصلةاألنظم

 للبرنامجلل قدر ُيجرى تقييم ائتماني
ً
باإلضافة إلى  الئتماني تقييمال، وفي حال تقييمها فسيتم تحديد جهة صكوك املصدرة وفقا

فإن  ،وفي جميع األحوال. ذي الصلة املتعلقة باإلصدارالشروط النهائية في  الئتماني تقييمبالبعض املعلومات األخرى املتعلقة 

أو  احتمالية أداء دفعات الصكوك  يحددالصكوك كما أنه لالستمرار في تملك توصية بالبيع أو الشراء أو  ل يعد تقييمال

 ذات العالقة. تقييمالأو اإللغاء في أي وقت من األوقات من قبل جهة  أو التعليق للتعديل قابل تقييمالأن  اكم ،هاتوقيت

أو قوانين األوراق املالية السارية في أي ولية من الوليات  1933لعام  الصكوك بموجب قانون األوراق املالية األمريكي تسجللن 

أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل  الصكوكال يجوز طرح ف وعليه، ى داخلهاة األمريكية أو في أي منطقة أخر املتحد

من قانون   حسب التعريف الوارد في النظام إسالوليات املتحدة األمريكية أو ألشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو لصالحهم )ب

األوراق املالية  قانون  في"( إل بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة النظام إساألوراق املالية )وُيشار إليه فيما بعد بـ "

 صفقة ل تخضع لهذه املتطلبات.البيع بموجب  كان إذا أو 1933لعام  األمريكي

مشار  خارجية أي معلومات ويجب كذلك مراعاةعليه  تطرأأي تعديل أو إضافة  يجب مراعاةقراءة هذا املستند وتفسيره  عند

 .ذي الصلة املتعلقة باإلصدارالشروط النهائية  وقراءةمراعاة فيجب  ،ضمن البرنامجإصدار  يخص كلفيما و . هإليها في

 هـ1441ذو القعدة  30بتاريخ وتم تحديثها ، م(2017يوليو  20هـ )الموافق 1438شوال  26 بتاريخصدرت مذكرة المعلومات هذه 
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 إشعار هام

يقر بحسب علمه وبعد بذله  كما ،وفي الشروط النهائية هذه مذكرة املعلوماتيتحمل املصدر مسؤولية املعلومات الواردة في 

 .وفي الشروط النهائية هذه العناية الكافية بصحة املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات

قراءة هذا املستند وتفسيره  عند .الشروط النهائيةو شروط وأحكام الصكوك  األحكام الواردة في سيكون كل إصدار مبني على

إصدار  يخص كلفيما و . مشار إليها فيه خارجية أي معلومات ويجب كذلك مراعاةعليه  تطرأأي تعديل أو إضافة  يجب مراعاة

 .ذي الصلة الشروط النهائية املتعلقة باإلصدار مراعاة وقراءةفيجب ضمن البرنامج، 
 

أو تتعارض ذكرة امل في هذه غير منصوص عليهابشأن البرنامج و تعهدات لم يتم التصريح ألي شخص بتقديم أي معلومات أ

وفي حال تقديم أي  ؛بشأن البرنامج املصدريقدمها أخرى بالبرنامج أو أي معلومات  املتصلةغيرها من الوثائق مع أو  هامع

 صادرة عنعلى أنها معاملتها أل يتم و يجب أل ُيعتمد على هذه املعلومات أو التعهدات ف، بما يخالف ذلكمعلومات أو تعهدات 

 .أحد الوسطاءاملصدر أو 
 

صحة املعلومات  التحقق من من )كما هم معرفين في شروط وأحكام الصكوك( الوكالءو وكيل حملة الصكوك و  الوسطاء يقملم 

أي تعهد ل يقدمون شركاتهم التابعة و الوكالء و وكيل حملة الصكوك و  فإن الوسطاء لذابشكل مستقل. ذكرة املهذه الواردة في 

 .ها ول يتحملون أي مسؤولية عن ذلكأو اكتمالمذكرة هذه املعلومات الواردة في أو ضمان فيما يتعلق بدقة 
 

 قى هذه املستندات أللويجب على من يتإلى تقديم تقييم ائتماني أو أي تقييم آخر، الشروط النهائية ول ذكرة امل هذهل تهدف 

كل مشتٍر محتمل وعلى  . الوكالءأو  الوسطاءأو  أو وكيل حملة الصكوك املصدر قبل منبالشراء  ا توصيةعلى أنه لهانظر ي

 علىمن عدمه بناًء قرار شراء الصكوك  اتخاذوعليه  ،الشروط النهائيةوفي ذكرة امل هذهاملعلومات الواردة في  دراسة صكوكلل

 .هذه الدراسة ما يتوصل إليه بعد

 

واملالي والتجاري شاره الضريبي والقانوني والشرعي مست املشورة منعلى بالحصول محتمل للصكوك  كل مشتر   نحث

 بخصوص املسائل الضريبية والقانونية والشرعية والتجارية املتعلقة بشراء الصكوك.

 

 اإلجراءاتبالنظر في األوضاع أو الشؤون املالية للمصدر خالل فترة  أو الوكالء أو وكيل حملة الصكوك وسيطتعهد أي يل 

بشأن  الصكوكول يقدم أي منهم املشورة إلى أي مستثمر فعلي أو محتمل في الشروط النهائية وأي من ذكرة امل هذهالواردة في 

 .أو الوكالء من الوسطاءأي  وكيل حملة الصكوك أو أي معلومات تصل إلى علم
 

أو بيعها أو تسليمها صحة املعلومات الواردة في  صكوك، أو عرض أي من الشروط النهائية، أو أي ذكرةامل هذهتسليم  يل يعن

عدم حدوث أي تغيير سلبي  ذلك يعني، أو تاريخ تعديلها أو إضافة أي ملحقات إليها، كما ل إصدارهابعد تاريخ  مذكرة املعلومات

املستقبلية  التوقعاتاملالية أو القتصادية أو السياسية، أو األوضاع العامة أو في األوضاع  تغيير سلبي حدوث يؤدي إلى قد ماأو 



 

 د

 

، كما ل يعني صحة املعلومات املتعلقة بالبرنامج بعد ايخ تعديلها أو إضافة ملحقات إليهأو تار ذكرة امل هذهللمصدر منذ تاريخ 

  أو بعد تاريخ املستند الذي تم فيه تعديل هذه املعلومات املقدمة. التاريخ الذي تم تقديمها فيه
 

وبيعها وتسليمها لقيود قانونية في بعض الدول. وبناًء عليه،  صكوكالطرح  وأو الشروط النهائية أذكرة امل هذهقد يخضع توزيع 

أو أي إعالن أو غير ذكرة امل هذهأو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر ول يجوز توزيع أو نشر  الصكوكال يجوز طرح أي من ف

 ووكيل حملة الصكوك يشترط املصدرو . إل بما يتماش ى مع أنظمة وقوانين تلك الدولة ذلك من مواد الطرح في أي دولة

نهائية الطالع بأنفسهم على هذه القيود  شروطي أو أذكرة امل هذهعلى األشخاص الذين تقع بحوزتهم  والوكالء والوسطاء

ألنظمة ، وقد تخضع األمريكي بموجب قانون األوراق املالية مسجلة الصكوك تكون واللتزام بها. وعلى وجه الخصوص، لن 

 .األمريكية الضرائب في الوليات املتحدة وقوانين
 

مة  أوذكرة امل هذهل تهدف  إلى تقديم أساس ألي تقييم ائتماني أو أي تقييم  صكوكالالبرنامج أو بشأن أي معلومات أخرى مقدَّ

 أو دعوة لالكتتاب في الشروط النهائية و ذكرة امل هذهآخر. كما ل تمثل 
ً
توصية  ول تعد تلك املستنداتشرائها  أو الصكوكعرضا

ذكرة يعد كل مستلم ملو . الصكوك أو شراؤهافي كتتاب الب أو الوكالء الوسطاءأو  وكيل حملة الصكوك من جانب املصدر أو

 .غيره()املالي و  لوضع املصدرأنه قد أجرى عمليات التحقق والتقييم الالزمة الشروط النهائية هذه أو أي من  املعلومات

 

 لجميع املستثمرين. وعلى كل مستثمر محتمل في  الصكوكقد ل يكون الستثمار في 
ً
 مناسبا

ً
أن يحدد مدى  الصكوكخيارا

 :مالءمة هذا الستثمار له في ضوء ظروفه الخاصة. وعلى وجه الخصوص، على كل مستثمر محتمل مراعاة ما يلي
 

 الصكوكوما يتضمنه الستثمار في هذه  صكوكأن يكون لديه ما يكفي من املعرفة والخبرة للقيام بتقييم مناسب لل .أ

 في 
ً
 أو ضمنيا

ً
  .أو أي ُملحق يتبعها مذكرة املعلوماتمن مزايا ومخاطر، إضافة إلى تقييم املعلومات الواردة نصا

وتأثير  الصكوكأن تكون لديه القدرة واملعرفة الالزمة لستخدام األدوات التحليلية املناسبة لتقييم الستثمار في  .ب

  ي.لفي سياق وضعه املاتثمارية، وذلك على مجمل محفظته الس الصكوك

 .الصكوكأن يكون لديه ما يكفي من املوارد والسيولة املالية لتحمل جميع املخاطر التي ينطوي عليها الستثمار في  .ج

  .بدقة وأن يكون على دراية بسلوك املؤشرات واألسواق املالية ذات الصلة الصكوكأن يفهم شروط  .د

 )إما بنفسه أو بمساعدة  .ه
ً
مستشار مالي( على تقييم السيناريوهات املحتملة للعوامل القتصادية أن يكون قادرا

  .وأسعار العائد وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل املخاطر ذات الصلة

يم من جانب تخضع األنشطة الستثمارية لبعض املستثمرين ألنظمة ولوائح قانونية استثمارية أو تخضع للمراجعة أو التنظ

( قانونية 1على كل مستثمر محتمل أن يستشير مستشاريه في النواحي القانونية والضريبية لتحديد مدى: )و هيئات معينة. 

( سريان أي قيود أخرى على 3) القروضكضمان ألنواع مختلفة من  الصكوك( إمكانية استخدام 2) الصكوكاستثماره في 

مستشاريها القانونيين أو الجهات التنظيمية املناسبة  استشارة املؤسسات املالية لىع يجبو أو رهنها.  الصكوكعملية شراء 

بموجب جميع القواعد الرأسمالية القائمة على تقدير املخاطر أو القواعد املماثلة  الصكوكلتحديد ماهية التعامل املالئم مع 

 الستثمار في الصكوك لفترة غير محددة. لبد من توقع املستثمر املحتمل إمكانية تحمله ملخاطر املعمول بها.
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 اململكة العربية السعوديةفي  املستثمرينإلى  إشعار 

عطي هيئة السوق املالية أي تأكيد يتعلق بدقة 
ُ
، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة اكتماله أوهذا املستند ل ت

األوراق املالية املطروحة بموجب هذا . ويجب على الراغبين في شراء جزء منههذا املستند أو العتماد على أي تنتج عما ورد في 

، يجب هذا املستند. وفي حال تعذر فهم محتويات الطرحمحل  باألوراق املاليةتحري مدى صحة املعلومات املتعلقة  املستند

 استشارة مستشار مالي ُمرخص.
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املعلومات اإلحصائية وغيرها من املعلوماتعرض   

 عرض املعلومات اإلحصائية

 إلهذه،  مذكرة املعلوماتبيانات تتسم بأكبر قدر ممكن من املوثوقية والتساق في  إليراد الجهدقصارى  على الرغم من بذل

 مع املعايير الدولية. تتفق أسسأن جمع هذه البيانات أو إعدادها قد تم على  علىأي ضمانات  يمكن تقديمل أنه 
 

 بعض املصطلحات واملفاهيم املحددة:

أو املوضح لها في  لها في "شروط وأحكام الصكوك"املعنى املوضح  مذكرة املعلومات لم تعر ف فياملستخدمة التي  للعبارات يكون 

 :فيكون للعبارات التالية املعاني املوضحة لها كما يلي . باإلضافة إلى ذلك،مواضع أخرى في مذكرة املعلومات

 السعودية. العربية اململكة ة":اململك" أو "السعودية" •

 السعودية. العربية اململكة حكومة :"الحكومة" •

 .للتقريب املذكرة هذه ة الواردة فيخضعت بعض األرقام والنسب املئوي

 العمالت وأسعار الصرف

 :املعاني املوضحة لها كما يلييكون للعبارات التالية 

 السعودية. العربية للمملكة الرسمية العملة السعودي، الريال ":س.ر"و "الريال"و "السعودي "الريال 

      الحالي. الوقت في األمريكية املتحدة للوليات الرسمية العملة األمريكي، الدولر: "الدوالر"و "األمريكي "الدوالر 

دولر أمريكي، وقد اعتمد سعر  1.00ريال سعودي =  3.75سعر صرف ثابت قيمته بالريال السعودي بالدولر األمريكي  تم ربط

 هذه، عند تحويل الدولر األمريكي إلى الريال السعودي والعكس، ما لم ُيذكر خالف ذلك. مذكرة املعلوماتالصرف هذا، في 

 

 العبارات املستقبلية

مث . ويمكن الستدلل على هذه العبارات ت مستقبلية"هذه "عبارا مذكرة املعلوماتفي ل بعض البيانات املحددة الواردة قد تُ

ر" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يتوقع" أو "يعتزم" أو "قد مثلاملستقبلية عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية  ِّ
" "يرى" أو "ُيقد 

عند أو  ،و الصيغ النافية لكل حالة مما سبق أو الصيغ البديلة لها أو املصطلحات املماثلة، أأو "سوف" أو "يسعى" أو "ينبغي"

 الستراتيجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو النوايا املستقبلية. التطرق إلى 

إلى الخطط  والتي تستندالعبارات املستقبلية ل تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات املتعلقة باعتقادات املصدر وتوقعاته 

ملا تتضمنه طبيعتها املستقبلية من مخاطر  جوهري والتقديرات والتوقعات الحالية، وعليه فيجب أل يتم العتماد عليها بشكل 

 والتي قد تتغير بشكل جوهري مبنية على األ حيث أنها 
ً
  .وضاع السائدة حاليا



 

 ز

 

 عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو بأي متطلبات نظاميةودون اإلخالل 
ً
 - تعديالت، ُيخلي املصدر مسؤوليته صراحة

تغيير في التوقعات الواردة لتعكس أي ذكرة امل هذهواردة في العبارات مستقبلية ال على -هذه  مذكرة املعلوماتبعد تاريخ إصدار 

 .بها أو أي تغيير يطرأ على األحداث أو األوضاع أو الظروف التي تستند إليها أي من هذه العبارات املستقبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ح

 

  جدول املحتويات
 

 

 رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                

 1 ..................................................................................................................................................................................ملخص البرنامج ......

 6 .......................................................................................................................................................هيكلة الصكوك والتدفقات النقدية 

 9 .........................................................................................................................................................................................عوامل املخاطرة

 13 ......................................................................................................................................................................... شروط وأحكام الصكوك

 49 ........................................................................................................................................................................................الشروط النهائية

 53 ............................................................................................................................................................... الصكوك متحصالتاستخدام 

 54 .......................................................................................................................................................... اقتصاد اململكة العربية السعودية

 55 ......................................................................................................................................................................................... معلومات عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 ملخص البرنامج

 ملخص البرنامج الوارد في هذا القسم  ل يعد
ً
ول يغني عن قراءة هذه املذكرة بشكل كامل باإلضافة إلى الشروط  شامال

شروط وأحكام في  املحددةذات املعاني  في هذا القسمكون لأللفاظ والعبارات الواردة وي .إصدار بكل الخاصةالنهائية 

ذي الصلة من شروط الصكوك والتي تم تضمينها في هذه املذكرة. وتكون اإلشارة إلى رقم أي شرط أدناه إشارة للشرط 

 .وأحكام الصكوك

 

وزارة املالية.بحكومة اململكة العربية السعودية ممثلة  :املصدر  

 صكوك.برنامج إصدار  :الوصف

 البرنامج غير محدود بقيمة معينة. :البرنامج قيمة

  معينشخص   :وكيل حملة الصكوك
ً
 .الصكوك بموجب "اتفاقية الوكالة" ةحملل وكيال

 معين شخص  :الدفعاتمسؤول 
ً
لدفعات بموجب "اتفاقية إدارة عن ا مسؤول

 .الدفعات"

  ،يعينه املصدر ألحد إصدارات الصكوك وسيطأي  :الوسطاء
ً
وفقا

املعلومات " قسم نظرالشروط اتفاقية الوسيط األساسية )

."(الوسيط األساسيةاتفاقيات  –العامة   

 .تصدر الصكوك بالريال السعودي :                                                                                               العملة

دار الصكوك من خالل سلسلة من اإلصدارات سيتم إص اإلصدارات:

 املتفرقة.

شروط وأحكام الصكوك  يخضع كل إصدار ضمن البرنامج إلى :الشروط النهائية

 الخاصة بذلك اإلصدار. الشروط النهائيةإلى باإلضافة 

( 1: )وفق أي من الخيارات اآلتيةإصدار الصكوك  للمصدر يجوز  اإلدراج والتداول:

أو أي مركز أو  ،إيداعها في مركز اإليداع، وإدراجها في السوق 

ز ( إيداعها في مرك2في الشروط النهائية. ) يحددان سوق آخر

( إصدارها دون إيداعها في 3اإليداع دون إدراجها في السوق. )

الشروط النهائية  وستحدد. ز اإليداع ودون إدراجها في السوق مرك

أو مودعة \لكل إصدار ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق و

 مركز اإليداع.لدى 

صدر  هيئة الصكوك:  الصكوك  تُ
ً
املحددة سمية بالقيمة ال  وتسجل إلكترونيا

، ويمثل الصك الشامل املودع لدى وكيل حملة للصك الواحد

الصكوك كافة صكوك اإلصدار السارية والقائمة باإلضافة إلى 
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 لجميعتمثيل ملكية حملة الصكوك في أصول الصكوك. ويحق 

حملة الصكوك التقدم للمسجل بطلب الحصول على ما يثبت 

 .ملكيته للصكوك

األوراق املالية )في حال تم تحديده كمسجل في مركز إيداع   املسجل:

 .الشروط النهائية(

 عن  سيكون   السجل:
ً
 ألحكام  سجل ملكية الصكوكاملسجل مسؤول

ً
وفقا

شخص في هذا السجل اتفاقية التسجيل، ول يحق تسجيل أي 

 مالم يكن 
ً
. شخصا

ً
 مؤهال

ومتساوية في أصول تمنح الصكوك لحملتها حقوق ملكية مشاعة  :حالة الصكوك

 متساوية فيما بينهم طوال  ،الصكوك
ً
رتب لحملتها حقوقا

ُ
وت

التزامات املصدر الواردة في وتشكل  .الوقت دون تفضيل

 ةغير ثانويعلى املصدر  مباشرة مستندات الصكوك التزامات

. كما تمنح الصكوك لحملتها حق ةأو مضمون ةوغير مشروط

 متساوية مع الرجوع املحدود على املصدر كما 
ً
تمنحهم حقوقا

)مع مراعاة أي التزامات يكون لها  بقية ديون والتزامات املصدر

)
ً
الصكوك  )حالة 1-4وذلك وفًقا ألحكام الشرط  أولوية نظاما

 .حالة الصكوك( –ق الرجوع املحدود وحق املقاصة وح

يقتصر حق حملة الصكوك في الرجوع على املصدر بمطالبته   حق الرجوع املحدود:

 لوثائق الصكوك وذلك عند حلول تاريخ 
ً
بالقيام بالتزاماته وفقا

السترداد الجزئي أو خيار حملة الصكوك أو السترداد أو تاريخ 

وفيما عدا ذلك لن يكون لحملة تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، 

أي من أصوله أو أصول  في ى املصدرحق الرجوع عل الصكوك

)حالة الصكوك وحق املقاصة وحق  3-4. انظر الشرط املضاربة

 حق الرجوع املحدود(. –الرجوع املحدود 

يلي: )أ( حصة وكيل حملة الصكوك  صكوك مماالتتكون أصول   أصول الصكوك:

تقييمها  والتي يتم( في أصول املضاربة )ملصلحة حملة الصكوك)

ا للشرط  . )ب( حقوق وكيل أصول املضاربة( -الصكوك) 2-5وفقً

 حملة الصكوك( بصفته بائعملصلحة حملة الصكوك )
ً
في عملية  ا

 ن البيع املؤجل( وبقية حقوقه وفقاملرابحة )ويدخل فيها ثم
ً
 ا

لتفاقية املرابحة الرئيسية. )ج( حقوق وكيل حملة الصكوك 

كوك غ املوجودة في حساب الصبموجب وثائق الصكوك. )د( املبال
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بموجب  التجميع. )هـ( الدفعات املستحقة على املضارب وحساب

اتفاقية املرابحة بموجب  املشتري  وعلى اتفاقية املضاربة

 الرئيسية.

 وزارة املالية.باململكة العربية السعودية ممثلة   املضارب:

 3-5أصول املضاربة( والشرط  –)الصكوك  2-5انظر الشرط   اتفاقية املضاربة:

 تصفية املضاربة(. –)الصكوك 

 وكيل حملة الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك(.  البائع:

 اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة املالية.  املشتري:

 5-5عمليات املرابحة( والشرط  –)الصكوك  4-5انظر الشرط   اتفاقية املرابحة:

 املشاركة في شراء السلع(. –)الصكوك 

، الصلة ذاتالشروط النهائية  في املحدد بالسعرالصكوك  تصدر  اإلصدار: سعر 

  وسعرويتولى املصدر تحديد حجم 
ً
الصكوك املصدرة وفقا

 لظروف وأوضاع السوق في حينه.

 .ذات الصلةالشروط النهائية  املحددة في القيمة يكون لكل صك  :الصك قيمة

ستحقها حملة التوزيع الدوري التي ييتم احتساب مبالغ   مبالغ التوزيع الدوري:

وعلى األسس املحددة شروط وأحكام الصكوك الصكوك وفًقا ل

 .ذات الصلةالشروط النهائية  في

 .ذات الصلةالشروط النهائية يحدد تاريخ استحقاق الصكوك في   :انتهاء الصكوك\استحقاقتاريخ 

سيتم مع مراعاة أي شراء وإطفاء للصكوك أو أي استرداد مبكر،   اإلنهاء:

  السميةاسترداد الصكوك بقيمتها 
ً
 لآلليةفي التواريخ ووفقا

 .ذات الصلةالشروط النهائية املحددة في 

طريقة السترداد على هيئة أقساط في الشروط  ددتإذا ُح   االسترداد الجزئي للصكوك:

في  لحملة الصكوك الحق ، فسيكون ذات الصلةالنهائية 

ال في تواريخ السترداد الجزئي ذات املرأس  أقساطالحصول على 

ويتم في هذه  ،في الشروط النهائية( بحسب ما هو محددالصلة )

قساط أ قيمةالحالة استرداد جزء من صكوك اإلصدار بقدر 

رأس مال الصكوك املدفوعة لحملة الصكوك )ويتم تخفيض 

 لذلك السميةإجمالي القيمة 
ً
 دفع بعد لصكوك اإلصدار وفقا

، وذلك دون اإلخالل بحالت السترداد املبكر األخرى (ذلك املبلغ
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 والشراء واإلطفاء. 

