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 Shari’a Certificate شهادة شرعيَّة 

 Murabaha-based NBC Sukuk Finance   الصُّكوك الوطنيَّة بالمرابحةتمويل 
مصرف   في  بالمرابحة  الوطنيَّة  الصُّكوك  تمويل  يُنفَّذ 

   أبوظبي اإلسالمي وفق الخطوات الشَّرعية اإلجمالية اآلتية:
At ADIB (the “Bank”), Murabaha-based National Bonds 
Corporation Sukuk Finance is executed according to the 
overall Shari’a steps given below: 

    الصُّكوك تمويل  بطلب  للمصرف  المتعامل  يتقدَّم 
الوطنيَّة بالمرابحة، يحدِّد فيه قيمة الصُّكوك التي يريد  
تمويلها، ويَعد المصرف وعدًا ملزِمًا بشراء الصُّكوك من  
يتملُّكها   أن  بعد  محدَّد)،  (بربحٍ  بالمرابحة  المصرف 

 المصرف ويدخلها في ضمانه.  

 The customer submits to the Bank an application to 
request Murabaha financing of Sukuk of National 
Bonds Corporation (“NBC”), wherein the customer 
specifies value of NBC Sukuk he wants financing to 
purchase them. The customer gives a binding promise 
to the Bank to buy the NBC Sukuk from the Bank on 
Murabaha (at a specified profit) once the Bank 
acquires ownership of NBC Sukuk and takes them at 
Bank’s risk. 

   لشركة المضاربة  وعاء  في  باالشتراك  المصرف  يقوم 
الصُّكوك الوطنية، فيملك حصصًا شائعة فيه، ويتحمَّل  
(شهادات   الحصص  بهذه  شهادات  ويتسلَّم  ضمانها، 
كبيرة   بكميَّة  االشتراك  يكون  العادة  وفي  الصُّكوك)، 
بها،   المصرف  يحتفظ  الحصص  من  واحدة)  (صفقة 

 تسلسلية خاصَّة بها.   ويكون لشهادات الصُّكوك أرقام 

 The Bank participates in the Mudaraba pool of the 
NBC, so it owns common shares in the pool, bears the 
risk of the underlying shares and receives certificates 
representing these shares (“NBC Sukuk Certificates”). 
Generally, participation is done for a bulk quantity 
(through a single deal) of shares that are retained by 
the Bank. The NBC Sukuk Certificates shall have their 
respective serial numbers. 

   الحصص تملُّك  على  يومين  عن  يقلُّ  ال  ما  مضي  بعد 
المصرف   يبيع  المطلوبة  أعاله،  الصُّكوك  كميَّة 

المرابحة   عقد  في  تُحدَّد  أن  بعد  بالمرابحة،  للمتعامل 
أرقام الصُّكوك التسلسلية وعددها، ويكون البيع بثمن  

فيه   يتحدَّد  المرابحة- معلوم  عقد  تكلفة  أ)  (:  - في 
للصُّكوك  المصرف  الثابت  ب)  ( و  ،تملُّك  الربح  مقدار 

مبالغ   على  المرابحة  عقد  في  ويُنصُّ  عليه.  المتفق 
أقساط ثمن البيع بالمرابحة وتواريخ استحقاقها. وبهذا  
حصص   من  تمثِّله  (ما  الصُّكوك  ملكيَّة  تنتقل  البيع 
شائعة في موجودات وعاء المضاربة لشركة الصُّكوك  

شه المتعامل  ويتسلَّم  المتعامل.  إلى  ادات  الوطنيَّة) 
له   ويكون  التسلسلية،  بأرقامها  المميَّزة  الصُّكوك 

 التصرُّف بها، وبهذا ينتقل الضَّمان إليه.  

 After passing of at least (2) two days from owning the 
above shares, the Bank sells the required quantity of 
NBC Sukuk to the customer on Murabaha basis, after 
specifying the serial numbers of the NBC Sukuk and 
their total number. The sale shall be for a known price 
by specifying in the Murabaha contract: (a) the cost 
of owning the NBC Sukuk by the Bank, and (b) the 
amount of agreed upon fixed profit. The Murabaha 
contract shall state the amounts of instalments of the 
Murabaha sale price and their due dates. By this sale, 
ownership of NBC Sukuk Certificates (that represent 
a common share in the assets of Mudaraba pool of 
NBC) shall transfer to the customer. The customer 
receives the NBC Certificates that are identifiable by 
their serial numbers and the customer may dispose of 
the NBC Certificates, and by this the risk is passed to 
him. 

   الضَّمانات على  المتعامل  مع  االتفاق  للمصرف  يمكن 
وفائه   لضمان  المتعامل  يقدِّمها  التي  شرعًا  المقبولة 

 بأقساط ثمن البيع بالمرابحة.   

 The Bank may agree with the customer to receive 
securities acceptable as per Shari’a and provided by 
the customer as a security for payment of the 
instalments of Murabaha sale price. 
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   بالتخارج القيام  أو  بالصُّكوك  االحتفاظ  للمتعامل 
ويتحمَّل   الوطنيَّة.  الصُّكوك  شركة  مع  مباشر  بتواصل 

الرسوم  المنصَّة    المتعامل  الستخدامه  المعلومة 
 الخاصَّة بذلك. 

 The customer may retain the NBC Sukuk or exit via 
redemption via contacting the NCB. The customer 
shall bear the charges that are applied for using the 
respective platform of NBC Certificates. 

   فإن التَّخارج،  الوطنيَّة  الصُّكوك  شركة  قبول  بعد 
من   يحوَّل  أو  المتعامل،  حساب  في  يودَع  المقابل 
لديه   التزاماته  سداد  المتعامل  يودُّ  الذي  للبنك  حسابه 

 بناء على تعليمات منه. 

 Upon NBC’s acceptance of customer’s exit via 
redemption, then the consideration paid by the NBC 
is either deposited in customer’s account or 
transferred to customer’s account held with the Bank 
to which the customer wishes to settle his liabilities 
based on customer’s instructions.  

   أو الكتروني  بشكل  أو  عادي  بشكل  التَّمويل  هذا  يُنفَّذ 
 من خالل "التَّطبيق" الخاص.  

 This financing is carried manually through proper 
legal documentation, electronically or through an app 
dedicated for this purpose. 

وعقود   المرابحة،  بهذه  التَّمويل  خطوات  روجِعَت  وقد 
قرارات   مع  وتتفق  شرعًا،  مقبولة  وهي  تنفيذه،  ومستندات 

العربية المتَّحدة  الهيئة العليا الشَّرعية (في مصرف اإلمارات 
 ) رقم  الشَّرعي  المعيار  في  الوارد  ومع  بشأن  ٨المركزي)،   (

الصَّادرة   الصِّلة،  ذات  الشَّرعية  المعايير  من  وغيره  المرابحة، 
المالية   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن 

 اإلسالمية (أيوفي). 

Review was made of the modus operandi of the financing 
based on this Murabaha, and the contracts and 
documentation used in execution, and they were found to 
be acceptable as per Shari’a and are in line with the 
resolutions of the Higher Shari’ah Authority (at the 
Central Bank of the UAE) and in compliance  with the 
Shari’ah Standard No. (8): Murabaha and other related 
Shari’ah Standards issued by the Accounting & Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 
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