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إن هذه الوثيقة بشكلها الحالي غير ملزمة وموصى بها ومعدة للستخدام كنقطة بداية في المفاوضات فقط .يمكككن
لكل طرف أل يطبق شروطها وينبغي أن يكون على دراية بما يككترتب علككى تطبيقهككا مككن حيككث النظمككة والقككوانين
والشريعة.

بسم ا الرحمن الرحيم
بتاريخ] :

[

]أدخل اسم الشركة المودعة[
بصفتها طرف "أ"
و
]أدخل اسم الشركة المستلمة[
بصفتها طرف "ب"

اتفاقية مرابحة رئيسية

تسمح السوق المالية السلمية الدولية ) (IIFMباستخدام وإعادة إصدار ونشر هذه الوثيقة من قبل أعضاء IIFM
لتحضير وتوثيق التفاقيات المتعلقة بصفقات المرابحة أو صفقات المرابحة المرتقبة .يمكن أن يعاد إصدار ونشر هذه
الوثيقة لغير العضاء في  IIFMولكن على شكل مستندات ورقية فقط .ل تسمح  IIFMاستخدام أو إعادة إصدار أو

نشر هذه الوثيقة لي غرض آخر ،وبأي طريقة أخرى أو من قبل أشخاص آخرين وتحتفظ تحديداً بجميع الحقوق
لخرى.
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تم توقيع اتفاقية المرابحة الرئيسية هذه بتاريخ ] [ بين كل من:
]أدخل اسم الشركة المودعة[ )طرف "أ"( :و
]أدخل اسم الشركة المستلمة[ )طرف "ب"(
المشار إليهما منفردين بكلمة " طرف" ومجتمعين بكلمة "طرفان".
خلفية
يرغب الطرفان بالدخول في ترتيبات مرابحة من وقت إلى آخر بحيث يعرض طرف شراء،
ويبيع الطقرف الخقر سقلعا ً معينقة للتسقليم الفقوري وبشقروط تسقديد مؤجقل مقن خلل عققد
مرابحة )"عقد مرابحة"(
تحكم الشروط المذكورة بموجب هذا كل عقد مرابحة ،بما في ذلك الجداول كما تنطبققق علققى
كل عقد مرابحة وكما ينفذها الطرفان )"الجداول"(.
تم التفاق على ما يلي:
.1

التعريفات والمفاهيم

 1.1التعريفات
في هذه التفاقية:
"إخطار بالموافقة" يعنققي إخطققاراً يرسققله الطققرف "ب" إلققى الطققرف "أ" يوافققق فيققه علققى
إخطار بعرض ،يشابه إلققى حققد كققبير النمققوذج الموجققود فققي الجققدول ) 3نموذج إخططار
بالموافقة(.
"القرار" يعني القرار الذي يرسله الطققرف "ب" إلققى الطققرف "أ" مؤكققدا فيققه أنققه يتعهققد
بشراء السلع من الطرف أ ،وذلك إلى حد كبير في الشكل المحدد في الجزء الثاي من الملحق
.1
"التخويل" يعني تخويلً أو إذنا ً أو موافقةً أو قراراً أو رخصةً أو استثناًء أو إضباراً أو توثيقاً
أو تسجي ً
ل.
"يوم عمل" يعني يوما ً تباشر فيه المصارف عملها العادي في ]
1
والسبت والحد( ]ولغراض الدفعات فقط ،نيويورك/لندن[.

[ )فيما عدا أيام الجمعققة

"السلع" تعني السلع المدرجة فققي "الخطققار بعققرض" والققتي قققد تشققمل أي معققادن ملئمققة
شرعيا ً أو المعادن من فئة البلتين أو زيت النخيل أو الغاز الطبيعي أو النفط الخام أو غيرهققا
من السلع المقبولة شرعا ً والتي يوافق عليها الطرفان ]وفققي أي حققال مققن الحققوال ،ستشققمل
2
فقط السلع المخصصة الموجودة فعلً خارج المملكة المتحدة[.

1

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.

2
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"سعر التكلفة" يعني بالنسبة لي سلع ،كل المبالغ المطلوبة للدفع من قبل الطرف "أ" )سواًء
مباشرة أو عن طريق وكيل مشترياته( إلى المورد بغرض شراء السلع من المقورد )بمققا فققي
ذلك أي ضرائب مترتبة على السلع )من قبل المورد أو غيره((.
"التقصير" يعني واقعة تقصير أو أي واقعة أو ظرف محدد في البند ) 9وقطائع التقصطير(
والتي )مع انقضاء مدة مهلة التسققديد أو القيققام بإخطققار أو التوصققل إلققى قققرار بمققوجب هققذه
التفاقية أو أي خليط مما سبق( تعتبر واقعة تقصير.
"تاريخ تسديد مؤجل" يعني تاريخ تسديد مؤجل لسعر عقققد مرابحققة مققن قبققل الطققرف "ب"
إلى الطرف "أ".
"سعر التسديد المؤجل" يعني مجموع ما يجب تسديده مققن قبققل الطققرف "ب" إلققى الطققرف
"أ" في تاريخ التسديد المؤجل ويكون إجمالي سعر التكلفة وأرباح المرابحة عن كل عقد مققن
عقود المرابحة وسيشمل كل التكاليف والمصاريف ]فيما عدا تكاليف التسليم([.
"واقعككة تقصككير" تعنققي أي واقعققة أو ظققرف معققرف علققى أنققه ذلققك فققي البنققد ) 9وقطائع
التقصير(.
"تأثير كبير وضار" يعني ]•[.

3

"عقد مرابحة" يعني عقداً واحداً أبرم وفقا ً للبند ) 2عقد المرابحة( من خلل تبادل إخطار
بعرض وإخطار بالموافقة مرادف له بين الطرف "أ" والطرف "ب".
"أرباح المرابحة" تعني سعر التسديد المؤجل مخصوما ً منه سققعر التكلفققة ،والققتي سيحسققبها
الطرف "أ" فيما يخص عقد المرابحة على النحو المحدد في الخطار بعققرض المتعلققق بعقققد
المرابحة المذكور.
"إخطار بعرض" يعني إخطاراً يرسله الطرف "أ" إلى الطرف "ب" يعرض عليه إبرام عقد
مرابحة ،يشابه إلى حد كبير النموذج الموجود في الجدول ) 2نموذج إخطار بعرض(.
"التوجيه بالشراء مع الوعد بالشراء" يعني إخطارا يرسله الطرف "أ" إلققى الطققرف "ب"
ويخطره فيه بأنه ،رهنا بتلقيه إقرارا كامل من الطرف ب ،سيشتري السلع ويطلب تعهدا من
الطرف ب بأن يشتري هذه السلع من الطرف أ ،وذلك إلى حد كبير علققى النحققو المحققدد فققي
الجدول ) 1نموذج بالتوجيه بالشراء مع الوعد بالشراء(.
"وعود متكررة" تعني كلً من الوعود المذكورة في البنود ) 1-7الوضع() 2-7 ،التزامات
ملزمططة() 3-7 ،عططدم التعططارض مططع التزامططات أخططرى() 4-7 ،الصططلحيات
والسلطات() 5-7 ،الصلحية وإمكانية القبول كطدليل() 6-7 ،القطانون المطبطق
والتطبيق() 9-7 ،عدم التقصير() 12-7 ،ل إجراءات معلقة أو مهدد بها( و 13-7
)التكرار(.
"تاريخ التسوية" يعني التاريخ الذي سيتم فيه إبرام عقد المرابحة بين الطرف "أ" والطققرف
"ب" من خلل استلم الطرف "أ" لخطار بالموافقة صحيٌح قانونًا.
3
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"الموعد المحدد" يعني موعدا محددا وفقا للجدول ) 4الجداول الزمنية(.
"الموّرد" يعني المورد الذي اشترى السلع منه ]الطققرف "أ"[]/الطققرف "ب" بصققفته وكيققل
شراء للطرف "أ"[.
"ضريبة" تعني أي ضريبة حالية أو مستقبلية ،أو زكاة أو جباية أو جمرك أو قيد أو رسققم أو
خصم أو اقتطاع على شكل ضريبة ،مهما كان اسمها ،وأينما كان مكان فرضققها ،أو جبايتهققا
أو تحصيلها أو اقتطاعها أو تقديرها وتشمل ،دون تحديققد ،أي جققزاء أو مبلققغ غرامققة تققأخير
مطلوبة للدفع كنتيجة لعدم التسديد أو أي تأخير في تسديد المذكور.
"مدة السريان" تعني أجل عقد المرابحة ،والذي يبدأ في تاريققخ التسققوية وينتهققي فققي تاريققخ
التسديد المؤجل لعقد المرابحة المعّين ،وذلك لتجنب اللبس.
 1.2مفاهيم
فيما عدا حالت وجود ما يشير إلى العكس ،كل إشارة في هذه التفاقية إلى:
)(1
)" (1الطككرف أ" أو "الطككرف ب" أو أي "طككرف" سقُتفهم علققى أنهققا تشققمل مققن
خلفوا بالملكية والمخولين في التنازل عن حق الملكية والمخققولين ممققن تنتقققل
إليهم الملكية؛
)" (2الصول" تشمل الممتلكات الحاليققة والمسققتقبلية والعققائدات والحقققوق بكافققة
أوصافها؛
)" (3المعادل" في أي تاريخ بعملة ما )"العملة الولى"( لمبلققغ مققا مقيققد بعملققة
أخرى )"العملة الثانية"( هي إشارة إلى المبلغ بالعملة الولققى والققذي يمكققن
شراؤه باستخدام مبلغ العملة الثانية بسعر متوسققط ) (1سققعر التحويققل المقققدر
من قبل الطرف "أ" في تمام الساعة  11:00صباحاً 4أو حققوالي ذلققك الققوقت
في تاريخ شراء العملة الولى باسققتخدام العملققة الثانيققة و ) (2سققعر التحويققل
المقدر من الطرف "أ" في تمام الساعة  11:00صباحا ً أو حوالي ذلك الققوقت
في تاريخ بيع العملة الولى مقابل العملة الثانية؛
) (4يشمل "القانون" أي قانون )بما في ذلك قانون العمققوم أو القققانون العرفققي(
أو تشريع أو دستور أو مرسوم أو حكم أو اتفاقية أو نظققام أو تققوجيه أو نظققام
داخلي أو أمر ،أو أي إجراء تشريعي آخر من قبل أي هيئة أو إدارة حكوميققة
أو بين الحكومات أو دوليققة ،أو وكالققة أو منظمققة أو سققلطة تنظيميققة أو ذاتيققة
التنظيم أو هيئة أو منظمة أخرى؛
)" (5الشخص" يشمل أي شخص أو مكتققب أو شققركة أو مؤسسققة أو حكومققة أو
ولية أو وكالة لولية أو أي جمعية أو وصاية أو شراكة )سواء كان لها أو لم
يكن لها صفة قانونية منفصلة(؛
) (6بند قانوني هو إشارة إلى ذلك البند كما تم تعديله أو إعادة اعتماده؛ و
4
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) (7وقت من اليوم هو إشارة إلى ] [ 5وقت إل إذا تم تحديد غير ذلك.
)(2

