DRAFT TRANSLATION
(اتفاقية التحوط الرئيسة لإلتحاد الدولي للمقايضات

)نموذج ثنائي – وثيقة هامش الرهن النقدي(

والمشتقات(التحوطات) – السوق المالية اإلسالمية الدولية

خاضعة للقانون البريطاني)

)(1

وثيقة هامش الرهن النقدي 7102 -
2

المتعلقة باتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات
والمشتقات(التحوطات) والسوق المالية اإلسالمية الدولية

إخالء مسؤولية:

على المستخدمين لهذه الوثيقة ( وثيقة هامش الرهن النقدي) األخذ باالعتبار أنه عند الدخول فيه  ،فإن عليهم أوالً اتخاذ

كافة اإلجراءات للتأكد من التطابق الشرعي لترتيبات دعم اإلئتمان المنصوص عليها في هذه الوثيقة عند استخدامها مع

اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولية للمقايضات والمشتقات(التحوطات)  /السوق المالية اإلسالمية الدولية والمعامالت
الفردية واتفاقيات شروط المعامالت المستقبلية المخصصة المبرمة بين األطراف .أيضا  ،على المستخدمين الذين يقومون

بإجراء أي تعديل أو إضافة على هذه الوثيقة (سواء من خالل الملحق لهذه الوثيقة أو خالفه) اتخاذ كافة اإلجراءات
المطلوبة لالطمئنان بالنسبة لمطابقة هذا التعديل أو اإلضافة الخاص بهذه الوثيقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
لم يتم منح أي موافقة شرعية من قبل الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية فيما يتعلق بأية معامالت خاصة أو
اتفاقية شروط معامالت مستقبلية مخصصة مبرمة بين األطراف أو أي استخدام خاص لسند دعم اإلئتمان هذا.

 -1تم إعداد مستند دعم االئتمان هذا الستخدامه مع اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات
(التحوطات)/السوق المالية اإلسالمية الدولية ("اتفاقية التحوط الرئيسة") وذلك وفقاً للقانون البريطاني .وعلى
المستخدمين أخذ آراء مستشاريهم القانونيين فيما يتعلق باالستخدام واألثر الصحيح لهذا النموذج والترتيبات التي
يتضمنها .خصوصا ،المستخدمون الذين يرغبون في أن يكون هذا المستند
البريطاني عليهم أخذ أخذ آراء مستشاريهم القانونيين بهذا الخصوص.

خاضعاً لقانون منظم غير القانون

حقوق الطبع (لعام  )6102محفوظة – من قبل االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) .،والسوق المالية
اإلسالمية الدولية.
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هامش التباين هو إشارة إلى الرهن المطلوب لتغطية انكشاف ناتجة عن معامالت تم إبرامها بالفعل تحت اتفاقية التحوط الرئيسة

لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات(التحوطات) والسوق المالية اإلسالمية الدولية ) (TMAنتيجة لتحركات السوق .ال معاملة
جديدة معنية بهذا الشأن.

1

ال تبرم هذا العقد وال يجوز إستعماله ألغراض المضاربات (المجازفة) ،ويحرم اقتضاء أية فائدة ربوية مهما كانت تسميتها
أي سواء سميت فائدة/الربا أو باسم آخر ولكنها تمثل فائدة/الربا) وذلك بموجب هذه المعاملة.
( ْ
يسترعى انتباه مستخدمي هذا المستند إلى حواشي /الهوامش الملحقة به التي تقدم معلومات توضيحية فقط ،ولكن ال تشكل
جزءا من هذا المستند أو اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) /السوق المالية

اإلسالمية الدولية.
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وثيقة هامش الرهن النقدي 7102 -
تم إبرام هذه االتفاقية بين
("الطرف أ") ..................و ("الطرف ب") ...................بتاريخ...........

)(3

المتعلقة باتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات(التحوطات)
والسوق المالية اإلسالمية الدولية
والمؤرخة في  ...................بين الطرف أ والطرف ب
إن هذا السند هو مستند دعم ائتمان فيما يتعلق بالطرفين بخصوص اتفاقية االتحاد الدولي للمقايضات
والمشتقات(التحوطات) والسوق المالية اإلسالمية الدولية المشار إليها أعاله (والمعدلة والمضاف إليها من
وقت آلخر ("االتفاقية") ،والقسم ( 5أ) ( )3من اتفاقية التحوط الرئيسة سينطبق فيما يتعلق بهذا السند.
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وبموجبه ،توافق األطراف على ما يلي:
الفقرة  :0التفسير
(أ) التعاريف وعدم االتساق :ما لم يتم تعريفها في هذا السند ،تكون للتعابير المكتوبة بخط كبير
المعرفة في هذه االتفاقية نفس المعاني الواردة في هذا السند .التعابير المكتوبة بخط كبير غير
المعرفة في هذا السند أو في اتفاقية التحوط الرئيسة يكون لها معاني محددة وفق ًا للفقرة 21
وجميع اإلشارات في هذا السند هي الفقرات من هذا السند.

 -3على األطراف أن تضيف هنا التاريخ الذي يتم فيه بالفعل إبرامه وليس تاريخ سريان مفعول ("كما في") االتفاقية ذات
العالقة إذا كان مختلفاً .في الوقت نفسه على األطراف أيضا استكمال وتنفيذ بنود الملحق لهذا السند.

 4لتفادي أي شك ،ما يشير إلى تعريف مصطلح "االتفايي " يقصد بذلك اتفايي التحوط الرئيس )  ( TMAبين الطرفين .أي إشارات
إلى "اتفاق" (بدون أل التعريفي ) ينبغي أن يقرأ في سياق الفقرة حيث يبدو ويشير إلى توافق بين األطراف أو عقد (ما عدا اتفايي
 )TMAالتي رب ما تكون يد دخلت فيها أطراف فيما يتعلق بالمسائل التي تكون تلك الفقرة هي المشار إليها.
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وفي حالة وجود أي تعارض بين هذا السند ونصوص اتفاقية التحوط الرئيسة ،فإن الحجية تكون
لهذا السند ،وفي حالة وجود أي تعارض بين الملحق لهذا السند وأية نصوص أخرى في هذا
السند ،فإن الحجية تكون للملحق لهذا السند.
(ب) الطرف المرتهن والراهن :ما لم يتم تحديده في الملحق لهذا السند ،فإن جميع اإلشارات في هذا
السند إلى "الطرف المرتهن " ستكون إشارة إلى أي طرف عندما يتصرف بهذه الصفة وتكون جميع
اإلشارات المطابقة "للراهن" إشارات للطرف اآلخر عندما يتصرف بهذه الصفة.
مخصصة والتي ستكون ذات عالقة
(ج) البنود المغطاة :المعامالت واتفاقيات شروط اتفاقية مستقبلية
ّ
بغرض تحديد "االنكشاف" بموجب هذا السند ستكون البنود المغطاة

