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العنوان:
] األوراق الرسمية للطرف (ب) بصفته المشتري ،مقدم التعهد[
] تاريخ التأكيد[
تأكيد شروط صفقات مستقبلية مخصصة
إتفاقية شروط صفقات مستقبلية مخصصة
للحماية من تقلب أسعار الصرف أو مبادلة إسالمية لعمالت متعددة
(مبني على الوعد ويتضمن هيكالً من بيعين)
الجزء الثاني( 1الطرف ب بصفته المشتري)
[اسم وعنوان الطرف ب بصفته البائع]
_____________________________________

( )1يرجى مالحظة أن تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يوثق فقط جزءاً واحداً (الجزء الثاني) من الحماي ة م ن
تقلب أسعار الصرف أو المبادل ة اإلس المية لعم الت متع ددة ("مبادلةة إسةالمية لعمةالت متعةددة") تتض من ي يًالً م ن
بيعين (أنظر الهامش السفلي رقم  5لتفسير ييًل البيعين) .وألسباب شرعية ،فإنه يجب استخدام تأكيد ش روط ف فقات
مستقبلية مخصصة منفصلة لتوثيق الجزء اآلخر (الجزء األول) من المبادلة اإلسالمية لعمالت متعددة .ويجوز لطرف
ما الدخول في المبادلة اإلسالمية لعمالت متعددة ي ه ولل ع عن دما ،عل ى س بيل المث ال ،يعتم د بر ًل كبي ر عل ى عمل ة
واحدة (العملة ب) (مثال :الدوالر األمريًي ) وي ي عمل ة البل د ال ها ي زاول أعمال ه فيه ا ،ولً ن لدي ه أيض ا ً التزام ات
بعملة أخرى (العملة أ) (مثال :الدينار البحريني) ويرغب ،وألغ را ددارة المخ اطر ،أن يتح وط لنفس ه ق د تقلب ات
أسعار الصرف ب ين العمل ة أ والعمل ة ب .ولتحقي ق ي ه األغ را  ،يمكةن لهةاا الطةرف الةد و ةي مبادلةة إسةالمية
لعمةةالت متعةةددة والتةةي بمو بهةةا سةةيقوم بتسةةل مةةد وعات بالعملةةة أ (وبهةةاا يقةةوم بةةالتحوط تلتزاماتةةه ةةي العملةة أ)
ودجراء مدفوعات في العملة ب (وبهها يقوم بتحويل بعض من دخله بالعملة ب دلى دخل بالعملة أ وبالتالي يقوم بتحديد
التزاماته بالعملة ب) .وباإلقافة دلى للع ،فإن ه ق د يً ون ين اف ف رف أول ب ين األط راف لمبل ث ثاب ن م ن العمل ة ب
مقابل مبلث ثابن من العملة أ .ودلا تم يها الصرف األول ،فإنه يجوز ك هلع أن ي تم ف رف آخ ر نه ائي لمبل ث ثاب ن م ن
العملة ب مقابل مبلث ثابن من العملة أ بين الطرفين في تاريخ الح ق أو عن د دنه اء المبادل ة اإلس المية لعم الت متع ددة
(وللع بالطريقة المعاكسة للصرف األول).

دن اله دف م ن المر اركة ف ي الحماي ة م ن تقل ب أس عار الص رف أو المبادل ة اإلس المية لعم الت متع ددة ي و
مساعدة طرف ما التعامل في الحصول على مبالث بعملة واحدة لمدة زمني ة مح ددة (غي ر مت وافرة ف ي الوق ن
الحاقر من خالل وسائل أخرى) مقابل عملة أخرى أو عملة أساس متوافرة .ويتم االتفاق على مع دل ال رب
والمدة الزمنية والمبلث جميعها بين الطرفين قبل ب دء الص فقة .وي تم اس تخدام الحماي ة ف ي أغل ب األح وال م ن
أجل ددارة وتخفيف مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الصرف المرتبطة باالستثمارات.
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تحية طيبة وبعد،
القس 1
تمهيد استهاللي ووصف المنتج
 -1تمهيد ووصف المنتج
 1 -1تمهيةةةةد :دن الغ ر م ن ي ها [الخط اب] ["تأكيةةةةد شةةةةروط صةةةةفقات مسةةةةتقبلية
مخصصة"] يو تأكي د ش روط وأحً ام اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة
الت ي ي تم دبرامه ا بينن ا ف ي ت اريخ المعامل ة والمح ددة أدن ا ("اتفاقيةةة شةةروط الصةةفقات
المستقبلية المخصصة").
يمث ل تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة "تأكي د ش روط ف فقات مس تقبلية
مخصصة" وللع كما يو مرار دليه في اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد ال دولي للمقايض ات
والمر تقات /الس وق المالي ة اإلس المية الدولي ة ويًمله ا وير ًل ج زءاً منه ا ويخض ع له ا
("اتتفاقية الرئيسة") المؤرخة [التاريخ] والمعدلة والتي تتم اإلقافة دليها من وقن آلخ ر
("اتتفاقية") بين [اسم الطرف أ] ("الطرف أ") و[اسم الطرف ب] ("الطرف ب").وت نظم
جميع النصوص الواردة في االتفاقية تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ماع دا
كما يو معدل أدنا .
وتنطبق التعريفات والنصوص الواردة في القس م ( 5تعريف ات ونص وص عام ة) م ن تأكي د
ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ها عل ى تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها واتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصص ة ي ه وعل ى ك ل ف فقة ي تم
دبرامه ا وفق ا ً التفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  .وعن دما ي نك تأكي د
ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ها عل ى ال دخول ف ي أكث ر م ن ف فقة مس تقبلية
مخصصة واحدة ،فإنه وبالرغم م ن دب رام الص فقة ،ف إن تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصص ة ي ها واتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه تبق ى بًام ل الق وة
واألث ر ولل ع عل ى أس اس تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة واتفاقي ة ش روط
الص فقات المخصص ة فيم ا يتعل ق بجمي ع الص فقات المس تقبلية المخصص ة المتبقي ة والت ي
تتعلق بها.
 2 -1وصف المنتج ( :)2يتعلق تأكيد شروط الصفقات المس تقبلية المخصص ة ي ها بالحماي ة
من تقلب أسعار الصرف أو أو المبادالت اإلسالمية لعم الت متع ددة (مب ادالت دس المية
( )2بموجب ييً ل البيعت ين الق ائم عل ى الوع د (المب ادالت اإلس المية لعم الت متع ددة) ،ف إن التص ور ي و أن ه بموج ب ي ها
الجزء يقوم أحد الطرفين (الطرف ب) بتقديم وعد (أو تعهد) للطرف األخر (الطرف أ) فيما يتعلق بًل ت اريخ دف ع وال ها
بموجبه يجوز للط رف أ أن يم ارس وع د الط رف ب يطل ب بموجب ه م ن الط رف ب أن ير ترا م ن الط رف أ نق داً م ن
دحدى محددتين (والتي قد تًون مختلفة باختالف ت واريخ ال دفع) أف والً متفق ة م ع أحً ام الر ريعة اإلس المية فيم ا يتعل ق
بتاريخ الدفع يها .وفي نفس الوق ن ،فإن ه بموج ب تأكي د ش روط ف فقات مس تقبلية مخصص ة منفص لة للج زء اآلخ ر م ن
المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة ،فإن الطرف أ يقدم وعداً (أو تعهداً) للط رف ب فيم ا يتعل ق بً ل ت اريخ دف ع وال ها
بموجبه يجوز للطرف ب أن يمارس وعد الطرف أ يطلب بموجبه من الطرف أ أن يرترا من الطرف ب  ،نق داً (نق داً (
بعملة أخرى من العملتين المخصص تين لت اريخ ال دفع المت زامن بموج ب الج زء األول) ،أف والً مختلف ة متفق ة م ع أحً ام
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لعمالت متعددة) والتي يتم تنفيهيا من خالل ترتيبات يقوم بموجبها كل طرف ف ي وق ن
واح د بم ن الط رف اآلخ ر وع داً (تعه داً) بر راء أف ول متفق ة م ع أحً ام و مب اد
الرريعة اإلسالمية من يها الطرف اآلخر وللع في تاريخ مستقبلي محدد واحد أو أكث ر
على أساس ففقات المرابحة التي سيتم دبرامها في كل ممارسة للوعد (التعهد) من قبل
يها الطرف اآلخر وعندما سيتم تحديد سعر الرراء المستحق ال دفع فيم ا يتعل ق بمعامل ة
المرابحة على أساس سعر تًلفة األفول المرتراة المتفقة م ع أحً ام و مب اد الر ريعة
اإلسالمية باإلق افة دل ى مبل ث رب حي ن يً ون س عر الر راء المس تحق ال دفع م ن قب ل
طرف مقوما ً بإحدى العملتين موقوع المب ادالت اإلس المية لعم الت متع ددة ي ه بينم ا
يًون سعر الرراء المستحق ال دفع م ن قب ل الط رف اآلخ ر مقوم ا ً بالعمل ة األخ رى م ن
العملتين موقوع المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة يه .
ويتضمن تأكيد شروط الصفقات المستقبلية يها وعداً (تعهداً) يتم منحه من قبل الطرف
ب للطرف أ .وبموج ب اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لات العالق ة،
ف إن الط رف ب يم ن وع داً (تعه داً) للط رف أ .وتر ًل اتفاقي ة ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يه واتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصك لات العالق ة
معا ً مبادالت دسالمية لعمالت متعددة.