الجزء والفقرة وعناوين الجداول هي لتيسير المرجعية فقط.

)ج( أي تقصير )عدا عن واقعة تقصير( يكون "مستمرًا" إذا لم يتققم تصققحيحه أو التنققازل
عنه وتكون أي واقعة تقصير "مستمرة" إذا لم يتم التنازل عنها.
)د(

]"دولر أمريكي" و "دولر" تمثل العملة القانونية للوليات المتحدة المريكية[.

)هق( "]•[" و "]•[" تمثل العملة القانونية في ]•[.

6

7

 1.3اتفاقية واحدة
كل عقد مرابحة يتم إبرامه استناداً إلى حقيقة أن اتفاقية المرابحة هذه والجداول المطبقققة لكققل
عقد مرابحة تشكل اتفاقية واحدة بين الطرفين )يشار إليها بشكل جمققاعي بقِق "اتفاقيككة"( ،ول
يدخل الطرفان في أي عقد مرابحة بغير ذلك.
] 1.4حقوق الطرف الثالث
ل يملك أي شخص ليس طرفا ً أي حقوق بموجب العققود )حقككوق الطككراف الثالثككة( القققانون
رقم  1999لتنفيذ أو الحصول على أي منافع من أي من بنود هذه التفاقية ،ما لم يكققن هنققاك
8
نص محدد بغير ذلك في هذه التفاقية[.
.2

عقد مرابحة

 2.1شراء السلع والتوجيه بالشراء مع الوعد بالشراء
بناًء على بنود وشروط اتفاقية المرابحة الرئيسية هذه وتماشيا ً معها ،قد يشققرع الطرفققان مققن
وقت إلى آخر في مناقشات )بالهاتف أو بغيره( للتفاق على بنقود عققد مرابحقة مققترح يقبيع
بمقتضققاه الطققرف "أ" للطققرف "ب" سققلعا للتسققليم الفققوري وبشققروط تسققديد مؤجققل .وقبققل
الدخول في عقد مرابحة ،يقدم الطرف "أ" توجيها بالشراء مققع وعققد بالشققراء للطققرف "ب"
في وقت ل يتجاوز الموعد المحدد )أو وقت غيره بالتفاق بين الطرف "أ" والطرف "ب"(،
مؤكدا فيه أنه ،رهنا بتلقي إقرار كامل على النحو الواجب من الطرف "ب" ،سيشتري السلع
ويطلب إلى الطرف "ب" أن يتعهد بشراء هذه السلع بمجرد قيام الطرف "أ" )أو مققن ينققوب
عنه( بشرائها .وفي حالة موافقة الطرف "ب" على التقيد بأحكام التوجيه بالشراء مققع الوعققد
بالشقراء ،يوقققع الطققرف "ب" علقى الققرار ويعيققده إلققى الطقرف "أ" فقي وقققت ل يتجقاوز
الموعد المحدد )أو وقت غيره بالتفاق بين الطرف "أ" والطرف "ب"(.
 2.2تفاصيل الصفقة
قبل الدخول في أي عقد مرابحة ،يقققوم الطققرف "أ" بعققد شققرائه السققلع وحيازتهققا الماديققة أو
الفعلية لها بإبلغ الطرف "ب" بتفاصيل الصفقة المعنية ،بما في ذلك تفاصققيل السققلع المققراد
بيعها وشروط البيع المرفقة به من خلل إرسال إخطار بعرض إلى الطققرف "ب" فققي وقققت
5
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ل يتجاوز الموعد المحدد )أو وقت غيره بالتفاق بين الطرف "أ" والطرف "ب"( .يجب أن
يتضمن الخطار بعرض التفاصيل التالية:
)(1

وصف عام للسلع؛

)(2

سعر التكلفة؛

)ج( سعر التسديد المؤجل المقترح؛ و
)د(

تاريخ التسديد المؤجل المقترح.

وتجنبا للبس ،سوف يتعين مناقشقة سقعر التسقديد المؤجقل المققترح وتاريقخ التسقديد المؤجقل المققترح بيقن
الطرف "أ" والطرف "ب" قبل إرسال التوجيه بالشراء مع الوعد بالشراء.

 2.3عدم اللزام
لتجنب اللبس ،إن الطرف "أ" غير ملزم بتوفير إخطار بعرض إلى الطققرف "ب" واسققتعداد
الطرف "أ" للدخول في عقد مرابحة خاضع لتقديره المطلق.
2.4

إخطار بالموافقة
ض النظر عن البند ) 1-2شراء السلع والتوجيه بالشراء مع الوعد
بغ ّ
)(1
بالشراء( ،إذا رغب الطرف "ب" في الدخول فققي عقققد مرابحققة مققع الطققرف "أ"
فعليه تزويد الطرف "أ" بإخطار موافقة صحيح قانونًا ،وذلققك فقي وققت ل يتجقاوز
الموعد المحدد )أو موعدا غيره بالتفاق بين الطرف "أ" والطرف "ب"(.
رهنا بأحكام البند )4-2أ( ،يتفق الطرفان على أن يتم تبققادل الخطققار بعققرض
)(2
والخطار بالموافقة في نفس اليوم.