)(5

المحددة في الملحق لهذا

السند.
الفقرة  :7الضمان
(أ) التعهد بتنفيذ االلتزام :يتعهد كل طرف ،بصفته راهنا ،تجاه الطرف اآلخر بصفته مرتهنا ،بأنه سيقوم
بتنفيذ االلتزامات بالطريقة المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو في هذا السند أو في أية اتفاقية
أخرى ذات عالقة.
(ب) الضمان :كل طرف ،بصفته راهنا  ،ضمانا لتنفيذ االلتزامات الرهن لصالح الطرف المرتهن،
من خالل رهن ثابت من المرتبة األولى ،وجميع حقوق الراهن فيما يتعلق بالرهن النقدي (الحاضر
المودع (الحاضر والمستقبل)؛ ()1
والمستقبل) من المرتهن )2( :فيما يتعلق بجميع الرهن النقدي
َ
فيما يتعلق بالحساب والرصيد في الوقت التي يتم فيه إيداعه في لحساب ؛ و ( )3بمقتضى هذا
السند بما في ذلك (دون تحديد) حقوق استالم جميع المبالغ المردودة.

المخصصة}.
{" -5البنود المغطاة" ستغطي المعامالت واتفاقيات شروط المعامالت المستقبلية
ّ
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حقوق الراهن بموجب الفقرتين الفرعيتين ( )7و ( )3والمشار إليها أعاله باعتبارها "الحقوق
التبعية".
(ج) القيد على التعامالت :يجب على كل طرف بصفته راهنا أن ال يقوم بما يلي:
( )2إنشاء أو السماح بإنشاء أية مصلحة ضمان فيما يتعلق بالرهن النقدي في حوزة المرتهن أو
حقوق تبعية/ملحقة  ،أو
( )1تحويل أو سحب أو التصرف بأي من الحقوق فيما يتعلق بالرهن النقدي في حوزة المرتهن أو
حقوق تبعية/ملحقة ،
كل ذلك عدا الضمان الذي تم إنشاؤه بموجب هذا السند.
(د)إبراء الضمان :إلى الحد الذي يكون قد تم الوفاء بجميع التزامات الراهن تجاه المرتهن لدرجة أن
جميع التزامات الراهن المستحقة للطرف المرتهن قد استوفيت بالكامل دون أن تنشأ أية التزامات

أخرى ،فإن على الطرف المرتهن ،وعلى حساب الراهن ،أن يقوم بإبراء مصلحة الضمان الممنوحة
بموجب هذا السند.