يجوز استرداد الصكوك قبل التاريخ املحدد لستحقاقها بناء على  االسترداد االختياري:

ص على ذلك في وذلك  رغبة املصدر أو حملة الصكوك
ُ
في حال ن

 .الشروط النهائية ذات الصلة

تضمنت اتفاقية الوكالة أحكام عقد اجتماعات حملة الصكوك،   اجتماعات حملة الصكوك:

ا للتفصيل الوارد في الشرط 
ً
)اجتماعات حملة  1-14وذلك وفق

 اجتماعات حملة الصكوك(. –الصكوك والتعديل 

تباع الصكوك لألشخاص املؤهلين الذين يجوز تسجيلهم كحملة  الضرائب: 

للصكوك، ول يتعين على املصدر دفع أي مبالغ إضافية لحملة 

بموجب  ةمفروضات أي اقتطاععن الصكوك غير املؤهلين 

ويكون حملة الصكوك مسؤولين  .ذات الصلة األنظمة والقوانين

انت سواء ك  ملكيتهم للصكوكتفرض نتيجة  ضرائبعن أي 

قد يختار املصدر و  .ضرائب رأس مالية، أو ضرائب دخل، أو زكاة

)دون أن يكون عليه أي التزام بفعل ذلك( بدفع هذه املبالغ 

لحملة الصكوك املؤهلين لتغطية القتطاعات املفروضة 

 .بموجب األنظمة والقوانين ذات الصلة

( اتفاقية أ) اإلصدارات،، فيما يتعلق بكل إصدار من وتعني    وثائق الصكوك:

( د( اتفاقية التسجيل )ج) الرئيسية ( اتفاقية الوكالةباملضاربة )

وكل عقد  ( اتفاقية املرابحة الرئيسيةهـاتفاقية إدارة الدفعات )

 ( الصكوك )وتشمل الصك الشامل(.و) من عقود املرابحة

لألنظمة السارية في اململكة العربية  الصكوك ووثائقها تخضع  القانون واجب التطبيق:

 على ضوئها.تفسر و  السعودية

بموجب هذا البرنامج املصدرة  قد تكون إصدارات الصكوك  االئتماني: تقييمال

 مصنفة 
ً
فة، فسيتم ذكر وكالة الإذا و ، ائتمانيا  تقييمكانت مصن 

من معلومات في  تقييموما يتعلق بال تقييمالئتماني املصدرة لل

 .ذات الصلةالشروط النهائية 

ينطوي الستثمار في الصكوك على عدد من املخاطر التي يتعين  عوامل املخاطرة: 

قسم انظر ) معرفتهاعلى املستثمرين املحتملين في الصكوك 

 ."(عوامل املخاطرة"
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والتدفقات النقدية هيكلة الصكوك   

 للتدفقات النقدية األساسية  الصكوكهيكلة رسم مبسط ل يوضح هذا القسم
ً
 لصكوكلووصفا

ً
ول  . ول يعد هذا القسم شامال

كذلك و  وتدفقاتها النقديةبنود وثائق الصكوك وشروط وأحكام الصكوك للحصول على وصف متكامل للصكوك  يغني عن قراءة

 قراءة في هذا القسممعاني املصطلحات الواردة عرفة مل
ً
  كاملةذكرة امل هذه. ويجب على املستثمرين أيضا

ً
فيما يتعلق  خصوصا

 ".عوامل املخاطرةاملوضحة في قسم " عوامل املخاطرةب
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 هيكلة الصكوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساسية التدفقات النقدية

 الصكوك إصدار  متحصالت

في  ذات الصلة الكتتاب في الصكوك مبالغبإيداع  إصدار من اإلصدارات صكوك كل يقوم حملة الصكوك في تاريخ إصدار

َبله  باسمالحساب حساب بنكي لدى وكيل  ويشار إلى هذا الحساب )وكيل حملة الصكوك )ملصلحة حملة الصكوك( ويدار من قِّ

1المورد   

 شراء السلع

سعر تكلفة شراء 

 السلع

 وكيل حملة الصكوك

الصكوكحساب متحصالت      للمصدرحساب الصكوك                           
 

 حملة الصكوك

  اتفاقية الوكالة

حكومة المملكة العربية السعودية 

ممثلة بوزارة المالية )بصفتها 

 مشتري(

 

 عملية المرابحة

 ثمن البيع المؤجل بيع السلع

2المورد   

 بيع السلع

 متحصالت بيع السلع

المملكة العربية السعودية حكومة 

ممثلة بوزارة المالية )بصفتها 

 مضارب(

اتفاقية 

 المضاربة

 أرباح المضاربة رأس مال المضاربة

  المبلغ المطلوب متحصالت اإلصدار
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 لوثائق الصكوك.  (الصكوك" متحصالتحساب "فيما بعد بـ 
ً
 ؛وبناًء على تعليمات املصدر ويقوم وكيل حملة الصكوك وفقا

 :بحسب اآلتيالصكوك  متحصالتباستخدام املبالغ املوجودة في حساب بالستحواذ على أصول الصكوك 

 ل )أو ألمر املضارب( دفع رأس مال املضاربة للمضارب .أ
ً
يقوم املضارب باستثمار هذا املبلغ في أصول املضاربة وفقا

من أصول املضاربة وذلك بعد خصم  املتحققة للمضارباإليرادات  ضاربة منوتتكون إيرادات امل لتفاقية املضاربة.

الصكوك  "(، ويشار إلى حصة وكيل حملةإيرادات املضاربة)" التكاليف املباشرة والتكاليف املتعلقة بأنشطة املضاربة

 للمال )
ً
 "(.أرباح املضاربةبـ )" هذه اإليرادات  فيحملة الصكوك(  ووكيلبصفته ربا

يتم لشراء سلع محددة ( "رأس مال املرابحة"الصكوك )والذي يمثل  متحصالتاستخدام الرصيد املتبقي في حساب  .ب

بثمن مؤجل متفق عليه في إشعار  )بصفتها املشتري( وزارة املاليةببيعها على حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة 

 لتفاقية املرابحة الرئيسية )ويشار إلى الثمن املؤجل بـ  الطرفين وذلك بينإشعار القبول املتبادل عرض الشراء و 
ً
وفقا

 "(.عملية املرابحة"، ويشار إلى عملية املرابحة املكتملة بـ"ثمن البيع املؤجل"

 دفع مبالغ التوزيع الدوري

 لتفاقية املضاربة،املضاربيقوم 
ً
 املتحققةالتوزيع الدوري باحتساب إيرادات املضاربة  السابق لتاريخ العمل يومفي  ، وفقا

 قبل يوم وتنضيضهااملضاربة وذلك بتثمين املضارب ألصول خالل فترة التوزيع الدوري ذات العالقة 
ً
 حكميا

ً
واحد  عمل تنضيضا

)ويشار إلى هذا  فتري في حساب د من إيرادات املضاربة أرباح املضاربةيقوم املضارب بإيداع  الدوري، ثممن تاريخ التوزيع 

  . ("حساب التجميع"الحساب بـ 

 يقوم املضارب في يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري باستخدام املبالغ املوجودة في حساب التجميع لدفع املبلغ املطلوبو 

الغ املوجودة في كفاية املبوفي حال عدم  تاريخ التوزيع الدوري.لسداد مبلغ التوزيع الدوري املستحق في  إلى حساب الصكوك

من إجمالي رصيد  مساٍو لذلك النقص جزءفيقوم املصدر )بصفته املشتري( بدفع  املطلوبلسداد كامل املبلغ حساب التجميع 

. وفي إلى حساب الصكوك ثمن بيع املرابحة املؤجل املستحق في تاريخ دفعة ثمن البيع املؤجل املتزامنة مع حصول هذا النقص

( بدفع جزء املطلوبلسداد كامل املبلغ  املوجودة في حساب الصكوك كفاية املبالغحال عدم 
ً
 فيقوم املصدر )بصفته مضاربا

 إلى حساب الصكوك. من حصة وكيل حملة الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك( في أصول املضاربة مساٍو لذلك النقص

يقوم فس ،تكون على هيئة أقساطسطريقة دفع ثمن البيع املؤجل حددت الشروط النهائية أن في حال ووباإلضافة إلى ذلك، 

 إلشعار  املؤجل بدفعدفع ثمن البيع  تواريخكل من املشتري في 
ً
الجزء الحال وواجب الدفع من ثمن البيع املؤجل إلى البائع وفقا

 لتفاقية املرابحة الرئيسيةتأكيد شروط املرابحة 
ً
م وفقا

 
ويشار إلى هذا املبلغ بـ ) )وذلك بدفع املبلغ إلى حساب الصكوك( املسل

 ."(قسط سداد ثمن البيع املؤجل"

 لتفاقية املرابحة الرئيسية
ً
% من إجمالي 85ما نسبته فلن يتجاوز ثمن البيع املؤجل واجب الدفع من قبل املصدر  ،ووفقا

 .في حينه والساريةالقائمة  العالقة اتذ إلصدار الصكوك السميةالقيمة 

 الدفع عند استرداد الصكوك
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 .(الصكوك استرداد) 11لشرط في الحالت املحددة في اأي اصدار من إصدارات الصكوك  يسترد

بموجب اتفاقية املرابحة عليه  املستحقةاملبالغ  جميعتاريخ السترداد ذي العالقة بدفع من  قبل يوم عمل واحد يقوم املشتري و 

 .املستردةالصكوك  بشأنوذلك فيما يتعلق بعمليات املرابحة املبرمة  لصكوكالحساب الرئيسية 

والتي تمثل قيمة ) التصفيةمتحصالت  يستخدم ثم، العالقةفي تاريخ السترداد ذي  املضارب املضاربة صفييُ  ،باإلضافة إلى ذلك

لسداد أي مبالغ مستحقة وغير  (حملة الصكوك( في أصول املضاربة في ذلك الوقت ملصلحةحصة وكيل حملة الصكوك )

تغطية أي ل الالزمالقدر ب)وذلك  تاريخ السترداد واحد منقبل يوم عمل إلى حساب الصكوك وذلك  السترداد تاريخ فيمدفوعة 

 .(عجز

 حساب الصكوك

 لشروط اتفاقية إدارة الدفعات
ً
ومبلغ السترداد  ،ورأس مال الصكوك ،بدفع مبلغ التوزيع الدوري ؛يقوم مسؤول الدفعات وفقا

التي من املبالغ وذلك صكوك الرأس مال الصكوك )بحسب الحال( إلى حملة  ومبلغ قسط ،ومبلغ التوزيع الدوري الجزئي ،املبكر

 لشروط وثائق الصكوك، وشروط وأحكام ذي الصلة اإلصدار ب الخاصوقت آلخر في حساب الصكوك  من تودع
ً
وذلك وفقا

 . ذات الصلة الشروط النهائيةو  ،الصكوك

 

 

 

 

 

 

 

 املخاطرة عوامل

سوى املستثمرين الذين هم على  الصكوكُيقدم على شراء يجب أل خاطر، وعليه عدد من املعلى  الصكوكتنطوي عملية شراء 

دراية تامة بطبيعة اململكة العربية السعودية بشكل عام ويتمتعون باملعرفة والخبرة الالزمة في املسائل املالية واألعمال التجارية 

ستثمار ومزاياه. وينبغي على املستثمرين املحتملين قبل اتخاذ قرار ال  الصكوكمما يمكنهم من تقييم مخاطر الستثمار في 

هذه، وعلى وجه الخصوص، عوامل املخاطرة املبينة أدناه، وذلك  مذكرة املعلوماتفي  الواردةالطالع بعناية على كافة املعلومات 
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التحقق بأنفسهم، وبالشكل الذي  صكوكفي ضوء ظروفهم املالية وأهدافهم الستثمارية. كما ينبغي على املشترين املحتملين لل

 فيم
ً
 .الوسطاءأو  املصدر، دون العتماد في ذلك على الصكوكا يتعلق بتلك يرونه مناسبا

إصدار قد يكون لها تأثير على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب  ممكنة الوقوعهي حالت  يرى املصدر أن العوامل التالية

لعوامل التي ابيان فقد تم . باإلضافة إلى ذلك، ، دون أن يمكنه تحديد مدى احتمالية وقوعها من عدمهالصكوك ذي الصلة

 .الصكوكتقييم مخاطر السوق املرتبطة بليرى املصدر أنها جوهرية 

الستثمار ب املتصلة املتعلقة بهيكل الصكوك ومخاطر السوق املبينة فيما يلي تمثل املخاطر األساسية  املخاطريرى املصدر أن و 

ال يقر وعليه، ف .نتج عن أسباب أخرى غير ذلكقد ت الصكوكب خاصةغير أن عجز املصدر عن سداد أي مبالغ  الصكوك،في 

على املستثمرين املحتملين قراءة املعلومات ، و الصكوك تملكاملصدر بشمولية املعلومات املقدمة فيما يلي بخصوص مخاطر 

 .هذه، لتكوين وجهات نظرهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري  مذكرة املعلوماتاملوضحة في مواضع أخرى من 

 املضاربة بأصول مخاطر تتعلق 

 السميةإجمالي القيمة من  %67 يتجاوز  بما لالصكوك ) متحصالتاملضاربة، سيتم استثمار جزء معين من  يةاتفاقبموجب 

 للصدار ذي الصلة
ً
  ( استثمارا

ً
املستحقة إلى حملة  املبالغ لسداد ليستخدم ربح تحقيقبهدف  املصدر وذلكفي أنشطة  مباشرا

أو  ،املالية أو القتصادية أو السياسية لظروفقد يؤدي إلى ذلك( لأي حدث أو ) حصول أي تغيير سلبيوفي حالة  .الصكوك

املتحققة  واألرباحاملضاربة  أصول  قيمة علىذلك قد يؤثر  فإن الستثمارذلك ب املتعلقة الشؤون العامة أو التطلعات املستقبلية

  ؤثرقد ي مماا منه
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
بالنسبة إلصدار الصكوك املتوقعة املبالغ الوفاء بالتزاماته بسداد  على قدرة املصدر على جوهريا

 .ذي الصلة

  أصول يتم تحديد قيمة سعليه ف، و ألصول املضاربةيتم إجراء أي تحقق أو تقييم مستقل لن 
ً
 املضاربة من قبل املصدر وفقا

قيمة  ذلك قد يؤثر على فإن األسبابسبب من  ألياملضاربة  ألصول ملصدر وفي حال عدم دقة تقييم ا .لسلطته التقديرية

  ؤثرقد ي ممامنها  املتحققة واألرباحاملضاربة  أصول الستثمارات في 
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
الوفاء بالتزاماته  على قدرة املصدر على جوهريا

 .(الصكوكقيمة رأسمال دفع )بما في ذلك قدرة املصدر على بالنسبة إلصدار الصكوك ذي الصلة املبالغ املتوقعة بسداد 

ستحق املثمن البيع املؤجل  أنوالتي تقض ي ب شروط اتفاقية املرابحة الرئيسيةعلى ضوء تقييم املخاطر املذكورة أعاله  يجبكما 

القائمة  ذات الصلة للصكوك السميةإجمالي القيمة  من٪ 85تجاوز في أي وقت ي لن بموجب عمليات املرابحة املصدر على

 .والسارية في حينه

 املرابحة اتمخاطر تتعلق بعملي

املخاطر التشغيلية املرتبطة بملكيته للسلع وذلك بعد شرائها من البائع وقبل بيعها لطرف ثالث مستقل،  سيتحمل املصدر

 يلي: ما -على سبيل املثال ل الحصر -وتشمل هذه املخاطر

 قدرة املصدر في الحصول على السلع. .1

 املخاطر املتعلقة بالضرائب املفروضة على هذه السلع. .2
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 أثناء نقلها أو تخزينها تقلل من قيمتها.ألضرار  السلعقد تتعرض  .3

للمساءلة القانونية أو التلوث مما قد يعرضه  أو تسريبكال بيئية بأضرار للسلع نقله أو املصدر تخزين يتسبب قد .4

 ملخالفته ألنظمة وقوانين البيئة ذات العالقة
ً
 .يعرضه للجزاءات املالية نظرا

 التلف.التخريب أو  أو للسرقة السلع عرضتتقد  .5

 عن خارجة أخرى  كارثية أحداثو حرائق أو أي أ طبيعية كوارث وأ تخريبية هجمات نتيجة تلفقد تتعرض السلع لل .6

 .املصدر إرادة

يؤثر  قد منها أي وقوع فإنالسلع،  على تأمينال عن طريق بالكامل تغطيتها أو املخاطر هذه خفض على القدرة عدم حال وفي

 على قيمة هذه السلع وعلى قدرة املصدر على بيع هذه السلع لطرف ثالث 
ً
التزاماته  على قدرته على أداءمما قد يؤثر بدوره سلبا

 .وإصدار الصكوك ذي الصلةاملرابحة  الرئيسية وعمليات املرابحة اتفاقية بموجب( بما فيها اللتزامات املالية)

 مخاطر مرتبطة بالصكوك بشكل عام

 محدودية الرجوع على املصدر

 لوثائق الصكوك وذلك عند حلول تاريخ 
ً
يقتصر حق حملة الصكوك في الرجوع على املصدر بمطالبته بالقيام بالتزاماته وفقا

  .أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي السترداد أو تاريخ السترداد الجزئي أو خيار حملة الصكوك

 لوثائق الصكوك بالدفع التزاماتهالرجوع على املصدر مباشرة لتنفيذ حق وكيل حملة الصكوك ويكون ل
ً
يكون ، دون أن وفقا

 أحكاممع مراعاة  ،أخل بذلكو أقصر  قدوكيل حملة الصكوك يكن  مالم لحملة الصكوك حق الرجوع على املصدر مباشرة

ل يجوز ألي حامل صكوك بعد التنفيذ على أصول و  .في جميع األحوال )التنفيذ وممارسة الحقوق(2 -)ب(-13م الشرط رق

 للشرط الصكوك أو تسييلها 
ً
أي  ( اتخاذاستخدام اإليرادات -الصكوك) 6-5وتوزيع صافي إيرادات أصول الصكوك وفقا

صدر لسترداد أيإجراءات قانو 
ُ
مبالغ في استالم أي أي حق ملة الصكوك لح ول يكون مبالغ تتعلق بالصكوك،  نية أخرى ضد امل

 ها.بقد تم الوفاء تجاه حملة الصكوك  بموجب الصكوك ، وتعتبر التزامات املصدربها أو املطالبة أخرى غير مدفوعة لهم

ول يقدم  .في أي من أصوله أو أصول املضاربة ى املصدرحق الرجوع عل لحملة الصكوكبخالف ما ذكر أعاله، فلن يكون و 

 لتغطية التنفيذ عليها من أويلها تسي أصول الصكوك أو من املتحصلة مناملصدر أي ضمانات أو تأكيدات على كفاية املبالغ 

 .بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة املتوقعةكافة املبالغ 

 بشكل مبكراسترداد الصكوك  امكانية

 
ً
 مبكرا

ً
 للشرط  بشكل كامل قد يمتلك املصدر خيار استرداد الصكوك استردادا

ً
 (خيار السترداد -استرداد الصكوك ) 2-11وفقا

حيث ذات الصلة القيمة السوقية للصكوك  وفي هذه الحالة فقد تتأثر .الشروط النهائيةفي  ى ذلكوذلك في حال تم النص عل

. وذلك خالل الفترة التي يحق فيها للمصدر استرداد الصكوك بشكل مبكر مبلغ السترداد املبكر ل تزيد بشكل كبير عنيتوقع أ

أقل  بكلفة التمويل املطلوبمن الحصول على  إن تمكن باسترداد الصكوك بشكل مبكرحقه املصدر  يمارسومن املتوقع أن 
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، وفي هذه الحالة. السترداد(عند  على املصدراملبالغ اإلضافية املستحقة  وغير ذلك من) الخاص بتلك الصكوك الربحمن معدل 

 بمعدل ربح فعلي يصل إلى معدل الربح على الصكوك السترداد متحصالتمن إعادة استثمار  (بشكل عام)املستثمر لن يتمكن 

ينبغي للمستثمرين املحتملين النظر  فلذلك ها بمعدل أقل من ذلك بكثير.استثمار  يكون له فقط، وقد املستردة استرداد مبكر

 .حينالستثمارات األخرى املتاحة في ذلك الفي ضوء في مخاطر إعادة الستثمار 

افقة جميع  إمكانية تعديل أو التنازل عن بعض شروط وأحكام الصكوك أو بعض بنود وثائق الصكوك دون الحاجة إلى مو

 حملة الصكوك

أنه يجوز لوكيل حملة الصكوك )بالنيابة عن حملة الصكوك( املوافقة على أي تعديل دون  على الرئيسيةاتفاقية الوكالة  تنص

وبعد موافقة  اتفاقية الوكالة الرئيسيةالحاجة إلى موافقة حملة الصكوك )مع مراعاة بعض الستثناءات املنصوص عليها في 

أو  شروط وأحكام الصكوكقع او محتمل بأي من املصدر على هذه التعديالت(، أو منح التنازلت أو القبول بأي اخالل وا

على أنها حالة إخالل  قائمةبأي وثيقة صكوك أخرى، أو أن يقرر أنه لن يتعامل مع حالة إخالل  أو  اتفاقية الوكالة الرئيسيةب

لشروط وذلك في حال قناعته بعدم تأثيرها السلبي بشكل جوهري على حملة الصكوك ومصالحهم، أو القبول بأي تعديل 

من وثائق الصكوك على أن يكون هذا التعديل بحسب رأي أي  أو الوكالة الرئيسيةمن أحكام اتفاقية  أو أليٍ  وأحكام الصكوك

 أو أن يتم القيام به 
ً
 ثانويا أو فنيا

ً
لتعديل خطأ ظاهر أو ألجل اللتزام وكيل حملة الصكوك ذا طابع شكلي أو أن يكون تعديال

 .صلةالامللزمة ذات والقوانين باألنظمة 

اتفاقية الوكالة "تعديل الشروط األساسية" )كما تم تعريفه في  يتعلق بـباإلضافة إلى ذلك، يستلزم تعديل أو أخذ أي اجراء 

ل يقل عن بموافقة ما  صكوك اإلصدار ذي الصلةفي اجتماع منعقد بشكل صحيح لحملة غير عادي قرار إصدار ( الرئيسية

شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون ما ل يقل  حضور  الجتماعهذا لعقد ويبلغ النصاب )في الجتماع  املمثلةثالثة أرباع األصوات 

 والسارية القائمة  صكوك اإلصدارعن ثلثي إجمالي القيمة السمية ل
ً
في ذلك التاريخ، فيما يبلغ نصاب أي اجتماع مؤجل شخصا

 أو أكثر ممن
ً
 .(في ذلك التاريخ والسارية القائمةصكوك اإلصدار عن ثلث إجمالي القيمة السمية ل يمثلون ما ل يقل واحدا

 

وهو  قة جميع حملة الصكوك،يتم تعديل بعض شروط وأحكام الصكوك أو التنازل عنها دون موافن وعليه، فإنه من املمكن أ

 قد  ما
ً
 على سعر تداول الصكوك. يؤثر سلبيا

 

 

على  لهتعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو املبالغ املالية ب الصكوك ملةلححملة الصكوك  وكيل مطالبة امكانية

 نحو يرتضيه

تعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو املبالغ املالية إليه على نحو ب حملة الصكوكمطالبة  يجوز لوكيل حملة الصكوك

إجراءات نيابة عن حاملي هذه الصكوك في ظروف معينة، بما في ذلك على سبيل املثال ل الحصر اتخاذ  اتخاذ أيقبل  يرتضيه

دفع ن أو امضالتفاوض واملوافقة على التعويض أو ال يستغرق وقد  ،وممارسة الحقوق( التنفيذ) 13أية إجراءات وفقا للشرط 