 2.5عقد مرابحة
بحال استلم الطرف "أ" الخطار بالموافقة تماشيا ً مع البند ) 4-2إخطار بالموافقة( ،يتم
إبرام عقد مرابحة بين الطققرف "أ" والطققرف "ب" بمققوجب الخطققار بققالعرض والخطققار
بالموافقة ويشمل الشروط والبنقود الموضقحة هنقا ،وخاصقة الشقروط المقذكورة فقي البنقد 4
)الشروط المنطبقة على شراء وبيع السلع( .ولدى إبرام عقد المرابحة ،تنتقققل ملكيققة
السلع فوراً إلى الطرف "ب" وترسققخ بققه ،إضققافةً لكققل الحقققوق واللتزامققات المتعلقققة بهققا.
يوافق الطرفان على أنه إذا طلققب الطققرف "ب" التسققليم الفعلققي للسققلع ،سققيقوم الطققرف "أ"
باستخدام المساعي المعقولة لتسهيل التسليم ،بشرط أن يلتزم الطرف "ب" بتسديد أي تكاليف
يتم تحملها فيما يتعلق بتسليم هذه السلع.
 2.6الداء المحدد التوقيت
يوافق الطرفان ويؤكدان على أن الوقت عامل جوهري في تنفيققذ عقققد المرابحققة .يوافققق كققل
طرف على أن عدم تقديم الطرف "ب" الخطار بالموافقة للطرف "أ" بحلول الموعد المحدد
في يوم تاريخ التسققوية سققيؤدي إلققى اعتبققار الخطققار بعققرض الخققاص بعقققد المرابحققة هققذا
لغيااعتبققارا مققن موعققد تقققديمه ويقققوم الطققرف "ب" بتعققويض الطققرف "أ" .وفقققا لحكققام
القرار
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.3

الدفعات للطرف "أ"

 3.1دفع سعر التسديد المؤجل
بعد تاريخ التسوية ورهنا بأحكام هذا التفاق ،يلتزم الطرف "ب" التزامقا ً غيققر قابققل لللغققاء
بدفع سعر التسديد المؤجل المتفق عليه في عققد المرابحقة المعنقي إلقى الطقرف "أ" فقي يقوم
تاريخ التسديد المؤجل .
3.2

العملة

في كل تاريخ يستحق فيه مبلغ من الطرف "ب" بموجب هذه التفاقيققة ،يجققب علققى الطققرف
"ب" أن يقوم بإتاحة ذلك المبلغ للطرف "أ" بالعملة المحددة في الخطار بعرض المتعلققق بققه
على شكل أموال متاحة فوراً لحساب الطرف "أ" كما حدده الطرف "أ".
.4

الشروط المطبقة على شراء وبيع السلع

 4.1شروط البيع
يجب أن تباع السلع المتضمنة في عقققد المرابحققة ،إل دفعققة سققعر الشققراء والققتي سققتتم علققى
أساس مؤجل ،من الطرف "أ" إلى الطرف "ب" بحسب شروط مطابقة لتلك المطبقة في بيع
نفس السلع من المورد المعني إلى الطرف "أ".
 4.2ل ضمانات أو وعود
ل ُيعتبر أن الطرف "أ" قد أعطى الطرف "ب" أي ضمانات أو وعود إطلقا ً تتعلققق بالسققلع
سققواء نتجققت ضققمنيا ً أو بالقققانون أو غيققر ذلققك ودون الضققرار بعموميققة مققا سققبق فققإن أي
ضمانات أو وعود مثل هذه تعتبر بهذا مستبعدةً تحديداً ضمن حدود ما يسمح به القانون.
 4.3التوثيق
]قبل أن يقدم الطرف "ب" إخطارا بالموافقة إلى الطرف "أ" ،يجوز للطرف "ب" أن يطلب
من الطرف "أ" خطيا أن[ ] /يجب على الطرف "أ" بمقتضى طلب خطقي مقن قبقل الطقرف
"ب" في غضون ]•[ 9أشهر من تاريققخ التسققوية[ 10أن يققزود الطققرف "ب" بنسققخ مققن جميققع
المستندات التي تثبت حقيقة أن الطرف "أ" قد اشترى وأصبح مالكا ً لهذه السلع.
.5

الدفع مقدماً

 5.1طلب دفعة مقدمة
يحق للطرف "أ" في أي وقت يكون فيه سعر التسديد المؤجل مستحقا أن يطلب مققن الطققرف
"ب" أن يدفع مقدما أي دفعة مؤجلة غيققر مسققددة )"طلككب دفعككة مقدمككة"( ،دائمقا ً بشققرط أل
يكون الطرف "ب" ملزما ً إطلقا ً باتخاذ أي خطوات بخصوص مثل هذا الطلب.

9

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.

10

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.
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 5.2قبول طلب دفعة مقدمة
لدى استلم الطرف "ب" طلب دفعة مقدمة ،يحق له أن يختققار بمحققض إرادتققه ،إذا مققا كققان
سيدفع سعر تسديد مؤجل مقدمًا ،وعليققه فققي أي حققال مققن الحققوال ،أن يخطققر الطققرف "أ"
بقراره خلل خمسة ) (5أيام عمل من تاريخ استلم طلب الدفعة المقدمققة )الخفققاق فققي ذلققك
يعني أن طلب الدفعة المقدمة قد رفض من قبل الطرف "ب"(.
 5.3منحة مبلغ مسترد
يمكن للطرفين أن يتفقا عند موعد أي طلب دفعة مقدمة ،إذا مققا سققتنطبق أي اسققتردادات مققن
أرباح المرابحة )المتعلقة بعقد المرابحة المعني( فيما يخص سعر التسديد المؤجققل المطلققوب
دفعه مقدما ً بموجب طلب الدفعة المقدمة ،دائما ً بشرط أن يكققون قققدر أي اسققترداد بنققاًء علققى
إرادة الطرف "أ" المطلقة.
.6

مبلغ السداد المتأخر

 6.1حساب مبلغ السداد المتأخر
إذا لم يتم دفع أي مبلغ مستحق على طرف ما )"الطرف الدافع"( وفقا ً لشروط
)(1
هذه التفاقية للطرف الخر ) الطرف المتأثر( في يققوم تاريققخ السققتحقاق )"تاريككخ
الستحقاق"( ،يجب عليه أن يدفع مبلغا للسداد المتأخر )"مبلككغ السككداد المتككأخر"(
على المبلغ ويتم حسابه بموجب البند ) 1-6ب( )حساب مبلغ السداد المتأخر(
أدناه.
فيما يخص البند ) 1-6ب( )حساب مبلطغ السطداد المتطأخر( أدنققاه
)(1
يسققمى المبلققغ غيققر المسققدد والمسققتحق مققن الطققرف الققدافع "المبلككغ غيككر
المسدد"؛ و
إن الفترة التي تبدأ مققن تاريققخ السققتحقاق وتنتهققي عنققدما يتققم التنفيققذ
)(2
الكامققل للققتزام الطققرف الققدافع بتسققديد المبلققغ غيققر المسققدد تسققمى "فككترة
الصلحية".
)(2

حساب مبلغ السداد المتأخر
يكققون مبلققغ السققداد المتققأخر مسققاويا ً للمبلققغ غيققر المسققدد بعققد ضققربه
)(1
بمجموع ما يلي:
)] (1سعر الفائدة المعمققول بققه فيمققا بيققن مصققارف لنققدن  [LIBORلفققترة
الصلحية على شكل نسبة سنوية؛ إضافةً إلى
)[•] (2

11

بالمائة،

مضروبا بعد ذلك بعدد اليام في فترة الصلحية تلك ومقسوما على .360
إذا فاقت فترة الصلحية السبوع فيجب اعتبارها منقسققمة إلققى فققترات
)(2
فرعية متتابعة ،تبدأ كل منها )ماعدا الولققى الققتي يجققب أن تكققون سققبعة )(7
11

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.
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أيام وتبدأ من تاريخ الستحقاق( من تاريخ آخر يوم من انتهاء الفترة السققابقة
المماثلة ويحدد مدتها الطرف المتأثر .يتم حسققاب مبلققغ السققداد المتققأخر لكققل
فترة فرعية وكأن كل إشارة إلى فترة الصلحية أعله كانت إشققارة إلققى هققذه
الفققترات الفرعيققة ويجققب أن يتققم تسققديدها فققي نهايققة كققل مققن هققذه الفققترات
الفرعية.
تسديد مبلغ السداد المتأخر

)(3

يجب أن يستخدم كل مبلغ سداد متأخر يسققتلمه الطققرف المتققأثر لتسققديد أي تكققاليف
فعلية )ل تشمل أي تكاليف فرص ضائعة أو تكاليف تمويلية( يتحملها نتيجققة تققأخير
سداد المبلغ غير المسدد ،أما المبلغ المتبقي )إن وجد( فيجب أن يتققم التققبرع بققه مققن
قبل الطرف المتأثر )نيابة عن الطرف الدافع( لي مؤسسة خيرية مسققجلة يختارهققا
الطرف المتأثر تحت إشراف الهيئة الشرعية الخاص به .ويحققق للطققرف الققدافع أن
يطلب إلى الطرف المتأثر تزويده بالوثائق الدالة على تقديم هذا التبرع.
.7

الوعود

12

يقدم كل طرف الوعققود والضققمانات المققذكورة فققي البنققد  7للطققرف الخققر فققي تاريققخ هققذه
التفاقية.
 7.1الوضع
إنها شركة ،أنشئت وتتواجققد بشققكل صققحيح وقققانوني بمققوجب قققانون الققدائرة
)(1
القضائية التي تم فيها إنشاؤها.
)(2

لديها السلطة لتمّلك أصولها وممارسة عملها كما هو جاٍر.