(هـ) المحافظة على الضمان :يكون الضمان الذي يمثله هذا السند ضماناً مستم اًر ولن يتم الوفاء به من
خالل دفع مرحلي أو الوفاء بجميع أو أي جزء من االلتزامات ولكن يجب تأمين الرصيد النهائي
لاللتزامات .وإذا حدث ،وألي سبب كان ،أن توقف هذا الضمان عن كونه ضماناً مستم اًر ،فإنه
يجوز للطرف المرتهن أن يطلب من الراهن فتح حساب جديد لدى الطرف المرتهن أو استمرار
الحساب الحالي ،ويبقى التزام الراهن فيما يتعلق بااللتزامات في تاريخ هذا التوقف بغض النظر عن
أي مدفوعات في هذا الحساب أو منه .ويكون الضمان الذي يمثله هذا السند ضمانا إضافيا لن
يتأثر بأي ضمان آخر ،يكون لدى الطرف المرتهن اآلن أو في المستقبل ،لجميع أو أي من
االلتزامات.
(و) التنازل عن الدفوع :لن تتأثر التزامات الراهن بموجب هذا السند نتيجة أي تصرف أو إهمال أو
ظروف والتي ،لوال هذا النص ،قد تبرئ أو بخالفه تعفي الراهن من التزامات بموجب هذا السند أو
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تؤثر على هذه االلتزامات ،بما في ذلك (ولكن ليس على سبيل الحصر) ،سواء كانت معروفة لدى
الراهن أو الطرف المرتهن ،بما يلي:
( )2أي وقت أو سماح ممنوح إلى أو أي صلح مع الراهن أو أي شخص آخر،
( )1تغيير أو تمديد تعريض للخطر أو إبراء أو رفض أو إهمال استكمال أو تنفيذ أية شروط من
شروط االتفاقية أو أية حقوق أو إجراءات عالجية ضد ،أو أي ضمان ممنوح من قبل الراهن أو
أي شخص آخر،
( )3أية مخالفة أو بطالن أو عدم قابلية تنفيذ أية التزامات للراهن بموجب االتفاقية أو أي قانون
حالي أو مستقبلي أو أمر حكومي أو أمر سلطة (سواء بموجب الواقع أو القانون) والذي من
المفترض أن يؤدي إلى تخفيض ،أو بخالفه التأثير على أي من هذه االلتزامات وذلك بهدف أن
بناء على
تبقى التزامات الراهن بموجب هذا السند بكامل القوة واألثر ،ويتم تفسير هذا السند ً
ذلك كما لو أنه لم تكن هذه المخالفة أو عدم قابلية التنفيذ أو البطالن أو القانون أو األمر،
( )4أي قيد قانوني أو إعاقة أو عدم أهلية أو ظروف أخرى تتعلق بالراهن أو أي ضامن أو أي
شخص آخر أو أي تعديل أو تغيير على شروط االتفاقية أو أي مستند أو ضمان آخر.
(ز) الرجوع الفوري :يتنازل الراهن عن أي حق قد يكون له في أن يطلب أوالً قيام الطرف المرتهن
بالتنفيذ ضد أو المطالبة بالدفع من قبل أي شخص آخر أو تنفيذ أي ضمان قبل تنفيذ هذا السند.
(ح) استمرار الضمانعندما:
( )2يتم أي إبراء كلياً أو جزئياً (سواء فيما يتعلق بالضمان الذي يمثله هذا السند أو أي ضمان آخر أو
خالفه) ،أو
( )1يتم إجراء أي ترتيبات بناء على أي دفع أو ضمان أو تصرف آخر تم إلغاؤه  ،أو
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( )3أي مبلغ تم دفعه وفقاً لهذا اإلبراء أو الترتيبات ،يجب تسديده عند اإلفالس أو التصفية أو بخالفه
بدون قيد،
فإن الضمان الذي يمثله هذا السند ومسئولية الراهن بموجب هذا السند تستمر كما لو أنه لم يكن هناك
هذا اإلب ارء أو هذه الترتيبات.
الفقرة :3التزامات الرهن
(أ) مبلغ التسليم :مع مراعاة الفقرتين ( )4و ( ،)5فإنه عند تقديم طلب من قبل الطرف المرتهن في
تاريخ التقييم أو فو اًر بعد ذلك ،فإنه إذا كان مبلغ التسليم لتاريخ التقييم ذاك يعادل أو يفوق الحد
األدنى لمبلغ تحويل الراهن ،فإن على الراهن أن يقوم بتحويل رهن نقدي مؤهل للطرف المرتهن
بقيمة تكون ،كما في تاريخ التحويل ،على األقل معادلة لمبلغ التسليم القابل للتطبيق (بعد تقريبه وفقاً
لملحق هذا السند) .وما لم يتم تحديد خالف ذلك في الملحق لهذا السند  ،فإن "مبلغ التسليم" القابل
للتطبيق على الراهن ألي تاريخ تقييم سيعادل المبلغ الذي بموجبه:
( )2يكون االنكشاف القابل للتطبيق على الراهن،
يتجاوز
( )1القيمة كما في تاريخ قيمة جميع الرهن النقدي الذي يحتفظ به الطرف المرتهن (كما يتم تعديله
لكي يشمل أي مبلغ تسليم سابق واستثناء أي مبلغ عائد سابق ،والذي لم يتم استكمال تحويله،
في أي من الحالتين ،والذي يقع تاريخ التسوية العادي ذو العالقة في تاريخ التقييم هذا أو
بعده).
(ب) المبلغ المسترد :مع مراعاة الفقرتين ( )4و ( ،)5فإنه عند تقديم طلب من قبل الراهن في تاريخ
التقييم أو فو اًر بعد ذلك ،فإنه إذا كان مبلغ العائد لتاريخ التقييم ذلك يعادل أو يفوق الحد األدنى
لمبلغ الطرف المرتهن  ،فإن على الطرف المرتهن أن يقوم بتحويل رهن نقدي للراهن يتم تحديده من
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قبل الراهن في ذلك الطلب بقيمة تكون ،كما في تاريخ التحويل ،قريبة بقدر اإلمكان لمبلغ العائد
القابل للتطبيق (بعد تقريبه وفقاً لملحق هذا السند) .وما لم يتم تحديد خالف ذلك في الملحق لهذا
السند ،فإن "مبلغ العائد" القابل للتطبيق على الطرف المرتهن ألي تاريخ تقييم سيعادل المبلغ الذي
بموجبه:
( )2تكون القيمة كما في تاريخ القيمة لجميع الرهن النقدي المحتفظ به من قبل الطرف المرتهن
( كما يتم تعديله لكي يشمل أي مبلغ تسليم سابق ويستثنى أي مبلغ عائد سابق ،والذي لم يتم
استكمال تحويله ،في أي من الحالتين ،والذي يقع تاريخ التسوية العادي ذو العالقة في تاريخ
التقييم هذا أو بعده).
يتجاوز
( )1االنكشاف القابل للتطبيق على الراهن.
الفقرة  :4الشروط المسبقة والتحويالت و الحسابات
(أ) الشروط المسبقة :ما لم يتم تحديده بخالف ذلك في الملحق لهذا السند ،فإن كل التزام من
التزامات الراهن بأن يقوم بالتحويل ،وفقاً للفقرتين( )3و ( )5والتزامات الطرف المرتهن بموجب
الفقرات ( )5( ،)4( ،)3و (( )22و) يخضع للشروط المسبقة وهي:
محدد وهو مستمر فيما
( )2أنه لم تقع أية حادثة إخالل أو حادثة إخالل محتملة ،أو شرط ّ
يتعلق بالطرف اآلخر ،و
( )1لم يقع أي تاريخ إنهاء مبكر والذي توجد له التزامات دفع لم يتم الوفاء بها أو لم يتم
محدد فيما يتعلق بالطرف اآلخر.
تخصيصها نتيجة حادثة إخالل أو شرط ّ
(ب) التحويالت :يجب أن تتم جميع التحويالت وفق ًا لهذا السند ،ألي رهن نقدي مؤهل أو رهن نقدي
أو توزيعات ،وفقاً لتعليمات الطرف المرتهن أو الراهن ،وذلك كما هو واجب التطبيق ،ومع
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مراعاة الفقرة ( ،)5وما لم يتم تحديد خالف ذلك في الملحق لهذا السند ،فإنه إذا تم استالم طلب
لتحويل الرهن النقدي المؤهل أو الرهن النقدي في موعد ال يتجاوز موعد اإلشعار ،فإنه يجب
أن يتم التحويل ذو العالقة في موعد ال يتجاوز نهاية يوم العمل في يوم التسوية العادي المتعلق
بتاريخ استالم هذا الطلب .وإذا تم استالم الطلب بعد تاريخ اإلشعار ،فإن التحويل ذا العالقة
يجب أن يتم في موعد ال يتجاوز نهاية يوم العمل في يوم التسوية العادي المتعلق باليوم بعد
التاريخ الذي يتم فيه استالم هذا الطلب.
(ج) االحتسابات :جميع احتسابات القيمة واالنكشاف ألغراض الفقرتين ( )3و (( )5أ) ستتم من
قبل وكيل التقييم كما في وقت التقييم ذي العالقة ،وذلك بشرط أنه يجوز لوكيل التقييم أن
يستخدم ،في حالة أي احتساب لما يلي )2( :القيمة التي كانت متوافرة بشكل معقول مؤخ اًر
لنهاية يوم العمل في السوق ذي العالقة للرهن النقدي ذي العالقة كما في وقت التقييم)1( ،
االنكشاف أو المعلومات أو البيانات ذات العالقة التي كانت متوافرة بشكل معقول مؤخ اًر لنهاية
يوم العمل في السوق (األسواق ذات العالقة) كما في وقت التقييم .وعلى وكيل التقييم أن يقوم
بإشعار كل طرف (أو الطرف اآلخر إذا كان وكيل التقييم ذو العالقة طرفاً) باحتساباته في
موعد ال يتجاوز وقت اإلشعار ف ي يوم العمل المحلي الذي يلي تاريخ التقييم القابل للتطبيق (أو
في حالة الفقرة (5أ) ،بعد تاريخ االحتساب)