  املبالغ
ً
 يؤثروقتا

ً
 .اتخاذ هذه الجراءات توقيتعلى  طويال
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 واجب التطبيق تغير القانون 

. ول السارية في اململكة العربية السعودية في تاريخ مذكرة املعلومات هذه ألنظمةتخضع وثائق الصكوك وشروطها وأحكامها ل

السارية أو  األنظمةأو تغير في قضائي أي قرار  على الصكوك وحملتها نتيجة الذي قد يترتباألثر  يمكن تقديم أي ضمان بشأن

 .بعد تاريخ هذه املذكرة ذات الصلةاإلدارية  اإلجراءات

 املخاطر املرتبطة بالسوق بشكل عام

ن للمستثمر القيمة التي يمك على الصكوكلتداول  أو سوق ثانوية بسيولة كافيةنشطة  سوق ثانوية وجود يؤثر عدم قد

  صكوكه بها بيع

 مالية جديدة الصادرة بموجب البرنامج  الصكوك تعد
ً
 سوق  وليس لهاأوراقا

ً
 تداول  سوق  وجود حال وفي ،هاتداولل طنشحاليا

سهولة أو بأسعار تعود عليهم هم بصكوكبيع  مناملستثمرون  يتمكنقد ل ف؛ ولذا السيولة بشكل كاف هفي تتوفر ل فقد نشط

التي  الصكوك علىبصفة خاصة  وقد يظهر هذا األثر. متقدمة ةق ثانوياسو يكون لها أ مشابهةاستثمارات  عوائد يماثلبعائد 

 الصكوكالتي ترمي إلى تحقيق أهداف أو استراتيجيات استثمارية معينة أو  الصكوكتتأثر بمعدل العائد أو مخاطر السوق، أو 

سوق ثانوية  في العادة الصكوكيكون لهذه األنواع من و لتلبية متطلبات استثمارية لفئات معينة من املستثمرين.  أنشئتالتي 

 
ً
 بشكل أكبر لتقلب األسعار مقارنة

ً
يؤثر عدم توفر السيولة على . وقد التقليديةالدين  بأدواتمحدودة أكثر وتكون معرضة

 ا شكل كبير.ب صكوكالقيمة السوقية لل
ً
  اتفاقيات الوسيط األساسية". –املعلومات العامة "إلى قسم  نظر أيضا

  الدخول في بعض االستثماراتاملتعلقة باالستثمار  قد تعيق بعض االعتبارات القانونية

معينة. وينبغي  أو جهات هيئات لرقابةتخضع األنشطة الستثمارية لبعض املستثمرين ألنظمة ولوائح استثمارية، أو تخضع 

 مصرح بهااستثمارات  الصكوك( إذا ما كانت 1: )اآلتيعلى كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشاريه القانونيين لتحديد 

على عملية تنطبق قيود أخرى  معرفة( 3) ألنواع مختلفة من القروضكضمان  الصكوك( إمكانية استخدام 2بالنسبة له، )

على املؤسسات املالية استشارة مستشاريها القانونيين أو الجهات التنظيمية املعنية لتحديد . وينبغي رهنهاأو  الصكوكشراء 

أي قواعد أخرى بمقتض ى القواعد الرأسمالية السارية القائمة على املخاطر أو  الصكوككيفية التعامل بشكل مناسب مع 

 .ماثلةم

 الصكوك وأحكام شروط

 مقدمة

 شاملواملرفقة بكل صك  (املكتوبة بالخط املائل الفقرةهذه  باستثناء) الواردة في هذا املستند الصكوك شروط وأحكام تعد

 من
ً
وتعد الشروط واألحكام  .من وقت آلخر( تعديل على هذه الشروط من ي مراعاة ما يجر  مع) له ومنظمةذلك الصك  جزءا

 عندحكام الواردة في هذا املستند لشروط واأل ناسخة أو معدلة ل املتعلقة بكل إصدار من اإلصدارات الشروط النهائيةالواردة في 

  .بينهما تعارض وجود
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مع وكيل حملة  وبالتفاق "(املصدر" فيما بعد بـ اويشار إليه) اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة املالية حكومة أنشأت

 برنامج الصكوك
ً
ويشمل   "الصكوك)""( والذي سيتيح للحكومة إصدار صكوك البرنامجللصكوك )ويشار إليه فيما بعد بـ" ا

من خالل  ألي من شروطها وأحكامها( تعديل في حجم أي سلسلة من إصدارات الصكوك أو أي زيادة أو انخفاضاملصطلح هذا 

ضمن  إلى أحد الشروط املرقمة اإلشارةبويقصد  ."(اإلصدار)يشار إلى كل إصدار من هذه اإلصدارات بـ"  سلسلة من اإلصدارات

الواردة في هذا املستند )ويشار إلى  اإلشارة إلى الشرط حامل ذلك الرقم املشار إليه ضمن الشروط واألحكام هذا املستند

 الشروط واألحكام الواردة في هذا املستند 

 بعبارة، ويقصد النهائيةلشروط لالخاضعة الصكوك  الواردة في هذا املستند "صكوك" بعبارة دويقص "(.الشروط واألحكامبـ" 

 .قيامه بإصدار أحد إصدارات الصكوك اعتمدها املصدر عند تيالالشروط النهائية الواردة في هذا املستند  "الشروط النهائية"

 للبرنامجاملتعلقة بكل  الشروط النهائيةوتعد الشروط واألحكام الواردة في 
ً
مكملة للشروط واألحكام  صك شامل يتم إصداره وفقا

 .واألحكام الواردة في هذا املستندالشروط عند وجود تعارض بينها وبين  الشروط النهائيةبعلى أن يؤخذ  ،الواردة في هذا املستند

ن تلك الصكوك قد أودعت لدى مركز إيداع األوراق املالية أيقصد باإلشارة في هذا املستند إلى كون الصكوك "مدرجة" إلى 

أو  ،"(السوق فيما بعد بـ " ا"( وأدرجت لدى السوق املالية السعودية )تداول( )ويشار إليهمركز اإليداع)ويشار إليه فيما بعد بـ" 

 بأن . يتم تحديدهما في الشروط النهائية للصدار ذي الصلة سوق آخرمركز أو أي 
ً
  صدرللم يتيح البرنامجعلما

ً
إصدار  أيضا

. إصدارها دون إيداعها في مركز اإليداع ودون إدراجها في السوق  أومركز اإليداع دون إدراجها في السوق  وإيداعها فيالصكوك 

ز مركأي أو لدى  مركز اإليداعأو مودعة لدى \لكل إصدار ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق والشروط النهائية  وستحدد

 .يتم تحديدهما سوق آخرأو 

 )كما  أصول الصكوكفي  مشاعةكل صك من الصكوك حصة ملكية ويمثل 
ً
هذه الصكوك لحملتها  ُترتبو (، سيتم تعريفها لحقا

 
ً
 دون تفضيل.طوال الوقت  فيما بينهم متساويةحقوقا

 لتفاقية الوكالة الرئيسية )" يعين املصدر
ً
يونيو  21)املوافق هـ 1441شوال  29املبرمة بتاريخ "( الرئيسية الوكالة اتفاقيةوفقا

 ، و بين املصدر والشخص الذي تم تعيينه كوكيل لحملة الصكوك م(2020
ً
للتصرف بالنيابة عنهم  لحملة الصكوك كيال

ويشمل  "وكيل حملة الصكوك"))ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـ ولصالحهم فيما يخص أو يتعلق بسلسلة الصكوك

 الستحواذأو  الكتتابعن طريق  كان تملكه للصكوك سواءتملك كل حامل من حملة الصكوك ) ويعد  .  (هذا التعبير خلفاؤه

  (أو الشراء
ً
 ومصادقةوإ تفويضا

ً
( وعلى  قرارا

ً
منه على إبرام وكيل حملة الصكوك لوثائق الصكوك )كما سيتم تعريفها لحقا

تعيين وكيل حملة قبوله ب، بما في ذلك على سبيل املثال ل الحصر، قبوله بشروط وأحكام كل وثيقة من وثائق الصكوك

 الصكوك 
ً
كيل حملة الصكوك لو الصكوك )كما يجوز  إنهاء تعيين وكيل حملة للمصدر ويجوز  .تفاقية الوكالة الرئيسيةل وفقا

  .اتفاقية الوكالة الرئيسية( وفقا ألحكام هذا الدور املنوط بهالستقالة من 

 يعيإدارة دفعات الصكوك عن طريق ت وتتم
ً
)ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـ  هذه الدفعاتإلدارة  ن املصدر مسؤول

وفقا لتفاقية  وذلك "((وكيل الحساب)" للحساب )ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـو تعيين وكيل  (("مسؤول الدفعات")

)املوافق  م1441شوال  29 ريخبتا ووكيل الحساب وكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفعاتو بين املصدر  املبرمة إدارة الدفعات

 .((الدفعات"اتفاقية إدارة "))ويشار إليها فيما بعد بـ  ،(م2020يونيو  29
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جميع أحكام ل خاضعينحملة الصكوك ويعد الشروط واألحكام الواردة في هذا املستند، تم تلخيص وثائق الصكوك في بعض 

ويقرون  الصكوكالواردة في وثائق  التفصيلية عد  حملة الصكوك على علم بالشروطكما يُ  ،عليهماملنطبقة وثائق الصكوك و 

  .عليهمبإلزاميتها 

 التعريفات .1

سيكون للكلمات الواردة في هذه الشروط، كما املعاني  ذات الشروط النهائيةفي الواردة يكون للكلمات والعبارات  (أ)

  :لها املوضحةوالعبارات التالية املعاني 

  .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامذات املعنى ويكون له  :وكيل الحساب

 .الشروط النهائيةفي  يتم تحديدهااملضاربة  رأس مالمعينة من  نسبةوتعني : املتراكمةحد الخسائر 

 ، ويشار إلى أي منهما بالوكيل.مسؤول الدفعاتو  وكيل الحسابتعني و  :وكالء

 دفع مبلغ التوزيع الدوري أو أي مبالغ أو توزيعات أخرى  تاريخويعني  :االستحقاق ذي العالقةتاريخ 
ً
 لصكوك.ل وفقا

  .الشروط النهائيةفي  ةالواردللصدار  السميةإجمالي القيمة عني تو  :االسميةإجمالي القيمة 

  .مقدمة هذه الشروط واألحكام ويكون لها ذات املعنى املوضح في :الشروط النهائية

 .الشروط النهائيةفي املوضح ويكون لها ذات املعنى : وح بهامامللكية املس

  امللكة العربية السعودية. تعني هيئة السوق املالية في :الهيئة

أداء الدفعات عبر النظام  كذلك مكن فيهيُ الذي و ، الرياضمدينة في يعمل فيه املسجل يعني اليوم الذي  :عمليوم 

 لجدول أيام العمل الذي  وذلك السعودي للتحويالت املالية السريعة )سريع(
ً
مؤسسة النقد العربي  تنشرهوفقا

 .السعودي من حين آلخر

تاريخ  حلول  (أ)عند ، و الشروط النهائية القواعد فيهذه  انطباق تحديدفي حالة  وتعني: يوم العملل القواعد املنظمة

 حلول عند  (ب) أو من الشهر التقويمي الدوري الجزئي في يوم ليس له مقابل رقمي التوزيع التوزيع الدوري أو تاريخ

القواعد املنظمة ليوم ، فعندئذ إذا كانت يوم عمل غيرالدوري الجزئي في يوم  التوزيع تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ

 هي:العمل 

)بحسب  تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي فيؤجليوم العمل التالي، لالقواعد املنظمة  (1

  يوم العمل التالي.إلى  الحال(
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 تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي فيؤجلالقواعد املعدلة املنظمة ليوم العمل التالي،  (2

تقديم تاريخ  عندئذ يتمف في الشهر التقويمي التالي،التالي مالم يقع ذلك اليوم  عملالإلى يوم  )بحسب الحال(

  .السابقإلى يوم العمل  أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي التوزيع الدوري

 فسيتم تقديم تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، السابقليوم العمل القواعد املنظمة  (3

  إلى يوم العمل السابق. )بحسب الحال(

 .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون له ذات املعنى  :مركز اإليداع

 تاريخ نقل امللكية في السجل -السجل وامللكية والنقل) 5-3 شرطال ويكون لها ذات املعنى املوضح في فترة الحظر:

 .وفترات الحظر(

  (.أصول املضاربة -الصكوك) 2-5الشرط  ويكون له ذات املعنى املوضح في :حساب التجميع

 .اتفاقية املرابحة الرئيسية في الواردويكون لها ذات املعنى  :السلع

 .واألحكاماملوضح في مقدمة هذه الشروط ويكون لها ذات املعنى  واألحكام: الشروط

 كثمنسيدفعه البائع أو من يمثله إلى املورد إجمالي املبلغ املستحق )بالريال السعودي( الذي  يعنيو  :سعر التكلفة

 ملا
ً
  .إشعار عرض البيعهو مبين في  شراء السلع إلتمام عملية املرابحة املتعلقة بكل إصدار من اإلصدارات وفقا

 مبلغ توزيع على أي فترة زمنية ) أيفيما يتعلق بحساب مقدار  يعني" كسر/كسور األيام"
ً
  اعتبارا

ً
 يوم أول من وشامال

 "(:فترة الحساب)" (منها يوم آخر باستثناء، ولكن حتى، الفترة هذه في

عدد األشهر في فترة الحساب بمضروًبا  ،يوًما في الشهر 30": العدد الثابت وهو  30/360 قاعدة" أو "1 الخيار" (1)

عدد األيام املنقضية من الشهر الذي تقع فيه فترة توزيع عدم اكتمال الشهر، فيتم الضرب ب حال وفي. هذه

 (؛الفترة هذه من يوم آخرالحساب )بما في ذلك اليوم األول ولكن باستثناء 

محسوًبا على  360": عدد األيام في الفترة ذات الصلة مقسوًما على  360/360"أو"  30/360"أو"  2الخيار "  (2)

 :التالية املعادلةأساس 

 

 :حيث
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 يقع فيها أول يوم من فترة الحساب ؛ التيمعبًرا عنها برقم،  ،" هي السنة1ي"

 في فترة الحساب ؛ التي" هي السنة ، معبًرا عنها برقم، 2ي"
ً
 يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمول

 أول يوم من فترة الحساب ؛ فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم، 1م"

 في فترة  آخريلي مباشرة  الذياليوم  فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم، 2م"
ً
يوم مشمول

 الحساب ؛

 ، وفي هذه الحالة31 هو" هو أول يوم تقويمي، معبًرا عنه برقم، من فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم 1د"

 ؛ و30سيكون  1فإن د

 في فترة الحساب ما لم يكن  آخرمباشرة بعد  ويأتي" هو اليوم التقويمي ، معبًرا عنه برقم ، 2د"
ً
يوم مشمول

 .30سيكون  2فإن د ذه الحالة، وفي ه29أكبر من  1دوكان  31هذا الرقم هو 

": عدد  )ICMA(حسب تعريف املؤسسة العاملية لألسواق املالية  30/360"أو"  360/ي30"أو"  3الخيار " (3)

 :التالية املعادلة، محسوًبا على أساس 360األيام في فترة الحساب مقسوًما على 

 

 يقع فيها أول يوم من فترة الحساب؛ التيمعبًرا عنها برقم،  ،السنة" هي 1ي"

 في فترة الحساب ؛ التي" هي السنة ، معبًرا عنها برقم، 2ي"
ً
 يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمول

 أول يوم من فترة الحساب؛ فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم، 1م"

 في فترة  آخريلي مباشرة  الذياليوم  فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم، 2م"
ً
يوم مشمول

 الحساب؛

، وفي هذه الحالة 31 هو" هو أول يوم تقويمي ، معبًرا عنه برقم، من فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم 1د"

 ؛ و 30سيكون  1فإن د

 في فترة الحساب ما لم يكن  آخرمباشرة بعد  ويأتي" هو اليوم التقويمي ، معبًرا عنه برقم ، 2د"
ً
يوم مشمول

 .30سيكون  2فإن د ، وفي هذه الحالة 31هذا الرقم هو 
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": عدد األيام  )ISDA( واملشتقات املبادلةالرابطة الدولية لعقود حسب تعريف  360 /ي30"أو"  4الخيار " (4)

 :التالية املعادلة، محسوًبا على أساس  360في فترة الحساب مقسوًما على 

 

 يقع فيها أول يوم من فترة الحساب؛ التيمعبًرا عنها برقم ،  ،" هي السنة1ي"

 في فترة الحساب؛ التي" هي السنة ، معبًرا عنها برقم، 2ي"
ً
 يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمول

 أول يوم من فترة الحساب؛ فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم ، 1م"

 في فترة  آخريلي مباشرة  الذياليوم  فيهيقع  الذي" هو الشهر التقويمي، معبًرا عنه برقم ، 2م"
ً
يوم مشمول

 الحساب؛

( هو آخر يوم من شهر 1) هذا اليوم: " هو أول يوم تقويمي، معبًرا عنه برقم ، من فترة الحساب ما لم يكن1د"

 ؛ و30سيكون   1فإن د الة، وفي هذه الح31( أن يكون هذا الرقم 2فبراير، أو )

 في فترة الحساب ما لم يكن آخرمباشرة بعد  ويأتي" هو اليوم التقويمي ، معبًرا عنه برقم ، 2د"
ً
 يوم مشمول

، وفي 31(  يكون هذا الرقم هو 2آخر يوم من شهر فبراير ولكنه ليس تاريخ السترداد، أو ) هو( 1: )هذا اليوم

 .30يكون س 2فإن دهذه الحالة 

 .360أليام في فترة الحساب مقسوًما على ل الفعليعدد ال":  360/فعلي"أو"  5الخيار " (5)

 .365أليام في فترة الحساب مقسوًما على ل الفعليعدد ال": )ثابت( 365/فعلي"أو"  6الخيار " (6)

 حال في أو،، 365أليام في فترة الحساب مقسوًما على ل الفعليعدد ال": (ستيرلنغ) 365/فعلي"أو"  7الخيار " (7)

 .366 كبيسة، سنة في الحساب فترة وقعت

 حسب تعريف الرابطة الدولية لعقود املبادلة واملشتقاتفعلي /فعلي" أو ،"فعلي/فعلي"أو"  8الخيار " (8)

(ISDA)" :سنة في الفترة هذه من جزء أي وقع إذا)أو،  365أليام في فترة الحساب مقسوًما على ل الفعليعدد ال 

 :يلي ما فمجموع كبيسة،

  كبيسة سنة في تقع التي الحساب فترة من الجزء ذلك في لأليام الفعلي العدد( 1)
ً
 و، 366 على مقسوما

  كبيسة، غير سنة في الواقعة الحساب فترة من الجز ذلك في لأليام الفعلي العدد( 2)
ً
 .(،365 على مقسوما
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 (": ICMA)حسب تعريف املؤسسة العاملية لألسواق املالية  فعلي/فعلي"أو"  9الخيار " (9)

 األيام عدد تقسيم فسيتم فيها، تقع التي التحديد فترة من أقصر أو مساوية الحساب فترة كانت إذا (1)

عدد فترات التحديد التي  (د)تلك، و  التحديدعدد األيام في فترة  (ج): ناتج على بناء الحساب فترة خالل

 تنتهي عادة في أي سنة، و

 أطول من فترة التحديد، فمجموع: الحسابكانت فترة  إذا (2)

 على ناتج:  عدد األيام في فترة الحساب التي تقع ضمن فترة التحديد)ج(
ً
 مقسوما

 و سنة، أي في عادة تنتهي التي التحديد فترة في األيام عدد)ب(  و تلك، التحديد فترة في األيام عدد )أ(

عدد األيام في فترة الحساب تلك التي تقع ضمن فترة التحديد التالية مقسمة على ناتج: )ا( عدد  )د(

 األيام في فترة التحديد تلك، و)ب( عدد فترات التحديد التي تنتهي عادة في أي سنة، أو

 .آلخر وقت منالشروط النهائية في  تحديدها" أي معادلة أخرى لحتساب األيام يتم  10الخيار " (10)

، وهو مبلغ مساٍو إلجمالي سعر التكلفة ذي الصلة وأرباح عرض البيعاملحدد في إشعار املبلغ  يعنيو  :ثمن البيع املؤجل

املرابحة البتدائية أو أرباح املرابحة الالحقة وذلك فيما يتعلق بأي إصدار من اإلصدارات وعملية املرابحة املتعلقة 

 به.

ثمن البيع املؤجل واملستحق في كل تاريخ دفع ثمن البيع  املبلغ املحدد من يعنيو  :سداد ثمن البيع املؤجلقسط 

طريقة أن  ، وذلك في حال التفاق علىاملتعلق باإلصدار ذي العالقة عرض البيعتم تحديده في إشعار ي كما املؤجل

 .على هيئة اقساطتكون دفع ثمن البيع املؤجل 

يعادل الذي  املبلغ املحدد ، فيما يتعلق بكل إصدار من اإلصدارات،: ويعنيلثمن البيع املؤج سداد قسطرصيد 

واملستحق  (إشعار عرض البيع تم تحديد هذه النسبة في ي)كما  إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجلمن  نسبة مئوية

  في كل تاريخ دفع ثمن البيع املؤجل
ً
تكون على وذلك في حال التفاق على أن طريقة دفع ثمن البيع املؤجل ، يأتي لحقا

 .هيئة اقساط

 .الشروط النهائية املوضحة في طريقة دفع ثمن البيع املؤجليعني و  :طريقة دفع ثمن البيع املؤجل

 إشعار عرض البيع املحددة في التواريخ ، فيما يتعلق بكل إصدار من اإلصدارات، يعنيو  :ثمن البيع املؤجلتاريخ دفع 

 .الالحقة ةعقود املرابحب متعلقة، أو آخر يوم من كل فترة توزيع دوري املرابحة البتدائيةب املتعلقة

إن لم تكن في الشروط النهائية أو ،  أنها تاريخ أو تواريخ تحديداملحددة على  أو التواريخ" يعني التاريخ تاريخ التحديد"

 .التوزيع الدوري أو تواريخ ، تاريخمحددة
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 )"تاريخ التحديد" من الفترة  تعني" فترة التحديد"
ً
الذي تاريخ التحديد  حتىو في أي سنة ( هذا تاريخ التحديد شاملة

 .(التالييليه )دون أن تشمل تاريخ التحديد 

  .الشروط النهائيةاملحدد في يعني املبلغ  :مبلغ االسترداد املبكر

 )حالت اإلخالل(. 12 شرطالفي ويكون لها املعنى املوضح  :حالة إخالل

  )حالت اإلخالل(. 12 شرطفي الويكون له املعنى املوضح  :تاريخ حالة اإلخالل

 .()حالت اإلخالل 12 شرطفي الويكون له املعنى املوضح  :إشعار حالة إخالل

 .واألحكاماملوضح في مقدمة هذه الشروط ويكون لها ذات املعنى  السوق:

  )حالت اإلخالل(. 12 شرطفي الويكون له املعنى املوضح  :إشعار مطالبة

 )حالت اإلخالل(. 12 شرطفي الويكون لها املعنى املوضح  :فترة املطالبة

 .الشروط النهائيةفي يعني التاريخ املحدد و  :تاريخ انتهاء الصكوك

 .الوكالة الرئيسيةاتفاقية في املوضح ويكون له املعنى  :قرار غير عادي

  كافة الصكوك في أي إصدار من اإلصدارات. والذي يمثلاملسجل  الشامل: يعني الصك الصك الشامل

 الضامن : )أ( التزامويشمل ذلك )على سبيل املثال ل الحصر(خر بتحمل مديونيته، آل يعني التزام شخص و  :الضمان

أو غيرها من األوراق املالية  صكوكبشراء أسهم أو  هبتقديم القروض أو التزام الضامن ب( التزام) بشراء هذه املديونية

عن أي خسائر تعويض الج( ) األموال الالزمة لسداد تلك املديونيةتوفير بشراء أصول أو خدمات لغرض  هأو التزام

 عن)د( أي اتفاقية أخرى تنتج عن عدم سداد هذه املديونية 
ً
املديونيات أو عن غيرها  يكون الضامن بموجبها مسؤول

 من اللتزامات املالية.