 7.2التزامات ملزمة
إن اللتزامات التي تتحملها تحديداً حسب هذه التفاقيققة التزامققات قانونيققة وصققالحة وملزمققة
وقابلة للتنفيذ )مع مراعاة أي مبادئ قانونية عامة تحد من التزاماتها(.
 7.3عدم التعارض مع التزامات أخرى
إن الدخول في هذه التفاقية وأداءها والصفقات المتوقعة منها لم ولن تتعارض مع:
)(1

أي قانون أو تشريع ينطبق عليها؛:

)(2

مستنداتها التأسيسية؛ أو

)(3

أي اتفاقية أو وثيقة ملزمة لها أو لي من أصولها.

 7.4الصلحيات والسلطات
لديها السلطة للدخول فقي وثيققة التفقاهم هقذه القتي هقي طقرف فيهقا ،وأدائهقا وتنفيقذها ،وققد
اتخذت )أو ستتخذ( كافة الخطوات الضرورية لتخويل دخولها فيهقا ،وأدائهقا وتنفيقذها ،وكقل
صفقة متوقعة من هذه التفاقية.
12

يمكن إدراج وعود أخرى عند الطلب )ويتم التفاق عليها تجاريًا/تحديدها حسب كل عميل.
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 7.5الصلحية وإمكانية القبول كدليل
كافة التخويلت المطلوبة أو المرغوبة:
لتمكينهققا قانوني قا ً مققن الققدخول فققي هققذه التفاقيققة وممارسققة حقوقهققا وتنفيققذ
)(1
التزاماتها؛ و
لجعل هذه التفاقية دليلً مقبولً في دائرة القضاء التي أنشئت فيها ])فيمققا عققدا
)(2
14
الترجمات إلى ]•[  13من قبل مترجم معتمد([،
قد تم الحصول عليها أو قد نفذت وهي سارية بكامل مفعولها وتأثيرها.
7.6

15

القانون المطبق والتطبيق
سيتم العققتراف بخيققار ]•[ كالقققانون المطبققق فققي هققذه التفاقيققة وتنفيققذه فققي
)(1
الدائرة القضائية التي أنشئت فيها؛ و
سيتم العتراف بأي حكم قضائي أصدر في ]•[ يتعلققق بهققذه التفاقيققة وتنفيققذه
)(2
في الدائرة القضائية التي أنشئت فيها.

 7.7خصم الضرائب
هي غير ملزمة بخصم للضرائب أو بسببها من أي دفعة قد تسددها حسب هذه التفاقية.
 7.8ل ضرائب تسجيل أو طوابع
تحت قانون الدائرة القضائية التي أنشئت فيها ليس من الضروري أن يتم تسجيل أو تدوين أو
إدراج هذه التفاقية في أي محكمة أو أي سلطة أخققرى فققي تلققك الققدائرة القضققائية أو أن يتققم
تسديد أي ضريبة طابع أو تسجيل فيما يتعلق بهذه التفاقية أو بالصفقات المتوقعة منها.
 7.9عدم التقصير
ليست هناك واقعة تقصير مستمرة أو متوقعة كنتيجة لبرام أي عقد مرابحة.
)(1
ليست هناك أي وقائع أو ظققروف أخققرى يمكققن أن تشققكل تقصققيراً حسققب أي
)(2
اتفاقية أو وثيقة أخرى تعتبر ملزمة لها أو التي تخضع إليها أصولها ممققا قققد يكققون
له تأثيراً كبيراً ومعاكسًا.
 7.10ل معلومات مضللة
إن أي معلومات واقعية تم توفيرها هي معلومات حقيقية ودقيقة من كل النواحي الهامة وذلك
في تاريخ تقديمها أو في تاريخ الدلء بها )إن وجد(.
 7.11التقييم بالتساوي
ستقّيم التزامات التسديد حسب هذه التفاقية على القل بالتساوي مع مطالبققات كققل مقرضققيها
سواًء بضمان أو بدون ضمان ،فيما عدا اللتزامات التي يلزم القققانون بتمييزهققا فيمققا ينطبققق
على الشركات بشكل عام.
13

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

14

احذف ذلك إن لم يكن قابلً للتطبيق.

15

للتعديل حسب القانون المطبق في التفاقية .أنظر أيضا ً البند ) 12التطبيق(.
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 7.12ل إجراءات معلقة أو مهدد بها
ل توجقد إجقراءات محاكمققة أو تحكيقم أو إجقراءات إداريققة لي أو أمققام أي محكمقة أو هيئة
تحكيم أو وكالة ،والتي إذا تم البت فيها بشكل معاكس فقد يكقون مقن المعققول توققع أن تقؤثر
تأثيراً كبيراً ومعاكسًا ،قد بدأت أو تم تهديدها بها )حسب أفضل معلوماتها واعتقادها(.
 7.13التكرار
تعتبر الوعود المتكررة قد تمت من قبل كل طرف بالشارة إلى الحقققائق والظققروف السققائدة
في تاريخ كل إخطار بالموافقة.
.8

تعهدات

16

تبقى التعهدات في البند  8سارية من تاريخ هذه التفاقية طالما بقي أي مبلغ غير مسدد حسب
هذه التفاقية.
 8.1التخويلت
على كل طرف أن يقوم ودون تأخير بما يلي:
الحصول على كل ما هو ضروري والمتثال له للحفاظ على السققريان الكامققل
)(1
والتأثير؛ و
)(2

إذا طلب ذلك الطرف الخر ،تقديم نسخ معتمدة إلى الطرف الخر من أي

تخويلت مطلوبة حسب أي قانون أو تشريع في الدائرة القضققائية الققتي أنشققئت فيهققا لتمكينققه
من تنفيذ التزاماته في ظل هذه التفاقية وضمان قانونيتها وصلحيتها وتنفيذها وقبولها كدليل
في الدائرة القضائية التي أنشئت فيها.
 8.2اللتزام بالقوانين
يجب أن يلتزم كل طرف من كافققة الوجققه بجميققع القققوانين الققتي قققد يخضققع لهققا ،الققتي مققن
الممكن أن تعد في حالة الخفاق في اللتزام بها تضر فعليا ً القدرة على تنفيذ اللتزامققات فققي
ظل هذه التفاقية.
 8.3المعلومات :متفرقات
يجب أن يقدم كل طرف للطرف الخر:
]جميع المستندات المرسلة لمسققاهميه )أو أي فئة منهققم( أو دائنيققه بشققكل عققام
)(1
عند إرسالها؛ و
بمجققرد أن يعلققم بهققا ،تفاصققيل أي إجققراءات محاكمققة أو تحكيققم أو إجققراءات
)(2
إداريةً جارية أو مهددة أو قيد النظر مرفوعة ضققده والققتي إذا تققم البققت فيهققا بشققكل
17
معاكس فقد يكون لها تأثيراً كبيراً معاكساً ].

16

يمكن إدراج تعهدات أخرى عند الطلب )ويتم التفاق عليها تجاريًا/تحديدها حسب كل عميل.