).(6

الفقرة  :5االحتسابات أو التقييمات المتنازع عليها
(أ) االحتسابات أو التقييمات المتنازع عليها :إذا نازع طرف ("الطرف المنازع") بشكل معقول
( )2في احتساب وكيل التقييم لمبلغ التسليم أو لمبلغ العائد ،أو
( )1قيمة أي تحويل للرهن النقدي المؤهل أو الرهن النقدي  ،فإنه في هذه الحالة:
 -6يرجى مالحظة أنه لم يتم تضمين أي نص للسماح بحاالت استبدال الرهن على أساس أن الرهن النقدي المؤهل سيكون نقداً بعملة
منفردة.
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( )2يقوم الطرف المنازع بإشعار الطرف اآلخر ووكيل التقييم (إذا كان وكيل التقييم ليس الطرف
اآلخر) في وقت ال يتجاوز نهاية يوم العمل المحلي والذي يأتي في حالة ( )2أعاله ،التاريخ
الذي يتم فيه استالم المطالبة بموجب الفقرة  3أو في حالة ( )1أعاله ،تاريخ التحويل،
( )1في حالة ( )2أعاله ،يقوم الطرف المناسب بتحويل المبلغ غير المتنازع فيه إلى الطرف اآلخر
في موعد ال يتجاوز نهاية يوم العمل في التسوية العادي الذي يلي التاريخ الذي يتم فيه استالم
المطالبة بموجب الفقرة ،3
( )3تقوم األطراف بالتشاور معاً في محاولة منها لحل النزاع،
( )4إذا تعذر على األطراف حل النزاع بحلول وقت حل النزاع ،فإنه:
 )2في حالة النزاع الذي يتضمن مبلغ تسليم أو مبلغ عائد ما لم يتم تحديد خالف ذلك في
الملحق لهذا السند ،يقوم وكيل التقييم بإعادة احتساب االنكشاف والقيمة كما في تاريخ
إعادة االحتساب وذلك من خالل ما يلي:
عزى للمعامالت و/أو اتفاقيات
أ) استخدام أي احتساب لذلك الجزء من االنكشاف الذي ي ّ
شروط المعامالت المستقبلية المخصصة ،كما هو واجب التطبيق والتي وافقت
األطراف بأنه ليس موضع نزاع،
عزى للمعامالت و/أو اتفاقيات شروط
ب) احتساب ذلك الجزء من االنكشاف الذي ي ّ
المعامالت المستقبلية المخصصة ،كما هو واجب التطبيق ،الذي هو موضع نزاع من
خالل طلب أربع تسعيرات حقيقية لمتوسط السوق من ثالث أطراف ألغراض احتساب
مبلغ اإلقفال ذي العالقة والحصول على المتوسط الحسابي لتلك التسعيرات التي تم
الحصول عليها ،بشرط أنه إذا لم تتوافر التسعيرات األربع لمعاملة محددة و/أو اتفاقية
شروط المعامالت المستقبلية المخصصة ،كما هو واجب التطبيق ،فإنه يجوز استخدام
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أقل من أربع تسعيرات للمعاملة و/أو اتفاقية شروط المعامالت المستقبلية المخصصة،
كما هو واجب التطبيق ،وإذا لم تكن هناك تسعيرات متوافرة لمعاملة محددة و/أو
اتفاقية شروط معامالت مستقبلية مخصصة ،كما هو واجب التطبيق ،فإن التسعيرات
األصلية لوكيل التقييم سيتم استخدامها لتلك المعاملة و/أو اتفاقية شروط المعامالت
المستقبلية المخصصة ،كما هو واجب التطبيق ،و
ج) استخدام اإلجراءات المحددة في الفقرة (و) ( )3لملحق هذا السند الحتساب القيمة إذا
كانت موضع نزاع ،للرهن النقدي ،
 )1في حالة النزاع الذي يتضمن قيمة أي تحويل لرهن نقدي مؤهل أو رهن نقدي يقوم وكيل
التقييم بإعادة احتساب القيمة كما في تاريخ التحويل وفقاً لفقرة (و) ( )3لملحق هذا السند.
وبعد إعادة االحتساب وفقاً لهذه الفقرة ،فإن على وكيل التقييم أن يقوم بإشعار كل طرف
(أو الطرف اآلخر ،إذا كان وكيل االحتساب طرفاً) بأسرع وقت ممكن ولكن على أية حال
ف ي موعد ال يتجاوز وقت اإلشعار في يوم العمل المحلي بعد وقت حل النزاع .ويقوم
الطرف ذو العالقة ،وبناء على طلب ،بعد ذلك اإلشعار ،من قبل وكيل التقييم أو الحل،
وفقاً للفقرة ( )3أعاله ومع مراعاة (4أ) و(4ب) ،إجراء التحويل المناسب.
(ب) عدم وجود حادثة ذات عالقة :إن عدم قيام طرف بإجراء تحويل ألي مبلغ يخضع للنزاع تنطبق
عليه الفقرة (5أ) لن يمثل حادثة ذات عالقة وفقاً للفقرة  7مادام يتم تنفيذ اإلجراءات المذكورة في
الفقرة  .5ولتجنب أي شك ،فإنه عند استكمال هذه اإلجراءات ،فإن الفقرة  7تنطبق على أي إخفاق
من قبل طرف إلجراء التحويل المطلوب وفق الجملة األخيرة من الفقرة (5ب) في تاريخ االستحقاق
ذي العالقة.
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الفقرة  – 6اإلخالل
ألغراض هذا السند ،فإن "الحادثة ذات العالقة" ستكون قد وقعت فيما يتعلق بطرف إذا:
( )2وقعت حادثة إخالل فيما يتعلق بذلك الطرف بموجب االتفاقية ،أو
( )1لم يقم ذلك الطرف ( أو لم يقم بالترتيب لقيام أمين حفظه بإجراء أي تحويل لرهن نقدي مؤهل أو
رهن نقدي  ،كما هو واجب التطبيق ،عند استحقاقه ،والذي يجب القيام به من قبله واستمر هذا
اإلخالل في إجراء التحويل لمدة يومي عمل محليين بعد تقديم إشعار بذلك اإلخالل لذلك الطرف،أو
( )3ل م يقم ذلك الطرف بتنفيذ أي التزام عدا عن تلك االلتزامات المحددة في الفقرة  )1( 7واستمر ذلك
اإلخالل لمدة  33يوماً من تقديم اإلشعار بذلك اإلخالل إلى ذلك الطرف.
الفقرة  –2حقوق التنفيذ
(أ) أمور عامة
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( )2ألغراض جميع السلطات المنصوص عليها ضمنياً بموجب القانون اإلنجليزي ،تعتبر االلتزامات قد
أصبحت مستحقة وواجبة الدفع في تاريخ ذلك السند.
( )1القسم ( 233تقييد سلطة البيع) والقسم ( 33تقييد حق التوحيد) من القانون لن ينطبقا على هذا
السند.
(ب) حقوق الطرف المرتهن :إذا حدث في أي وقت ( )2أن وقعت حادثة ذات عالقة أو شرط محدد
فيما يتعلق بالراهن واستمرت أو ( )1حدث تاريخ إنهاء مبكر أو تم تخصيصه بموجب االتفاقية على