ومباد الرريعة اإلسالمية فيما يتعلق بتاريخ الدفع يها .وله ها فإن ه س يًون ين اف بيع ان لً ل ت اريخ دف ع ،واح د م ن قب ل
الطرف ب للطرف أ وواحد من قبل الطرف أ للطرف ب.
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القس 2
تعريفات ونصوص عامة
تنطبق التعريفات والنصوص العامة التالية على تأكيد شروط الصفقات المستقبلية
المخصصة يها وعلى اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه  ،وعندما يًون
للع قابالً للتطبيق ،وما لم يتم النك عليه بخالف للع في التأكيد المتعلق بهلع ،على كل
ففقة يتم دبرامها بموجب اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه .
 -2تعريفات عامة
 1 -5المبادتت اإلسالمية لعمالت متعددة :تعني عبارة "المبادالت اإلسالمية لعمالت
متعددة" ترتيبات أو عقد أو مجموعة من العقود بين المتعاقدين لمبادلة مبلث رئيس
بعمالت مختلفة وللع بسعر فرف فورا وبعد للع ،وعلى مدى فترة زمنية متفق
عليها ،مبادلة مدفوعات أرباح بعمالت مختلفة وفي نهاية تلع المدة مبادلة مبالث رئيسة
مقابلة للعمالت المختارة وللع بسعر فرف متفق عليه في بداية يه الترتيبات أو العقد
أو مجموعة العقود.
 2 -5يوم عمل :تعني عبارة "يوم عمل" ،فيما يتعلق بأا تاريخ محدد في تأكيد شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة يها الها سيخضع للتعديل وفقا ً ألا طريقة يوم عمل
واجبة التطبيق ،ويو اليوم الها تقوم فيه البنوف التجارية وأسواق فرف العمالت
األجنبية بتسوية المدفوعات وتًون مفتوحة لمزاولة النراط التجارا العام في المًان
في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية
(األماكن) وفي األيام المحددة لهلع الغر
المخصصة يها ،ودلا كان المًان (األماكن) واأليام ليسن محددة يًها ،فإن اليوم:
(أ) فيما يتعلق بتاريخ ممارسة
( )1يو الها تقوم فيه البنوف التجارية وأسواق فرف العمالت األجنبية
بتسوية المدفوعات وتًون مفتوحة لمزاولة النراط التجارا العام (بما في للع
التعامالت بالصرف األجنبي وديداعات العمالت األجنبية) في المراكز المالية
الرئيسية لًل واحدة من العملتين المحددتين ،و
( )5عندما تًون دحدى العملتين المحددتين يي اليورو ،ويها يًون يوم
التسوية المستهدف ،و
(ب) ي أية حالة أ رى
( )1اليوم الها تقوم فيه البنوف التجارية وأسواق فرف العمالت األجنبية
بتسوية المدفوعات وتًون مفتوحة لمزاولة النراط التجارا العام (بما في للع
التعامالت بالصرف األجنبي وديداعات العمالت األجنبية) في المركز المالي
الرئيس لعملة التزام الدفع المستحق في للع اليوم أو يتم احتسابه باإلشارة دلى
للع التاريخ،
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( )5عندما يتم تقويم الدفع بعملة اليورو ،ويها يًون يوم التسوية المستهدف.
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 3 -2تعهةةد المشةةتري :تعن ي عب ارة "تعه د المر ترا" تعه د المر ترا المق دم للب ائع وفق ا ً
للفقرة  11من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة.
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الدو األعضاء المشاركة :تعني عبارة "الدول األعضاء المراركة" أي ة دول ة م ن
دول االتحاد األوروبي تعتبر عملة اليورو عملتها القانوني ة وفق ا ً لتر ريعات االتح اد
األوروبي المتعلقة باالتحاد االقتصادا والنقدا.

 5 -2اليورو :تعني "اليورو" العملة المنفردة للدول األعضاء المراركة.
 6 -1يوم التسوية المستهدف :تعني عب ارة "ي وم التس وية المس تهدف" أا ي وم يً ون في ه
تارجين ( 5نظام التحويل السريع للتسوية الفورية اآللية للبلدان األوروبية) مفتوحا ً.
 -3األطراف
 1 -3المشتري :تعني عبارة "المرترى" ،فيما يتعلق باتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يه وكل معاملة يتم دبرامه ا وفق ا ً له ا ،الط رف المح دد يً ها ف ي تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها ،ويو الطرف الها يتعه د بر راء كمي ة
األفول المتفقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية من البائع وللع حسب اختيار
البائع.
" 2 -3البائع" تعني ،فيما يتعلق باتفاقية شروط الصفقات المس تقبلية المخصص ة ي ه وك ل
معامل ة ي تم دبرامه ا وفق ا ً له ا ،الط رف المح دد يً ها ف ي تأكي د ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يها ،ويو الطرف الها قد يخت ار بي ع كمي ة األف ول المتفق ة
مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية دلى المرترا.
 -4التواريخ والمدة
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( )3يرير مفهوم "يوم العمل" المستخدم ينا ،والها ي و ع ام وقاب ل للتطبي ق عل ى جمي ع العم الت الرئيس ة س وى
اليورو ،دلى األيام التي تقوم فيها البنوف التجارية وأسواق فرف العمالت األجنبية بتسوية المدفوعات وتً ون
مفتوحة لمزاولة النراط التجارا الع ام ف ي المراك ز المالي ة الرئيس ية للعمل ة لات العالق ة .وير ترط مفه وم ي وم
العم ل لعمل ة الي ورو دش ارة دل ى ي وم التس وية المس تهدف (وي و ي وم يً ون في ه نظ ام التحوي ل الس ريع للتس وية
الفورية اآللية للبلدان األوروبية ،ويو نظام الخدمة الها يًون من خالله تحويل اليورو مفتوح ا ً) .وله ها الس بب
فإن تعريف اليورو والدول األعضاء المراركة وتاريخ التسوية المستهدف يي أيضاً مطلوبة.
( )4مالحظة فيما يتعلق بالتواريخ :دن تاريخ عملية التداو ي و الت اريخ ال ها تب رم في ه األط راف اتفاقي ة ش روط
ففقات مستقبلية مخصصة .أما تاريخ سريان المفعو فهو الي وم األول م ن م دة المب ادالت اإلس المية لعم الت
متعددة والها يتم تحديد من خالل اتفاقية شروط ففقات مستقبلية مخصصة واليوم األول م ن فت رة االحتس اب
األولى فيما يتعلق باتفاقية شروط ففقات مستقبلية مخصصة تلع .فعلى سبيل المثال ،قد يرغب ط رف يحص ل
على دخل بالدينار البحريني ف ي دج راء تح وط اللتزام ات الص ًوف المقوم ة بال دوالر األمريً ي وال ها س يقوم
بإفدار خ الل م دة عر رة أي ام .وق د ي دخل ي ها الط رف ف ي اتفاقي ة ش روط ف فقات مس تقبلية مخصص ة لات
العالقة اليوم (تاريخ عملية التداول) ولًن على أساس أن فترة التحوط أو المدة ستبدأ خ الل عر رة أي ام (ت اريخ
سريان المفعول) .وبدالً م ن لل ع ،فإن ه دلا دخ ل ط رف ف ي التح وط ف ي نف س الي وم ال ها يص در في ه الص ًوف
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 1 -4تاريخ سريان المفعو  :تعني عبارة سريان المفعول التاريخ المحدد في تأكيد شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة ويو اليوم األول من المدة .ول ن يخض ع ت اريخ س ريان
المفعول للتعديل وفقا ً ألية طريقة يوم عمل وللع ما لم يتم تحدي د خ الف لل ع ف ي تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة.
 2 -4المةةدة :تعن ي "الم دة" الفت رة الت ي تب دأ م ن ت اريخ س ريان المفع ول التفاقي ة ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يه وتنتهي بتاريخ االنتهاء.
 3-4تةةةاريخ اتنتهةةةاء :تعن ي الت اريخ المح دد ف ي تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها .ولن يخضع تاريخ اإلنتهاء للتعديل وفقا ً ألية طريقة يوم عمل وللع
ما لم يتم تحديد خالف للع في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة.
 4 -4تاريخ عملية التةداو  :تعن ي عب ارة "ت اريخ عملي ة الت داول" الت اريخ ال ها تب رم في ه
األطراف اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه والها قد يسبق تاريخ
سريان المفعول أو يًون نفس التاريخ.
 -5تعريفات معينة تتعلق بالممارسة والتسوية
 1 -5األصو المتفقة مع أحكام ومبادئ الشةريعة اإلسةالمية :تعن ي ي ه العب ارة األف ول
المتفقة مع أحًام الرريعة اإلسالمية المحددة في "تأكيد شروط الصفقات المس تقبلية
المخصصة" يها.
 2 -5كمية األصو  :تعني "كمية األفول" الًمية المحددة يًها في تأكيد شروط الصفقات
المستقبلية المخصصة يها.
 3 -2تةةاريخ الممارسةةة :تعن ي عب ارة "ت اريخ الممارس ة" الت اريخ المح دد يً ها ف ي تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها (.)5

الخافة به ،ورغب في أن يس را مفع ول التح وط ف وراً ،فإن ه يمً ن لألط راف أن تواف ق عل ى أن الم دة س تبدأ
ف وراً وأن ت اريخ المعامل ة وت اريخ س ريان المفع ول س يًونان نف س الت اريخ التق ويمي .ويج وز أن يً ون ت اريخ
س ريان المفع ول أيض ا ً الت اريخ ال ها ت تم في ه الممارس ة والتس وية األول ى لتعه د المر ترا (الوع د) حي ن ي تم
تخصيك دفع فرف أولي كما يو مبين في الهامش الس فلي رق م ( .)1وعن دما ت تم ممارس ة الوع د فيم ا يتعل ق
بتاريخ دفع ،فإن التسليم يجب أن يتم في تاريخ الشراء لا العالقة من قبل البائع ويجب أن يتم ال دفع ف ي ت اريخ
الدفع لا العالقة من قبل المرترا (وفي كل حالة فيما يتعلق باألفول التي س يتم ش راايا وبيعه ا بموج ب بي ع
المرابحة المبرم وفقا ً لتلع الممارسة لوعد فيما يتعلق بتاريخ الدفع) .ويتم االتف اق عل ى ت واريخ ال دفع وت واريخ
الرراء بين األطراف في اليوم الها تب رم في ه اتفاقي ة ش روط ف فقات مس تقبلية مخصص ة ويج ب تحدي ديا ف ي
الفقرة  11من تأكيد شروط ففقات مستقبلية مخصصة.
( )5مالحظة فيما يتعلق بالتواريخ يضاف :يعني تاريخ الممارسة التاريخ الها قد يق رر في ه الحاف ل عل ى الوع د
الها يتضمنه تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصص ة ي ها (أا الب ائع) ممارس ة لل ع الوع د .وي تم االتف اق
على تواريخ الممارسة بين األطراف في التاريخ الها تبرم فيه اتفاقية ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة
ويجب تحديديا في الفقرة  11من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة.
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 4-5إشةةعار الممارسةةة :تعن ي عب ارة "دش عار الممارس ة" دش عاراً يً ون م ن ناحي ة
جويري ة بالص يغة المح ددة ف ي المرف ق  1م ن تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها.
 5 -5العملةةة األول ةى :تعن ي "العمل ة األول ى" العمل ة المح ددة ف ي تأكي د ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يها.
 6 -5العملة الثانية :تعني "العملة الثانية" العملة المحددة يًها في تأكيد ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يها.
 7 -5بيع المرابحة :تعني عبارة "بيع المرابح ة" معامل ة تض م اتفاقي ة ملزم ة لبي ع أف ول
م ن قب ل الب ائع للمر ترا مح ددة التًلف ة وال رب متفق ة م ع أحً ام ومب اد الر ريعة
اإلس المية ولل ع بع د ممارس ة الب ائع لتعه د المر ترا ، ،ويج ب دثب ات ش روط ك ل
واحدة من يه الصفقات من خالل تأكيد ،ويو تأكيد بيع األفول الها يمث ل الج زء
األول للمرابحة.
 8 -5تأكيد بيع األصو الاي يمثل الجزء الثاني للمرابحة :تعني يه العب ارة التأكي د ال ها
يًون من ناحية جويرية بالصيغة المحددة في الملحق  5من تأكيد شروط الصفقات
المستقبلية المخصصة يها.
9-2