17

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.
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 8.4الخطار بالتقصير
) (1يجب على الطققرف المقصققر إخطققار الطققرف غيققر المقصققر عققن أي تقصققير
)والخطوات ،إن وجدت ،التي تتخذ لعلجه( فور العلم بحدوثها.
) (2على الطرف المقصر تقديم شهادة موقعة من قبققل اثنيققن مققن مققديريه أو اثنيققن
من كبار الموظفين بالنيابة عنه يشققهدان فيققه بعققدم وجققود أي تقصققير مسققتمر )وإذا
كان هناك تقصقير مسققتمر ،يحقددان التقصققير والخطقوات ،إن وجقدت ،الققتي تتخققذ
لعلجه( للطرف غير المقصر بمجرد تلقيه طلبا ً منه بذلك.
 8.5ضوابط "اعرف عميلك"
إذا:
تقديم أي قانون أو تشريع أو تغييره )أو في تفسيره أو إدارتققه أو تطققبيقه( بعققد
)(1
تاريخ هذه التفاقية؛ و
أي تغيير في وضع أي طرف )"الطرف الول"( بعد تاريخ هذه التفاقية،

)(2

يلزم الطرف الخر )"الطرف الثاني"( بالمتثال إلى "اعرف عميلك" أو مققا شققابه ذلققك مققن
إجراءات تعريفية في ظروف تكون فيها المعلومات الضرورية غير متوفرة لققه ،يجققب علققى
الطرف الول ،فور تلقي طلب الطرف الثاني ،أن يقدم أو يؤمن توفير مثققل هققذه المسققتندات
والدلة الخرى التي تعد منطقية الطلب من قبل الطرف الثاني ليكمققل ويتقم القتزامه بكقل مققا
هو ضروري لق ِ "اعرف عميلك" أو ما شابه ذلك من بحث فققي ظققل كققل القققوانين والشققروط
المطبقة في الصفقة المنبثقة عن هذه التفاقية
.9

وقائع التقصير

18

إن كل واقعة أو ظرف مذكور في هذا البند  9هي واقعة تقصير.
 9.1عدم التسديد
لم يقم الطرف "ب" في تاريخ الستحقاق بدفع أي مبالغ يتحملهققا بمققوجب هققذه التفاقيققة فققي
المكان وبالعملة التي حددها النص.
 9.2التزامات أخرى
ل يلتزم أي طققرف مققا بققأي شققرط مققن شققروط هققذه التفاقيققة )غيققر اللققتزام
)(1
المذكور في البند ) 1-9عدم التسديد((.
ل واقعة تقصير في فقرة )أ( أعله فيما يتعلق بالبند ] ___ [ سققتتم فققي حالققة
)(2
كان من الممكن معالجة الخفاق في اللتزام وتم معالجته في خلل:

18

)(1

)فيما يتعلق بالبند ]

[( ]

[ يوم عمل؛ أو

)(2

)فيما يتعلق بالبند ]

[( ]

[ يوم عمل،

يمكن إدراج وقائع تقصير أخرى عند الطلب )ويتم التفاق عليها تجاريًا/تحديدها حسب كل عميل.
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من موعد تقديم الطرف غير المقصقر إخطقاراً للطقرف المقصقر أو منقذ أن أصقبح
الطرف المقصر على علم بالخفاق باللتزام.
 9.3التضليل
أي وعد أو تصريح تم أو يعتبر أنه تم من قبل طرف في هذه التفاقية أو أي مستند تم تسليمه
من قبل أو نيابة عن طرف حسب هذه التفاقية أو متعلق بها ،كان أو تبين أنه غير صحيح أو
مضلل بأي طريقة هامة عندما تم أو اعتبر أنه تم.
 9.4العجز المالي
ل يستطيع الطققرف "ب" أو يعققترف بعققدم قققدرته علققى دفققع الققديون المترتبققة عليققه بحسققب
استحقاقها ،أو يوقف أي دفعات لي مديونيات أو بسبب أي صعوبات مالية فعلية أو مرتقبة،
يبدأ المفاوضات بين واحد أو أكثر من دائنيه بهدف إعادة جدولة أي من مديونياته.
 9.5إجراءات العجز المالي
أي إجراء تجاري ،إجراء قانوني أو غيرها من الجراءات أو أي خطوة اتخققذت فيمققا يتعلققق
بما يلي:
أي إيقققاف للققدفعات ،أو أي تعليققق للققديون ،أو إنهققاء ،أو تفكيققك ،أو إدارة أو
)(1
إعادة تنظيم )عن طريق ترتيبات تطوعية ،أو نهج تنظيمقي أو غيقره( مقن الطققرف
"ب"؛
أي تسوية أو حل وسط أو تنازل أو ترتيققب مققع أي مققن الققدائنين مققن الطققرف
)(2
"ب"؛
تعيين أي مصفي ،أو مستلم ،أو مستلم إداري ،أو مققدير ،أو مققدير إجبققاري أو
)(3
مؤقت أو أي مسؤول مشابه للطرف "ب" أو أي من أصوله؛ أو
]تنفيذ أي ضمان على أي أصول للطرف "ب" )حيققث تتعققدى قيمققة الصققول
)(4
19
مجتمعة مبلغ ] [ أو ما يعادلها بعملة أو عملت أخرى[
أو أي إجراء مشابه أو خطوة متخذة في أي دائرة قضائية.
 9.6تسارع
عند وقوع أو في أي وقت بعد وقوع واقعة تقصير واستمرارها يحققق للطققرف "أ" فققي حققال
كونه الطرف غير المقصر أن يعلن ،من خلل توجيه إخطار إلى الطرف الخققر ،أن كققل أو
جزء من سعر التسديد المؤجل قققد أصققبح مسققتحقا ً علققى الفققور وقققابلً للققدفع ،وبققذلك يصققبح
مستحقا ً وقابلً للدفع.
 .10متفرقات
 10.1إنهاء التفاقية

19

يتم التفاهم حول الحد القصى حسب كل عميل.
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ي مققن الطرفيققن فققي إنهققاء التفاقيققة فققي أي وقققت
)(1
وفقا ً للفقرة )ب( إذا رغب أ ِ
خلل فترة سريانها ،له أن يفعل ذلك بتقديم إخطار خطي للطرف الخر ل تقل عققن
]•[ 20أيام عمل ،وتعد التفاقية منتهية بعدها.
يحق لطرف ما أن يقدم إخطاراً تحققت ظققل بنققد )أ( فقققط إذا لققم تكققن هنققاك أي
)(2
مبالغ غير مسددة حسب أي عقد مرابحة في تاريخ مثل هذا الخطار.
 10.2مخالفة القانون
إذا أصبح من غير القانوني في أي دائرة قضائية لطرف ما أن ينفذ أي من التزامته المتوقعققة
حسب التفاقية:
)(1

يجب على ذلك الطرف أن يخطر الطرف الثاني بمجرد علمه بهذا الحدث؛

يجب على الطرف "ب" أن يدفع للطرف "أ" نسبة من سعر التسققديد المؤجققل
)(2
يتم التفاق عليها عندئذ بيقن الطرفيقن )علقى أل يققل هقذا المبلقغ دائمقا عقن الجقزء
الممثل لسعر التكلفة من سعر التسديد المؤجل( وذلك فققي التاريققخ المحققدد مققن قبققل
الطرف "أ" )على أن ل يكون قبل آخر يوم مقن أي فققترة سققماح مطبقققة يسقمح بهقا
القانون(.
 10.3الضرائب
ل يرغب أي طرف في الدخول في عقد مرابحة تنطبق عليه أية ضرائب قيمة
)(1
مضافة أو غيرها من الضرائب المشابهة )"ڤككات  ("VAT -ولن يقققترح الطرفققان
مثل هذه الصفقات.
يجب أن تتم جميع الققدفعات مققن أي طققرف للخققر دون أي خصققومات ودون
)(2
احتساب أي ضرائب حالية أو مستقبلية أو جبايات أو مبالغ مفروضة أو جمارك أو
مصقروفات أو رسقوم أو خصقومات أو مقتطعقات أو قيقود أو شقروط مهمقا كقانت
طبيعتها ،مفروضة أو ملزمقة أو محصقلة أو مققدرة مقن قبقل أي سقلطات ضقريبية
)فيمققا عققدا غيققر الضققرائب أو الجبايققات أو المبققالغ المفروضققة أو الجمققارك أو
المصروفات أو الرسوم أو الخصومات أو المقتطعات أو القيود أو الشروط الخاصة
بنقل السلع من المورد إلى الطرف "أ" أو من الطققرف "أ" إلققى الطققرف "ب" عنققد
القتضاء( إل في حالة كان طرف ما )"الطرف المقتطع"( مجبراً بقوة القانون على
تطبيق مثقل هقذه الخصقومات أو المقتطعقات .فقي مثقل هقذه الحالقة علقى الطقرف
المقتطع أن يضمن أن يتم أي خصققم أو اقتطققاع خلل الفققترة المتاحققة وبأقققل مبلققغ
يفرضه القانون ،وأن يقدم أدلة ترضي الطرف الخر بشكل معقول بأسرع ما يمكن
)وعلى أي حال خلل ثلثين ) (30يوما ً من تاريخ مثل هذا الخصم أو القتطققاع أو
أي دفعة مطلوبة فيما يتعلق بالخصم أو القتطاع .وحين يكون الطرف المقتطع هققو
الطرف "أ" ،عليه أن يقوم أيضا ً بتسديد أي مبققالغ إضققافية ضققرورية بحيققث تكققون
المبققالغ الصققافية المسققتلمة مققن قبققل الطققرف "ب" بعققد الخصققومات والمقتطعققات
المققذكورة مسققاوية للمبققالغ الققتي كققان سيسققتلمها الطققرف "ب" فققي غيققاب هققذه
20