أنه نتيجة حادثة إخالل أو شرط محدد فيما يتعلق بالراهن ،فإنه ،وما لم يكن الراهن قد دفع بالكامل
جميع التزاماته المستحقة عندئذ:
( )2يجوز للطرف المرتهن  ،على الفور أو في أي تاريخ الحق ،بدون تقديم إشعار مسبق للراهن:
 7الظروف التي يمارس فيها الطرف المرتهن حقه في اإلنفاذ مبين في الفقرة ( 7ب) .وتهدف الفقرة ( 7أ) إلى تيسير ممارس حقوق
اإلنفاذ هذه.
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أ) استخدام أو تخصيص الرهن النقدي لدفع أو إبراء أية مبالغ مستحقة الدفع من قبل الراهن
فيما يتعلق بأي التزام وذلك بالترتيب الذي يعتبره الطرف المرتهن بأنه مناسب ،و
ب) إجراء مقاصة بجميع أو أي جزء من أية مبالغ مستحقة الدفع من قبل الراهن فيما يتعلق
بأي التزام مقابل التزام الطرف المرتهن بتسديد أي مبلغ للراهن فيما يتعلق بالرهن النقدي في
حوزة المرتهن أو حقوق تبعية/ملحقة  ،أو
ج) أن يقيد على أي حساب للراهن (سواء منفرداً أو مشتركاً) لدى الطرف المرتهن في أي من
مكاتبه في أي مكان (بما في لك الحساب المفتوح خصيصاً لذلك الطرف) جميع أو أي
جزء من اية مبالغ مستحقة الدفع من قبل الراهن فيما يتعلق باي النزام من وقت آلخر ،أو
د) توحيد أو تجميع أي حساب باسم الراهن (سواء منفردًا أو مشتركاً) بأية عملة في أي وقت
من مكاتب الطرف المرتهن في أي مكان مع الحساب  ،وألغراض هذه الفقرة ،فإنه يحق
للطرف المرتهن القيام بما يلي:
 )2إجراء اية عمليات تحويل عملة أو إجراء أي معاملة بالعمالت التي يعتبرها بأنها
مناسبة ،والقيام بذلك في األوقات واألسعار التي يعتبرها مناسبة.
 )1إجراء أي تحويالت بين أو قيود على أي من حسابات الراهن لدى الطرف المرتهن كما
يعتبره مناسباً ،و
( )1يجوز للطرف المرتهن ممارسة أي حقوق وإجراءات عالجية أخرى متوافرة لديه  ،إن وجدت.
(ج) التوكيل الرسمي :كنوع من الضمان وفقط لغرض ضمان تنفيذ االلتزامات بشكل كامل  ،وذلك
بشكل غير قابل لإللغاء ،يعين الراهن ،الطرف المرتهن وكيالً له ،للقيام نيابة عنه وباسم الراهن أو
الطرف المرتهن (وذلك كما قد يقرره الوكيل) بجميع التصرفات وإبرام جميع المستندات التي يستطيع
الراهن بنفسه إبرامها ،فيما يتعلق بأي رهن نقدي في حوزة المرتهن أو حقوق تبعية/ملحقة أو فيما
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يتعلق بأي شيء من األمور المنصوص عليها في هذا السند ( بما في ذلك ،و لكن بدون حصر)
ما يلي:
( )2تنفيذ أي تحويل أو ضمان آخر فيما يتعلق بالرهن النقدي في حوزة المرتهن أو حقوق
تبعية/ملحقة ،
( )1ممارسة جميع الحقوق والصالحيات الخاصة بالراهن فيما يتعلق بالرهن النقدي في حوزة
المرتهن أو حقوق تبعية/ملحقة ،
( )3طلب أو فرض أو مطالبة أو استالم أو التوصل إلى صلح و اصدار براءة ذمة وجميع المبالغ
والمطالبات بالمبالغ المستحقة والتي ستصبح مستحقة بموجب أي رهن نقدي في حوزة المرتهن
أو حقوق تبعية/ملحقة أو ناشئة عنه،
( )4تظهير أي شيكات أو مستندات مالية أخرى أو أوامر فيما يتعلق بأي من الرهن النقدي في
حوزة المرتهن أو حقوق تبعية/ملحقة  ،و
( )5تقديم أي مطالبات أو تقديم أي دعوى أو اتخاذ أي إجراءات قضائية و التي يعتبرها الطرف
المرتهن بأنها ضرورية أو مرغوباً فيها لحماية أو تنفيذ مصلحة الضمان التي تنشأ بموجب هذا
السند.
(د) العجوزات والمحصالت الزائدة :على الطرف المرتهن أن يقوم بتحويل أي رهن نقدي في حوزته أو
حقوق تبعية/ملحقة للراهن يبقى بعد إجراء مقاصة و /أو استخدام بموجب الفقرة  7وبعد الوفاء
الكامل بجميع المبالغ المستحقة الدفع من قبل الراهن فيما يتعلق بأي التزامات ،ويبقى الراهن في
جميع الحاالت مسئوالً عن أي مبالغ تبقى غير مدفوعة بعد أي مقاصة و/أو استخدام بموجب الفقرة
( 7ب).
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(هـ)العوائد النهائية :عندما ال تكون هنالك مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع من قبل
الراهن فيما يتعلق بأي التزامات (باستثناء أي الت ازم محتمل بموجب القسم ( 7د) من اتفاقية
التحوط الرئيسة(فإن الطرف المرتهن سيقوم بتحويل جميع ا الرهن النقدي أو الحقوق التبعية للراهن
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الفقرة  – 8اإلق اررات
يقر كل طرف تجاه الطرف اآلخر ( وهي االق اررات التي سيعتبر تكرارها في كل تاريخ والذي يقوم فيه
الراهن ،بتحويل الرهن النقدي المؤهل) بما يلي:
( )2أن لديه الصالحية الالزمة لمنح مصلحة ضمان فيما يتعلق بأي رهن نقدي مؤهل يقوم بتحويله
بصفته الراهن إلى الطرف المرتهن بموجب هذا السند وأنه قد قام باتخاذ جميع اإلجراءات
للتفويض بمنح مصلحة الضمان تلك،
( )1أنه المالك المنتفع لجميع ممتلكات الرهن النقدي الذي يقوم بتحويله كراهن إلى الطرف المرتهن
بموجب هذا السند ،وأن يكون الرهن خالصا وخاليا من أي مصلحة ضمان أو امتياز أو عبء
مالي أو مصلحة أخرى أو قيد آخر.
( )3إن الطرف المرتهن يكون له مصلحة ضمان حق سارية مستوفاة من المرتبة األولى في الرهن
النقدي الذي في حوزته ،
( )4أن التنفيذ من قبله ،كراهن ،اللتزاماته بموجب هذا السند لن تؤدي إلى إنشاء أية مصلحة
ضمان أو امتياز أو مصلحة أو عبء مالي آخر في أو على الرهن النقدي عدا عن مصلحة
الضمان التي تم إنشاؤها بموجب هذا السند ،و