تاريخ الشراء :تعني عبارة "تاريخ الرراء "ك ل ي وم مح دد يً ها ف ي تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصص ة ي ها ،ع دا أن ك ل ي وم مح دد يً ها يخض ع للتع ديل
وفقا ً لطريقة يوم العمل التالية وللع ما لم يتم تحديد طريق ة ي وم عم ل أخ رى لتً ون
واجب ة التطبي ق عل ى ت واريخ الر راء ف ي تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها ،وفي ي ه الحال ة ،ف إن ي ها التع ديل يج ب أن ي تم وفق ا ً لطريق ة ي وم
العمل األخرى.

 11 -5أصو متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية :تعني عبارة "أفول متفقة م ع
أحكام ومباد الشريعة اإلسالمية " أا أفل أو أفول تتف ق أو تتواف ق م ع أحكةام
الشريعة اإلسالمية والتي ألغ را ش رعية ،تعتب ر ف الحة لبي ع المرابح ة (وبن اء
علي ه ف إن ال هيب والفض ة والعم الت ال تمث ل أف والً متفق ة م ع أحً ام ومبةةادئ
الرريعة اإلسالمية لهها الغر ).
 11 -2العمالت المحددة :تعن ي عب ارة "العم الت المح ددة" العمل ة األول ى والعمل ة الثاني ة
وتعني "العملة المحددة" أيا ً منهما.
 -6تعريفات معينة تتعلق بالمد وعات
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1-6

مبلغ رأس الما  :تعني عبارة "مبلث رأس المال" ،فيم ا يتعل ق ب أا ت اريخ
دفع أو أية فترة احتساب ،كما يو قابل للتطبيق ،المبلث المحدد يًها في تأكيد
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.)6( .

 2 -6تاريخ الد ع :تعني عب ارة "ت اريخ ال دفع" ك ل ي وم مح دد يً ها ف ي ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يها عدا أن كل يوم محدد يًها يخض ع للتع ديل وفق ا ً لطريق ة
ي وم العم ل التالي ة ولل ع م ا ل م ي تم تحدي د طريق ة ي وم عم ل أخ رى لتً ون واجب ة
التطبيق على تواريخ البيع في تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ها،
وفي يه الحالة ،فإن يها التعديل يجب أن يتم وفقا ً لطريقة يوم العمل األخرى.
 3 -6طريقة يوم العمل
(أ) تعن ي عب ارة "طريق ة ي وم العم ل" طريق ة تع ديل أا ت اريخ لا عالق ة دلا ك ان
سيقع بخالف للع في تاريخ ليس يوم عمل.
وتعني التعابير التالية ،عند استخدامها م ع عب ارة "طريق ة ي وم العم ل" وت اريخ
الدفع ،أن التعديل سيتم دلا كان للع التاريخ سيقع بخالفه في يوم ليس يوم عم ل
بحين دنه:
( )1دلا ت م تحدي د "الت الي" ،ف إن لل ع الت اريخ س يًون أول ي وم ت ال يً ون ي وم
عمل،
( )5دلا تم تحديد "المعدل الت الي" أو "المع دل" ،ف إن لل ع الت اريخ س يًون أول
يوم تال يًون يوم عمل ،ما لم يق ع لل ع الي وم ف ي الر هر التق ويمي الت الي،
وفي يه الحالة يًون للع التاريخ أول يوم سابق يًون يوم عمل ،و
( )1دلا تم تحديد "السابق" ،فإن للع التاريخ سيًون أول ي وم س ابق يً ون ي وم
عمل.
(ب) تًون طريقة يوم العمل القابلة للتطبيق على تاريخ محدد ف ي (تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة) يها سيخضع للتعديل وفق ا ً لطريق ة ي وم العم ل
القابلة للتطبيق يي طريقة يوم العم ل المح ددة ل هلع الت اريخ ف ي (تأكي د ش روط
الص فقات المس تقبلية المخصص ة) ي ها ،أو ،دلا ل م ي تم تحدي د طريق ة ي وم عم ل
يًها لهلع التاريخ ولًن تم تحديد طريقة ي وم عم ل ل (تفاقي ة ش روط الص فقات
المس تقبلية المخصص ة) ي ه  ،فإنه ا تً ون طريق ة ي وم العم ل المح ددة به ه
الطريقة.
" 4-6مدة اتحتساب"تعني عبارة م دة االحتس اب ك ل فت رة اعتب اراً م ن ،وبم ا ف ي لل ع،
تاريخ نهاية مدة ما حتى ،تاريخ نهاية المدة التالية التي تلي للع ،عدا
أن( :أ) م دة االحتس اب األولي ة س تبدأ ف ي ت اريخ س ريان المفع ول متض منة ل ه و (ب) فت رة
االحتساب النهائية ستنتهي ،في تاريخ اإلنهاء دون تضمنها له.
( )6د ن مبلث رأس المال يو مبلث رأس المال األفلي والها فيما يتعلق به يتم احتساب سعر الصرف ،أا أن ي ها
يحدد حجم المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة.
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 5 -6وكيةةل اتحتسةةاب :تعن ي عب ارة "وكي ل االحتس اب" أا ط رف ف ي (اتفاقي ة ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة) يه (أو طرفا ثالثًا) معينًا للقيام بعملي ة االحتس اب
ي ه ف ي (تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة) ي ها )7( .وعن دما يً ون
مطلوب ا ً م ن وكي ل االحتس اب اختي ار البن وف أو المتع املين ألغ را دج راء أا
احتس اب أو تحدي د أو اختي ار أا س عر ف رف ،ف إن وكي ل االحتس اب س يقوم
باالختيار بحسن نية بعد التر اور م ع الط رف األخ ر (أو األط راف ،دلا ك ان وكي ل
االحتساب طرفًا ثالثًا) ،دلا كان للع عملي اً ،ألغ را الحص ول عل ى س عر تمثيل ي
سيعًس بصورة معقولة الظروف السائدة في للع الوقن في السوق لات العالق ة أو
ألغرا تخصيك عملة قابلة للتحويل بً ل حري ة ،ولل ع حس ب الحال ة .وعن دما
يًون وكيل االحتس اب مطلوب ا ً من ه التص رف أو دج راء تحدي د أو اتخ ال ق رار بأي ة
طريقة أخرى ،فإن عليه أن يقوم بهلع بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا ً.
ويًون وكيل االحتساب مسئوالً عم ا يل ي( :أ) احتس اب أا مبل ث مس تحق ال دفع ف ي
كل تاريخ دفع أو لًل فترة احتساب( ،ب) تحديد الرب فيما يتعلق ب أا ت اريخ دف ع،
(ج) تق ديم دش عار للمر ترا والب ائع فيم ا يتعل ق بً ل ت اريخ دف ع أو فت رة احتس اب،
ويحدد اإلشعار م ا يل ي )1( :ت اريخ ال دفع )5( ،ال رب فيم ا يتعل ق بت اريخ ال دفع ،و
( )1البيانات المعقولة بالنسبة لًيفية تحديد المبلث أو المبالث( ،د) اختي ار المتع املين
الرئيسين وللع ليًونوا مصارف مرجعي ة أو متع املين م رجعيين( ، )8دن ك ان لل ع
مناس با ولا عالق ة ،و (ي ) القي ام ب أا واجب ات أخ رى مح ددة ف ي (تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصص ة) ي ها عل ى أنه ا واجب ات مطل وب تنفي هيا م ن قب ل
وكيل االحتساب.
وفيما يتعلق ب الفقرة الفرعي ة ( 2أ) ( )5م ن ي ه االتفاقي ة( ،)9فإن ه دلا ت م تخص يك
طرف من أطراف يه االتفاقي ة عل ى أن ه وكي ل االحتس اب ،ف إن الفق رة الفرعي ة 2
(أ) ( )5من االتفاقية لن ترمل أا دخالل من قبل لل ع الط رف ف ي التقي د بالتزامات ه
بصفته وكيل احتساب .ولتجنب أا شع ،فإن وكي ل االحتس اب ال يتص رف أمين ا ً أو
مستراراً لصال أا طرف فيما يتعلق بواجباته وكيل احتساب بموجب ه .ول ن يً ون
وكي ل االحتس اب مس ئوالً ع ن أا خس ارة أو أق رار أو تً اليف أو مص روفات
يتحمله ا أو يتًب ديا ط رف نتيج ة أا ش يء ي تم القي ام ب ه أو ال ي تم القي ام ب ه (ولل ع
( )7في بع ض األحي ان ،ي تم القي ام ب دور وكي ل االحتس اب م ن قب ل نف س الهيئ ة بموج ب الج زئيين م ن المب ادالت
اإلسالمية لعمالت متعددة ،ودلا ك ان ي ها ي و الح ال ،فإن ه ق د يً ون م ن األس هل تحدي د الط رف (أ) أو الط رف
(ب) أو ،دلا ك ان وكي ل االحتس اب طرف ا ً ثالث اً( ،الط رف الثال ن لا العالق ة) ،كم ا ي و مناس ب ،عل ى أن ه وكي ل
االحتساب تحن الجزأين (بدالً من تحديد "المرترا" أو "البائع" ،وللع حين أن المرترا بموج ب ج زء واح د
من المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة ،سيًون البائع بموجب الجزء اآلخر).
( )8قد يرمل المتعاملون في يها الس ياق النواف ه اإلس المية للمؤسس ات المالي ة التقليدي ة باإلق افة دل ى المؤسس ات
المالية اإلسالمية.
(" )9االتفاقي ة" ف ي تأكي د اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه ي ي دش ارة دل ى اتفاقي ة التح وط
الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمرتقات /السوق المالية اإلسالمية الدولية.
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حس ب الحال ة) م ن قب ل وكي ل االحتس اب ف ي س ياق تنفي ه التزامات ه بموج ب ي ه
االتفاقية واتفاقية (شروط الصفقات المس تقبلية المخصص ة) ي ه  ،ولل ع م ا ل م تنر أ
ي ه الخس ارة أو األق رار أو التً اليف أو المص روفات ،بر ًل مباش ر ،نتيج ة
اإلخالل المتعمد أو اإليمال الجسيم من جانب وكيل االحتساب.
 6 -6تةةاريخ نهايةةة المةةدة :تعن ي عب ارة ت اريخ نهاي ة الم دة ،فيم ا يتعل ق باتفاقي ة ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يه  ،ما يلي:
(أ) دلا ل م ي تم تحدي د ت واريخ نهاي ة الم دة ف ي اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يه  ،كل تاريخ دفع ،و
(ب) دلا ت م تحدي د ت واريخ نهاي ة الم دة ف ي اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
()10
المخصصة يه  ،كل تاريخ يتم تحديد يًها.
عدا أنه ،ف ي حال ة الفق رة الفرعي ة (ب) أع ال  ،ف إن ك ل ت اريخ نهاي ة م دة سيخض ع
للتعديل وفقا ً لطريقة يوم العمل التالي المعدل ،ما لم ( )1يتم تحديد طريقة يوم عم ل
أخ رى ف ي (تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة) ي ها لتً ون واجب ة
التطبيق عل ى ت واريخ نهاي ة الم دة ،وف ي ي ه الحال ة س يتم تع ديل وفق ا ً لطريق ة ي وم
العمل تل ع ،أو ( )5ت م تحدي د "ع دم تع ديل" ف ي تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها فيما يتعلق بتواريخ نهاية المدة ،وفي ي ه الحال ة ل ن ي تم دج راء أا
تعديل بالرغم من أن تاريخ نهاية المدة يقع في تاريخ ليس يوم عمل.
 -7مبالغ الد ع
 1-7احتساب مبلغ الد ع :في الحالة التي يصب فيها المر ترا ملزم ا ً ،بموج ب الفق رة
 11من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها ،بدفع مبلث في تاريخ دفع فيما
يتعلق بسعر الرراء لنوعية األفول لات العالقة لألفول المتفقة مع أحًام ومباد
الرريعة اإلسالمية ،فإن "مبلث الدفع" المستحق من قبل المر ترا ف ي ت اريخ ال دفع لاف
سيًون مبلغا ً بالعملة المحددة لات العالقة ،محس وبا ً عل ى أس اس ف يغة م ن قب ل وكي ل
االحتساب لتاريخ الدفع كما يلي:
مبلث الدفع = سعر التًلفة  +الرب
 2 -7احتساب الربح( :)11ألغرا احتساب مبلث الدفع المستحق (فيما يتعلق بسعر الرراء
لنوعية األفول لات العالق ة لألف ول المتفق ة م ع أحً ام الر ريعة اإلس المية لات
( )10قد ال يًون تاريخ نهاية المدة دائما ً نفس تاريخ الدفع (أا عندما ،في حالة مبلث الدفع المحس وب عل ى أس اس
سعر ثابن ،يجوز أن تتم دفعات مرحلية في األيام التي ليسن تواريخ نهاية مدة .وسيتم تحديد مبلث يه ال دفعات
في اليوم األول).
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العالقة) من قبل المرترا في تاريخ دفع ،فإن "الرب " فيما يتعلق بتاريخ الدفع للع
سيًون كما يلي:
(أ) دلا كان "نوع  1من الرب "( )12محدداً مقابل تاريخ دفع في الفقرة  11من تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها ،مبلث العملة المحدد لا العالقة،
(ب) دلا كان "نوع  5من الرب  -مع دل رب ثاب ن"( )13مح دداً مقاب ل ت اريخ دف ع
ف ي الفق رة  11م ن تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ها ،مبلغ ا ً
بالعمل ة المح ددة ،كم ا ي و مح دد ف ي الفق رة  11م ن تأكي د ش روط الص فقات
المستقبلية المخصصة يها ،محسوبا ً كما يلي:
ال رب = مبل ث رأس م ال × مع دل رب ثاب ن × كس ر ع د ي وم مع دل رب
()14
ثابن
وس يتم تحدي د المبل ث المحس وب به ه الطريق ة ف ي دش عار الممارس ة لا
العالقة ،و