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.
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الخصومات والمقتطعققات.وتجنبققا للبققس ،عنققدما يكققون الطققرف "ب" هققو الطققرف
المقتطع ،يتققم سققداد أي مبلققغ للطققرف "أ" ناقصققا أي خصققم أو اقتطققاع ،ول يكققون
الطرف "ب" تحت أي التزام بسداد أي مبالغ أخرى للطرف "أ" لتعويض الطققرف
"أ" عن أي خصم أو اقتطاع.
)ج( تعد جميع المبالغ قابلة الدفع في ظل هذه التفاقيققة والققتي يتحملهققا طققرف مققا ،والققتي
)كليا ً أو جزئيًا( تشّكل المقابل لغراض ضريبة القيمة المضافة غيققر شققاملة لضققريبة القيمققة
المضافة التي قققد تحتسققب علققى مثققل هققذا التوريققد ويجققب علققى مثققل هققذا الطققرف أن يققدفع
)كإضافة وفي نفس الوقت الذي يسدد فيه المقابل( مبلغا ً مساٍو لقيمة ضققريبة القيمققة المضققافة
)إن وجدت( التي تم فرضها.
10.4

]

تأمين السلع
[

21

 10.5عملة التسديد
يجب أن يتم تسديد جميع المبالغ الخاصة بالتكاليف أو المصاريف أو الضرائب بالعملققة الققتي
استخدمت في مثل هذه التكققاليف أو المصققروفات أو الضققرائب .أي مبققالغ يتطلققب تسققديدها
تحديداً بعملة أخرى غير الدولر المريكي يجب أن تسدد بتلك العملققة الخققرى إلققى حسققاب
خاص بالطرف المعني في المركز المالي الرئيسي لتلك العملة.
 10.6الدفعات
إذا استحقت أي دفعة على أي من الطرفين في يوم غير يوم عمل ،يجب أن يتم تسققديدها فققي
يوم العمل التالي إل في حالة كان أول يوم عمل تالي يقع في الشهر التالي ،وفققي هققذه الحالققة
تكون الدفعة مطلوبة وواجبة السداد في يوم العمل السابق مباشرة.
 10.7التكاليف و المصروفات
على كل طرف أن يؤكد و يوافق على تحمل جميع تكاليفه الفعلية الناتجة عمققا
)(1
يتعلق بتحضير التفاقية هذه.
يقر الطرف "ب" ويقبل بأن سعر التسديد المؤجل لن يشمل التكققاليف المتعلقققة
)(2
بتسليم السلع حيث يكون الطرف "ب" قد طلب التسليم الفعلي وفقا ً للبند ) 5-2عقد
المرابحة( ولتجنب اللبس فإن أي تكاليف تسليم تم تحملها بشكل صققحيح مققن قبققل
الطرف "أ" ستكون لحساب الطرف "ب".
 10.8التخفيف
في حالة حدوث ظروف التي من شأنها ،أو بعد تقديم إخطار ،أن ينتج عنها:
مطالبة الطرف "ب" أن يدفع مقدما ً سعر التسديد المؤجل بموجب البنققد 2-10
)(1
)مخالفة القانون(؛ أو
أن يطققالب الطققرف "ب" بققإجراء خصققم أو اقتطققاع بمققوجب البنققد 3-10
)(2
)الضرائب(،
21

يتم التفاق عليها تجاريا ً على أساس معين لكل عميل من حيث أي طرف سيكون مؤمنا ً ومن أي خسائر.
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عندها وبدون أي حدود أو تخفيض أو التخفيف من التزامات الطرف "ب" بأي طريقة حسب
البنود ) 2-10مخالفة القانون( و ) 3-10الضرائب( ،يجب على الطرف "ب" أن يسعى
لتخاذ الخطوات المعقولة التي قد تكون متاحة له لتخفيف أو إزالة مثل هذه الظروف.
تنازلت
10.9
ل يحق لي طرف أن ينقل أو يتنازل عن أي من حقوقه أو ينقل أيقا ً مقن حققوقه أو التزامقاته
حسب هذه التفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الخر.
عدم الصلحية الجزئي
10.10
في حالة كان أو أصبح أي بند من هذه التفاقية في أي وقققت غيققر قققانوني أو غيققر صققالح أو
غير قابل للتطبيق بققأي شققكل وحسققب أي قققانون لي منطقققة ،فققإن ذلققك لققن يققؤثر أو يعطققل
قانونية أو صلحية أو قابلية تطبيق أي من البنود الخرى ،أو قانونية أو صققلحية أو قابليققة
تطبيق ذلك البند حسب قانون أي منطقة أخرى.
 10.11التفاقية بأكملها
تشكل هذه التفاقية الموافقة والتفاهم الكققاملين مققن قبققل الطققراف فيمققا يتعلققق بموضققوعها.
يؤكد كل طرف أنه بإبرامه هذه التفاقية لقم يعتمقد علقى أي وعقود أو ضقمانات أو تأكيقدات
شفهية أو خطية )غير تلك التي تنص عليها هذه التفاقية أو تشير إليها( وأنه يتنققازل عقن أي
حقوق أو تعويضات كانت ستكون متاحة له لول ذلك فيما يخص هذا المققر ،باسققتثناء أنققه ل
يمكن لي بند من هذه الوثيقة أن يحققد مققن أو يلغققي أي مسققؤولية قانونيققة لطققرف مققا بسققبب
الخداع.
التعويضات والتنازلت
10.12
ل يعققد أي تخلققف أو تققأخير فققي ممارسققة أي طققرف لي مققن الحقققوق أو التعويضققات
المنصوص عليها في هذه التفاقية تناز ً
ل ،كما ل يجب أن تمنع أي ممارسة جزئية أو فرديققة
لي مققن الحقققوق أو التعويضققات أي ممارسققة لحقققة أو مختلفققة أو ممارسققة أي حقققوق أو
تعويضات أخرى .إن الحقوق والتعويضات المذكورة في هذه التفاقية تراكميقة ول تقتصقر
من أي من الحقوق والتعويضات التي ينص عليها القانون.
التعديلت
10.13
يجب أن يكون أي تعديل يجرى على أي من البنود أو الشروط الخاصة بهذه التفاقيككة خطيقاً
وموقعا ً من قبل الطرفين.
الطراف المتناظرة
10.14
يمكن إبرام هذه التفاقية على أي عدد من الطراف المتناظرة ويكون له نفس الثققر كمققا لققو
كانت توقيعات الطراف المتناظرة على نسخة واحدة من هذه التفاقية.
الخطارات
10.15
)أ( إن أي تواصل يندرج ضمن هذه التفاقيققة أو يرتبققط بهققا يجققب أن يتققم كتابيقا ً ويمكققن
القيام به باستخدام الفاكس أو البريد اللكتروني أو الرسائل ،إل إذا ذكر النص غير ذلك.
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)ب( إن العنوان ورقم الفاكس )والدارة أو الموظف ،إن وجد ،الققذي يتققم تققوجيه المراسققلة
لعنايتهم( الخاص بكل طرف والمستخدم في أي تواصل أو وثيقة سققيتم تحريرهققا أو تسققليمها
بموجب هذه التفاقية أو فيما يتعلق بها هو المعّرف باسمه أدناه أو أي عنوان أو رقققم فققاكس
أو إدارة أو موظف بديل حسب ما يخطر به طرف الطرف الخر بإخطار ل يقل عن خمسة
) (5أيام عمل.
الطرف "أ"
العنوان:

]•[

فاكس:

]•[

لعناية :

]•[

الطرف "ب"
العنوان:

]•[

فاكس:

]•[

لعناية :

]•[

)ج( :أي تواصل أو مستند يتم القيام به أو تسليمه من قبل شخص إلى شخص آخر بموجب
هذه التفاقية أو يتعلق بها سيكون فعالً في الحالت التالية فقط:
) (1أن يكون بشكل مقروء إذا تم إرسققاله عققن طريققق الفققاكس ]بشققرط أن يكققون
مرسلً من رقم الفققاكس المققذكور فققي بنققد رقققم ) 15-10ب( أعله والخققاص
بالطرف المعني ،أو إذا أرسققل مققن رقققم فققاكس آخققر أن يكققون هنققاك رسققالة
إلكترونية تؤكد ذلك من قبل الطرف المرسل للخطققاب إلققى الطققرف الققذي تققم
إرسال الخطاب إليه عن طريق الفاكس[22؛ أو
) (2إذا استخدمت الرسائل ،عندما ترسل إلى العنوان المعني والموفر ،بشققرط أن
يتققم اسققتخدام شققركة توصققيل ذات سققمعة دوليققة جيققدة وتحتفققظ بمققا يثبققت
التوصيل،
وإن تم تحديد إدارة أو موظف معينين كجزء من تفاصيل عنققوانه المققوفرة بمققوجب
البند رقم ) 15-10الخطارات( ،إذا كانت معنونة لتلك الدارة أو لذلك الموظف.