8
ينص على أن جميع المدفوعات التي تتم بموجب االتفاقية يجب أن تتم بدون احتجاز ماعدا
القسم (6د) من اتفاقية التحوط الرئيسية ّ
إذا كان ذلك مطلوب ًا بموجب القانون .وعندما يكون االحتجاز مطلوباً بموجب القانون ،وكانت الضريبة ذات العالقة "ضريبة قابلة

للتعويض" ،فإن على (الطرف األول) القائم بالدفع أن يدفع مبالغ إضافية من خالل اإلضافة.
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( )5أنه قد أبرم هذا السند ووافق على األساس الذي يتعين بناء عليه يتم تقديم الرهن النقدي بعد
قيامه بمراجعة هذا السند و األساس القائم وذلك ألغراض االلتزام بمبادئ وأحكام الشريعة
اإلسالمية وأنه ،وإلى الحد الذي اعتبره بأنه ضروري ،قد قام بالحصول على المشورة المستقلة
من مستشارين متخصصين في مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ،وأنه:
 )2قد اقتنع بأن نصوص هذا السند واألساس الذي يتعين بناء عليه يتم تقديم الرهن النقدي ال
يمثالن إخالالً بالشريعة ،و
 )1يؤكد بأنه ليس لديه أي اعتراض ،ولن يقدم أي اعتراضات فيما يتعلق باألمور الخاصة
بااللتزام الشرعي فيما يتعلق أو بخالفه بخصوص أي نصوص من نصوص ها السند أو
األساس الذي يتعين بناء عليه يتم تقديم الرهن النقدي.
الفقرة  – -9المصروفات
(أ) أمور عامة :ما عدا كما هو منصوص عليه بخالفه في الفقرة (23ب) ،فإن على كل طرف أن يقوم
بدفع مصروفاته وتكاليفه (بما في ذلك أي ضريبة طوابع أو ضريبة تحويل أو ضريبة معاملة
مشابهة أو رسوم مستحقة الدفع على أي تحويل مطلوب منه القيام به بموجب هذا السند) فيما يتعلق
بتنفيذ التزاماته بموجب هذا السند لن يكون أي طرف مسئوالً عن هذه التكاليف والمصروفات التي
يتم تحملها من قبل الطرف اآلخر.
(ب) تطبيق :جميع التكاليف والمصروفات المعروفة التي يتم تحملها من قبل الطرف المرتهن فيما يتعلق
المخل أو ،إذا لم
بممارسة حقوقه بموجب الفقرة  7ستكون واجبة الدفع عند الطلب من قبل الطرف
ّ
مخل ،فإنها تكون واجبة الدفع من قبل األطراف بالتساوي.
يكن هناك طرف ّ
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الفقرة  - 01نصوص أخرى
(أ) عدم دفع الفائد /الربا :يسري و ينطبق على هذه الوثيقة القسم (3و( )hعدم دفع الفائدة/الربا) من
اتفاقية التحوط الرئيسة ( سواء قبل أوبعد وقوع تاريخ اإلنهاء المبكر).
(ب) الـتأكيدات األخرى :فور تقديم مطالبة من قبل الطرف ،فإن على الطرف اآلخر أن يقوم بإبرام
وتسليم وتقديم أي بيان تحويل أو مهمة محددة أو مستند آخر واتخاذ أي إجراء آخر قد يكون
ضرورياً أو مرغوباً فيه ومطلوباً بشكل معقول من قبل ذلك الطرف إلنشاء أو المحافظة على أو
استيفاء أو تفعيل أي مصلحة ضمان ممنوحة بموجب الفقرة  ،1لمساعدة ذلك الطرف على ممارسة
أو تنفيذ حقوقه بموجب هذا السند فيما يتعلق بالرهن النقدي أو حقوق تبعية/ملحقة أو إجراء أو
توثيق إبراء لمصلحة الضمان على رهن نقدي أو حقوق تبعية/ملحقة.
فور بتقديم إشعار للطرف المرتهن والدفاع ضد أي دعوى
(ج) الحماية اإلضافية :على الراهن أن يقوم اً
أو إجراءات قضائية أو رهن امتياز يتضمن رهناً نقدياً مؤجالً أو حقوق تبعية/ملحقة أو الذي يؤدي
بصفة سلبية للتأثير على مصلحة الضمان الممنوحة من قبل الراهن بموجب الفقرة .1
(د) حسن النية والطريقة المعهودة تجاريا :يتم تنفيذ جميع االلتزامات بموجب هذا السند ،بما في ذلك،
ولكن ليس على سبيل الحصر ،جميع االحتسابات والتقييمات والتقديرات التي تتم من قبل أي
طرف ،وذلك بحسن نية وبطريقة معقولة تجارياً.
(هـ) عدم قانونية الرهن النقدي