( )11قد ال يًون عنصر الرب محسوبا ً بنفس الطريقة فيما يتعلق بًل بيع مرابحة .وعل ى وج ه الخص وص ،ف إن
بيع المرابحة األول المبرم وفق ا ً للوع د ق د يتض من مبل ث رب وي و مبل ث رأس مال واح دة م ن العم الت المح ددة
(نوع  1من الرب ) ،ويمثل دف ع مبل ث رأس الم ال ي ها س عر الص رف األول ي له ه العمل ة المح ددة ف ي ح ين ق د
يتضمن كل واحد من بيوعات المرابحة األخرى بعد اليوم األول مبلث رب محسوبا ً على أساس دم ا س عر مح دد
(نوع  5من الرب  -معدل رب ثابن) أو معدل رب درش ادا (ن وع  5م ن ال رب – مع دل رب متغي ر) ،ويمث ل
دف ع مبل ث رأس الم ال ي ها دف ع عنص ر رب للمب ادالت اإلس المية لعم الت متع ددة وق د يتض من بي ع المرابح ة
األخي ر المب رم وفق ا ً لوع د مبل ث رب يع ادل مبل ث م ا يل ي )1( :مبل ث ال رب ال ها ي و مبل ث رأس مال واح دة م ن
العمالت المحددة (نوع  1من الرب ) والها يمثل سعر الصرف النهائي لعملة محددة و ( )5مبلث رب محس وب
على أساس دما سعر محدد (نوع  5من الرب  -معدل رب ثاب ن) أو مع دل رب درش ادا (ن وع  5م ن ال رب –
معدل رب متغير) .وستحدد الفقرة  11من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها  ،فيم ا يتعل ق بً ل
رب مرابحة موق وع التص ور م ا دلا ك ان عنص ر ال رب لس عر الر راء لبي ع المرابح ة لاف ي و "ن وع  1م ن
الرب " ،أو "نوع  5من الرب – معدل ثابن" أو "نوع  5من الرب  -مع دل متغي ر" باإلق افة دل ى "ن وع  5م ن
الرب – معدل ثابن" أو "نوع  1من الرب باإلقافة دلى نوع  5م ن ال رب – مع دل متغي ر" .ويمً ن أن تعتم د
أن واع مع دل ال رب المس تخدمة ف ي اتفاقي ة تأكي د ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه واتفاقي ة تأكي د
ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لات العالق ة عل ى مع دل ثاب ن ،باإلق افة دل ى مع دل متغي ر ،أو عل ى
معدلين ثابتين أو معدلين متغيرين حين دن كل معدل يمثل معدل عائ د عل ى عمل ة مح ددة مختلف ة ( .والمقص ود
بالرب المتغير ماكان محددا بمؤشر ويو عند التثبين يصب مبلغا ثابتا ،وال يدور مع المؤشر دلا تغير).
( )12نوع  1من الرب  :يعني مبلث رأسمال عملة محددة يمثل أسعار الصرف األولي ة والنهائي ة للعم الت المح ددة
والتي يي موقوع المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة.
( )13نوع  5من الرب  :يعني عنصر الرب الها يمًن احتسابه لمبلث رأسمال وعلى أساس دم ا مع دل رب ثاب ن
أو معدل رب متغير في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
( )14يحدد كسر عد اليوم أو الطريقة كيفية استحقاق الرب على مدى الوقن في ف فقات المرابح ة لتأكي د ش روط
الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ها .وبمعن ى آخ ر ،فإن ه ي نظم كيفي ة قي ام األط راف باحتس اب مبل ث ال رب
المستحق في نهاية كل فترة زمنية.
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(ج) دلا تم تحديد "نوع  5من الرب  -معدل رب متغير" مقابل تاريخ دفع في الفقرة
 11من تأكيد ي ها ،مبلغ ا ً بالعمل ة المح ددة ،كم ا ي و مح دد ف ي الفق رة  11م ن تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة ي ها ،محس وبا ً عل ى أس اس ف يغة م ن قب ل
وكيل االحتساب لتاريخ الدفع لاف وفترة االحتساب كما يلي:
الرب = مبلث رأس المال × (معدل رب متغير  +الهامش) × كسر ع د ي وم
معدل رب متغير
وسيتم تحديد المبلث المحسوب بهه الطريقة في دشعار الممارسة لا العالقة.
 3 -7تعريفات معينة تتعلق بمبالغ الةد ع :ألغ را احتس اب مبل ث ال دفع المس تحق (فيم ا
يتعل ق بس عر الر راء لًمي ة األف ول لات العالق ة م ن األف ول المتفق ة م ع أحً ام
ومباد الرريعة اإلسالمية لات العالقة) من قبل المرترا في تاريخ دفع:
(أ) "سعر التًلفة" تعن ي التًلف ة (ف ي العمل ة المح ددة القابل ة للتطبي ق لس عر التًلف ة
كما يو محدد في الفقرة  11من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصص ة ي ها)
للب ائع للحص ول عل ى كمي ة األف ول لات العالق ة م ن األف ول المتفق ة م ع أحً ام
الرريعة اإلس المية لات العالق ة م ن ط رف ثال ن ف ي ت اريخ الممارس ة فيم ا يتعل ق
بتاريخ الدفع يها للتسليم في تاريخ الرراء وللع كما يو محدد في دش عار الممارس ة
لا العالقة.
(ب) " معدل رب متغير " تعن ي الس عر الس نوا معب راً عن ه بًس ور يع ادل الس عر
المح دد فيم ا يتعل ق بت اريخ دع ادة التع ديل (أو فيم ا يتعل ق) بفت رة االحتس اب تل ع
لمؤشر معدل رب متغير أو كما يو منصوص عليه بخ الف لل ع ف ي تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
(ج) "كسر عد ي وم مع دل رب متغي ر " تعن ي ي ه العب ارة كس ر ع د الي وم المح دد
يًها في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
(د) " معدل رب ثاب ن " تعن ي الس عر الس نوا المعب ر عن ه بًس ور كم ا ي و مح دد
يًها في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
(ي ) "كسر عد يوم معدل رب ثابن " كسر عد اليوم المحدد يًها في تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
(و) "ت اريخ دع ادة التع ديل"( )15تعن ي الي وم أو األي ام المح ددة يً ها (أو الت ي ي تم
تحديديا وفقا ً لطريقة محددة لهها الغ ر ) ف ي اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
( )15دن تاريخ دعادة التعديل ي هدف ألن يًون التاريخ ال ها يص ب في ه مع دل متغي ر جدي د س ارا المفع ول وي تم
تح ديد المعدل المتغير الجديد في العادة قبل يومين من ت اريخ دع ادة التع ديل (وف ي بع ض األحي ان يس مى ت اريخ
التثبين).
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المخصصة يه  ،مع مراعاة التعديل وفقا ً ألا طريقة يوم عمل قابلة للتطبي ق  ،ودلا
كان ن طريق ة ي وم العم ل غي ر المح ددة ف ي اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصص ة ي ه  ،واجب ة التطبي ق عل ى ت واريخ دع ادة التع ديل ،تً ون طريق ة ي وم
العمل القابلة للتطبيق على تواريخ الدفع ،وللع ما لم ي ؤد التع ديل وفق ا ً لطريق ة ي وم
العمل تلع دلى دعادة تع ديل لً ي يق ع ف ي ت اريخ ال دفع فيم ا يتعل ق بفت رة االحتس اب
التي يتعلق بها تاريخ دعادة التعديل ،وفي يه الحالة ف إن ت اريخ دع ادة التع ديل لاف
يتم تعديله وفقا ً لطريقة يوم العمل السابقة.
(ز) "مبلث العملة المحدد" تعني يه العبارة المبلث المح دد يً ها ف ي الفق رة  11م ن
تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
(ح) "الهامش" تعني عبارة الهامش المعدل السنوا الها قد يًون ديجابيا ً أو س لبياً،
دن وجد ،والمعبر عنه بًسور ،والمحدد يًها في تأكيد شروط الص فقات المس تقبلية
المخصصة يها .وألغرا تحديد مبلث دفع )1( ،فإنه دلا كان الهامش ديجابياً ،ف إن
اله امش س تتم دق افته دل ى مع دل رب متغي ر ،و ( )5دلا ك ان اله امش س لبياً ،ف إن
القيمة المطلقة للهامش سيتم خصمها من معدل رب متغير.
 -8الصفقات ذات العالقة
 1 -8اإل ال يما يتعلق باتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصةة [و /أو صةفقات
ذات عالقةة] :دلا وقع ن حادث ة دخ الل أو حادث ة دنه اء فيم ا يتعل ق بط رف بموج ب
ش روط اتفاقي ة لات عالق ة [و /أو ف فقات لات عالق ة] ،ف إن حادث ة اإلخ الل أو
حادث ة اإلنه اء ،حس ب الحال ة ، ،تعتب ر ق د وقع ن ف ي نف س الوق ن بموج ب ش روط
اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه .
 2 -6اتفاقية شروط الصفقات المسةتقبلية المخصصةة ذات العالقةة :تعن ي عب ارة "اتفاقي ة
ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لات العالق ة" ،ألغ را اتفاقي ة ش روط
الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  ،ك ل اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية
المخصصة محددة يًها في الجزء  1من تأكيد شروط الصفقات المس تقبلية المخصص ة
()16
يها.