22

يتم التفاق عليها تجاريا ً حسب كل عميل.
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10.16

]•[ 23واللغة النجليزية
تم إبرام هذه التفاقية باللغة ]النجليزية[ .يتفق الطرفان على إمكانيققة ترجمققة
)(1
هذه التفاقية إلى اللغة ]•[ 24وإبرامها بتلك اللغة بعد ترجمتها .يتفق الطرفققان علققى
أن للغة ]النجليزية[ أولوية على اللغة ]•[ 25في حالة حدوث أي نزاع أو اختلف.
يجب أن تكون جميع المستندات والخطارات حسب هذه التفاقيككة أو المتعلقققة
)(2
26
بها باللغة ]•[ وباللغة ]النجليزية[ .في حالة أي تعارض يجب اللجوء إلى النققص
]النجليزي[ إل إذا كانت المستندات قانونية أو تشريعية أو غير ذلك من المستندات
الرسمية.

العتماد على التصالت
10.17
يعتبر طرف ما )"الطرف المتلقي"( مخولً بتنفيذ أي توجيهات أو تواصل ،دون المزيققد مققن
التحقق ،تم استلمه بالفاكس أو الهاتف ،والذي يعتقد بما هو معقول وبحسن نية أنه تققوجيه أو
تواصل أعطاه أو قام به الطرف الثاني )"الطرف المرسككل"( أو أي شقخص مخقول مقن قبقل
الطرف المرسل بإعطاء التوجيهات أو القيام بتواصل آخر من خلل الفاكس أو الهاتف نيابققة
عنه وله الحق في التعامل مع مثل هذا التوجيه أو التواصقل علقى أنقه مخقول تمامقا ً مقن قبقل
الطككرف المرسككل وملققزم لققه .علققى الطققرف المرسققل أن يخلققي مسققؤولية الطققرف المتلقققي
ومسؤوليه ومققديريه ومققوظفيه وممثليققه ووكلئه مققن أي تكققاليف أو مطالبققات أو مصققاريف
خسائر )بما في ذلك المصاريف القانونية( أو مسؤولية وكذلك أي ضريبة قيمة مضافة والتي
من المعقول أن يتكلف أو يتحمل أي منهم إياها بسبب تنفيذ مثل ذلك التوجيه أو التواصل.
.11

القانون المطبق
27

القانون ]•[
11.1
تعد هذه التفاقية خاضعة للقانون]•[.
التنازل عن الفائدة
11.2
بغض النظر عن شروط البند رقم  1-11من هذه الوثيقة ،يقققر الطققراف ويوافقققون علققى أن
مبدأ دفع الفوائد/الربا محرم في الشريعة السلمية وبناء عليه وإلققى الحققد الققذي يفققرض فيققه
القانون ]•[ لول شروط هذا البند ،من خلل العقققد أو التشققريع التزامقا ً بققدفع الفققوائد/الربققا أو
مبلغ على شكل فوائد/ربا ،فإن الطراف هنا يرفضون ويتنققازلون بوضققوح وبشققكل ل يقبققل
اللغاء ودون شروط عن حقهم في استرداد أي فائدة/ربا أو أي مبلغ على هيئة فائدة/ربققا مققن
الطرف الخر.

23

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

24

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

25

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

26

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

 27يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل .وفي حال وجود كل الطرفين داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي ،قققد يرغققب الطرفققان فققي
اعتماد القانون المحلي بصفته القانون المطبق )وفي هذا الحالت قد ل يستلزم المر شرط "التنازل عن الفائدة.(".
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 .12التطبيق
12.1

السلطة القضائية
]بموجب البند رقم ) 2-12التحكيم([ ،فإن لمحاكم ]•[ السلطة القضائية غير
)(1
الحصرية لفض أي نزاعات تنشأ من هذه التفاقية أو تكون متصلة بها )بما في ذلك
النزاع حول وجود أو صلحية أو إلغاء هذه التفاقية()"نزاع"(.
يتفق الطراف على أن محاكم ]•[ هي أنسب وأفضل المحاكم لفض النزاعات
)(2
وبناء عليه لن يطالب أي من الطراف بما يتعارض مع ذلك.

12.2

28

]التحكيم
]بموجب البند رقم ) 2-12ج( أدناه ،أي نزاع أو جدل أو مطالبة قققد تنشققأ مققن
)(1
هذه التفاقية أو تكون مرتبطة بها )بما في ذلقك أي تسققاؤل بخصقوص وجودهقا أو
صلحيتها أو خرق لبنودها أو إلغائها( يجب أن يتققم تحويققل أي )"نككزاع"( وفضققه
نهائيا ً من خلل التحكيم حسققب قواعككد التحكيككم المتبعققة فقي محكمككة لنككدن للتحكيككم
الدولي )"القواعد"( ،والتي تعتبر مشمولة من خلل الشققارة فققي هققذا البنققد 2-12
)أ(.
)(2

بجب أن تضم جلسة التحكيم ثلثة محكمين يتم ترشيحهم حسب القواعد.

)ج( يكون مقر التحكيم في ]لندن – بريطانيا[ .29تكون لغة التحكيم هي )النجليزية(.30
)د( يعتبر قرار المحكم نهائيا ً وملزما ً وقابلً للتطبيق وكققأنه صققادر عققن محكمققة مختصققة
قضققائيا ً ويتنققازل الطققراف هنققا عققن أي حقققوق لحالققة أي تسققاؤلت قانونيققة وأي حقققوق
بالستئناف فيما يخص الشكل و/أو الموضوع إلى أي محكمة.
)هق( بغض النظر عن البنود الفرعية والمندرجة من ) 2-12أ( وحتى ) 2-12ث( أعله،
قبل تعيين المحكم للبت في نزاع ،يمكن لي مققن ]الطقرف "أ"/الطقرف "ب"[ 31ومقن خلل
إخطار كتابي لجميع الطراف الخرى في النزاع أن يشترط أن يتم البت في نزاع معين مققن
قبل محكمة قانونية .إذا أعطى الطرف "أ" إخطاراً كهذا ،يجققب البققت فققي النققزاع موضققوع
الخطار بحسب ما ورد في البند رقم  1-12من هذه التفاقية[.
12.3

32

]تبليغ الجراء القضائي
دون التحيز لي نمط تبليغ آخر متاح بموجب أي قانون ذي صلة:
)(1

ُ 28ينظر في الشروط المتعلقة بهيئة التحكيم وبالتحكيم على أساس كل معاملة علققى حققدة .ومققن البققدائل الخققرى السققتعانة بمركققز التحكيققم
السلمي .Islamic Arbitration Centre
29

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.

30

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.

31

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.

32

يرجى ملحظة أن مندوب تبليغ الجراء مطلوب فقط إذا لم يكن لدى طرف ما مقر عمل مسجل في إنجلترا أو ويلز.
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) (1يعين الطرف "أ" بشكل غير قابل لللغاء ]•[ )أو المكتب البديل المسجل من
وقت لخر( كمندوبه لتبليغ الجراء القضائي فيمققا يخققص أي إجققراءات أمققام
المحاكم النجليزية فيما يتعلق بنزاع؛
) (2يعين الطرف "ب" بشكل غير قابل لللغاء ]•[ )أو المكتققب البققديل المسققجل
من وقت لخر( كمندوبه لتبليغ الجققراء القضققائي فيمققا يخققص أي إجققراءات
أمام المحاكم النجليزية فيما يتعلق بنزاع؛ و
) (3يتفق الطرفقان علقى أن إخفقاق منقدوب إعلن أي مقن الطرفيقن فقي إخطقار
الطرف المعني الخر بالعلن لن يبطل مفعول الجراءات المعنية.
إذا توقف تعيين مندوب تبليغ الجراء بموجب البنود الفرعية )أ() (1و/أو )أ()
)(2
 (2أعله لي سبب ،عن السريان بفاعلية ،على هققذا الطققرف )"الطككرف المتككأثر"(
أن يقوم فوراً )وفي أي حال من الحوال خلل مدة أقصاها ] 24ساعة[ 33بعد ذلك(
بتعيين شخص آخر في بريطانيا ليستلم العلن نيابقة عنقه فقي بريطانيقا .إذا أخفقق
الطرف المتأثر في عمل ذلك ]واستمر هذا الخفاق لفترة ل تقل عققن ]أربعققة عشققر
يومقًا[ ،34فللطققرف الخققر الحققق فققي تعييققن مثققل هققذا الشققخص مققن خلل إخطققار
الطرف المتأثر[.
إثباتا ً لما تقدم فقد أبرم الطرفان هذه التفاقية لتصبح صحيحة قانونا ً في هذا اليوم والسنة المذكورين
كتابة في أعلى الوثيقة.