)(9

ما لم يتم تحديد خالف ذلك في الملحق لهذا السند ،فإنه عند تسليم إشعار عدم أهلية قانونية من

قبل طرف ،فإن كل بند من بنود الرهن النقدي المؤهل (أو مبلغ محدد لهذا البند) المحدد في ذلك

 -9توفر هذه الفقرة آلي للتعامل في المستقبل مع وجود حال تکون فيها الرهن رهن ًا مؤهالً لألغراض تنظيمي  /رقابية في الوقت الذي يتم
ال ألغراض تنظيمي  /رقابية خالل فترة /عمر سند دعم
النص عليه في الملحق لهذه الوثيقة ولكنه يتوقف عن كونه رهن ًا مؤه ً

االئتمان هذا.
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اإلشعار ( )2سيتوقف عن كونه رهناً نقدياً للطرف اآلخر كراهن لجميع األغراض بموجبه كما في
تاريخ عدم األهلية اإلجمالي (وأي بند أو مبلغ محدد كهذا لن تكون له قيمة لذلك الطرف اآلخر
كراهن ألي غرض بموجبه ،بما في ذلك رهن نقدي .و ( )1سيكون له قيمة صفر على و ِمن تاريخ

إجمالي عدم األهلية.

"إشعار عدم األهلية القانونية" :تعني إشعا ًار كتابياً من الطرف المرتهن للراهن والذي بموجبه الطرف
المرتهن ( )2يقر أن الطرف المرتهن قد قرر بأن واحداً أو أكثر من بنود الرهن النقدي المؤهل (أو
مبلغاً محدداً ألي من هذه البنود) إما قد توقف عن الوفاء ،أو كما في تاريخ محدد ،سيتوقف عن
الوفاء باشتراطات أهلية الرهن بموجب القانون واجب التطبيق على الطرف المرتهن والتي تتطلب
تحصيل هامش تغيير ("اشتراطات األهلية القانونية") )1( ،يندرج بند (بنود) الرهن النقدي المؤهل
(وإذا كان قابالً للتطبيق) التي توقفت عن الوفاء ،أو كما في تاريخ محدد ستتوقف عن الوفاء
باشتراطات األهلية القانونية )3( ،تصف سبب (أسباب) توقف هذا البند (هذه البنود) للرهن النقدي
المؤهل (أو المبلغ المحدد لهذا الرهن) عن الوفاء باشتراطات األهلية القانونية ،و( )4يحدد تاريخ
األهلية اإلجمالي و ،إذا كان مختلفاً ،تاريخ عدم أهلية التحويل.
"تاريخ عدم األهلية اإلجمالي" :تعني التاريخ الذي توقف فيه البند ذو العالقة من بنود الرهن النقدي
المؤهل (أو مبلغ محدد لهذا (البند) أو سيتوقف عن الوفاء باشتراطات األهلية القانونية واجبة
التطبيق على الطرف المضمون لجميع األغراض بموجبه ،وذلك بشرط أنه ،وما لم يتم تحديد خالف
ذلك في الملحق لهذا السند  ،إذا كان هذا التاريخ قبل يوم العمل المحلي الخامس الذي يأتي بعد
التاريخ الذي يتم فيه تسليم إشعار عدم األهلية القانوني فإن تاريخ عدم األهلية اإلجمالي يكون يوم
العمل المحلي الخامس بعد تاريخ ذلك التسليم.
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إعادة الرهن النقدي إلى صفر

):(10

مع مراعاة الفقرة (4أ) ،فإن على الطرف المرتهن  ،فو اًر عند

الطلب (ولكن في أي حال من األحوال بعد الوقت الذي يصبح فيه التحويل مستحقاً فيما يتعلق
بطلب لتحويل رهن نقدي مؤهل أو ضمان نقدي مؤهل ،أن يقوم بالتحويل للراهن أي بند من بنود
رهن نقدي (أو مبلغ محدد لهذا البند) والذي ،كما في تاريخ هذا الطلب تكون له قيمة صفر ،وذلك
بشرط أن الطرف المرتهن سيكون فقط ملزماً بتحويل أي رهن نقدي وفقاً لهذه الفقرة (22و) إذا ،كما
في تاريخ التعليمات ،قام الراهن بالوفاء بجميع التزاماته الخاصة بالتحويل بموجب السند ،إن وجد.
(ز) إعادة أهلية الرهن النقدي لحالته :بناء على طلب معقول من قبل الراهن ،فإن على الطرف
المرتهن أن يحدد ما إذا كان البند (أو مبلغ محدد لهذا البند) من بنود الرهن النقدي المؤهل خاضعاً
إلشعار قانوني مسبق سيفي حالياً باشتراطات األهلية القانونية واجبة التطبيق على الطرف المرتهن.
وإذا قرر الطرف المرتهن أنه كما في تاريخ التحديد ذاك ،فإن هذا البند (أو مبلغ محدد من هذا
البند) يفي باشتراطات األهلية القانونية واجبة التطبيق على الطرف المرتهن  ،فإن على الطرف
المرتهن فو اًر بعد هذا التحديد أن يقوم بإلغاء إشعار عدم األهلية القانونية فيما يتعلق بهذا البند (أو
مبلغ محدد لهذا البند) من خالل إشعار كتابي للراهن .وعند تسليم هذا اإلشعار ،فإن البند ذا العالقة
(أو المبلغ المحدد لهذا البند) سيمثل رهناً مؤهالً بموجبه.
(ح) المطالبات واإلشعارات :جميع المطالبات واإلشعارات التي يتم تقديمها من قبل طرف بموجب هذا
السند ستكون كما هو محدد في القسم  21من االتفاقية ،باستثناء ما هو منصوص عليه بخالفه في
الملحق لهذا السند.