بها( والناشئة عن اقتراض مبالغ مالية )ويشمل ذلك والضمانات املتعلقة )تعني جميع اللتزامات املالية  :املديونية

ص  على أن سدادها القروض املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية(  السعودي يكون بالريال سبالريال السعودي أو نُ

 أو كان للدائن فيها الخيار بطلب سدادها بالريال السعودي.

رأس  جمعه مع عند، على أل يتجاوز هذا املبلغ الشروط النهائيةاملحدد في يعني املبلغ و  :املرابحة االبتدائية رأس مال

 .للصدار ذي الصلة السمية إجمالي القيمة% من 33نسبة  املرابحة الالحقة مال
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  بين البائع واملشتري  تاريخ إصدار الصكوك املبرم فيالعقد يعني و  :املرابحة االبتدائيةعقد 
ً
 أ-4-5 لشرطل وفقا

وذلك من خالل  اتفاقية املرابحة الرئيسية من)هـ( )عقد املرابحة(  (4) للبندوفقا و  املرابحة( عمليات -الصكوك)

 .بين البائع واملشتري  بالعرض إشعار القبول و  البيعإيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض 

بدفعه إلى املورد ذي  )أو من ينوب عنه( البائعويعني إجمالي املبلغ الذي سيقوم : املرابحة االبتدائيةسعر تكلفة 

  كثمنالصلة بالريال السعودي 
ً
 لرأس مال  إلشعار عرض البيعشراء السلع منه وفقا

ً
على أن يكون هذا املبلغ مساويا

 .املرابحة البتدائية ذي الصلة وذلك فيما يتعلق بأي إصدار

  ،بهيتعلق بأي إصدار من اإلصدارات وعملية املرابحة املتعلقة فيما يعني، و  :الثمن املؤجل للمرابحة االبتدائية
ً
مبلغا

 :يعادل مجموع

 .املرابحة البتدائيةسعر تكلفة  .أ

 .أرباح املرابحة البتدائيةو  .ب

 السمية% من إجمالي القيمة 85قائمة نسبة  لحقة مرابحةي مع الثمن املؤجل أل جمعه  عندعلى أل يتجاوز هذا املبلغ 

 .ذي الصلة لصدارل

 ل يتجاوز  تعنيو  :أرباح املرابحة االبتدائية
ً
% 85نسبة  األولىجمعه مع الثمن املؤجل للمرابحة الالحقة  عندمبلغا

 منه ،سمية للصكوكمن إجمالي القيمة ال 
ً
إشعار عرض سعر تكلفة املرابحة البتدائية كما تم تحديده في  مخصوما

 .، وذلك فيما يتعلق بأي إصدارالبيع 

 .ذي الصلة باإلصدار الخاصة الشروط النهائيةاملحدد في  تاريخ إصدار الصكوك يعنيو  :تاريخ إصدار الصكوك

صدر
ُ
 .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون له ذات املعنى  :امل

 .الشروط النهائية املوضح فيويكون له ذات املعنى  :لصكوكااسترجاع  

 يعني أي :ملصدربا خاصةحالة 
ً
 :مما يلي ا

 أو بأي صفة أخرى( املصدر دفععدم  .أ
ً
 أرباح مستحقة بموجب وثائق الصكوك يأل  )سواء كان بصفته مصدرا

 فيها املصدر التي يكون 
ً
  (30)ثالثين على أن تستمر حالة عدم الدفع هذه ملدة وذلك ، طرفا

ً
 .يوما

 أو بأي صفة أخرى( ب التزامعدم أو  .ب
ً
أي من التزاماته األخرى بموجب وثائق املصدر )سواء كان بصفته مصدرا

 فيهاالصكوك التي 
ً
 بعد 60هذا ملدة ستين ) اللتزامعلى أن يستمر عدم وذلك ، يكون املصدر طرفا

ً
( يوما

يرى وكيل  )مالم بالتزاماتهبضرورة تصحيح وضعه واللتزام  تاريخ إشعار وكيل حملة الصكوك للمصدر

  ،حملة الصكوك
ً
وكيل حملة  إشعار فيسقط عندئذ وجوب إمكانية التصحيحعدم  معقول، بشكل متصرفا
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إلى استمرارها لكامل  دون الحاجة ملصدربا خاصةوتعد هذه الحالة حالة  الصكوك للمصدر بهذا اإلخالل

 .(املدة املشار إليها

أو أي  أو تكاليف قانونية إجراء قانوني ة أومطالب أو تكلفةأو ضرر أو رسم أو  تعني أي خسارةو  :خسائر مادية

ضرائب ضرائب القيمة املضافة أو أي  سبيل املثال ل الحصربأي شكل كانت )وتشمل على  أو خسائرمسؤوليات 

 (.والرسوم والزكاة وغيرها أخرى يمكن تحميلها

 .الشروط النهائيةفي ويكون له املعنى املوضح  :هامش الربح

 .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون لها ذات املعنى الوكالة الرئيسية:  اتفاقية

صدر )بصفته املشتري( ووكيل حملة  تعني اتفاقية املرابحة الرئيسيةو  :اتفاقية املرابحة الرئيسية
ُ
املبرمة بين امل

 .(م2020يونيو  21)املوافق  هـ1441شوال  29بتاريخ الصكوك )بصفته البائع( 

 (.أصول الصكوك -الصكوك) 1-5 شرطالفي  ويكون لها املعنى املوضح: املضاربة

صدر )بصفته املضارب( ووكيل حملة الصكوك ) املضاربةتعني اتفاقية و  :اتفاقية املضاربة
ُ
 املبرمة بين امل

ً
بصفته ربا

 .(م2020يونيو  21)املوافق  هـ1441شوال  29بتاريخ ( نيابة عن حملة الصكوكللمال و 

  .الشروط النهائيةاملحددة في  أصول املضاربةتعني و  :أصول املضاربة

 ل يقل عن  والذي يعادل الشروط النهائيةفي  املحددرأس مال املضاربة يعني و  :املضاربة رأس مال
ً
٪ من 67مبلغا

  .لصكوك اإلصداراإلجمالية سمية ال القيمة 

املباشرة  التكاليفبعد خصم وذلك  من أصول املضاربة املتحققة للمضارب اإليراداتعني تو  :املضاربةيرادات إ

  بأنشطة املضاربة.والتكاليف املتعلقة 

 .(أصول املضاربة -الصكوك) 2-5 شرطفي ال لها املعنى املوضحويكون  :أرباح املضاربة

صدر بصفته مضاربيعني و  :املضارب
ُ
 امل

ً
 لتفاقية املضاربة ا

ً
 .وفقا

 .أصول املضاربة( -الصكوك) 2-5 شرطفي ال ويكون لها املعنى املوضح :أرباح املضارب

 ل ، النهائيةالشروط في املحدد  املرابحةرأس مال يعني  :املرابحة رأس مال
ً
٪ من القيمة 33عن  يزيدوالذي يعادل مبلغا

 .لصكوك اإلصداراإلجمالية سمية ال 
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  قد املبرمالع يعنيو  :عقد املرابحة
ً
اتفاقية املرابحة من ()هـ( )عقد املرابحة( 4) للبند بين البائع واملشتري وفقا

بين البائع  إشعار القبول بالعرضوذلك من خالل إيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض الشراء و  ،الرئيسية

 .واملشتري 

  :الخطوات التالية باكتمال تتمعملية املرابحة التي تعني و  عملية املرابحة:

 .إلى املشتري  شعار عرض البيع إل البائع  تسليم (1

  .البائعإلى   القبول بالعرض إشعاراملشتري تسليم  (2

 لعقد املرابحة املبرم بينهما.ثم شراء  من املورد لسلعلالبائع  شراء (3
ً
  املشتري لهذه السلع من البائع وفقا

 19املادة اإللكتروني الوارد في ه لبائع أو عنواناعنوان )على  البائع  املقدم إلىاإلشعار يعني و  :إشعار القبول بالعرض

موجب السعر املؤجل لشراء بلالبائع املشتري لعرض مؤكدا فيه قبول ( من اتفاقية املرابحة الرئيسية( اإلشعارات)

( من اتفاقية إشعار القبول بالعرضنموذج ) 2 الجدول في  الواردة، على أن يكون هذا اإلشعار وفق الصيغة  ذي الصلة

 أو  املرابحة الرئيسية
ً
يتم تقديم هذا و  لبائع واملشتري.ا يوافق عليهاصيغة أخرى أو وفق أي بشكل جوهري  اله مماثال

 اإلشعار إما بصيغة مطبوعة أو صيغة الكترونية عبر البريد اإللكتروني.

 بيع  عليهيعرض إلى املشتري  البائع الذي يسلمهويعني اإلشعار  :البيعشعار عرض إ
ً
للشروط الواردة  سلع معينة وفقا

 ذاته.إشعار عرض البيع في 

 :على اإلشعار يشتمل أن يجب

 و بموجبها، السلع البائع اشترى  التي الشروط )أ(

 السلع، هذه يخص فيما واملشتري  البائع بين املرابحة عقد على ستنطبق التي الشروط )ب( 

اإللكتروني الوارد ه أو عنوان املشتري  عنوان)على  اإللكتروني بالبريد أو مطبوعة بصيغة اإلشعار هذا تقديم يتمعلى أن 

 1الجدول في  الواردةيكون هذا اإلشعار وفق الصيغة ، وأن ( من اتفاقية املرابحة الرئيسية( اإلشعارات) 19املادة في 

 .عليها البائع واملشتري بأي صيغة أخرى مماثلة يتفق ( من اتفاقية املرابحة الرئيسية أو البيعإشعار عرض )نموذج 

 .خيار السترداد( -استرداد الصكوك)2-11 شرطفي ال ويكون لها املعنى املوضح :ي تاريخ االسترداد االختيار 

 .بناء على احتساب كسور األيام املحددة في الشروط النهائيةاملبلغ املستحق  يعنيو  :مبلغ التوزيع الدوري الجزئي

، أو أي تاريخ آخر يتم فيه استرداد تاريخ خيار حملة الصكوكيعني أي تاريخ استرداد أو و  :تاريخ التوزيع الدوري الجزئي

  مع مراعاةتاريخ توزيع دوري )يكون هذا التاريخ  ألعلى  الصكوك ذات الصلة بشكل كامل
ً
تعديل هذا التاريخ وفقا

 (.للقواعد املنظمة ليوم العمل
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  .الشروط النهائيةفي  املوضحويكون له املعنى  :تاريخ االسترداد الجزئي

 .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون لها املعنى  :اتفاقية إدارة الدفعات

  .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون له املعنى  :مسؤول الدفعات

 إلى الصيغة املطبقة في احتساب كسور األيام(،  366يوم أو  365يوم،  360تعني  "الفترة"
ً
يوم، بحسب الحال )استنادا

 وكما هو محدد في الشروط النهائية.

  ُيتوقع أن يدفعه املصدرالذي  يعني املبلغو  :مبلغ التوزيع الدوري
ً
أحكام التوزيع الدوري بالنسبة ) 6 للشرطوفقا

  .)بحسب الحال( أحكام التوزيع الدوري بالنسبة املتغيرة() 7 الشرط ( أوالثابتة

أحكام التوزيع ) 3-6 الشرطمراعاة ما ورد في ، مع الشروط النهائيةفي  املوضحويكون له املعنى  :تاريخ التوزيع الدوري

 (وقف التراكم -أحكام التوزيع الدوري بالنسبة املتغيرة) 4-7( أو الشرط وقف التراكم -الدوري بالنسبة الثابتة

 .)بحسب الحال(

 .الشروط النهائيةفي  املوضح تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوريويعني : تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري

، على أن يدخل تاريخ توزيع دوري أول  وحتى تاريخ إصدار الصكوكمن الفترة التي تبدأ  وتعني :فترة التوزيع الدوري

فترة توزيع  كما تعني هذه الفترة أي تاريخ التوزيع الدوري األول.في احتساب هذه الفترة دون  تاريخ إصدار الصكوك

، على أن يعد تاريخ التوزيع له الفترة وحتى تاريخ التوزيع الدوري الالحق دوري لحقة تبدأ من تاريخ التوزيع الدوري لتلك

 في احتساب تلك الفترة
ً
  .لدوري الالحقدون تاريخ التوزيع ا الدوري داخال

أو أي  أو جهة حكومية دولة أومنظمة أو  مؤسسةأو  جمعية أو مشروع مشتركأو شركة أو  يعني أي فردو  :الشخص

 مستقلة أم ل. اعتباريةسواء كان له شخصية  كيان آخر

 .الشروط النهائيةفي  املوضحويكون له املعنى  :معدل الربح

 .في مقدمة هذه الشروط واألحكاماملوضح ويكون له املعنى  :برنامج الصكوك

صدر بصفته يعنو  :املشتري 
ُ
 ي امل

ً
  مشتريا

ً
 .تفاقية املرابحة الرئيسيةل وفقا

 أي يعنيو  :الشخص املؤهل
ً
 :من اآلتي ا

  يعد شخص طبيعيأي  (1
ً
 في اململكة العربية السعودية وفقا

ً
ضريبة الدخل الصادر باملرسوم  لنظام مقيما

  .ولئحته التنفيذية تعديالته(،حسب ) هـ15/1/1425وتاريخ  1م/ امللكي رقم
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 في اململكة العربية السعودية يعدشخص اعتباري أي  (2
ً
  مقيما

ً
سجل  ويكون له ضريبة الدخل لنظام وفقا

تجاري إذا السجل ال. ويسقط اشتراط في اململكة تجاري ساري املفعول صادر عن وزارة التجارة والستثمار

صندوق  أي أوخيرية  حكومي أو مؤسسة جهة حكومية أو صندوق استثمار العتباري  الشخص كان

بليدار و مؤسس في اململكة العربية السعودية  استثماري  أو أي جهة  من الهيئة شخص مرخص له من قِّ

 تكون ملزمة باستخراج سجل تجاري لها.أخرى أسست في اململكة العربية السعودية بشكل صحيح دون أن 

 للقواعد املنظمة  (3
ً
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق  لستثمارأي شخص مسجل لدى الهيئة وفقا

هـ 15/07/1436وتاريخ  2015-42-1، والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم املالية املدرجة

  عليها من تعديالت ي مع مراعاة ما يجر )
ً
 بالستثمارتتعلق  أخرى  أنظمة وضوابطألي من حين آلخر(، أو وفقا

 في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة في اململكة العربية السعودية.

"( في مجلس التعاون لدول الدول األعضاء"الدول األعضاء ) متع بجنسية إحدىتي يأي شخص طبيع (4

  أغلب كون ( ي1"(، أو أي شخص اعتباري )الخليجي مجلس التعاون الخليج العربية )"
ً
رأس ماله مملوكا

  وذلك ،يتمتع بجنسية إحدى الدول األعضاء( 2و ) حكوماتهاواطني الدول األعضاء أو مل
ً
الوارد للتعريف وفقا

بقرار املوافق عليه في دورته الخامسة عشر لدول الخليج العربية  في قرار املجلس األعلى ملجلس التعاون 

 .هـ.1408محرم  20وتاريخ  16دي رقم مجلس الوزراء السعو 

 تحددها الشروط النهائية للصدار كشخص مؤهل. أخرى  أي فئة (5

 .الشروط النهائيةالصكوك املحدد في  رأس مال وسداداسترداد الصكوك  طريقةعني تو  :االسترداد طريقة

 .حالة إخاللوقوع الصلة أو تاريخ تاريخ السترداد الختياري ذي أو  تاريخ انتهاء الصكوكيعني و  :تاريخ االسترداد

 من ضمن  تعنيو  :البنوك املرجعية
ً
 ةأنشط السعودي تمارسقبل مؤسسة النقد العربي من مرخصة ثالثة بنوك بنكا

  (.عنه ينوب منأو ) املصدرتحديدها واختيارها من قبل  ، كما يتماملصارف السعوديةبين  وعملياٍت 

 .النهائيةالشروط في  املوضحويكون له املعنى  :السعر املرجعي

 .من يخلفه أو املسجل يديرهالذي  التسجيليعني نظام و  :السجل

 لتفاقية التسجيل أو من يخلفه مركز اإليداعيعني و  :املسجل
ً
 الشروط النهائية، وفي حال نصت ممن يتم تعيينه وفقا

 .الشروط النهائية املسجل في تم تحديدفي مركز اإليداععلى عدم إيداع الصكوك في 

صدر و  اتفاقية تسجيل الصكوكتعني و  :التسجيلاتفاقية 
ُ
الصكوك إصدار واملنعقدة في تاريخ  املسجلاملبرمة بين امل

 .أو في تاريخ قريب من تاريخ إصدار الصكوك ذات العالقة
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كما  املحتسبةالنسبة املئوية  ، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك،تعنيو  :النسبة املئوية ذات العالقة

 :يلي

 :تعنيحيث  

  لخيار حملة الصكوك.إجمالي القيمة السمية  = ف

  .القائمة والسارية في حينه للصكوكالسمية القيمة إجمالي  = س

 .الشروط النهائيةفي  املوضحويكون لها املعنى  :صفحة األسعار املباشرة

 ، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك:ويقصد به: املبلغ املطلوب

 .مبلغ التوزيع الدوري كامل املبلغ املطلوب لدفع ،حلول تاريخ التوزيع الدوريعند  .1

 املبلغ املطلوب لدفع كامل مبلغ التوزيع الدوري الجزئي. ،عند حلول تاريخ التوزيع الدوري الجزئي .2

صكوك رأس مال كافة كامل قسط لسداد  ، املبلغ املطلوبهيئة أقساطعلى السترداد  طريقة ُحددتإذا  .3

 منه رصيد قسط سداد ثمن البيع املؤجل  في حينه عند والسارية القائمة اإلصدار
ً
استحقاقه، مخصوما

واملستحق في تاريخ دفع ثمن البيع املؤجل املوافق لتاريخ السترداد الجزئي )وذلك بقدر ما دفعه املشتري من 

 .(هذا املبلغ لحساب الصكوك

للصكوك محل خيار  مبلغ السترداد املبكركامل ملبلغ املطلوب لدفع ، اخيار حملة الصكوك تاريخ عند حلول  .4

 منهحملة الصكوك
ً
وذلك بقدر ما دفعه املشتري من ) ثمن البيع املؤجل لخيار حملة الصكوك ، مخصوما

 (.هذا املبلغ لحساب الصكوك

 منهاملبلغ املطلوب لدفع إجمالي رصيد رأس مال الصكوك، ، تاريخ االسترداد عند حلول  .5
ً
إجمالي  مخصوما

)وذلك بقدر ما دفعه املشتري من هذا املبلغ لحساب  رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل لذلك اإلصدار

 .الصكوك(

 ٪ من إجمالي القيمة السمية50لنسبة تتجاوز املالكين  الصكوك ويعني حملة :العدد املطلوب من حملة الصكوك

 .القائمة والسارية في حينه إلصدارلصكوك ا

  اململكة العربية السعودية. عملةيعني  :الريال السعوديأو  ريال سعودي
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  .صفحة األسعار املباشرة ذات الصلةعلى  يعني السعر الذي يظهر :السعر املباشر

 للسلععني وكيل حملة الصكوك بصفته يو  :البائع
ً
 .بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية بائعا

  .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون له ذات املعنى  :إصدار

تاريخ  املتعلق بإصدار الصكوك ذي الصلة، إشعار عرض البيع، فيما يتعلق بالسلع املحددة في يعنيو :تاريخ التسوية

 العالقة. ذيإشعار عرض البيع كما يتم تحديد هذا التاريخ في من املورد  هاملشتراتكلفة السلع  سعرل البائع دفع

ذي العالقة أو  ستردادال أو تاريخ  الجزئي دوريالتوزيع التاريخ عمل واحد من الحاصل قبل يوم  يعني العجزو  :العجز

إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة  بعد دفعوذلك ) )بحسب الحال( تاريخ خيار حملة الصكوكأو  تاريخ السترداد الجزئي

تاريخ دفع  واملستحق في أو ثمن البيع املؤجل لخيار حملة الصكوك قسط سداد ثمن البيع املؤجلرصيد أو  املؤجل

 :هذا العجز ، ويكون (ذي العالقة ثمن البيع املؤجل املتعلق بالتواريخ املشار إليها أعاله إلى حساب الصكوك

  .ي الصلةحساب الصكوك ذ في املوجودةاملبالغ بين  (1

الدوري الجزئي أو تاريخ السترداد ذي العالقة أو تاريخ السترداد بتاريخ التوزيع املبالغ املطلوبة املتعلقة وبين  (2

 .)بحسب الحال( الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك

 .الشروط النهائيةفي  املوضحويكون لها ذات املعنى  :الصك قيمة

جمعه مع رأس  عند، على أل يتجاوز هذا املبلغ الشروط النهائية: ويعني املبلغ املحدد في املرابحة الالحقة رأس مال

 .دارإلصصكوك ال السمية% من إجمالي القيمة 33مال املرابحة البتدائية نسبة 

 للبندوفقا  )باستثناء عقد املرابحة البتدائية( البائع واملشتري املبرم بين  عقد املرابحة: ويعني املرابحة الالحقةعقد 

 البيع()هـ( )عقد املرابحة( من اتفاقية املرابحة الرئيسية وذلك من خالل إيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض 4)

 وإشعار القبول بالعرض بين البائع واملشتري.

  التوزيع الدوري املتوقع دفعه لحملة الصكوكيعني مبلغا مساويا ملبلغ و  :املرابحة الالحقة عقددفعة  مبلغ
ً
وفقا

 املرابحة الالحقةعقد لتاريخ دفع ثمن البيع املؤجل للشروط وأحكام الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الالحق مباشرة 

 منه ذي الصلة
ً
 لشروط وأحكام الصكوك في  ةاملضاربة املودعيرادات إ، مخصوما

ً
تاريخ دفع في حساب الصكوك وفقا

 إليه. وذلك لغرض دفع مبلغ التوزيع الدوري املشار ذي الصلةثمن البيع املؤجل لعقد املرابحة الالحقة 

الذي سيقوم البائع بدفعه إلى املورد ذي الصلة بالريال السعودي ويعني إجمالي املبلغ : املرابحة الالحقةسعر تكلفة 

 
ً
 لرأس  لحقةاملبلغ املدفوع ألول عقد مرابحة ، على أن يكون إشعار عرض البيع كقيمة شراء السلع منه وفقا

ً
مساويا

 .به املتصلةوذلك فيما يتعلق بأي إصدار من اإلصدارات وعملية املرابحة  ذي العالقة الالحقةمال املرابحة 



 

27 

 

 يعادل مجموع: يعنيو : ثمن البيع املؤجل للمرابحة الالحقة
ً
 مبلغا

 .سعر تكلفة املرابحة الالحقة .أ

 .وأرباح املرابحة الالحقة .ب

جمعه مع الثمن املؤجل  عندعلى أل يتجاوز هذا املبلغ وذلك فيما يتعلق بأي إصدار وعملية املرابحة املتصلة به، 

صكوك ل السمية % من إجمالي القيمة85نسبة  الثمن املؤجل ألي مرابحة لحقة قائمةومع  للمرابحة البتدائية

 إلصدار.ا

 ل يتجاوز  ،فيما يتعلق بأي إصدار من اإلصدارات وعملية املرابحة املتعلقة به ،وتعني: الالحقةاملرابحة أرباح 
ً
مبلغا

 لصكوك اإلصدار السمية% من إجمالي القيمة 85جمعه مع الثمن املؤجل للمرابحة البتدائية نسبة  عند
ً
، مخصوما

 .إشعار عرض البيعكما تم تحديده في  الالحقةسعر تكلفة املرابحة منه 

 .(أصول الصكوك -الصكوك) 1-5 شرطفي ال ويكون له ذات املعنى املوضح :الصكوكحساب 

 .(أصول الصكوك - الصكوك)1-5 شرطفي ال ويكون لها ذات املعنى املوضح :أصول الصكوك

 على أن يكون هذا املبلغ  الشروط النهائيةفي  املوضحويعني رأس مال الصكوك : الصكوك رأس مال
ً
إلجمالي  مساويا

 -حالة الصكوك وحق املقاصة وحق الرجوع املحدود) 3-4 شرطللصدار )دون اإلخالل بما ورد في ال السمية القيمة

  حق الرجوع املحدود((.