( )16من المتصور أن اتفاقية ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لات العالق ة ،والمح ددة ف ي تأكي د ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يها ،ستًون اتفاقية شروط الص فقات المس تقبلية المخصص ة للج زء اآلخ ر م ن
المبادالت اإلسالمية لعمالت متعددة (حين يًون الطرف أ يو المرترا) .ويسم للع بأن يتم "رب ط" الج زأين
من المبادالت اإلسالمية لعم الت متع ددة لس ببين يم ا )1( :م ن أج ل التأك د م ن الوق وح بالنس بة ألا األج زاء
المًونة لمبادالت دسالمية لعمالت متعددة معينة ،ولًن برغم للع المس اعدة ف ي توثي ق الج زأين بر ًل منفص ل
من أجل االلتزام بالتفضيل الررعي للوعد والمهكور في تأكيدات ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لً ل
جزء من المبادالت اإلسالمية لعم الت متع ددة لً ي يبق ي منفص الً ومتمي زاً ع ن اآلخ ر ،و ( )5حت ى ،ف ي حال ة
وقوع حادثة دخالل أو دنهاء فيم ا يتعل ق بط رف واح د بموج ب ج زء واح د م ن المعامل ة (أا ع دم ال دفع عن دما
يًون للع الطرف مرتريا ً لألفول) تقع حادثة دخالل أو دنهاء ،كما ي و قاب ل للتطبي ق ،أيض اً فيم ا يتعل ق ب هلع
الطرف بموجب الجزء اآلخر من المعاملة (عندما يًون للع الطرف بائعاً لألفول).
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[  3 -8الصةةةفقة ذات العالقةةةة" :تعن ي الص فقة لات العالق ة" ،ألغ را اتفاقي ة ش روط
الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  ،أا معامل ة ي تم دبرامه ا ب ين األط راف وفق ا ً
التفاقية ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة لات العالق ة ،والمح ددة يً ها ف ي
الجزء  1من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها].
()17

 -9الوكالة والوساطة
 1-9تعيين الوكيل أو الوسيط :في س ياق تس ليم أو بي ع أو ش راء أو تس لم أف ول متفق ة م ع
أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية ألا بيع مرابحة ي تم دبرام ه وفق ا ً لر روط اتفاقي ة ش روط
الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  .ألا ط رف تعي ين وكي ل أو وس يط م ن أج ل دج راء
()18
عملية التسليم أو الرراء أو البيع أو االستالم ،نيابة عنه.
 2 -9الوكيل :تعني عبارة "الوكيل" ،فيما يتعلق بأا بي ع مرابح ة ي تم دبرام ه وفق ا ً لر روط
اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  ،الر خك (دن وج د) ال ها
يتصرف وك يالً للب ائع أو المر ترا ،ولل ع حس ب الحال ة ،والمح دد يً ها ف ي تأكي د
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها .ويجوز ألا طرف م ن طرف ي اتفاقي ة
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة ي ه تعي ين الط رف األخ ر التفاقي ة ش روط
الصفقات المستقبلية المخصصة يه أو أا طرف ثالن وكيالً له لهها الغر .
 3 -9الوسيط :تعني عبارة "الوسيط" في سياق تسليم أو بيع أو شراء أو تسلم أفول متفقة
م ع أحً ام ومب اد الر ريعة اإلس المية ألا بي ع مرابح ة ي تم دبرام ه وفق ا ً لر روط
اتفاقي ة ش روط الص فقات المس تقبلية المخصص ة ي ه  ،الر خك (دن وج د) ال ها
يتصرف وسيطا ً للبائع أو المر ترا ،حس ب مقتض ى الح ال ،ت م تحدي د يً ها ف ي
تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.