33

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.

34

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.
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الجدول 1
نموذج توجيه بالشراء مع وعد بالشراء
الجزء الول
التاريخ:

]•[

من:

] [ وهو ]الطرف "أ"[

إلى:

] [ وهو ]الطرف "ب"[

تم توقيع اتفاقية المرابحة الرئيسية بتاريخ

)"اتفاقية المرابحة"(

نحن نستند إلى اتفاقية المرابحة الواردة أعله)المصطلحات المعرفة فيها تحمل نفس المعققاني
هنا(.
 .1رهنا بتلقي إقرار كامل على الوجه الواجب منكم على النحو المرفق في الجزء الثققاني
من هذا ،نكتب لنبلغكم بمقتضى هذا بأننقا سقوف ]نشقتري مقن المقورد/نصقدر تعليماتنقا إلقى
وكيلنا لكي يشتري[ السلع التالية:
)(1

الكمية ومواصفات السلع العامة:

]•[

)(2

سعر التكلفة:

]•[

35

بالتوقيع على القرار المرفق بتوجيه الشراء مع الوعد بالشراء هذا ،تتعهدون بشققراء
.2
السلع منا عمل بأحكام عقد مرابحة يتم إبرامه وفقا للبنود  2-2من اتفاق المرابحة )تفاصيل
الصفقة( ،و ) 4-2إخطار بالموافقة( ،و ) 5-2عقد مرابحة(.
المخلص

…………………………………
صاحب التوقيع المخول من قبل:
]الطرف "أ"[

35

أدخل العملة والمبلغ حسبما ينطبق.
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الجزء الثاني
نتعهد بموجب هذا بأن نشتري منكم السلع عمل بأحكام عقد مرابحة يتم إبرامه وفققا للبنقود  2-2مقن
اتفاق المرابحة )تفاصيل الصفقة( ،و ) 4-2إخطار بالموافقة( ،و ) 5-2عقد مرابحة(.
ونقر ]بأنكم ستقومون /وكيلكم سيقوم )نيابة عنكم([ بشراء السلع اعتمادا على هذا التعهققد وبققأنكم قققد
تتكبدون خسائر وأضرارا وتبعات أخرى في حالة عدم شرائنا هذه السلع منكم وفقققا لعقققد المرابحققة،
ونتعهد بتعويضكم عن أي خسائر وأضرار وتبعات من هذا القبيل.

.................................
التوقيع المخول به من ِقبل
]الطرف "ب"[

- 21 -

تاريخ المسودة 14 :أغسطس 2008

الجدول 2
نموذج إخطار بعرض
التاريخ:

]•[

من:

] [ وهو ]الطرف "أ"[

إلى:

] [ وهو ]الطرف "ب"[

تم توقيع اتفاقية المرابحة الرئيسية بتاريخ

)"اتفاقية المرابحة"(

 .1نحققن نسققتند إلققى اتفاقيققة المرابحققة الققواردة أعله )المصققطلحات المعرفققة فيهققا تحمققل نفققس
المعاني هنا(.
 .2نحن نعرض بموجب هذا أن نبيع لكم السلع ]التي اشتريتموها بصققفتكم وكيل مشققتريا
نيابة عنا /اشتريناها من المورد[ 36بالشروط التالية:
)(1

الكمية ومواصفات السلع العامة:

]•[

)(2

سعر التكلفة:

]•[

)ج( تاريخ التسوية
)د(

]•[

أرباح المرابحة

]•[

)هق( سعر التسديد المؤجل

]•[

)و(

تاريخ التسديد المؤجل

)ز( ]تاريخ التسليم ومكان التسليم

37

38

39

]•[
]•[ ]40

 .3سوف نبيع لكم السلع دون أي وعد أو ضمان ويستبعد صراحة أي وعد أو ضمان في
الحدود التي يسمح بها القانون.
 .4نعد بموجب هذا بأنه لم يقع ول يقع حاليا أي تقصير وكل وعد متكرر هو صحيح فققي
التاريخ المذكور وسيبقى حقيقيا ً في يوم تاريخ التسوية المقترح.

36

يحذف حسبما ينطبق.

37

أدخل العملة والمبلغ حسبما ينطبق.

38

أدخل العملة والمبلغ حسبما ينطبق.

39

أدخل العملة والمبلغ حسبما ينطبق.

40

للستخدام عندما يكون التسليم الفعلي مطلوبًا.
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] .5نقّر بموجب هذا أن تسليم السلع في تاريخ التسليم المحققدد أعله سققينتج عنققه تكققاليف
)سيتم إخطارنا بها في الوقت المناسب([.41
 .6في حالة موافقتكم على هققذا العققرض ،يرجققى إرسققال نسققخة مققن الخطققار بالموافقققة
صحيحة قانونا ً إلينا.
.7

هذا الخطاب خاضع لقانون ]

[.42
المخلص

…………………………………
صاحب التوقيع المخول من قبل:
]الطرف "أ"[

الجدول 3
نموذج إخطار بالموافقة
التاريخ:

]•[

من:

] [ بصفته ]الطرف "ب"[

إلى:

] [ بصفته ]الطرف "أ"[

اتفاقية المرابحة الرئيسية المؤرخة ]•[ )"اتفاقية المرابحة"( والخطار بعرض المؤرخ ]•[
نحن نستند إلى اتفاقية المرابحة أعله )المصطلحات المعرفة فيها تحمل نفس المعاني
.1
هنا( والخطار بعرض الصادر عنكم بموجبها.
نحن نقبل بموجب هذا عرضكم ببيع السلع لنا وبهذا نققبرم معكققم عقققد مرابحققة حسققب
.3
الشروط المذكورة في الخطار بعرض الخاص بكم.
نؤكققد بققدون شققروط وبشققكل ل يقبققل اللغقاء أننقا نقبيع لكقم السقلع بققدون أي وعققد أو
.4
ضمان ،ويستبعد صراحة أي وعد أو ضمان في الحدود التي يسمح بها القانون.

41
42

للستخدام عندما يكون التسليم الفعلي مطلوبا ً ول يجب أن يحتسب ضمن سعر التكلفة.
يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.
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]نؤكد بموجب هذا أن تكاليف التسليم للتسليم الفعلي للسلع ستكون ] [ ومستحقة الدفع
.5
43
في ] [[.
.6

تعد هذه الرسالة خاضعة للقانون ]

[.44

المخلص

…………………………………
صاحب التوقيع المخول من قبل:
]الطرف "ب"[

43
44

للستخدام عندما يكون التسليم الفعلي للسلع مطلوبًا.
يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.
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الجدول 4
الجداول الزمنية
تسليم توجيه بالشراء مع وعد بالشراء مستوفى على الققوجه
الواجب من الطققرف "أ" إلققى الطققرف "ب" )علققى النحققو
المبين في الجزء الول من الجدول ) 1توجيه بالشققراء مققع
وعد بالشراء((.

]ت [[ ] 45 -

تسليم إقرار من الطرف "ب" إلى الطرف "أ" )على النحققو
المبين في الجزء الثاني من الجققدول  1تققوجيه بالشققراء مققع
وعد بالشراء((

]ت[
] [

تسققليم إخطققار بعققرض مسققتكمل علققى النحققو الققواجب مققن
الطرف "أ" إلى الطرف "ب"

]ت[

تسققليم إخطققار بققالقبول مسققتكمل علققى النحققو الققواجب مققن
الطرف "ب" إلى الطرف "أ".
ت = تاريخ التسوية

45

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.

46

أدخل التوقيت المعني.

47

أدخل التوقيت المعني.

 48أدخل التوقيت المعني.
49

أدخل التوقيت المعني.
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46

47

48

] [

]ت[
] [

49

تاريخ المسودة 14 :أغسطس 2008

التوقيعات

نيابة عن ]الشركة المودعة/الطرف "أ"[
التوقيع المخول:

نيابة عن ]الشركة المستلمة/الطرف "ب"[
التوقيع المخول:
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