  يعنيو  :رأس مال الصكوك قسط مبلغ
ً
  مبلغا

ً
مال الصكوك يستحق سداده في تاريخ السترداد الجزئي من رأس  معينا

 هيئة أقساط. على طريقة السترداد  تحديد( وذلك في حال الشروط النهائيةتم تحديده في ي)كما 

( اتفاقية إدارة 4) ،اتفاقية التسجيل( 3)والرئيسية  اتفاقية الوكالة( 2)، ( اتفاقية املضاربة 1تعني )و  :وثائق الصكوك

 (.الشامل)وتشمل الصك ( الصكوك 6)، ووكل عقد من عقود املرابحة ( اتفاقية املرابحة الرئيسية5)و ،الدفعات

 .(أصول الصكوك -الصكوك)1-5 شرطفي ال ويكون له ذات املعنى املوضح :حساب متحصالت الصكوك

الشخص الذي يظهر اسمه  )أوفي سجل الصكوك  باسمهالشخص الذي سجلت الصكوك  يعنيو  :حامل الصكوك

 في 
ً
 السجل في حال ملكية الصكوك ملكية مشتركة(.أول

 للشرط  : ويعنيالصكوكخيار حملة 
ً
حق حملة الصكوك في مطالبة املصدر باسترداد الصكوك اململوكة لهم وفقا

 لرغبة حملة الصكوك(. -)استرداد الصكوك 11-3
ً
 السترداد وفقا

 .الشروط النهائيةفي  ويكون له ذات املعنى املوضح :خيار حملة الصكوكتاريخ 
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  بكل إصدار من إصدارات الصكوك، ، فيما يتعلقيعنيو  :ثمن البيع املؤجل لخيار حملة الصكوك
ً
يعادل مبلغا

الشروط وذلك في حال نصت  من إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل النسبة املئوية ذات العالقة )كما تم تعريفها(

  على منح خيار حملة الصكوك لحملة الصكوك. النهائية

الصكوك التي تلك  من إصدارات الصكوك،، فيما يتعلق بكل إصدار يعنيو  الصكوك محل خيار حملة الصكوك:

 يمارس حملة الصكوك بشأنها خيارهم املمنوح لهم.

 .املوضح في مقدمة هذه الشروط واألحكامويكون له ذات املعنى  وکیل حملة الصكوك:

  .إشعار عرض البيعمحل السلع  بائعيعني  :املورد

 سترداد ال تاريخ  بحلول  تقصيرهاعملية مرابحة والتي يمكن أي تعني مدة  :مدة املرابحة
ً
اتفاقية املرابحة  ألحكام وفقا

 الرئيسية.

ثمن البيع املؤجل املتعلق باإلصدار والذي لم يدفعه املشتري إلى  ويعنيإجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل: 

  البائع بعد.

دفعه املبلغ الذي لم يتم  الصكوك،، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات ويعني :إجمالي رصيد رأس مال الصكوك

 .قسط رأس مال الصكوك( مبلغمن رأس مال الصكوك )ويشمل ذلك  بعد لحملة الصكوك

تاريخ نقل امللكية في وفي حال تحديد  .روط النهائيةالش في املوضحله ذات املعنى  ويكون : تاريخ نقل امللكية في السجل

إلى "تاريخ نقل امللكية في  فستتحول أي إشارةفي الشروط النهائية على أنه "تاريخ الستحقاق ذي العالقة"  السجل

( تاريخ التوزيع الدوري 2( آخر يوم في فترة التوزيع الدوري أو قبل )1قبل )في شروط وأحكام الصكوك وردت  السجل"

 إلى إشارة إلى "تاريخ الستحقاق ذي العالقة".  إشارة إلى "تاريخ نقل امللكية في السجل" من ،الجزئي

 )حالت اإلخالل( 12 شرطأو ال )استرداد الصكوك( 11 شرطلوفقا ل هاما لم يتم استرداد قائمة وساريةالصكوك تعد  (ب)

 لل وإطفاؤها شراؤهاتم أو 
ً
في كل حالة من هذه  مطفأة)حيث تعد الصكوك  (وإطفاؤهاالصكوك  )شراء 9 شرطوفقا

 قائمة أو سارية أو ملصلحته اململوكة للمصدر ل تعد الصكوكو  .الحالت(
ً
 :ألغراض األمور اآلتيةوذلك  صكوكا

 .حق الحضور والتصويت في أي اجتماع لحملة الصكوك .1

اتفاقية من  3( والجدول اجتماعات حملة الصكوك -والتعديل )اجتماعات حملة الصكوك 1-14 شرطال .2

 .(الصكوكضوابط اجتماعات حملة )الوكالة 

 .)حالت اإلخالل( 12 شرطالألغراض  العدد املطلوب من حملة الصكوك احتساب .3

 .اتفاقية الوكالة( من التنفيذ وممارسة الحقوق ) 4-8 والبند( التنفيذ وممارسة الحقوق )13 شرطال .4
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مع مراعاة مصلحة حملة الصكوك صراحة أو  للمصدر وجب عليه ممارستهاأو صالحية أي سلطة تقديرية  .5

 
ً
هذه السلطة  وردت)سواء مراعاة مصلحة حملة الصكوك  اتخاذه معر للمصدر وجب عليه قراأي  أو ضمنا

األنظمة والقوانين  هاتمنحأو  أخرى  أو في أي وثيقة صكوك هذا املستندفي  أو الصالحية أو ورد هذا القرار

 .(للمصدر الصلةذات 

 ملصالح حملة الصكوك أو أي باعتبار أي حالة أو ظرف  وكيل حملة الصكوكأي قرار يتخذه  .6
ً
أو ش يء مضرا

 .منهم

إلى التعديالت شارة اإل الصكوك( إلى التفاقيات واملستندات الواردة في هذا املستند )بما في ذلك وثائق  اإلشارة تشمل (ج)

 .واملستنداتلتلك التفاقيات و إعادة الصياغة أوالتبديالت 

أو الجهات التابعة للحكومة أو )باستثناء وزارة املالية( الصكوك اململوكة للجهات الحكومية وألغراض هذا الشرط، ل تعد 

 مملوكة للمصدر أو ملصلحته اململوكة من قبل الحكومة
ً
 .صكوكا

 الصكوك وعملتهاهيئة  .2

 الصكوك  ُتصدر
ً
ويمثل الصك  ،الشروط النهائيةفي  للصك الواحداملحددة السمية بالقيمة  وتسجل إلكترونيا

ملكية حملة تمثيل باإلضافة إلى  والقائمة كافة صكوك اإلصدار الساريةالشامل املودع لدى وكيل حملة الصكوك 

التقدم للمسجل بطلب الحصول على ما يثبت  حملة الصكوككل حامل من ويحق ل. الصكوك في أصول الصكوك

 له حق الحصول على صكوك منفصلة بقدر ملكيته.دون أن يكون  ملكيته للصكوك

 السجل وامللكية والنقل .3

 السجل 3-1

 
ً
 عن السجل وفقا

ً
يحق تسجيل أي حامل من حملة الصكوك مالم  ول ،اتفاقية التسجيلألحكام ُيعد املسجل مسؤول

 
ً
  يكن شخصا

ً
  .مؤهال

 امللكية 3-2

النظام  يتطلب)مالم  من حملة الصكوك هو املالك املطلق للصكوك لكافة األغراض املتعلقة بها كل شخص مؤهلُيعد 

 غير ذلك(.

 عمليات نقل امللكية 3-3
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 ( تاريخ نقل امللكية في السجل وفترات الحظر -السجل وامللكية والنقل) 5-3 الشرطفي  ما وردمع مراعاة 

  القواعد املنظمة لنقل الصكوك وتسجيلها( -)السجل وامللكية والنقل 6-3 الشرطو 
ً
يجوز نقل ملكية الصكوك وفقا

 :ما يليويشترط لنقل ملكية الصكوك  .الحال( السوق )بحسباملسجل أو  بها لدىللجراءات املعمول 

عن  في وقت النقل إليهمع الصكوك التي يملكها املنقول  ملكيتها املنقول لصكوك ل ميةسالقيمة ال أل تقل  .أ

 .امللكية املسموح بها

عن  النقلبعد إتمام عملية  االناقل مللكيتهالصكوك  حامل املتبقية لدىل القيمة السمية للصكوك تق أل .ب

 حامل الصكوك كافة الصكوك اململوكة له. ينقللم  ، ماامللكية املسموح بها

 )كما تم تعريفه( .ج
ً
 مؤهال

ً
 .أن يكون املنقول له شخصا

 .الشروط النهائية اشتراطات نقل امللكية في السوق الثانوية واملنصوص عليها فيبقية اللتزام ب .د

 رسوم نقل امللكية 3-4

 النقل املسجل أو السوق على عملية التي قد يفرضهاواملنقول له كافة الرسوم  ايتحمل حامل الصكوك الناقل مللكيته

 ل
ً
، ول يتحمل املصدر أو وكيل حملة )بحسب الحال( املسجل أو السوق واإلجراءات املعمول بها لدى ضوابط لوفقا

 أي أو الوكالء الصكوك
ً
  من هذه الرسوم املفروضة. ا

 

 وفترات الحظر السجل في امللكيةتاريخ نقل  3-5

 وتنتهي بحلول  تاريخ نقل امللكية في السجل منتبدأ طلب نقل ملكية الصكوك خالل فترة يحق لحملة الصكوك ل 

املسجلين و  املؤهلون  ويستحق األشخاص ."(فترة الحظر)ويشار إلى هذه الفترة بـ "ذي العالقة ستحقاق ال تاريخ 

ويحق للمسجل بعد كافة الدفعات املستحقة لحملة الصكوك. صكوك في بداية تاريخ نقل امللكية في السجل كحملة 

إلى  بالتغيير إشعار وذلك بإرسالتسجيل نقل امللكيات خالل فترات الحظر ل نظمةإصدار الصكوك تعديل البنود امل

صدر 
ُ
املسجل هي املعتمدة  لوائح وإجراءاتكما تعد  ،مسؤول الدفعاتو وكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك و امل

 .شرطال في هذا ما وردأي اختالف بينها وبين  إذا وجد

 القواعد املنظمة لنقل الصكوك وتسجيلها 3-6

، مع مراعاة ما املسجل اإلجراءات املعمول بها لدىو تخضع عمليات نقل الصكوك وتسجيلها لبنود اتفاقية التسجيل 

 .عليها من تغيير من حين آلخر أيطر 
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  الرجوع املحدودحق املقاصة و حق و  حالة الصكوك .4

 حالة الصكوك 4-1

 متساوية فيما بينهم  ،تمنح الصكوك لحملتها حقوق ملكية مشاعة ومتساوية في أصول الصكوك
ً
رتب لحملتها حقوقا

ُ
وت

على املصدر غير  مباشرة التزامات املصدر الواردة في مستندات الصكوك التزاماتوتشكل  .طوال الوقت دون تفضيل

  .ةأو مضمون ةوغير مشروط ةثانوي
ً
كما تمنح الصكوك لحملتها حق الرجوع املحدود على املصدر كما تمنحهم حقوقا

  متساوية مع بقية ديون والتزامات املصدر
ً
ذلك التزام  ، دون أن يعني()مع مراعاة أي التزامات يكون لها أولوية نظاما

 لوثائق  عليه املصدر باملساواة بين املبالغ املستحقة
ً
في التوقيت أو الكيفية األخرى  والتزاماته ديونه بينالصكوك و وفقا

 .األمور غيرها من  في القابلية للتقييم الئتماني أو أو

صدر )باستثناء  أصول من الرجوع على أي  حق لحملتهاتمنح الصكوك ل و 
ُ
وكيل حملة على ( أو أصول الصكوكامل

 .املتوقعة من أصول الصكوك ية أي عجز في اإليراداتأو أي جهات تابعة لهم لتغط الوكالء أو الصكوك

املبالغ املتحصلة من تسييل أصول الصكوك أو التنفيذ عليها لتغطية كافة املبالغ املستحقة صافي وفي حال عدم كفاية 

استحقاق حملة الصكوك لهذه املبالغ ول يحق لحملة الصكوك حينها مطالبة  فيسقط عندئٍذ  ،للصكوك بموجب

بسداد هذه املبالغ وتغطية العجز املصدر أو وكيل حملة الصكوك أو أي من الوكالء أو أي من الجهات التابعة لهم 

 الحاصل.

ضمانات مقدمة من أي  تعد التزامات املصدر وفقا لوثائق الصكوك مضمونة بأي أصول أو ضمانات عينية أوول 

 طرف ثالث.

 

 املقاصةحق  4-2

، ويعد حملة لصكوكا بموجبم و مبالغ مستحقة لهلحملة الصكوك مقاصة أو املطالبة بمقاصة أي حقوق أ يحق ل

أو  املقاصة وذلك بمجرد شراء الصكوك أو الستحواذ عليها حقوقهم فيعن كافة  الصكوك متنازلين بشكل كامل

 أو تملكها بأي شكل كان. الكتتاب فيها

 حق الرجوع املحدود 4-3

 لوثائق الصكوك وذلك عند حلول  بمطالبتهحق حملة الصكوك في الرجوع على املصدر  يقتصر
ً
بالقيام بالتزاماته وفقا

وفيما عدا خيار حملة الصكوك أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، تاريخ تاريخ السترداد أو تاريخ السترداد الجزئي أو 

يقدم املصدر أي  . ولأو أصول املضاربة في أي من أصوله ى املصدرعلالرجوع  حق ذلك لن يكون لحملة الصكوك

التنفيذ عليها لتغطية  من أويلها تسي أصول الصكوك أو من أكيدات على كفاية املبالغ املتحصلة منضمانات أو ت

 .إصدار الصكوك ذي الصلة بموجبكافة املبالغ املستحقة 
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 الصكوك .5

 أصول الصكوك 5-1

في الصكوك في  الكتتاب متحصالتبإيداع  ألي إصدار ضمن البرنامج صكوكالتاريخ إصدار الصكوك في يقوم حملة 

ويشار ) لهبَ ويدار من قِّ  ()ملصلحة حملة الصكوك باسم وكيل حملة الصكوك لدى وكيل الحساب مسجل بنكيحساب 

  ذات التاريخيتم في ما ك (."حساب متحصالت الصكوك"فيما بعد بـ  إلى هذا الحساب
َ
باسم  حسابله فتح ب  أو ق

إلى هذا  ويشار)ويقوم املصدر بتعيين مسؤول الدفعات ليدير هذا الحساب نيابة عنه  لدى وكيل الحساباملصدر 

 .("حساب الصكوك"الحساب فيما بعد بـ 

املبالغ املوجودة في  بالتصرف فيوبناًء على تعليمات املصدر الصكوك تاريخ إصدار وكيل حملة الصكوك في يقوم و 

  يلي: بما حساب متحصالت الصكوك

  أصول املضاربةعلى أن يقوم املضارب باستثمار هذا املبلغ في  للمضارب املضاربة رأس مالدفع  .أ
ً
وفقا

 لتفاقية املضاربة.

في عملية يمثل رأس مال املرابحة( للدخول الذي )و  حساب متحصالت الصكوكاستخدام الرصيد املتبقي في  .ب

  4-5 شرطلل وفقابرم بين البائع )نيابة عن حملة الصكوك( واملشتري تُ  أكثرأو  مرابحة

  الشروط هذه منعمليات املرابحة(  -)الصكوك
ً
  ألحكام اتفاقية املرابحة الرئيسية. واألحكام ووفقا

 :مما يلي أصول الصكوك تتكون 

  والتي تقيم) أصول املضاربةحملة الصكوك( في  ملصلحةنيابة عن و ) وكيل حملة الصكوكحصة  .أ
ً
  وفقا

 .(أصول املضاربة -الصكوك) 2-5 شرطلل

  ( بصفتهملصلحة حملة الصكوك) وكيل حملة الصكوك حقوق  .ب
ً
ويدخل فيها ثمن ) املرابحة اتعمليفي  بائعا

 ل البيع املؤجل(
ً
 تفاقية املرابحة الرئيسية.وبقية حقوقه وفقا

 .حقوق وكيل حملة الصكوك بموجب وثائق الصكوك  .ج

 .حساب التجميعالصكوك و  املبالغ املوجودة في حساب .د

 .اتفاقية املرابحة الرئيسيةو بموجب اتفاقية املضاربة  واملشتري  الدفعات املستحقة على املضارب .ه

صدرول يكون 
ُ
عن أداء  مسؤولينوك أو الوكالء )طاملا أوفى بالتزاماته بموجب وثائق الصكوك( أو وكيل حملة الصك امل

 .املدفوعة لهم التوزيعات النقديةالصكوك أو عن أو عن حصة حملة  أصول الصكوكأو ربحية 
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صدر بموجب وي
ُ
، وفي حال حتى تاريخ انتهاء الصكوك دوره كمضارببالستمرار في  الرئيسية اتفاقية الوكالةتعهد امل

 بالبند ذي العالقة من اتفاقية الوكالة توقفه عن أداء هذا الدور 
ً
 قبل التاريخ املشار إليه فيعد املصدر حينها مخال

 .الرئيسية

 أصول املضاربة 5-2

 لتقديره  ويحق له أصول املضاربة،املضاربة في  رأس مالباستثمار  تاريخ إصدار الصكوكاملضارب في يقوم 
ً
)وفقا

 :يلي ماالخاص( 

 ل بحسب ما يراه املضاربةأصول كافة أو بعض  استخدام .أ
ً
 وفقا

َ
 .تفاقية املضاربةاوأحكام شروط مالئما

 .أصول املضاربةأصوله وأمواله الخاصة مع  دمج .ب

 مبادئ متوافقة مع أصول أخرى في  مماثلة لها في القيمة بحصص املضاربةأصول أي جزء من  استبدال .ج

 لتقييم الشريعة اإلسالمية
ً
 وتقديره الخاص. هوفقا

يعها لطرف ثالث أو لب لنفسه حملة الصكوك( أو بعضها ملصلحةالصكوك )وكيل حملة كامل حصة شراء  .د

 للمعادلة الواردة في  مدفوع في حينه بمبلغ حالفي أي وقت من األوقات 
ً
، على الشروط النهائيةمحتسب وفقا

 .أن يقوم املضارب بإعادة استثمار هذا املبلغ في املضاربة

 أن يكون ويحق للمضارب 
ً
  إصدارات لحملة صكوك مضاربا

ُ
 لبرنامج الصكوك أو غيره كما يحق له أخرى أ

ً
صدرت وفقا

يتم تقسيم مستحقات وكيل حملة الصكوك و  .استثمار أمواله أو أموال غيره من املستثمرين في أصول املضاربة

صدرحملة الصكوك( ومستحقات  ملصلحة)
ُ
غيره من حساب أو ل لحسابهسواء كان استثماره في أصول املضاربة ) امل

في إجمالي املبالغ املستثمرة يملكه كل طرف من حصص  ( بالتناسب مع مااملستثمرين أو من حملة الصكوك األخرى 

 .أصول املضاربةفي 

 )بتوقيت الرياض(الساعة العاشرة صباحا  ز ل يتجاو  موعدفي  املضاربة(يرادات إ)لغرض احتساب  املضاربويقوم 

باحتساب إيرادات املضاربة تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي ذي العالقة ل السابق يوم العملمن 

 بوذلك  ذات العالقةخالل فترة التوزيع الدوري  املتحققة
ً
 حكمي تثمين املضارب ألصول املضاربة وتنضيضها تنضيضا

ً
 ا

 بإيداع املضارب، ثم يقوم الدوري الجزئي ذي العالقةلتوزيع تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ ا واحد من عمل يوم قبل

ويشار إلى هذا ) حملة الصكوكداخلي دفتري لديه ملصلحة  في حساب )باستثناء أرباح املضارب( إيرادات املضاربة

 .("حساب التجميع"الحساب بـ 

وحصة املضارب )ويشار إليها بـ "( أرباح املضاربةحملة الصكوك من إيرادات املضاربة )ويشار إليها بـ " أرباح وتحتسب

 للنسب  "(أرباح املضارب"
ً
 .الشروط النهائيةفي  املحددةوفقا
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السابق لتاريخ التوزيع  يوم العملمن الساعة العاشرة صباحا )بتوقيت الرياض(  ز ل يتجاو موعد املضارب في  ويقوم

لسداد مبلغ التوزيع الدوري  املطلوبالدوري باستخدام املبالغ املوجودة في حساب التجميع لدفع كامل املبلغ 

 .املستحق في تلك الفترة إلى حساب الصكوك

السابق لتاريخ  يوم العملالساعة العاشرة صباحا )بتوقيت الرياض( من  ز ل يتجاو موعد كما سيقوم املضارب في 

املبالغ  بدفعالجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك  الستردادأو تاريخ السترداد أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي 

ذلك و  حساب الصكوك لىإمن املبالغ املوجودة في حساب التجميع  واملساوية ملبلغ العجز املستحقة لحملة الصكوك

 لو 
ً
 تاريخ من التواريخ املشار إليها. في كللشروط واألحكام هذه افقا

 وفي حال وجود مبالغ فائضة من أرباح املضاربة في حساب التجميع بعد أداء الدفعات 
ً
لهذا لحملة الصكوك وفقا

ة الصكوك إعادة استثمار هذه املبالغ في أصول املضاربة مرة أخرى ملصلحة وكيل حملفسيقوم املضارب ب ،الشرط

 (.ملصلحة حملة الصكوك)

تتعلق بأصول  فعليةحملة الصكوك( عن أي خسائر ملصلحة الصكوك )ويلتزم املضارب بتعويض وكيل حملة 

  في أداءأو تقصيره هماله إلحقت بأي من حملة الصكوك كنتيجة مباشرة إلخالل املضارب أو  املضاربة
ً
واجباته وفقا

، التمويل(تشمل هذه الخسائر الخسائر التبعية أو التعويض عن الفرص الضائعة أو تكلفة  )ول لتفاقية املضاربة

في أداء  الخسارة املتحققة لم تنتج عن إخالل منه أو إهمال أو تقصير كون  تحمل املضارب عبء إثباتعلى أن ي

 لتفاقية املضاربة
ً
  تمكن املضارب من إثبات ذلك. إذا. ويتحمل حملة الصكوك الخسارة واجباته وفقا