( )17يج ب مالحظ ة أن ه م ن أج ل تجن ب أن تمث ل المب ادالت اإلس المية لعم الت متع ددة بي ع العين ة (اتفاقي ة بي ع
وشراء السلعة نفسها) ،فإن السلعة المرترى من الوسيط من قبل البائع يجب ع دم بيعه ا ل نفس الوس يط م ن قب ل
المرترا ( ،ويجب أن يًون المراركون في السوق عل ى عل م ب الفروق ف ي ال رأا ب ين الفقه اء ح ول ج واز بي ع
العينة (اتفاقية بيع وشراء السلعة نفسها.
( )18يج ب تعي ين وكي ل أو وس يط م ن قب ل ط رف فق ط دلا ت م اعتم اد لل ع والموافق ة علي ه م ن قب ل ييئ ة الرقاب ة
الررعية للطرف لا العالقة أو تم اتخال دجراء موافق ة ش رعية مناس ب (وعل ى وج ه الخص وص ،عن دما س يتم
تعيين طرف في االتفاقية وكيالً أو وسيطا ً للطرف اآلخر م ن االتفاقي ة) .يج ب مالحظ ة أن أا مس ائل تع ار
المصال تنرأ عندما يتم تعيين طرف وكيالً أو وسيطا ً لطرف التعامل يجب حلها والبن فيها.
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القس 3
شروط التعهد والصفقة
 -11تعهد المشتري :يتعهد المرترا من طرف واحد بموجبه ،وبرًل غير قابل
لإللغاء وبدون شرط ،تجا البائع ،فيما يتعلق بًل تاريخ دفع ،بأنه دلا قام البائع
بتسليم المرترا دشعار ممارسة في ،أو قبل  ،أو فيما يتعلق بتاريخ الممارسة
بخصوص تاريخ دفع ،فإن المرترا سيقوم بما يلي:
(أ) أن يرترا من البائع لتسليم المرترا في تاريخ الرراء فيما يتعلق بتاريخ الدفع
يها ،كمية أفول من األفول المتفقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية ،و
(ب) أن يدفع للبائع في تاريخ الدفع يها ،مبلث الدفع فيما يتعلق بتاريخ الدفع يها،
ويو سعر الرراء لرراء كمية أفول من األفول المتفقة مع أحًام ومباد
19
الرريعة اإلسالمية.
-11ممارسة تعهد المشتري وبيع المرابحة
 1-11ممارسة تعهد المشتري :يحق البائع ،بصفته متسلم تعهد المرترا ،أن
يقوم بتسليم المرترا ،في أو قبل كل تاريخ ممارسة ،دشعار ممارسة
فيما يتعلق بتاريخ الممارسة .ويجب أن يًون كل دشعار ممارسة
مصحوبا ً بنسختين من تأكيد بيع أفول الجزء الثاني من المرابحة
يرير دلى ويتضمن شروط دشعار الممارسة ،ويجب أن يتم توقيعه من
قبل البائع (بررط أن دشعار الممارسة لاف لن يًون غير فحي فقط
بسبب كونه مصحوبا ً بنسخة واحدة من تأكيد بيع أفول الجزء الثاني
من المرابحة.
 5-11بيع المرابحة :بعد تسليم المرترا دشعار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ
ممارسة ،يمثل يها التسليم عرقا ً من قبل البائع للمرترا إلبرام بيع
المرابحة لا العالقة ،باإلقافة دلى نسختين من تأكيد بيع أفول
الجزء الثاني من المرابحة موقعتين من قبل البائع:
(أ) على المرترا قبول للع العر د ّما (أ) شفويا ً عن طريق الهاتف
أو كتابة عن طريق البريد االلًتروني ،أو (ب) من خالل توقيع تأكيد
 19قد يتفق الطرفان على أن سعر الشراء يجب أن تدفع على أقساط ،و إذا تم االتفاق على ذلك ،يجب أن يتم التوافق على
جدول التقسيط الذي سيطبق.
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بيع أفول الجزء الثاني من المرابحة ودعادة نسخة أفلية للبائع في
نفس اليوم الها يصب فيه دشعار الممارسة نافهاً (وفقا ً للمادة  15من
االتفاقية) .ودلا قبل المرترا يها العر عن طريق الهاتف أو عن
طريق البريد االلًتروني ،فإن يها القبول يجب تأكيد فيما بعد من
خالل دعادة نسخة أفلية من تأكيد بيع الجزء الثاني من أفول
المرابحة الموقع ،وللع رغم ّ
أن أا دخفاق في القيام بهلع لن يؤدا دلى
دبطال يها القبول.
(ب) على البائع أن يقوم بتسليم المرترا في تاريخ الرراء كمية من
األفول المتفقة مع أحًام ومباد الرريعة من األفول المتفقة مع
أحًام الرريعة اإلسالمية وملًيتها والمخاطر التي ستنتقل عند التسليم،
و
(ج) على المرترا أن يدفع للبائع مبلث الدفع القابل للتطبيق في تاريخ
الدفع لا العالقة.
وألغرا القسم ( 2أ) ( )1( )5من اتفاقية التحوط الرئيسة ،فإن عدم
قبول المرترا لعر البائع وفقا ً للفقرة الفرعية (أ) أعال يمثل دخالالً
من قبل المرترا بإبرام ففقة مستقبلية مخصصّة وللع بما يتفق مع
شروط البند ( 5أ) ( )1من اتفاقية التحوط الرئيسة واتفاقية شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة يه  ،وللع ما لم يتم دفالح يها
اإلخالل وفقا ً لرروط للع البند المادة ( 2أ) ( )1( )5من اتفاقية التحوط
الرئيسة.
الشريعة اإلسالمية بمو ب اتفاقية

-12شراء األصو المتفقة مع أحكام ومباد
المرابحة
 1-15عدم و ود إقرار أو ضمان بالنسبة لألصو  :يجب أن تًون األفول المتفقة مع
أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية المبيعة من قبل البائع 20والمرتراة من قبل المرترا
خالية من أا عبء التزام ،سواء نرأ أم لم ينرأ بموجب أو من خالل أو نتيجة أا دجراء أو
عدم دجراء من قبل البائع ولًن بخالفه على أساس "كما يي وأين يي"(والمراد ب "كما
يي" التبرا من العيوب وليس من نقك الًمية) وللع بدون أا دقرار أو قمان (سواء
( )20مالحظة :ورد نص في الفقرة  9والفقرة  14من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة هذا بتعيين الوكالء أو الوسطاء من
قبل المشتري و/أو البائع وتفاصيل هذه المؤسسات التي سيتم تحديدها في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة هذا ،كما هو
مناسب.
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نرأ قمنيا ً أو بموجب القانون أو بخالف للع) ،بخالف دقرار أو قمان المتفق عليها كتابة
بين البائع والمرترا.
 5-15اتفاقية األم المتحدة حو عقود البيع الدولي للبضائع :لن تنطبق اتفاقية األمم
المتحدة حول عقود البيع الدولي للبضائع على اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية
المخصصة يه وعلى كل ففقة يتم دبرامها بموجب للع.
-13الشروط العا ّمة
مبلث رأس المال] [ :
تاريخ المعاملة] [ :
تاريخ السريان] [ :
تاريخ االنتهاء] [ :
تاريخ /تواريخ الممارسة[ :تاريخ السريان  ،و] [فيما يتعلق بًل تاريخ دفع
وتاريخ الرراء لا العالقة ،التاريخ الها يقع [في ] [/أيام عمل قبل]
تاريخ الرراء ]21وتاريخ اإلنهاء].22
المرترا :الطرف ب
البائع :الطرف أ
23
العملة األولى] [ :
24
العملة الثانية] [ :
بيع المرابحة لألصو المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

25

( )21مالحظة :سيتم تحديده من أجل مطابقة تاريخ (تواريخ) الممارسة كما هو منصوص عليه في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية
المخصصة ذي العالقة إذا كان قابالً للتطبيق.
( ) 22في العادة ،عندما ينطبق نوع  5من الربح ،يجوز تحديد تاريخ الممارسة على أنه يقع في بداية أو في نهاية فترة االحتساب .واذا
وقع تاريخ الممارسة وتاريخ الشراء في بداية فترة االحتساب ،فانه سيتم إبرام بيع مرابحة في بداية فترة االحتساب مع تأجيل دفع مبلغ
الدفع ليكون في نهاية فترة االحتساب في تاريخ الدفع .ولكن إذا وقع تاريخ الممارسة وتاريخ الشراء كالهما في نهاية فترة االحتساب،
فان بيع المرابحة الناشئ عن الممارسة سيتم إبرامه في نهاية فترة االحتساب حيث يتم دفع (مبلغ دفع) أيضاً في نهاية فترة االحتساب.

()23

يرجى إدخال عملة الدفع ،والتي ستكون عملة تقويم الدفع األول من قبل المشتري في تاريخ السريان.

( )24يرجى إدخال عملة الدفع ،والتي ستون عملة تقويم الدفع من قبل المشتري غير الدفع األول في تاريخ السريان.
الخاصة بهما في الفقرة
( )25مالحظة :لم يتم تقديم بنود سطور "للربح" و "سعر التكلفة" على أساس أنه سيتم تحديدهما وفقاً للتعاريف
ّ

 -7والفقرة (1-7أ) من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.
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26

األفول المتفقة مع أحًام ومبادئ الرريعة اإلسالمية [ ]
] ] ] [ 28
كمية األفول [ :27في تاريخ الرراء األول [ -
في تاريخ الرراء األخير ] ] [ ] [ -
30
في تاريخ الرراء المتوسط ] ] [ ] [ -
تاريخ (تواريخ) انتهاء الفترة ،[ ] ،[ ] [ :مع مراعاة التعديل وفقا ً
31
[لطريقة يوم العمل التالي/المعدل التالي/السابق][ /ال تعديل]
تاريخ (تواريخ) الرراء[ :تاريخ السريان  ،و] [فيما يتعلق بًل تاريخ دفع
[تاريخ الدفع يها ][/ /أول يوم عمل من فترة االحتساب التي تنتهي في
تاريخ الدفع يها] ] [وتاريخ اإلنتهاء].
تاريخ (تواريخ) الدفع[ :تاريخ السريان  [ ،و ] [ترمل جميع التواريخ التي
] عليها  [،مع مراعاة التعديل وفقا
ينطبق عليها نوع  5من الرب
[لطريقة يوم العمل التالي/المعدل التالي/السابق] [ 32وتاريخ االنتهاء].
29

العملة المحددة لسعر التًلفة ونوع الرب لًل تاريخ دفع[ :يرجى لكر
العملة المحددة لسعر التًلفة فيما يتعلق بًل تاريخ دفع ،كما يو واجب
التطبيق]
تاريخ الد ع األو [ :33العملة األولى /العملة الثانية]
تاريخ الد ع الثاني[ :العملة األولى /العملة الثانية]

( )26يرجى إدخال الوصف العام لألصل ذي العالقة المتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
( )27ال حاجة ألن تكون كمية األصول نفسها لكل تاريخ شراء ،على سبيل المثال ،يمكن استخدام كمية أصغر للتواريخ التي من المتوقع
أن يتم تحقيق مبلغ ربح أقل فيها.
( ) 28يرجى إدخال الكمية المحددة (من الوحدات).
( ) 29يرجى إدخال وحدة األصول.
( ) 30قد تكون هناك بيوع مرابحة متعددة تتم في سياق الصفقة إلى جانب التبادالت األولية والنهائية (معدل الربح  )1من أجل جعل
مدفوعات األرباح تعتمد على معدل عائد العمالت المحددة (معدل الربح .)5

( ) 31العبارات الموجودة بين أقواس غير ضرورية إذا كانت تواريخ انتهاء المدة سيتم تعديلها وفقاً التفاقية يوم العمل التالي المعدل ،كما
هو منصوص عليه في الفقرة  6-6من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.

(

32

) العبارات الموجودة بين أقواس غير ضرورية إذا كانت تواريخ الدفع سيتم تعديلها وفقاً لطريقة يوم العمل التالي المعدل ،كما هو

منصوص عليه في الفقرة  5-6من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها.

ابتداء من تاريخ السريان (في العادة ،التبادل األولي للعمالت).
( ) 33سيكون تاريخ الدفع األول تاريخ الدفع األولي
ً
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تاريخ الد ع الثالث[ :العملة األولى /العملة الثانية]
تاريخ الد ع الثالث[ :العملة األولى /العملة الثانية]
تاريخ الد ع الرابع[ :العملة األولى /العملة الثانية]
[دلخ]
34
تاريخ الد ع النهائي [ :العملة األولى /العملة الثانية]
نوع الرب لًل تاريخ دفع[ :يرجى تحديد كل نوع رب لًل تاريخ دفع ،كما
يو واجب التطبيق]
[تاريخ الد ع األو [ :نوع  1من الرب ]/نوع  5من الرب
 معدل الرب الثابن] /نوع  5من الرب  -معدل الربالمتغير]
تاريخ الد ع الثاني[ :نوع  1من الرب ]/نوع  5من الرب -
معدل الرب الثابن] /نوع  5من الرب  -معدل الرب
المتغير]
تاريخ الد ع الثالث[ :نوع  1من الرب ]/نوع  5من الرب
 معدل الرب الثابن] /نوع  5من الرب  -معدل الربالمتغير]
تاريخ الد ع الرابع[ :نوع  1من الرب ]/نوع  5من الرب
 معدل الرب الثابن] /نوع  5من الرب  -معدل الربالمتغير]
[دلخ]
تاريخ الد ع النهائي[ :نوع  1من الرب ][ /نوع  5من
الرب  -معدل الرب الثابن] /نوع  5من الرب  -معدل
الرب المتغير][ /نوع  1من الرب باإلقافة دلى نوع  5من
الرب  -معدل الرب الثابن] /نوع  1من الرب باإلقافة دلى
نوع  5من الرب  -معدل الرب المتغير]
[مبلث (مبالث) العملة المحددة لنوع  1من الرب لًل تاريخ دفع[ :يرجى
لكر مبلث العملة المحددة لًل تاريخ دفع ،كما يو واجب التطبيق .ويًون
مبلث العملة المحددة في العادة مبلغا ً ويو رأسمال واحدة من العمالت
المحددة]
تاريخ الد ع األو [ :يرجى ددخال تقويم [العملة
األولى/العملة الثانية[ ]/المبلث]
( ) 34سيكون تاريخ الدفع النهائي تاريخ الدفع األخير (في العادة ،التبادل النهائي للعمالت والدفع النهائي لمعدل الربح).
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تاريخ الد ع الثاني[ :يرجى ددخال تقويم [العملة
األولى/العملة الثانية[ ]/المبلث]
تاريخ الد ع الثالث[ :يرجى ددخال تقويم [العملة
األولى/العملة الثانية[ ]/المبلث]
تاريخ الد ع الرابع[ :يرجى ددخال تقويم [العملة
األولى/العملة الثانية[ ]/المبلث]
[دلخ]
تاريخ الد ع النهائي[ :يرجى ددخال تقويم [العملة
األولى/العملة الثانية[ ]/المبلث]
[نوع  5من الرب  -معدل الرب الثابن][ :قابل للتطبيق] [دن كان غير قابل
للتطبيق ،يرجى حهف بقية يها البند]
معدل الرب الثابن] [ :
35
كسر عد يوم معدل الرب الثابن] [ :
[نوع  5من الرب  -معدل الرب المتغير][ :قابل للتطبيق] [دن كان غير قابل
للتطبيق ،يرجى حهف بقية يها البند]
مؤشر معدل الرب المتغير [ ] [ :ودلا لم يظهر يها المعدل في ]  ،فإن المعدل
سيتم تحديه على أساس المعدل اإلحتياطي]
36
المعدل اإلحتياطي] [ :
37
الهامش ] [ :زائد/ناقك [ ]  [ %ال شيء]
تاريخ (تواريخ) دعادة التعديل ،[ ] [ :مع مراعاة التعديل وفقا ً [لطريقة
38
يوم العمل التالي/المعدل التالي/السابق]
39
كسر عد يوم معدل الرب المتغير] [ ::
أيام عمل[ :فيما يتعلق بالعملة األولى/] ] [ :غير قابل للتطبيق]
( )35يرجى إدخال كسر ّعد اليوم القابل للتطبيق.
()36

يرجى إدخال المعدل االحتياطي .ويكون المعدل االحتياطي هو مصدر اإلحتياطي لمعدل المؤشر إذا كان المعدل المحدد أو

المعدل المرجعي غير متوافر من مصدر رئيسي.
( )37إن الهامش هو النسبة المئوية أكثر (أو أقل) من معدل المؤشر.
( )38العبارات الموجودة بين أقواس غير ضرورية إذا كانت تواريخ إعادة التعديل سيتم تعديلها وفقاً لطريقة يوم العمل التالي المطبقة
على تواريخ الدفع.

( )39يرجى إدخال كسر ّعد اليوم القابل للتطبيق.
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[فيما يتعلق بالعملة الثانية/] ] [ :غير قابل للتطبيق]
40
طريقة يوم العمل] [ :
وكيل االحتساب] [ :
دتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة لات العالقة [/الصفقة
(الصفقات لات العالقة) ] :ألغرا الفقرة  1-8من تأكيد شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة يها:

[يرجى ددخال بيانات الجزء الثاني (تاريخ المعاملة ،تاريخ السريان ،
رقم اإلشارة)]
-14الوكالة أو الوساطة
وكيل المرترا للبيع /الرراء /التسلم /التسليم][ :البائع/غير قابل
للتطبيق/بيانات الوكيل من األطراف الثالثة] [يرجى دقافة مزيد من
التفافيل دلا كان يناف أكثر من وكيل].
وكيل البائع [للبيع /الرراء/التسلم/التسليم][ :المرترا/غير قابل
للتطبيق/بيانات الوكيل من األطراف الثالثة] [يرجى دقافة مزيد من
التفافيل دلا كان يناف أكثر من وكيل].
وسيط المرترا /للبيع /الرراء /التسلم/التسليم]:
/التسليم] :البائع /غير قابل للتطبيق/بيانات الوسيط من األطراف الثالثة]
[يرجى دقافة مزيد من التفافيل دلا كان يناف أكثر من وسيط.
وسيط البائع /للبيع /الرراء /التسلم /التسليم] :المرترا /غير قابل
للتطبيق/بيانات الوسيط من األطراف الثالثة] [يرجى دقافة مزيد من
التفافيل دلا كان يناف أكثر من وسيط.
-15بيانات الحساب
الحساب (الحسابات) للمدفوعات دلى البائع بالعملة األولى] [ :
الحساب (الحسابات) للمدفوعات دلى البائع بالعملة الثانية] [ :

( )40يرجى إدخال طريقة يوم العمل القابلة للتطبيق .وقد وردت التعاريف الموحدة في الفقرة  1-6من تأكيد شروط الصفقات المستقبلية
المخصصة يها.
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الحساب (الحسابات) للتسليم للمرترا أو ،حسب الحالة ،لوكيله أو
لوسيطه ،وللع كما يو مناسب] [ :
-16المكاتب
(أ) مًتب المرترا التفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه
وكل ففقة يتم دبرامها بموجبها يي [ ] ،و
(ب) مًتب البائع التفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يه وكل
ففقة يتم دبرامها بموجبها يي [ ].
-17ضريبة القيمة المضا ة
ّ
دن مبالث الدفع المحسوبة كما يو منصوص عليه أعال يي حصرية وتستثني أا
قريبة قيمة مضافة قابلة للتطبيق أو أية قريبة أخرى لات طبيعة مرابهة
("ضريبة القيمة المضا ة").
دقفال تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة
واشهاداً بهلع ،فإن تأكيد اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة يها قد تم
دبرامه سندا  41من قبل المرترا ويو يهدف دلى أن يتم تسليمه ،وقد تم بموجبه،
تسليمه في التاريخ المهكور أعال .
تم توقيعه سندا من قبل
(المرترا) والها يتصرف من خالل (يرجى ددخال اسم /أسماء) المفو
(المفوقين) بالتوقع .....
(قد تًون يناف حاجة لوجود مفو بالتوقيع ثان أو أكثر)
أو
تم دبرامه سندا من قبل (المرترا)
توقيع عضو مجلس اإلدارة
اسم عضو مجلس اإلدارة
توقيع عضو مجلس اإلدارة  /السًرتير
()41

تم تضمين بعض عينات نمالج مربعات التوقيع في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة ولًنها ليسن شاملة ولهها فإن

مسئولية األطراف أن تتأكد من أنه تم استخدام النمالج المناسبة من مربعات التوقيع من قبل المرترا.
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اسم مجلس اإلدارة /السًرتير
أو
تم وقع الخاتم العام (للمرترا) على يها السند
بحضور
توقيع عضو مجلس اإلدارة
اسم عضو مجلس اإلدارة
توقيع عضو مجلس اإلدارة  /السًرتير
اسم مجلس اإلدارة /السًرتير
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الملحق 1
نموذج إشعار ممارسة
[األوراق الرسمية للبائع ،متسل التعهد]
دلى"( ] [ :المشتري")
تحية طيبة وبعد،
نرير دلى تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة المبرم بينًم وبينا والمؤرخ [
التاريخ] ("تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة") والها يعتبر مًمالً وجزءاً ال
يتجزأ ويخضع التفاقية التحّوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمرتقات /السوق
المالية اإلسالمية الدولية المؤرخة [التاريخ] والمعدلة والمضاف دليها من وقن آلخر بينًم
وبيننا ("اتتفاقية") والمتعلقة باتفاقية شروط ففقات مستقبلية مخصصة للجزء األول من
الحماية من تقلبات أسعار الصرف أو مبادالت دسالمية لعمالت متعددة.
وما لم يتطلب السياق خالف للع ،يًون للتعابير المًتوبة بخط كبير والمستخدمة في
دشعار الممارسة يها ولم يتم تعريفها ينا سيًون لها نفس المعاني الواردة في تأكيد شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة.
ويؤكد البائع بموجبه للمرترا ما يلي:
 -1أن الموقع أدنا يو المفو
عن البائع،

أفوليا ً بإبرام وتوقيع دشعار الممارسة يها نيابة

 -5أن البائع يمارس بموجبه تعهد المرترا فيما يتعلق بتاريخ الممارسة المحدد
أدنا وبناء على للع ،فان المرترا عليه أن يقوم برراء األفول التالية المتفقة مع
أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية (والتي سيتم امتالكها وحيازتها من قبل البائع)
وللع بموجب الرروط التالية:
( )1تاريخ الممارسة] [ :
( )5األفول المتفقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية[ :
43
( )1كمية األفول] [ :
( )4تاريخ الرراء] [ :
()42

ترمل رقم إذن التسليم أو رقم تذكرة مرفق التخزين أو البيانات األخرى لألصول.