 املضاربة تصفية 5-3

 وكيل حملة الصكوكقيمة حصة  قلأو عندما ت ،ذي العالقةاملضاربة في تاريخ السترداد  تصفيةبيقوم املضارب 

  املضاربة رأس مالاملتراكمة ل حد الخسائرعن  أصول املضاربة( في صكوك اإلصدار ذي العالقةحملة  ملصلحة)
ً
وفقا

تمثل قيمة حصة وكيل حملة والتي ) التصفيةمتحصالت  املضارب وسيستخدم .املضاربةصول أل  تثمينعملية آلخر 

 فيلسداد أي مبالغ مستحقة وغير مدفوعة  (الصكوك( في أصول املضاربة في ذلك الوقت ملصلحة حملةالصكوك )

 ) السترداد تاريخ
ً
يوم  قبل بتوقيت الرياض(إلى حساب الصكوك وذلك في موعد ل يتجاوز الساعة العاشرة صباحا

  .(تغطية أي عجزل الالزمالقدر ب)وذلك  تاريخ السترداد من واحدعمل 

 الشرط هذا املبالغ املشار إليها فيدفع كحافز له وذلك بعد  تصفيةالمن متحصالت  ضارب املبالغ الفائضةويستحق امل

 لل املتراكمة أو املبالغتصفية املضاربة(  -)الصكوك 5-3
ً
وقف  -)أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة 3-6 شرطوفقا

 .)بحسب الحال( وقف التراكم( -)أحكام التوزيع الدوري بالنسبة املتغيرة 4-7 شرطال أوالتراكم( 

 املرابحة عمليات 5-4

في اتفاقية  واردةوفقا للشروط ال التالية رابحةامل (2عمليتي )حملة الصكوك( واملشتري  وملصلحة )نيابة عن البائع يبرم

  املرابحة الرئيسية:
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 ما يلي:ب شروطه ستقض ي والذي البتدائيةرابحة املعقد  إبرام يكون الغرض منها: العملية األولى .أ

 .املرابحة البتدائيةمساويا لرأس مال  املرابحة البتدائيةيكون سعر تكلفة  -1

 أدناه. 6ورد في الفقرة  ، مع مراعاة ماشعار عرض البيع إل يتم تحديد مدة املرابحة وفقا  -2

دفع ذلك الثمن تحديد طريقة في حال دفع ثمن البيع املؤجل في تاريخ انتهاء الصكوك وذلك  يتم -3

 أدناه. 6ورد في الفقرة  ، مع مراعاة ماكدفعة واحدة

تحديد املؤجل )كما تم تعريفها( وذلك في حال  ثمن البيعدفع ثمن البيع املؤجل في تواريخ دفع  يتم -4

 .أدناه 6ورد في الفقرة  ، مع مراعاة ماأقساطدفع ذلك الثمن على هيئة طريقة 

 .املرابحة البتدائيةأرباح تحديد  -5

في تاريخ  ويستحق بالكامل لخيار حملة الصكوك ثمن البيع املؤجل ثمن البيع املؤجل أو يحل -6

 .السترداد ذي العالقة أو تاريخ خيار حملة الصكوك

 :ما يليبشروطه  ستقض ييكون الغرض منها إبرام عقد املرابحة الالحقة والذي العملية الثانية:  .ب

 .الالحقةمساويا لرأس مال املرابحة  الالحقةيكون سعر تكلفة املرابحة  -1

في  ما وردمع مراعاة  وذلك ،تكون مدة املرابحة حتى آخر يوم في فترة التوزيع الدوري ذي العالقة -2

 أدناه. 5الفقرة 

 .العالقة ذاتآخر يوم في فترة التوزيع الدوري يكون موعد دفع ثمن البيع املؤجل في  -3

  .الالحقةأرباح املرابحة تحديد  -4

في تاريخ  ويستحق بالكامل ثمن البيع املؤجل أو ثمن البيع املؤجل لخيار حملة الصكوك يحل -5

 تاريخ خيار حملة الصكوك. في السترداد ذي العالقة أو

عملية  ثمن البيع املؤجل لكل عملية مرابحة لحقة، دفعفي تاريخ  حملة الصكوك( واملشتري  )نيابة عنيبرم البائع 

ويقوم  (.ذي العالقةثمن البيع املؤجل السابق مباشرة لتاريخ السترداد  دفع)باستثناء تاريخ  مرابحة جديدة لحقة

 منه  بدفع ثمن البيع املؤجل دفعفي تاريخ  املشتري 
ً
مبلغ يساوي ثمن البيع املؤجل لعملية املرابحة الالحقة مخصوما

 .كسعر تكلفة عملية املرابحة الالحقة وذلك الصكوكاملرابحة الالحقة إلى حساب  مبلغ دفعة

البيع املؤجل لخيار حملة ثمن و  ،ثمن البيع املؤجلقسط سداد و  ،املرابحة الالحقة مبلغ دفعةعلى املشتري دفع و 

 حساب الصكوك.إلى  ،الصكوك
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 السلعاملشاركة في شراء  5-5

 لتفاقية  املشتري و البائع  يقوم
ً
 سلع معينة من موردين محددينل على شراء البائعبالتفاق املرابحة الرئيسية وفقا

متفق  بثمن مؤجلفي تاريخ التسوية ذي العالقة  (حملة الصكوكوملصلحة  عن نيابة)يقوم ببيعها على املشتري  على أن

وذلك في حال  ثمن البيع املؤجل دفعفي تاريخ  املتفق عليه ثمن البيع املؤجلويقوم املشتري بسداد  .عليه بين األطراف

تاريخ دفع ثمن البيع قسط سداد ثمن البيع املؤجل في  بدفعأو يقوم  الثمن كدفعة واحدةذلك سداد  تحديد طريقة

 البيع املؤجل على هيئة أقساط.سداد ثمن  تحديد طريقةاملؤجل وذلك في حال 

( مطالبة املشتري بسداد إجمالي رصيد  عند وقوع املشتري في حالة إخاللويحق للبائع 
ً
)وطاملا كان هذا اإلخالل مستمرا

مبالغ أخرى  أي باإلضافة إلىاملتعلق بذلك اإلصدار، على أن يلتزم املشتري بسداد ذلك املبلغ  ثمن بيع املرابحة املؤجل

 لتفاقية املرابحة الرئيسية
ً
 .(حل على املشتري لوقوعه في حالة اإلخاللتس)والتي  مستحقة عليه وفقا

تاريخ السترداد  منقبل يوم عمل واحد  الساعة العاشرة صباحا )بتوقيت الرياض( يتجاوز  ل موعدفي  املشتري  ويدفع

بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية لحساب الصكوك وذلك فيما يتعلق  عليه املستحقةاملبالغ  جميع ةذي العالق

املتعلق بصكوك )وتشمل إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل  املستردةالصكوك  بشأنبعمليات املرابحة املبرمة 

 .(اإلصدار ذي العالقة

فيتم احتساب النسبة  ،حملة الصكوكتاريخ خيار في من صكوك اإلصدار ٪ 100عن  ما تقل نسبته استردادوفي حال 

في تاريخ خيار حملة الصكوك عن طريق ضرب إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل  املستحقة من ثمن البيع املؤجل

 .(املئوية ذات العالقة )كما تم تعريفها لذلك اإلصدار في النسبة

 

 استخدام اإليرادات 5-6

( في  5-6-1
ً
السابق  يوم العملالساعة العاشرة صباحا )بتوقيت الرياض( من  ز ل يتجاو  موعديقوم املصدر )بصفته مضاربا

لسداد مبلغ التوزيع  املطلوبباستخدام املبالغ املوجودة في حساب التجميع لدفع كامل املبلغ لتاريخ التوزيع الدوري 

حال عدم كفاية املبلغ املدفوع من املصدر إلى حساب ، وفي الدوري املستحق في تلك الفترة إلى حساب الصكوك

بدفع جزء مساٍو لذلك النقص من إجمالي  فيقوم املصدر )بصفته املشتري( املطلوبالصكوك لسداد كامل املبلغ 

رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل املستحق في تاريخ دفعة ثمن البيع املؤجل املتزامنة مع حصول هذا النقص إلى حساب 

فيقوم  بعد ذلك املطلوبوفي حال عدم كفاية املبالغ املوجودة في حساب الصكوك لسداد كامل املبلغ  ،كالصكو 

( بدفع جزء مساٍو لذلك النقص من حصة وكيل حملة الصكوك )
ً
الصكوك(  ملصلحة حملةاملصدر )بصفته مضاربا

 .في أصول املضاربة إلى حساب الصكوك

 يوم العملالساعة العاشرة صباحا )بتوقيت الرياض( من  ز ل يتجاو موعد في ( املشتري صدر )بصفته يقوم امل 5-6-2

 السابق لتاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ السترداد أو تاريخ السترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك
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ثمن البيع املؤجل لخيار حملة أو سداد ثمن البيع رصيد قسط  أو بدفع إجمالي رصيد ثمن بيع املرابحة املؤجل

ار إليها أعاله إلى حساب الصكوك. حد التواريخ املشأل  في تاريخ دفعة ثمن البيع املؤجل املوافق واملستحقالصكوك 

 )
ً
بتغطية أي عجز من املبالغ املوجودة في حساب التجميع إلى حساب الصكوك، وفي ويقوم املصدر )بصفته مضاربا

 .حملة الصكوك( في أصول املضاربة ملصلحةتغطيته من حصة وكيل حملة الصكوك )حال عدم كفايتها فيقوم ب

 فيالساعة الثانية عشر صباحا )بتوقيت الرياض(  ز موعد ل يتجاو في  )بالنيابة عن املصدر( مسؤول الدفعات يقوم 5-6-3

الجزئي أو تاريخ السترداد أو تاريخ السترداد الجزئي أو تاريخ خيار  أو تاريخ التوزيع الدوري تاريخ التوزيع الدوري

 : بحسب الترتيب التاليبدفع املبالغ املوجودة في حساب الصكوك  )بحسب الحال( حملة الصكوك

 قدر يتناسب مع ملكيتهمب كة وغير املدفوعة إلى حملة الصكو : دفع كافة مبالغ التوزيع الدوري املستحقأول .أ

 .عدم تفضيل بعضهم على بعضيضمن و 

  .ب
ً
وذلك في تاريخ  ،قسط رأس مال الصكوك املستحق وغير املدفوع إلى كل حامل من حملة الصكوكدفع  :ثانيا

 التاريخ. ذلكعند حلول تلك الدفعة في  السترداد الجزئي

  .ج
ً
 مبلغاملرتبط بخيار حملة الصكوك أو  سترداد املبكرل امبلغ رصيد رأس مال الصكوك أو : دفع إجمالي ثالثا

 قدر يتناسب مع ملكيتهمب لحملة صكوك اإلصدار ذي العالقة بحسب الحال() التوزيع الدوري الجزئي

أو تاريخ  تاريخ الستردادهذه الدفعات في  قوذلك في حال استحقا ،على بعض يضمن عدم تفضيل بعضهمو 

 .)بحسب الحال( الصكوك أو تاريخ التوزيع الجزئي خيار حملة

  .د
ً
بموجب  كافة املبالغ املستحقة دفعحساب الصكوك إلى املصدر وذلك بشرط في : دفع أي مبلغ متبقي رابعا

بشكل كامل في تاريخ السترداد )أو في أي يوم لحق يتم فيه دفع كامل املبالغ إصدار الصكوك ذي الصلة 

 للصكوك(. بموجباملستحقة 

 الثابتة أحكام التوزيع الدوري بالنسبة .6

 نطاق التطبيق 6-1

 الشروط النهائيةعلى الصكوك إل إذا نصت  )أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة( 6هذا الشرط ل تسري أحكام 

 .رةالتوزيع الدوري بقيم ثابتة ل متغي احتسابعلى 

 مبلغ التوزيع الدوري 6-2

املصدر في  ، يقوم)الدفعات( 10رقم  شرطوال (اليراداتاستخدام  -)الصكوك 6-5 رقم شرطالورد في  ما مع مراعاة

بنسبة تملك كل منهم من هذه الصكوك،  إلى حملة الصكوك املستحق بلغ التوزيع الدوريتاريخ التوزيع الدوري بدفع م

 للقواعد املنظمة ليوم العمل
ً
 .فإذا لم يوافق تاريخ التوزيع الدوري يوم عمل فيتم تعديل ذلك التاريخ وفقا
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 للمعادلةويتم احتساب 
ً
 التالية: مبلغ التوزيع الدوري لكل فترة توزيع دورية وفقا

  

 :حيث

الذي يسبق آخر يوم من  في تاريخ نقل امللكية في السجل ةالقائمإلصدار لصكوك االسمية القيمة إجمالي  = ف

 فترة التوزيع الدوري تلك

 نسبة الربح = س 

 كسر اليوم املحتسب      =   د

 الفترة =ن  

 التراكموقف  6-3

 من  الصكوكلن يتم دفع أية مبالغ أخرى على 
ً
 )اعتبارا

ً
مبالغ تم رفض  باستثناءتاريخ استحقاقها لالسترداد،  (وشامال

، وفي هذه الحالة فإن املبالغ مستحقة تتعلق بأحد الدفعاتخالل إفي حال ارتكاب حالة  أو دفعها بشكل غير صحيح

مبالغ التوزيع الدوري ومبالغ التوزيع الدوري مر تراكم تسيسالدفع، و  الدفع على الصكوك تظل مستحقة وواجبة

 )أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة( 6رقم  شرطاللصكوك على النحو املنصوص عليه في هذا املتعلقة باالجزئية 

 .كاملة حتى يتم دفع جميع املبالغ املستحقة املتعلقة بالصكوك

  التوزيعات املتعلقة بمبالغ التوزيع الدوري الجزئية احتساب 6-4

 عادلةاملفيتم احتسابه على أساس توزيع دوري كاملة،  تقل عن فترةبفترة  املتعلقحتساب التوزيع الى إالحاجة  عند

 .ذات الصلة املخصصة لحتساب مبلغ التوزيع الدوري الجزئي

 اإلخطارات 6-5

أو  أو املعبر عنها املقدمةالعروض والقرارات و والقرارات والشهادات وعمليات الحساب واآلراء  اإلخطاراتتكون جميع 

 سؤول الدفعاتملوكيل حملة الصكوك و حملة الصكوك وللملزمة للمصدر و  شرطالألغراض هذا املتحصل عليها 

تتعلق  مسؤوليةأي  مسؤول الدفعات(، ولن يتحمل وكيل حملة الصكوك أو تم ذلك عن طريق الخطأمالم ي)

  .شرطالواجباته أو تقديراته بموجب هذا  بممارسته أو عدم ممارسته لصالحياته أو
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 املتغيرةأحكام التوزيع الدوري بالنسبة  7

 نطاق التطبيق 7-1

 الشروط النهائيةعلى الصكوك إل إذا نصت )أحكام التوزيع الدوري بالنسبة املتغيرة(  7الشرط ل تسري أحكام هذا 

 .بقيم متغيرةالتوزيع الدوري  احتسابعلى 

 مبلغ التوزيع الدوري 7-2

املصدر في  ، يقوم)الدفعات( 10رقم والشرط ( اليراداتاستخدام  -)الصكوك 6-5الشرط رقم مع مراعاة ما ورد في 

، بنسبة تملك كل منهم من هذه الصكوكتاريخ التوزيع الدوري بدفع مبلغ التوزيع الدوري املستحق إلى حملة الصكوك 

 يوافق تاريخ التوزيع الدوري  فإذا لم
ً
 .لقواعد املنظمة ليوم العملليوم عمل فيتم تعديل ذلك التاريخ وفقا

كسعر مرجعي  ("سايبور "سعر الفائدة املعروض بين البنوك السعودية) على اعتماد الشروط النهائيةنصت  وفي حال

وفًقا لألسس  تحديد هذا السعر املرجعي للرجوع إليه عند كل فترة توزيع دوري، فيتولى مسؤول الدفعات أو من ينيبه

 التالية:

بالريال السعودي لفترة زمنية تعادل فترة التوزيع  البنكية يحدد مسؤول الدفعات السعر املعروض للودائع .أ

صباحا  11في الساعة  الدوري املحددة لهذه الدفعات والتي تظهر على صفحة األسعار املباشرة ذات الصلة

 تقديم على أي صفحة أخرى تحل محلها في تظهر )أو )بتوقيت الرياض( من تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري

 (.لعرض معلومات األسعاردماٍت أخرى يحددها مسؤول الدفعات كمصدر خفي تلك الخدمة أو 

 :يلي املرجعي على صفحة األسعار املباشرة بما السعرويقوم مسؤول الدفعات في حال عدم ظهور  .ب

 بالريال السعودي واملعروض من قبل البنوك املرجعية البنكية يحدد متوسط السعر للودائع -1

صباحا )بتوقيت  11التعامالت املصرفية في السعودية في حدود الساعة في سوق  للبنوك الرئيسية

فترة التوزيع الدوري ذات الصلة، وبمبلغ  تعادلالرياض( في تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري لفترة 

  .الوقت السوق في ذلك ذلكواحدة في  عملية قيمة يمثل

إذا لزم  –)وذلك بالتقريب  لهذه العروض عند وجود عرضين أو أكثر يحدد املتوسط الحسابي كما -2

 .(تقريبه إلى القيمة األعلى األقرببعد  0.00005 ومثاله إلى أقرب عشرة آلف نقطة مئوية، -األمر 

 للفقرتين )أو املتوسط الحسابي  السعر يكون و 
ً
السعر املرجعي،  ( أعاله هو2( و )1املحسوب وفقا

إذا لم يتمكن مسؤول الدفعات من تحديد السعر أو املتوسط الحسابي املتعلق بأي فترة  غير أنه

يطبق على الصكوك خالل سأعاله، فإن السعر املرجعي الذي توزيع دوري وفًقا لألحكام الواردة 

املتوسط الحسابي الذي تم تحديده أو فترة التوزيع الدوري تلك سيكون هو نفس السعر املرجعي 

 كوك في آخر فترة توزيع دوري.بشأن الص
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تحديد  يتولى مسؤول الدفعات أو من ينيبهس، فالسايبور مرجعي غير أما إذا نصت الشروط النهائية على اعتماد سعر 

هذا السعر املرجعي عند كل فترة توزيع دوري من خالل الرجوع إلى السعر املباشر املتعلق بفترة زمنية تعادل فترة 

صباحا  11ظهر على صفحة األسعار املباشرة ذات الصلة في الساعة ي والذيالتوزيع الدوري املحددة لهذه الدفعات 

ظهر على أي صفحة أخرى تحل محلها في تقديم تلك يع الدوري )أو )بتوقيت الرياض( من تاريخ تحديد مبلغ التوزي

يتمكن . وفي حال لم الخدمة أو في تقديم خدماٍت أخرى يحددها مسؤول الدفعات كمصدر لعرض معلومات األسعار(

ا لألحكام الواردة أعاله، 
ً
السعر  فسيكون مسؤول الدفعات من تحديد السعر املتعلق بأي فترة توزيع دوري وفق

ملرجعي الذي يطبق على الصكوك خالل فترة التوزيع الدوري تلك هو نفس السعر املرجعي الذي تم تحديده بشأن ا

 .الصكوك في آخر فترة توزيع دوري

 للمعادلةاحتساب ويتم 
ً
 :التالية مبلغ التوزيع الدوري لكل فترة توزيع دورية وفقا

  

 تعني:حيث 

في تاريخ نقل امللكية في السجل الذي يسبق آخر يوم من  ةإلصدار القائمصكوك االقيمة السمية لإجمالي   = ف

 فترة التوزيع الدوري تلك

 كسر اليوم املحتسب  =     د 

 تلكالسعر املرجعي ملرحلة التوزيع الدوري   =   س

 هامش الربح =     م

 الفترة =ن    

 النشر 7-3

صدر ووكيل حملة الصكوك ب مسؤول يخطر
ُ
 لهومبلغ التوزيع الدوري  املباشرالسعر الدفعات امل

ً
 املحتسب وفقا

، على وتاريخه 
ً
احا )بتوقيت الرياض( صب 8يتجاوز ذلك بأي حال من األحوال الساعة  ألفي أقرب فرصة ممكنة عمليا

بإشعار الدفعات  مسؤول، كما يقوم األول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة اليوممن يوم العمل الذي يسبق 

 للضوابط الواردة أعالهدوري )التوزيع البإعادة حساب مبلغ  مسؤول الدفعاتويقوم  .بذلك مباشرةاملسجل 
ً
( وفقا

 ذات الصلة. فترة التوزيع الدوريفي حالة تمديد أو تقصير 

 قف التراكمو  7-4
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( تاريخ استحقاقها لالسترداد، باستثناء مبالغ تم رفض دفعها  الصكوكلن يتم دفع أية مبالغ أخرى على 
ً
 من )وشامال

ً
اعتبارا

تتعلق بأحد الدفعات، وفي هذه الحالة فإن املبالغ مستحقة الدفع على خالل إبشكل غير صحيح أو في حال ارتكاب حالة 

غ التوزيع الدوري الجزئية املتعلقة مر تراكم مبالغ التوزيع الدوري ومبالتالصكوك تظل مستحقة وواجبة الدفع، وسيس

حتى يتم دفع جميع املبالغ  (املتغيرةأحكام التوزيع الدوري بالنسبة ) 7 شرطبالصكوك على النحو املنصوص عليه في هذا ال

 .بشكل كامل املستحقة املتعلقة بالصكوك

  التوزيعات املتعلقة بمبالغ التوزيع الدوري الجزئية احتساب 7-5

 املعادلةاحتساب التوزيع املتعلق بفترة تقل عن فترة توزيع دوري كاملة، فيتم احتسابه على أساس لى إعند الحاجة 

 ذات الصلة املخصصة لحتساب مبلغ التوزيع الدوري الجزئي.

 اإلخطارات 7-6

عنها أو والقرارات والشهادات وعمليات الحساب والعروض والقرارات املقدمة أو املعبر واآلراء  اإلخطاراتتكون جميع 

ملزمة للمصدر ولحملة الصكوك ولوكيل حملة الصكوك وملسؤول الدفعات  شرطاملتحصل عليها ألغراض هذا ال

)مالم يتم ذلك عن طريق الخطأ(، ولن يتحمل وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفعات أي مسئولية تتعلق 

 .شرطواجباته أو تقديراته بموجب هذا ال بممارسته أو عدم ممارسته لصالحياته أو

  ضوابط سداد مبلغ قسط رأس مال الصكوك 8

 نطاق التطبيق 8-1

الشروط على الصكوك إل إذا نصت )ضوابط سداد مبلغ قسط رأس مال الصكوك(  8الشرط  هذا ل تسري أحكام

 .على هيئة أقساططريقة السترداد تكون  أن على النهائية

  مبلغ قسط رأس مال الصكوك 8-2

 شراء الصكوك وإطفاؤها() 9( والشرط رقم اليراداتاستخدام  -)الصكوك 6-5الشرط رقم  مع مراعاة ما ورد

 حامل الصكوك لكلمال تاريخ السترداد الجزئي بدفع مبلغ قسط رأس  ، يقوم املصدر في)الدفعات( 10رقم والشرط 

 .اململوكة له القائمة والساريةعن كل صك من الصكوك صكوك وذلك  من حملة

 الصكوك وإطفاؤها شراء 9

 الشراء 9-1

الحتفاظ الخيار بهذه الحالة ويكون له في  ،غيرهللمصدر أو وكيله شراء الصكوك بأي سعر من السوق املفتوح أو من 

  إطفائها.أو أو إعادة بيعها  طرحهاأو إعادة  بالصكوك
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 إطفاء الصكوك 9-2

ض رأس مال الصكوك تبًعا لذلك بما يعادل )استرداد الصكوك(  11 وفقا للشرط املستردةتطفأ جميع الصكوك 
ويخف 

  إطفائهاعلى  ، ويترتب على إطفائها بهذه الطريقة أواملطفأةلصكوك لالقيمة السمية 
ً
 1-9للشرط  بعد شرائها وفقا

 .بيع تلك الصكوكو أ طرحعدم جواز إعادة الشراء(  -)شراء الصكوك وإطفاؤها

 الدفعات 10

 أحكام عامة 10-1

عن طريق تحويلها إلى حساب املستفيد بالريال إصدار الصكوك ذي الصلة يتم سداد الدفعات املستحقة بموجب 

ا إلشعار 
ً
ه للمسجل ومدير الدفعات السعودي لدى أحد البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وفق خطي يوج 

 قبل خمسة عشرة يوًما على األقل من التاريخ املحدد للدفعة.

 لقانون واجب التطبيقا 10-2

تحكم األنظمة واللوائح املالية وغيرها من األنظمة واللوائح السارية في اململكة العربية السعودية جميع دفعات 

 الصكوك. 

 الدفع في يوم عمل 10-3

لتاريخ في يوم العمل التالي الستحقاق يوم عمل ف، فإذا لم يوافق تاريخ استحقاقهافي تاريخ  أداء الدفعاتتصدر تعليمات 

عن أي تأخر في  ل يستحق حامل الصك أي توزيعات أو دفعاتو ، الستحقاق )مع مراعاة الضوابط املنظمة ليوم العمل(

  ذلكالدفع متى كان 
ً
 .في غير يوم عمل الستحقاقإلى وقوع تاريخ  راجعا

 استرداد الصكوك 11

 االسترداد املجدول  11-1

سيحصل كل و  ،قبل ذلك إطفاؤهااستردادها أو شراؤها و  يتم مالم الصكوكالصكوك في تاريخ انتهاء يتم استرداد 

من رأس مال الصكوك باإلضافة إلى تعادل نسبة ما يملكه  على حصة من متحصالت أصول الصكوك حامل صكوك

 (.تصفية املضاربة( -)الصكوك 3-5 شرطورد في ال مراعاة ما )وذلك معوغير املدفوعة  مبالغ التوزيع الدوري املستحقة

 االسترداد خيار  11-2

 تقلبشرط أل  الصكوكاسترجاع للمصدر  جاز ،استرجاع الصكوك حق املصدر في على الشروط النهائية إذا نصت

برغبته باسترجاعها  بشكل مسبق حملة الصكوك إخطارب وذلك سميةعن إجمالي القيمة ال  قيمة أصول الصكوك
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 30عن ثالثين )تقل  خالل مدة ل
ً
 )60ول تزيد عن ستين ) ( يوما

ً
 لل( يوما

ً
 17 شرطعلى أن يتم اإلخطار وفقا

  في اإلخطار ما يلي:ويشترط  (.)اإلخطارات(

  .غير قابل للنقض أو اإللغاءأن يكون  .أ

صدر"تاريخ االسترداد االختياري "لالسترداد ) املخصصيحدد تاريخ التوزيع الدوري أن  .ب
ُ
 (، ويجب على امل

الصكوك بدفع مبلغ  كامل استرداد، تصفية املضاربة( -الصكوك) 3-5 شرطورد في الما ، مع مراعاة حينها

غير و باإلضافة إلى مبالغ التوزيع الدوري املستحقة  الشروط النهائيةعلى النحو املبين في  السترداد املبكر

 .له يخص كامل الصكوك اململوكةلكل حامل صكوك فيما  املدفوعة

 لرغبةاالسترداد  11-3
 
  حملة الصكوك وفقا

إشعار املصدر لحملة عدم وفي حال  الشروط النهائيةمنحهم خيار حملة الصكوك في يجوز لحملة الصكوك في حال 

  الستردادالصكوك برغبته في 
ً
على أل تقل نسبة ملكيتهم و  خيار السترداد( -)استرداد الصكوك 2-11 شرطلل وفقا

 الصكوك استردادفي برغبتهم  املصدرإخطار إجمالي القيمة السمية للصكوك %( من 33عن ثالثة وثالثين في املائة )

 ول تزيد عن ستين )30تقل عن ثالثين ) بشكل مسبق خالل مدة ل
ً
 لل60( يوما

ً
 )على أن يتم اإلخطار وفقا

ً
 شرط( يوما

صدر حال انتهاء مدة اإلخطار باسترداد أوويقوم  (.)اإلخطارات(17
ُ
شراء )أو تأمين شراء( الصكوك في تاريخ خيار  امل

، باإلضافة إلى أية الشروط النهائية (أو املحسوب وفق ماورد فيفي )املحدد  مبلغ السترداد املبكر بدفعحملة الصكوك 

 غير مدفوعة.و مستحقة  توزيع دوري جزئيأو مبالغ مبالغ توزيع دوري 

 من 30 ل تتجاوز خالل مدة يجوز للمصدر و 
ً
استرداد أو شراء ما نسبته خمسة وسبعون في املائة قيامه ب تاريخ يوما

 حد خيار حملة الصكوككوك )"أو أكثر من إجمالي القيمة السمية للص %(75)
ً
تقديم وبعد ، شرطال لهذا"( وفقا

 ول تزيد عن ستين )30عن ثالثين ) لحاملي الصكوك ل تقل مدته مسبق إخطار
ً
 )على أن يتم اإلخطار 60( يوما

ً
( يوما

 لل
ً
والذي في تاريخ التوزيع الدوري باسترداد أو شراء )أو تأمين شراء( كافة الصكوك املتبقية  ()اإلخطارات(17 شرطوفقا

وذلك بدفع مبلغ السترداد املبكر الخاص  ،ألغراض هذه الشروط واألحكام ختياري ال سترداد ال تاريخ سيعامل معاملة 

 .وغير مدفوعة مستحقة أخرى  باإلضافة إلى أي مبالغ توزيع دوريةبها 

  االسترداد الجزئي للصكوك 11-4

حال استرداد  يحق لكل حامل صكوك ،الشروط النهائيةحال تحديد طريقة السترداد على هيئة أقساط في في 

رأس مال الصكوك قساط أقيمة الحصول على  استرداد آخر أو شراء وإلغاء()مع مراعاة أي  اململوكة له الصكوك

. ويتم في هذه الحالة استرداد (الشروط النهائيةفي  كما تم تحديدهااملستحقة في تواريخ السترداد الجزئي ذات الصلة )

إجمالي  تخفيضيتم و ) لحملة الصكوك رأس مال الصكوك املدفوعةقساط أقيمة  بقدر جزء من صكوك اإلصدار

 لصكوك اإلصدار القيمة السمية 
ً
  لذلك(. وفقا

 منع االسترداد 11-5
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 شرط( وال)استرداد الصكوك 11 شرطوال (الصكوك وإطفاؤها)شراء  9 شرطالباستثناء الحالت املنصوص عليها في 

 .)حالت اإلخالل(، فإنه ل يجوز للمصدر استرداد أو إلغاء الصكوك 12

 الحافز املالي 11-6

 استرداد كامل الصكوكوذلك بعد  كحافز لهحساب الصكوك وحساب التجميع  املبالغ املوجودة فياملصدر يستحق 

 (. اليراداتاستخدام  -الصكوك) 6-5 شرطورد في ال ماودون الخالل ب)

 حاالت اإلخالل 12

 .شرطال عامل وفق هذات حالة إخالل ملصدر )كما تم تعريفها(با خاصةحالة  وقوعيعد 

في أقرب  بذلكإخطار حملة الصكوك  حدوث حالة إخالل )واستمرارها(ب علمه عند وكيل حملة الصكوكيجب على و 

 منه
ً
 15م الرد خالل خمسة عشر )وقت ممكن طالبا

ً
فترة ويشار إليها فيما بعد بـ") يحددهاأو أي مدة أخرى  ( يوما

 لهذا الشرط أم ل، بإذا كانوا يرغبون  وذلك ملعرفة ما( "املطالبة
ً
في حال وقوع  على أنه يشترطاسترداد الصكوك وفقا

 وكيل حملة الصكوك  تأكيدملصدر با خاصةتعريف حالة  منالفقرة )ب( 
ً
تضر  أن هذه الحالةب للمصدر خطيا

ويجوز حينئذ لكل . بحالة اإلخالل هذهقبل إخطار حملة الصكوك  وذلك بشكل جوهري  بمصالح حملة الصكوك

 ( خالل فترة املطالبة إلى وكيل حملة الصكوك."إخطار حالة إخالل"صكوك إصدار إخطار )حامل 

صدر ومسؤول الدفعات بإشعار إخطار حالة إخالل حال تلقيه وكيل حملة الصكوكويقوم 
ُ
 باستالمه لهذا  امل

ً
فورا

بحالة  متعلق إخاللإخطار حالة أول تلقيه ب يقوم بإشعارهم )على أن ذات الصلةحالة اإلخالل  اإلخطار مع تحديد

 إخطارات حالة إخالل من العدد املطلوب من حملة الصكوكوكيل حملة الصكوك  وفي حال تلقي(. فقط اإلخالل تلك

 بتسليم فيجب عليه، فترة املطالبةخالل  على األقل
ً
صدر  "( إلىإشعار املطالبةإشعار مطالبة )" أن يقوم فورا

ُ
امل

 في مقابل دفعيتم استرداد الصكوك سأنه بفيه  الصكوك( يشعرهمحملة  نسخة إلى)مع إرسال  ومسؤول الدفعات

 .لذلك في ذلك اإلشعار في التاريخ املحدد إجمالي رصيد رأس مال الصكوك

الصادر تسليم إشعار املطالبة  في أي وقت بعدوكيل حملة الصكوك ويفوض حملة الصكوك بشكل غير قابل لللغاء 

 :بما يليوفقا لهذا الشرط للقيام 

 .وثائق الصكوك بعد وقوع حالة اإلخاللاملمنوحة له بموجب تنفيذ حقوقه مباشرة املطالبة و  .أ

حالة  إخطار استالم أول  تاريخ حتىسداد إجمالي رصيد رأس مال الصكوك بالتعويض و  مطالبة املصدر .ب

باإلضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري الجزئي املحتسب (، "تاريخ حالة اإلخالل"من حملة الصكوك ) إخالل

 من تاريخ استرداد الصكوك.
ً
 اعتبارا

اتخاذ كافة اإلجراءات والقيام بجميع التصرفات التي يراها وكيل حملة الصكوك مالئمة لسترداد إجمالي  .ج

صدر التوزيعمبلغ و رصيد رأس مال الصكوك 
ُ
وإلغاء ) الصكوكاسترداد  على أن يتم ،الدوري الجزئي من امل
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عند سداد هذه املبالغ وعدم فرضها ألي التزامات مالية أو غير ذلك على املصدر  ارتباطها بأصول الصكوك(

 .بالكامل

  التنفيذ وممارسة الحقوق  13

 لتقديره املطلق يجوز  (أ)
ً
اتخاذ إي إجراءات قانونية  ملصدرا خطارإل  ودون الحاجةلوكيل حملة الصكوك في أي وقت وفقا

صدر لتنفيذ 
ُ
 وكيل حملة الصكوك  ومع ذلك يكون ، ووثائقها شروط وأحكام الصكوكضد امل

ً
باتخاذ مثل هذه  ملزما

لب منه ذلك: اإلجراءات إذا
ُ
  ط

 للشرط  -1
ً
 .()حالت اإلخالل 12وفقا

 .قرار غير عاديبواسطة  -2

 .الصكوكالعدد املطلوب من حملة بإشعار كتابي مقدم من  -3

 باتخاذ هذه اإلجراءات إلوفي هذه الحالة فإنه ل 
ً
تم تعويضه أو توفير ضمانات له أو دفع مبالغ له بما  إذا يكون ملزما

يتحملها بسبب ذلك. ولن يكون بدها أو يتكبجميع مسئولياته التي قد  القدرة على الوفاءيوفر له بحسب تقديره 

صدر
ُ
  امل

ً
 لهذه الشروط أو لبدفع أي مبلغ  ملزما

ً
وثائق لحملة الصكوك في أي وقت قبل التاريخ املحدد لذلك، وفقا

 الصكوك.

صدرجراء إاتخاذ أي ل يحق ألي من حملة الصكوك  (ب)
ُ
 :إل إذا مباشرة ضد امل

 من الت60ستين )خالل  ضد املصدر في اتخاذ أي اجراء أخفق وكيل حملة الصكوك .1
ً
اريخ الذي يصبح ( يوما

 باتخاذ 
ً
 .اإلجراء )واستمر هذا اإلخفاق( ذلكفيه ُملزما

مباشر جراء إحامل الصك وحده أو حال جمعه مع غيره من حملة الصكوك الراغبين باتخاذ  بلغت ملكية .2

ول يجوز لوكيل حملة  ذي الصلة، صكوك اإلصدارلالقيمة السمية  من إجمالي %33.3نسبة  ضد املصدر

أي من أصول الصكوك إل بما  في التصرفبيع أو التسبب في بيع أو  أو ألي من حملة الصكوك الصكوك

وكيل حملة الصكوك وحملة تقتصر مطالبة ، على أن حكام الواردة في هذا املستندالشروط واأل  يوافق

 دفع املبالغ املستحقة عليه بموجب وثائق الصكوك.للمصدر على  الصكوك

  متحصالتوتوزيع صافي  أو تسييلها أصول الصكوكعلى بعد التنفيذ  كألي حامل صكو ل يجوز  (ج)
ً
أصول الصكوك وفقا

صدر لسترداد أية مبالغ تتعلق  (اليراداتاستخدام  -الصكوك) 6-5للشرط 
ُ
اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد امل

ويسري حكم هذه  .في استالم أو املطالبة بأي مبالغ أخرى غير مدفوعة الحق حملة الصكوكل ل يكون ، و بالصكوك

 .(التنفيذ وممارسة الحقوق ) 13رقم  الفقرة على بقية الفقرات الواردة في هذا الشرط
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 والتعديل اجتماعات حملة الصكوك 14

 اجتماعات حملة الصكوك 14-1

عقد اجتماعات حملة الصكوك للنظر في أي مسألة تؤثر على مصالحهم، حكام أ اتفاقية الوكالة الرئيسيةتتضمن 

أو أي  اتفاقية الوكالة الرئيسيةفي أو أي أحكام أخرى  أو شروط وأحكام الصكوكبما في ذلك اعتماد تعديل الصكوك 

. ،الجتماع ذلك خالل ُيتخذوثيقة صكوك أخرى بموجب قرار غير عادي 
ً
صدر على ذلك أيضا

ُ
 مع مراعاة موافقة امل

 عقد هذا الجتماع، كما يمكن عقد الجتماع من قبل وكيل حملة 
ً
ويجوز للُمصدر أو وكيل حملة الصكوك أيضا

 والسارية القائمة صكوك اإلصدارشر الصكوك بناًء على طلب خطي من حملة الصكوك الذي ل تقل ملكيتهم عن عُ 

على نحو أو دفع مبالغ له  توفير الضمانات له مراعاة تعويض وكيل حملة الصكوك أو حمايته أوفي ذلك التاريخ، ومع 

 . فيما يتصل بعقد ذلك الجتماع يرتضيه

يمثلون مال ممن شخص واحد أو أكثر  حضور  غير عاديأي اجتماع يعقد للتصويت على قرار لنعقاد ويبلغ النصاب 

ذلك التاريخ، فيما يبلغ نصاب أي  في والسارية القائمة لصكوك اإلصدارنصف إجمالي القيمة السمية  يقل عن

 صكوك اإلصدارربع القيمة السمية لرأس مال  مال يقل عن يمثلون  ممن أكثر شخص واحد أو حضور  مؤجلاجتماع 

يل بعض األحكام املتعلقة بالصكوك أي اجتماع يشمل جدول أعماله تعد ويستثنى من ذلكفي حينه.  والسارية القائمة

 شملتي ت"، وال الشروط األساسيةتعديل " بـ اتفاقية الوكالة الرئيسيةفي  املشار إليها) اتفاقية الوكالة الرئيسيةأو 

رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس أو  الجزئيدوري التوزيع المبلغ  ودوري أالتوزيع المبلغ  دفع شروطتعديل 

أو أي مبلغ توزيع  لغاء أي مبلغ توزيع دوريإأو تقليل أو مال الصكوك أو مبلغ السترداد املبكر املتعلق بالصكوك، 

دوري جزئي أو رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ السترداد املبكر مستحق الدفع فيما 

أو أي مبلغ  الجزئيدوري التوزيع المبلغ  الدوري أوتوزيع المبلغ بتعديل عملة أي دفعات تتعلق  أو ،لصكوكيتعلق با

 نصاب ويبلغ. (رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ السترداد املبكر فيما يتعلق بالصكوك

القيمة السمية إجمالي شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون ما ل يقل عن ثلثي  حضور  في كل هذه الحالت الجتماع ذلك

شخص واحد أو أكثر  أي اجتماع مؤجل حضور  نصاب فيما يبلغفي ذلك التاريخ،  والسارية القائمة لصكوك اإلصدار

 في ذلك التاريخ.   والسارية القائمة لصكوك اإلصدارالقيمة السمية  إجمالي ما ل يقل عن ثلث ممن يمثلون 

 لجميع حملة الصكوك لحملة الصكوكاجتماع في  صادرغير عادي قرار  ويعد أي
ً
 ممن حضر سواء كانوا) ملزما

اتفاقية الوكالة " )كما تم تعريفه في غير عاديبالقرار سواء صوتوا أم لم يصوتوا على القرار(. ويقصد "و  الجتماع أم ل

 أي (الرئيسية
ً
 مما يلي: ا

بموافقة مال يقل عن ثالثة ، وصدر لصكوك اإلصدارفي اجتماع منعقد بشكل صحيح لحملة  صادرقرار  .أ

 .أرباع األصوات املمثلة في الجتماع

يقل عن ثالثة أرباع القيمة  ل ممن يملكون ما (من ينوب عنهم)أو  قرار كتابي موقع من حملة الصكوكأو  .ب

 تاريخ الجتماع.في  والسارية القائمة لصكوك اإلصدارالسمية 
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 التعديل 14-2

املوافقة على أي على أنه يجوز لوكيل حملة الصكوك )بالنيابة عن حملة الصكوك(  اتفاقية الوكالة الرئيسية تنص

اتفاقية الوكالة دون الحاجة إلى موافقة حملة الصكوك )مع مراعاة بعض الستثناءات املنصوص عليها في  تعديل

و محتمل بأي من أمنح التنازلت أو القبول بأي اخالل واقع أو  ،وبعد موافقة املصدر على هذه التعديالت( الرئيسية

مع حالة يتعامل أي وثيقة صكوك أخرى، أو أن يقرر أنه لن بأو  اتفاقية الوكالة الرئيسيةب أو واألحكامهذه الشروط 

 بشكل جوهري على حملة الصكوك السلبي بعدم تأثيرهاقناعته على أنها حالة إخالل وذلك في حال  قائمة إخالل

أو ألي من وثائق الصكوك  اتفاقية الوكالة الرئيسيةمن أحكام  أي تعديل لهذه الشروط أو أليٍ ب القبول  أو ومصالحهم،

  على أن يكون هذا التعديل بحسب رأي وكيل حملة الصكوك ذا
ً
 أو أن ثانويا طابع شكلي أو أن يكون تعديال

ً
أو فنيا

ويعد تصرف وكيل حملة الصكوك . باألنظمة امللزمة ذات العالقة اللتزامخطأ ظاهر أو ألجل  لتعديليتم القيام به 

إخطار ب لحملة الصكوك، ويقوم وكيل حملة الصكوكملزما او اتخاذ أي قرار تعديل أو تنازل أو تفويض  بإجراء أي

 )اإلخطارات(. 17فقا للشرط و ذلك تعديل يتم إجراؤه و حملة الصكوك في أقرب وقت ممكن بأي 

صالحياته  أو مارسته ألي من سلطاتهعند م مجتمعينيجب على وكيل حملة الصكوك مراعاة مصالح حملة الصكوك و 

 مراعاة تبعات هذه املمارسةأي تعديل أو تنازل أو تفويض( دون  في ذلك على سبيل املثال ل الحصر )بما قراراتهأو 

أو خضوعهم لالختصاص القانوني  أو إقامتهم أو اتصالهم وجودهم على بعض أفراد حملة الصكوك والناتجة مثال عن

وكيل و أمطالبة املصدر  حق ، ولن يكون لوكيل حملة الصكوك أو ألي من حملة الصكوكألي دولة أو منطقة محددة

وكيل حملة  أو ممارسة تبة عليهم بسبب قرارحملة الصكوك أو أي شخص بتعويضهم عن الخسائر الضريبية املتر 

 .الصكوك

 الضريبة 15

تباع الصكوك لألشخاص املؤهلين الذين يجوز تسجيلهم كحملة للصكوك، ول يتعين على املصدر دفع أي مبالغ 

، مالم تنص أي اقتطاعات مفروضة بموجب األنظمة والقوانين ذات الصلةعن إضافية لحملة الصكوك غير املؤهلين 

سواء  ملكيتهم للصكوكويكون حملة الصكوك مسؤولين عن أي ضرائب تفرض نتيجة  .الشروط النهائية على غير ذلك

 .كانت ضرائب رأس مالية، أو ضرائب دخل، أو زكاة

  ومسئولياته كيل حملة الصكوكو  تعويض 16

 تتعلق بتعويض وكيل حملة الصكوك اتفاقية الوكالة الرئيسيةتتضمن 
ً
ولحمايته من في ظروف معينة  أحكاما

  خسائر مادية، بما في ذلك األحكام التي تعفيه من اتخاذ إجراء معينال
ً
اإلجراءات املتعلقة بأصول  )خصوصا

ول يجوز لوكيل  .أو تقديم الضمانات أو املبالغ املالية إليه على نحو يرتضيهما لم يتم تعويضه أو حمايته  الصكوك(

 للشرط حملة الصكوك بأي حال من 
ً
)التنفيذ  13األحوال اتخاذ أي إجراء إل في حال توجيهه بالقيام بذلك وفقا

 .على نحو يرتضيهأو تقديم الضمانات أو املبالغ املالية إليه أو حمايته  تعويضه بشرط أن يتم وممارسة الحقوق(
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  التي قد تترتب عليهتعوضه عن الخسائر املالية أو  وكيل حملة الصكوك اتفاقية الوكالة الرئيسية تعفيول 
ً
وفقا

 وإهماله في القيام بواجباته املنوطة به الشديد تقصيرهل حتياله أو إلخالله املتعمد أول  نتيجةكلألنظمة املتبعة 

 ل كوكيل لحملة الصكوك
ً
 .تفاقية الوكالة الرئيسيةوفقا

التزامات  تنفيذأو قابلية  كفاية أو تتعلق بصالحية مسؤولياتل يقدم وكيل حملة الصكوك أي إقرارات ول يتولى أي و 

صدر بموجب وثائق الصكوك، ولن يتحمل بأي حال من األحوال أي 
ُ
تجاه حملة الصكوك فيما  التزامأو  مسؤوليةامل

صدر، كما أنه لن يتحمل بأي حال من األحول 
ُ
يتعلق بأي دفعات كان من املفترض إجراؤها من قبل أو بالنيابة عن امل

 أي مسئوليات ناشئة عن أصول الصكوك.