()43

يرجى إدخال نفس النص الخاص "بكمية األصول" في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة.
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]

42

( )2تاريخ الدفع] [ :
( )6سعر التًلفة] [ :
( )7الرب ] [ :
44
( )8مبلث الدفع] [ :
 -1مرفق نسختان من تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع المرابحة لتسجيل
الصفقة المهكورة أعال والتي على المرترا أن يقوم بالترتيب لتوقيعها ثم دعادة
نسخة أفلية واحدة موقعة من تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع المرابحة
دلينا في نفس التاريخ في دشعار الممارسة (وفقا ً للمادة  15من االتفاقية) (وسيمثل
تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع المرابحة "تأكيداً" ألغرا االتفاقية) ،و
 -4على المرترا أن يدفع مبلغا (باإلقافة دلى أية قريبة قيمة مضافة قابلة
للتطبيق) للبائع وللع وفقا ً لرروط تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع
المرابحة.
واشهاداً بهلع ،فقد قام البائع بتوقيع وتسليم دشعار الممارسة يها وللع بتاريخ ....
من عام
[البائع]
تم التوقيع عليه من قبل:
االسم....... :
الوظيفة...... :

( ) 44يرجى إدخال المبالغ المحددة في (( )6التكلفة) و (( )7الربح) من اإلشعار.

52

الملحق 2
نموذج تأكيد بيع األصو للجزء الثاني من بيع المرابحة
العنوان
_____________________________________________
[األوراق الرسمية للبائع ،مستل التعهد]

[التاريخ]

تأكيد بيع األصو للجزء الثاني من بيع المرابحة
[اس وعنوان المشتري]
دن الغر من يها [الخطاب] (تأكيد بيع األصو للجزء الثاني من بيع المرابحة ") يو
تأكيد شروط وبنود ففقة المرابحة (أو البيع) المبرمة بيننا ،أو يه "الصفقة") وللع وفقا ً
لرروط اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة للجزء الثاني من الحماية من تقلبات
أسعار الصرف أو مبادالت دسالمية لعمالت متعددة والموثقة بموجب تأكيد شروط
الصفقات المستقبلية المخصصة المؤرخ [ ] ("تأكيد بيع األصو للجزء الثاني من بيع
المرابحة ").
وقد تم تضمين التعريفات والنصوص الواردة في تأكيد شروط الصفقات المستقبلية
المخصصة للجزء الثاني من بيع المرابحة في تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع
المرابحة يها.
ويمثل تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من بيع المرابحة يها تأكيداً كما يو مرار دليه
والها يعتبر مًمالً وجزءاً ال يتجزأ ويخضع التفاقية التحّوط الرئيسة لالتحاد الدولي
للمقايضات والمرتقات /السوق المالية اإلسالمية الدولية المؤرخة [التاريخ] والمعدلة
والمضاف دليها من وقن آلخر ("اتتفاقية") بين [اسم الطرف أ] ("الطرف أ") [واسم
الطرف ب) ("الطرف ب") .ويخضع تأكيد بيع األفول للجزء الثاني من المرابحة
لجميع النصوص الواردة في االتفاقية.
وبموجب اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة المؤيدة بتأكيد شروط الصفقات
المستقبلية المخصصة للجزء الثاني من المرابحة ،فان البائع قد قام بتسليم المرترا دشعار
] ("إشعار الممارسة") ومن المرترا البائع تعهداً بموجبه تعهد
ممارسة مؤرخ [
المرترا بأن يقوم برراء كمية أفول من األفول المتفقة مع أحًام ومباد الرريعة
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اإلسالمية من المرترا والمحددة في دشعار الممارسة ("األصو ذات العالقة المتفقة مع
أحكام ومباد الشريعة اإلسالمية").
وفيما يلي شروط يه الصفقة:
 -1بيع األصو ذات العالقة المتوا قة مع أحكام ومباد الشريعة اإلسالمية
 1-1يبيع البائع بموجبه المرترا ويرترا المرترا بموجبه األفول لات العالقة
المتوافقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية لتسليمها للمرترا في تاريخ الرراء ودفع
المرترا مبلث الدفع (باإلقافة دلى قريبة القيمة المضافة لات العالقة) في تاريخ الدفع
وللع في الحساب الخاص بالبائع  ،رقم [يرجى التحديد] ويتًون مبلث الدفع يها من
التًلفة باإلقافة دلى الرب  ،حين دن :
( )1سعر التًلفة يو [ ] ،و
( )5الرب يو [ ].
 5-1دن بيانات األفول لات العالقة المتوافقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية يي
كما يلي:
45

[البيانات]
 1-1يقر البائع ويتعهد تجا المرترا بأن ملًية األفول المتوافقة مع أحًام ومباد
الرريعة اإلسالمية يي خالية من أا عبء التزام ،سواء نرأ أم ال بموجب أو من
خالل أو نتيجة أا دجراء أو عدم دجراء من قبل البائع ولًن بخالفه على أساس
"كما يي وأين يي" وللع بدون أا دقرار أو قمان مهما كان ،سواء نرأ قمنيا ً
أو بموجب القانون أو بخالف للع ،وبدون اإلخالل بعمومية ما سبق أعال  ،بدون
أية قمانات فيما يتعلق بحالة أو قابلية تسويق أو الصالحية للغر أو مالءمتها
لالستعمال مهما كانن طبيعته من البائع .ويقر بموجبه كل من البائع والمرترا بأن
يها اإلقرار أو الضمان يعتبر مستثنى برًل فري دلى الحد المسموح به بموجب
القانون .ولن تنطبق اتفاقية األمم المتحدة حول عقود البيع الدولي للبضائع على يه
الصفقة.
البائع إلبرام بيع المرابحة وفقا ً للفقرة  5-11من تأكيد
ولقبول عر
شروط الصفقات المستقبلية المخصصة للجزء الثاني من بيع المرابحة،
( ) 45تشمل رقم إذن التسليم أو رقم تذكرة مرفق التخزين أو رقم شهادة االحتفاظ أو البيانات األخرى لألصول.
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فانه يمًن للمرترا مراسلة البائع عن طريق الهاتف أو البريد االلًتروني
على العنوان التالي:
ياتف [ ]
البريد االلًتروني[ :
عناية] [ :

]

وباإلقافة دلى للع ،يرجى تأكيد أن ما لكر أعال يحدد برًل فحي
شروط الصفقة من خالل توقيع يها التأكيد والنسخة المزدوجة المرفقة لهها
الغر ودعادة نسخة أفلية واحدة موقعة دلينا كما يو مطلوب بموجب
تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة للجزء األول من بيع
المرابحة.
[البائع]
تم التوقيع عليه من قبل.... :
االسم.... :
الوظيفة.... :
[المشتري]
تم التوقيع عليه من قبل ....
االسم.... :
الوظيفة....... :
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الملحق 3
هرس المصطلحات
التعبير
الوكيل
االتفاقية
نوعية األفول
الوسيط
يوم العمل
طريقة يوم العمل
المرترا
تعهد المرترا
وكيل االحتساب
مدة االحتساب
مبلث رأس المال
سعر التًلفة
تأكيد شروط الصفقات المستقبلية المخصصة
اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة

تاريخ السريان
اليورو
تاريخ الممارسة
دشعار الممارسة
العملة األولى
معدل الرب المتغير
كسر عد يوم معدل الرب المتغير
معدل الرب الثابن
كسر عد يوم معدل الرب الثابن
مبادالت دسالمية لعمالت متعددة
االتفاقية الرئيسة
تأكيد بيع أفل الجزء األول من المرابحة
بيع المرابحة
الدول األعضاء المراركة
مبلث الدفع
تاريخ الدفع
تاريخ نهاية المدة
الرب
تاريخ الرراء
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الصفحة
11
5
4
11
1
6
4
1
6
6
2
5
5
5
4
1
2
2
2
8
8
8
9
5
5
2
2
1
8
2
7
7
2

القس
5 -9
1 -1
1 -2
1 -9
1 -5
1 -6
1 -1
1 -5
2 -6
4 -6
1 -6
( 1 - 7أ )
1 -1
1 -1
1 -4
4 -5
1 -2
4 -2
2 -2
( 1 - 7ب )
( 4 - 7ج )
( 4 - 7د )
( 4 - 7ي )
5 -1
1 -1
8 -2
7 -2
4 -5
1 -7
5 -6
6 -6
5 -7
9 -2

اتفاقية شروط الصفقات المستقبلية المخصصة لات العالقة
الصفقات لات العالقة
تاريخ دعادة التعديل
أفول متفقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية
العملة الثانية
البائع
أفول متفقة مع أحًام ومباد الرريعة اإلسالمية
عمالت محددة
مبلث العملة المحدد
الهامش
تاريخ التسوية المستهدف
المدة
تاريخ االنهاء
تاريخ المعاملة
قريبة القيمة المضافة
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11
11
9
4
2
4
2
2
9
9
4
4
4
4
16

5 -8
1-8
( 4 - 7و)
1 -2
6 -2
5 -1
11 -2
11 -2
( 4 -7ز)
( 4 - 7ح )
2 -5
5-4
1 -4
4-4
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