حملة الصكوك  وكيل يكون لن ف، من وثائق الصكوك أي وثيقةباألحكام املتعلقة بالتأمين والواردة في مع عدم اإلخالل و 

 عن التامين
ً
تتعلق بأصول الصكوك أو أو أي وثائق أخرى  أو أي صكوك أو وثائق ملكية على أصول الصكوك مسؤول

 ، ولن يكون التأمين مالءمةمن  تحققي أن أويطلب من أي طرف ثالث التأمين أن 
ً
عن أي التزام أو أضرار  مسؤول

 .مالءمة التأمينيتحملها أي شخص نتيجة لعدم وجود أو عدم 

  ولن يكون وكيل حملة الصكوك
ً
 أو تأديبية مباشرةغير بأي حال من األحول عن أية خسائر أو أضرار خاصة  مسؤول

 أو املدخرات أو الفرص الضائعة الشهرة أو السمعة املثال ل الحصر خسائر األرباح أو )بما في ذلك على سبيل تبعية

حتى وإن تم إخطار وكيل حملة الصكوك باحتمال و ، ةأو غير متوقع متوقعة ت تلك الخسائر(، سواء كاناملتوقعة

عويض عن تلك األضرار أو التلفيات قد حدوث هذه األضرار أو التلفيات، وبغض النظر عما إذا كانت املطالبة بالت

 .حدثت بسبب اإلهمال أو اإلخالل بالعقد أو غير ذلك

 اإلخطارات 17

 ،في السجل املسجلةيتم إرسال جميع اإلخطارات املوجهة إلى حملة الصكوك عن طريق البريد املسجل إلى عناوينهم 

 بشكل  ويعد اإلخطار
ً
باجتماعات حملة املتعلقة  اإلخطاراتمن إرساله. وتعد في اليوم الخامس  صحيحاملرسل مستلما

العناوين املسجلة لحملة الصكوك في السجل مستلمة بشكل صحيح في اليوم الخامس من  املرسلة إلىو  الصكوك

قبل  وأ( يوما على األقل من املوعد املحدد لالجتماع املبدئي 25قبل خمسة وعشرين )على أن يتم إرسالها  إرسالها

  .مؤجل( على األقل من التاريخ املحدد ألي اجتماع 10عشرة أيام )

للمرسل له أو لعنوان بريده  البريد املسجل إلى ابشكل خطي وبإرساله اإلخطاراتكوك بتقديم ويلتزم حملة الص

 .اإللكتروني

  واالختصاص القضائي القانون الواجب التطبيق 18

  الواجب التطبيق القانون  18-1

 .وتفسر على ضوئها اململكة العربية السعودية في السارية واللوائحلألنظمة تخضع وثائق الصكوك 
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 االختصاص القضائي 18-2

لنظر في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو في تسوية املنازعات اباملختصة  تختص محاكم اململكة العربية السعودية

 مطالبة تقديم أيأو  أي دعوى  أو تحريك ، ول يحق ألي طرف رفعهاأو إصدار األحكام فيما يتعلق بالصكوك ووثائق

ول يحق  ةجهة أخرى خارج اململكة العربية السعودي أو جهة قضائية أو أيمحكمة ألي ها وثائقو بالصكوك متعلقة 

 .املحاكم والجهات النظر في أي دعوى أو طلب متعلق بالصكوك ووثائقها لتلك

 التنازل عن الفوائد 18-3

غير مباشرة )كخسائر الفرص بأي فوائد ربوية أو خسائر  املطالبة عنحملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك  يتنازل 

صدر عن أي حكم  يتنازلون ، كما وى قضائية ضد املصدراي دعأل  همتحريك عند الضائعة أو خسائر تكلفة التمويل(

. ول يعني هذا التنازل تنازلهم عن حقوقهم املتعلقة بأرباح املضاربة النظامألقص ى قدر يسمح به  لصالحهم بهذه املبالغ

  تصفيةأو متحصالت ال
ً
  بيع أو أي ثمن املضاربة لتفاقيةاملستحقة وفقا

ً
املرابحة  لتفاقيةمؤجل مستحق وفقا

الرئيسية أو أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ توزيع دوري جزئي أو رأس مال الصكوك أو قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ 

 لوثائق 
ً
 لهذه الشروط واألحكام أو أي مبلغ أرباح آخر مستحق وفقا

ً
  الصكوك أوالسترداد املبكر املستحق وفقا

ً
 وفقا

 ها من أي محكمة أو جهة قضائية.ن كيفية وصفها أو عن إعادة تكييفلهذه الشروط واألحكام بغض النظر ع

 عدم التنازل عن الحصانة 18-4

 منه عن أي حصانة هذه إبرام املصدر لوثائق الصكوك أو قبوله ب ل ُيعد
ً
 أو ألصوله ممنوحة لهالشروط واألحكام تنازل

غيرها  أوأو طلبات التنفيذ  ماأو مطالبات الحجز التحفظي أو التنفيذي أو غيرهضد الدعاوى القضائية  في أي مكان

 من اإلجراءات القانونية.

 إضافية إصدارات 19

زيادة حجم أي إصدار من اإلصدارات عن  اإلصدار وافقة حملة صكوكملون الحاجة يحق للمصدر من حين آلخر ود

طريق قبول استثمارات إضافية من حملة الصكوك الحاليين أو حملة صكوك جدد، على أن تبقى شروط وأحكام 

 صكوك اإلصدار كما هي دون تغيير.
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 الشروط النهائية   

 حكومة اململكة العربية السعودية                                                          [●املوافق][ ●]تاريخ 

 وزارة املاليةبممثلة                                                                                                       

 [●]في  ةريال سعودي واملستحق[ ●]إصدار صكوك بقيمة 

 املعلومات"(( جدول )" 1الجدول في املعلومات املرفق  جدول محدد في و واحدة مع الصكوك الحالية )كما ه]يتم تجميعها وتشكيل سلسلة 

 لبرنامج إصدار الصكوك
ً
 وفقا

افق][ ●]تاريخ     [●املو

 

املوصوفة أدناه  املتعلقة بالصكوك الشروط النهائيةهذا املستند  يبينو  على هذا النحو ألغراض الشروط معرفةتعتبر الشروط املستخدمة هنا 

 من هذه الشروط النهائية والذي سيشكلاملعلومات )وجدول  واألحكامالشروط ولبد من قراءته مع 
ً
 .(بدوره جزءا

 

 .وزارة املاليةبحكومة اململكة العربية السعودية ممثلة  :املصدر  .1

 .[●] وكيل حملة الصكوك:  .2

 .[●] اإلصدار سلسلة رقم  .3
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 .السعوديالريال  :املحددة العملة   .4

 املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى  إجمالي القيمة االسمية:  .5

 املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى  اإلصدار سعر  .6

 .ريال سعودي [●] لصكقيمة ا  .7

 .[●] :الحساب قيمة  .8

أما في حال وجود أكثر من قيمة  ،لهواحدة في حال وجود قيمة  الصك)أدخل قيمة 

القاسم املشترك األكبر. مالحظة: لبد من وجود قاسم مشترك في  إدخال فيتم للصك

 .(للصكحال وجود أكثر من قيمة 

  املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى  :تاريخ اإلصدار  .9

 املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى  :انتهاء الصكوك تاريخ   .10

 أساس احتساب مبلغ التوزيع الدوري:  .11

 

 املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى 

 املعلومات املرفق.جدول يرجى الرجوع إلى  كسور األيام   .12

 :السترداد طريقة  .13

 

 .]دفعة واحدة/أقساط[

أي حالة  مراعاةمع للصدار، سمية % من إجمالي القيمة ال 100الصكوك بنسبة تسترد 

 .لصكوك أو أي استرداد مبكرلشراء وإطفاء 

 .غير ثانوية :الصكوكحالة   .14

، والذي ُيمكن فيه كذلك أداء في مدينة الرياضيعمل فيه املسجل يعني اليوم الذي [ :يوم عمل  .15

 لجدول 
ً
الدفعات عبر النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة )سريع( وذلك وفقا

 .]ذلك غير حدد/أيام العمل الذي تنشره مؤسسة النقد العربي السعودي من حين آلخر

 األحكام املتعلقة بالتوزيع الدوري

 

 .]ل تنطبق]/[تنطبق[ أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة:  .16

 .هذا الخيار( انطباقحال عدم  في)يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة 

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  معدل الربح:  .أ 

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  التوزيع الدوري: تاريخ .ب 

 

 .]قل تنطب]/[تنطبق[ أحكام التوزيع الدوري بالنسبة املتغيرة  .17

 .(هذا الخيار انطباقحال عدم  فييرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة )

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  الربح: هامش .أ 

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  التوزيع الدوري: تاريخ .ب 
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  :املعدل املرجعيتحديد  .ج 

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  املعدل املرجعي .1 

 .]ذلك في فترة التوزيع الدوري/ حدد غيريوم العمل الثاني قبل أول يوم [ تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري .2 

صفحة األسعار املباشرة ذات  .3 

 العالقة

 .]صفحة رويترز لألسعار املباشرة اس يو ايه ايه/حدد غير ذلك[

القواعد املنظمة ليوم العمل التالي/ القواعد املعدلة املنظمة ليوم العمل التالي/ [ :القواعد املنظمة ليوم العمل .د 

 .]القواعد املنظمة ليوم العمل السابق /حدد غير ذلك

 

 الصكوك باسترداداألحكام املتعلقة 

 

 .سمية للصدارإجمالي القيمة ال  رأس مال الصكوك  .18

 .]لكل قيمة حساب/ل ينطبق [●] مبلغ قسط رأس مال الصكوك  .19

 .على هيئة أقساط( طريقة السترداد)ينطبق في حال تحديد 

 .]ل تنطبق]/[تنطبق[ استرجاع الصكوك  .20

 .(هذا الخيار وجودحال عدم  فييرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة )

لكل  [●]/)كما تم تعريفه في شروط وأحكام الصكوك( رأس مال الصكوكرصيد إجمالي [ :املبكر الستردادمبلغ  .أ 

 .]قيمة حساب/حدد غير ذلك

 .]ل تنطبق]/[تنطبق[ :خيار حملة الصكوك  .21

 .هذا الخيار( انطباق)يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة في حال عدم  

 .]لكل قيمة حساب/حدد غير ذلك [●] املبكر: الستردادمبلغ  .أ 

 .] [●]بـ  وينتهي [●]تاريخ توزيع دوري يبدأ من  أي /[[●]  تاريخ خيار حملة الصكوك: .ب 

 وحتى تاريخ انتهاء الصكوك[●]  تاريخ السترداد الجزئي:  .22
ً
 .]ينطبق ل /سنويا

 .أقساط()ينطبق في حال تحديد طريقة السترداد على هيئة 

 بأصول الصكوك املتعلقة األحكام

 

 .التحتية يةلبنفيما يخص ا مختلفة تقوم اململكة بتنفيذها مشاريع  أصول املضاربة  .23

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  :رأس مال املضاربة  .24

 .% من رأس مال املضاربة[●] :حد الخسائر املتراكمة  .25

 .من إيرادات املضاربة% [●]املضارب:  أرباح :من إيرادات املضاربة معدل مشاركة األرباح  .26

 .إيرادات املضاربة% من [●]أرباح املضاربة: 

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  :رأس مال املرابحة  .27
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 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  :رأس مال املرابحة البتدائية  .28

 .املعلومات املرفقجدول يرجى الرجوع إلى  :الالحقةرأس مال املرابحة   .29

 تفاصيل حساب الصكوك  .30

 

 .[●]واملتعلق باإلصدار رقم  [●]لدى:  [●]حساب الصكوك رقم: 

 .]أدخل التفاصيل[ ]بنك حساب بديل )إن وجد(  .31

 .]أدخل التفاصيل[ ]إن وجد((مسؤول دفعات بديل [  .32

 :شروط نهائية أخرى 

 

 .]ينطبق/ حدد التفاصيل ل[ شروط نهائية أخرى   .33

 .]غير ذلك/مركز إيداع األوراق املالية[ املسجل  .34

 جاإلدرا  .35

 

 .]ينطبق ينطبق/ل[

 .]]ذلك غير[ ])تداول( السعودية املالية السوق [في  مدرجة[

 .]تاريخ الستحقاق ذي العالقة/ حدد غير ذلك[ تاريخ نقل امللكية في السجل  .36

 .]التفاصيلاذكر [ فئات املستثمرين  .37

 لتوزيع:ا

 

 .[●] الوسيط  .38

 .]فئة كل على الطرح ونسبة عليهم املطروح فئات حدد[ عليهم املطروح  .39

 .[●] امللكية املصرح بها  .40

 .]لينطبق/ حدد التفاصيل[ قيود السوق الثانوية/ قيود البيع اإلضافية  .41

 :االئتمانيالتقييم 

 

،  ]من املتوقع أن يتم /تم/لم يتم[  .42
ً
 ائتمانيا

ً
  تقييماملوضح أدناه  تقييمالويمثل [تقييم الصكوك املصدرة تقييما

ً
فئة الصكوك املصدرة وفقا

 للبرنامج:

[●] . 

 

 :املسؤولية

يقر املصدر بحسب علمه وبعد بذله العناية الكافية بصحة  و . الشروط النهائيةيتحمل املصدر مسؤولية املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات وفي 

 الشروط النهائيةفي مذكرة املعلومات أو وبعدم إخفائه ألية معلومات تجعل املعلومات الواردة  الشروط النهائيةاملعلومات الواردة في مذكرة املعلومات و 

 معلومات مضللة.
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 عن
ً
 :موقع نيابة

 

 السعوديةاململكة العربية حكومة 

 

 وزارة املاليةبممثلة 

 

 

 بواسطة: ...................................................................................

 بالتوقيع املفوض
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 الصكوك متحصالتاستخدام 

وإلبرام عملية  كل إصدار من إصدارات الصكوك لدفع رأس مال املضاربة متحصالتسيقوم وكيل حملة الصكوك باستخدام 

ببيع  وسيقوم املصدر. (الصكوك()5)كما تم إيضاحه بشكل مفصل في الشرط رقم  املصدرمع  أو أكثر من عمليات املرابحة

 لعملي
ً
، كما سيقوم هذا البيع ألغراض املوازنة العامة متحصالتباستخدام و املرابحة لطرف ثالث  اتالسلع املشتراة وفقا

   في أصول املضاربة. باستثمار رأس مال املضاربة
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 اقتصاد اململكة العربية السعودية

 

مجلس القتصاديات في منطقة دول  أكبر هايعد اقتصاداململكة العربية السعودية هي أحد أعضاء مجموعة العشرين و 

يشكل القطاع و  من البنك الدولي كـ "اقتصاد ذي دخل مرتفع".  اقتصادها كما تم تصنيف ،ةلدول الخليج العربيالتعاون 

 :املعلومات يرجى النظر إلىوملزيد من النفطي الجزء األكبر من اقتصاد اململكة العربية السعودية. 

  امليزانية الحالية للمملكة العربية السعودية 

 تقرير تقييم أداء ميزانية اململكة الربع سنوية 

 الكترونية لكال التقريرين على الرابط التالي:يمكن إيجاد نسخ 
https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx  

 

ذه املتوفرة من تاريخ هو  م2020لعام  كترونية للميزانية الحالية للمملكة العربية السعوديةلنسخة الال ويمكن الحصول على

 على الرابط التالي:املذكرة 
https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Pages/default.aspx  

 

م 2019من عام  الرابعويمكن الحصول على النسخة اللكترونية لتقرير تقييم أداء ميزانية اململكة الربع سنوية واملتعلقة بالربع 

 هذه املذكرة على الرابط التالي: املتوفرة من تاريخ
ww.mof.gov.sa/financialreport/2019/Pages/default.aspxhttps://w  

 

على الرابط ديون اململكة العربية السعودية في موقع وزارة املالية بنشر معلومات تتعلق  وقد تختار الحكومة من حين آلخر

 التالي:
https://www.mof.gov.sa/NDMC/ReportsandStatistics/Pages/default.aspx  

 في
ً
 من مذكرة املعلومات هذه.  أي من ول تعد املستندات املدرجة ضمنا

ً
 املستندات املشار إليها أعاله جزءا

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عامة

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.sa/financialreport/2019/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.sa/NDMC/ReportsandStatistics/Pages/default.aspx
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 لتأسيس البرنامج النظامياألساس 

م( 2016ديسمبر  22ه )املوافق 1438/  3/  23وتاريخ  29تم تأسيس وإنشاء برنامج الصكوك بموجب املرسوم امللكي رقم م / 

 م(.2016ديسمبر  22ه )املوافق  1438/  3/  23بتاريخ  196وقرار مجلس الوزراء رقم 

 

 لالطالعاملتاحة املستندات 

املصدر بتقديم املستندات التالية ملسؤول الدفعات ووكيل حملة الصكوك واتاحتها لالطالع عليها في املكتب املحدد يقوم قد 

 :أو في أي مكان آخر يحدده املصدر ملسؤول الدفعات

 نسخ من اتفاقية إدارة الدفعات. .أ

 .الهيئةأو املسجل  قد تكون مطلوبة منأي وثائق أخرى  .ب

 
ً
إل لحملة صكوك ذلك اإلصدار  لالطالعبأن املستندات املشار إليها، في حال كونها متعلقة بإصدار معين، لن تكون متاحة  علما

 .بشكل مقنع ومقبول ملسؤول الدفعات وملكيته ة حامل الصكيثبت هوي وذلك بعد تقديم ما

 

 ةعام قيود

حيث لم يتم تسجيلها في ) اململكة العربية السعودية خارج وقت من األوقات في أي غير قابلة للبيع الصكوكاملصدر أن يؤكد 

فعلى كل من يحصل على مذكرة  (. وعليه،أي مكان خارج اململكة أو التقيد بأي متطلبات لطرحها أو بيعها خارج اململكة

 بنشر وتوزيع مذكرة املعلومات هذه أو عرض أو شراء الصكوك. القيود املتعلقةيتملك الصكوك اتباع من املعلومات هذه أو 

 

 التحويلالتسوية عن طريق 

 

مالم ُيشعر املصدر املستثمرين املحتملين في  وفق ما هو موضح في هذا القسم ل يتم تطبيق التسوية عن طريق التحويل

  .الصكوك أن التسوية عن طريق التحويل ستكون متاحة فيما يتعلق بأحد إصدارات الصكوك

 

وفي حال إتاحة التسوية عن طريق التحويل، فسيتمكن حملة األوراق املالية املحلية التي أصدرها املصدر بالريال السعودي 

"( والراغبين بالستثمار في الصكوك من التقدم للمصدر بطلب شرائه كامل أو بعض ملكيتهم من لية األوراق املالية املح)"

"( وذلك في نفس يوم تقدمهم للمصدر بنموذج الستثمار في الصكوك. األوراق املالية املعروضة للبيعاألوراق املالية املحلية )"

( رقم املحفظة التي تحتفظ باألوراق املالية 1الطلب تزويد املصدر بما يلي: )وعلى حملة األوراق املالية املحلية عند تقدمهم بهذا 

( التعهد للمصدر أنه لن يتم قبل تاريخ إصدار الصكوك )أ( بيع أو 3( قيمة األوراق املالية املعروضة للبيع )2املعروضة للبيع )

)ب( إنشاء أي حقوق ملكية ألي طرف آخر أو السماح  نقل أو التصرف في األوراق املالية املعروضة للبيع بأي شكل من األشكال

 .األوراق املالية املعروضة للبيع بإنشائها على
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ويجوز للمصدر قبل بيع الصكوك لحملة األوراق املالية املعروضة للبيع تقديم عرٍض لشراء كامل أو بعض األوراق املالية 

بفعل ذلك(، وللمصدر تحديد عدد األوراق املالية التي سيشتريها املعروضة للبيع من حملتها )دون أن يكون عليه أي التزام 

 )ويشار إلى األوراق املالية التي يشتريها املصدر بـ "
ً
 ."(األوراق املالية املحلية ذات العالقةبحسب ما يراه مالئما

 

( يوافق على بيع األوراق 1بذلك ) وإذا وافق حامل األوراق املالية املعروضة للبيع على عرض الشراء الذي تقدم به املصدر فإنه

( يفوض املصدر يدفع مبلغ يساوي القيمة السمية 2املالية املحلية ذات العالقة للمصدر بسعر العرض املقدم من املصدر و)

ر لألوراق املالية املحلية ذات العالقة إلى حساب الصكوك وذلك من متحصالت بيع األوراق املالية املحلية ذات العالقة )ويشا

 ."(التسوية عن طريق التحويلإلى هذه التفاقية بـ "

 

 الرئيسية الوساطةاتفاقيات 

 

"( مع رئيسية وسطةاتفاقية "بـ كل منها يشار إلى )وساطة رئيسية ، من وقت آلخر، بإبرام اتفاقيات سوف يقوم املصدر

يتعلق بشراء ما وذلك في (في هذه الوثيقة" وسيط"و"  رئيسيون  وسطاء /رئيس ي وسيط)كل منهم  "كوسطاء األشخاص املعينين 

األوراق املالية وبيع وتوزيع األوراق املالية املحلية الصادرة عن املصدر في اململكة العربية السعودية، بما في ذلك الصكوك )"

 "(.املحلية

 

التي ُيسمح  حالت املستثناةإل في بعض العلى أساس حصري )للوسطاء الرئيسيون و ، ُيسمح الرئيسية الوساطةلتفاقية وفًقا و 

بشكل مباشر أو غير مباشر )من خالل شخص مرخص له من أن يقوموا مستثمري التجزئة(  قبل املباشر من بالكتتابفيها 

ببيع وتبادل و/أو إعادة شراء األوراق املالية العروض التنافسية املتعلقة وتقديم في " ( املشاركة له املرخصالشخص الهيئة )"

 "(.زادامل)"العلني "( عن طريق املزاد املركزفي اململكة العربية السعودية )" املركز الوطني إلدارة الديناملحلية التي ينظمها 

 

ملزايدة على األوراق املالية تتعلق باللتزامات مختلفة الرئيسيون  الوسطاء يخضع الوساطة الرئيسية، وفًقا لبنود اتفاقيات و 

والتجار األساسيين  املركز( سوق بيع أو تبادل أو إعادة شراء األوراق املالية املحلية التي تتضمن 1املحلية والترويج لها في )

( 3و ) ،"(السوق الثانوية)" املركزاألوراق املالية املحلية بين أطراف أخرى غير بيع وتداول ( سوق 2"(؛ )ةالسوق الرئيسي)"

عدا الوسيط الرئيس ي وهو مع األطراف املقابلة  (spot transactions)  عامالت فوريةت هيئةسوق األوراق املالية املحلية في 

 ، ما يلي:أخرى جملة أمور من بين "(. وتشمل هذه اللتزامات سوق العميل)" املركزللقيام بذلك أو  له الشخص املرخص

 

( تسهيل 2فيما يتعلق بجميع مزادات األوراق املالية املحلية، )العروض ( تقديم 1، )الرئيسيةبالنسبة للسوق  (أ)

لضمان التوزيع جهد ممكن في ذلك بذل أفضل األطراف الثالثة، بما عمليات الشراء من قبل العمالء أو 

 .ةلية في كل ربع سن( شراء الحد األدنى من األوراق املالية املح3و )، الواسع لألوراق املالية املحلية املعنية

 لألوراق املالية املحلية ؛ و ةعقولة للحفاظ على سوق ثانوياملجهود البذل كل بالنسبة للسوق الثانوية،  (ب)

للحفاظ على الحد األدنى من حصة السوق في هذا السوق  ةمعقول جهودفيما يتعلق بسوق العميل، بذل كل  (ج)

 .ألوراق املالية املحلية في ا قاعدة املستثمرينمن أجل تعزيز وتوسيع وذلك  ،لكل نصف عام تقويمي