 -10أي رهن الذي هو ليس ،أو لم يعد "رهنا نقدي ًا مؤهالً" فإن هذه الفقرة توفر آلية إلعادة ذلك الرهن إلى الطرف الراهن ،ويتم ذلك
عن طريق تقييم الرهن بقيمة صفر مما يتيح إعادة الرهن إلى الراهن.
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(ط) مواصفات أمور معينة :أي شيء تتم اإلشارة إليه في هذا السند على أنه محدد في الملحق لهذا
السند .قد يتم أيضاً تحديده في واحد أو أكثر من التأكيدات أو المستندات األخرى ويتم تفسير هذا
السند بناء على ذلك.
(ي) القانون المنظم لال تفاقية :هذا السند (بما في ذلك ،إذا حددت األطراف في الملحق لهذا السند.
بأن الفقرة (22ل) سينطبق .وتخضع الفقرة ( ( )2التحكيم) وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن
أو فيما يتعلق بهذا السند ،للقانون اإلنجليزي ويتم تفسيره وفقاً له.
(ك) سلطة االختصاص :ما لم تحدد األطراف في الملحق لهذا السند .بأن الفقرة(22ل) ستنطبق فإنه
فيما يتعلق بأية دعوى أو إجراءات قضائية تتعلق بأي نزاع ناشئ عن أو فيما يتعلق بهذا السند ،بما
في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو إنهائه ("اإلجراءات القضائية") ،فإن كل طرف يقوم
بما يلي بطريقة غير قابلة لإللغاء:
( )2يمتثل لسلطة االختصاص الحصرية للمحاكم اإلنجليزية،
( )1يتنازل عن أي اعتراض قد يكون لديه في أي وقت على مكان أي دعاوى تتم إقامتها لدى هذه
المحكمة ،ويتنازل عن أي مطالبة بأنه قد تمت إقامة هذه الدعوى أمام هيئة غير مناسبة
ويتنازل أيضاً عن الحق في االعتراض ،فيما يتعلق بهذه الدعاوى ،بأن هذه المحكمة ليس لديها
أي اختصاص على هذا الطرف ،و
( )3يوافق إلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبيق ،على أن إقامة دعاوى لدى واحدة
أو أكثر من سلطات االختصاص لن تستبعد إقامة دعاوى لدى اية سلطة اختصاص أخرى.
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(ل) التحكيم :إذا قامت األطراف بالتحديد في الملحق لهذا السند .أن الفقرة (22ل) ستنطبق ،فإن كل
طرف يوافق على ما يلي

): (11

( )2إن جميع النزاعات الناشئة عن ،أو فيما يتعلق بهذا السند ،بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده
أو سريانه أو إنهائه تجب تسويتها بشكل نهائي بموجب قواعد التحكم الخاصة بغرفة التجارة
الدولية أو أية قواعد تحكيم أخرى وذلك كما يتم تحديد في الملحق لهذا السند  ،من خالل ثالثة
( )3محكمين أو أي عدد آخر من المحكمين كما يتم تحديده في الملحق لهذا السند .يتم
تعيينهم وذلك وفق ًا للقواعد المذكورة.
( )1أن القانون المنظم التفاقية التحكيم هو القانون اإلنجليزي وأن مكان التحكيم

ومكان جميع الجلسات التحكيمية يجب أن يكون في لندن ،إنجلترا ،وأن لغة التحكيم يجب أن

تكون هي اللغة اإلنجليزية ،وذلك ما لم يتم االتفاق عليه كتابة من قبل الطرفين بخالف ذلك،

( )3أن التحكيم وجميع المسائل المتعلقة به ،بما في ذلك ق اررات التحكيم ،يجب أن تكون سرية،
وذلك ما لم يتم االتفاق عليه بخالفه كتابة من قبل الطرفين أو إلى الحد الذي يكون فيه

اإلفصاح مطلوباً من قبل طرف وذلك بموجب الواجب القانوني أو من أجل حماية أو متابعة
حق قانوني ،و

 -11توافق األطراف على اختيار التحكيم ألغراض حل النزاعات .وعندما تختار األطراف التحكيم ،فإن عليها أن تقوم بذلك من خالل
التحديد ،في الملحق لهذا السند  ،بأن الفقرة ( 00ل) تنطبق .ولكن حيث أن سند دعم االئتمان هذا يسري باالشتراك مع اتفاقية التحوط
الرئيسة ،فإن النصوص المتعلقة بالتحكيم في سند دعم االئتمان هذا يجب أن تتفق مع نص التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية التحوط
الرئيسة ذات العالقة (سيتم تحديد ذلك في الجدول الخاص باتفاقية التحوط الرئيسية تلك) .ولهذا فإنه إذا لم تنص اتفاقية التحوط الرئيسة
تلك على التحكيم وبدالً من ذلك تشترط أن يتم تقديم النزاع للمحاكم ،فإن مستخدمي سند دعم االئتمان هذا يجب عليهم عدم اختيار
التحكيم في سند دعم االئتمان هذا .وعالوة على ذلك ،فإنه إذا اختارت اتفاقية التحوط الرئيسة ذات العالقة التحكيم ولكنها لم تختر غرفة
التجارة الدولية أو لم تختر قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ،فإن على األطراف أن تجعل النصوص التي أدخلتها في اتفاقية التحوط
الرئيسة الخاصة بها متفق مع بعضها البعض .ويتضمن دليل التحكيم لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات لعام  6102معلومات
مفيدة حول التحكيم وبنود التحكيم .ويجب أن يفهم بشكل واضح أن كون هذه القواعد متفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية أم ال لم
تتم دراسته من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالسوق المالية اإلسالمية الدولية وعلى المستخدمين أن يقوموا بالتأكد من ذلك.
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( )4أنه يتنازل عن أي حق في إحالة أي نقطة من نقاط المتعلقة بالقانون إلى المحاكم أو الطعن
في أي حكم قضائي في أي مسألة من مسائل القانون.

(م) تقديم التبليغات :يعين كل طرف ،بطريقة غير قابلة لإللغاء ،وكيل تبليغ الدعاوى ،إن وجد،
والمحدد مقابل اسمه في الملحق لهذا السند  ،وذلك من أجل استالم ،باسمه ونيابة عنه ،التبليغ
عن القضايا في أية دعاوى لدى المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق بهذا السند .وإذا حدث ،وألي
سبب من األسباب ،أن كان وكيل تبليغ الدعاوى ألي طرف غير قادر على التصرف بهذه
الطريقة ،فان على هذا الطرف أن يشعر فو اًر الطرف اآلخر بذلك ويجوز له ،خالل  33يوماً،
تعيين وكيل بديل لتبليغ الدعاوى يكون مقبوالً لدى الطرف اآلخر .وتوافق األطراف بشكل غير
قابل لإللغاء على تبليغ الدعاوى التي تتم بالطريقة المنصوص عليها في اإلشعارات تحت القسم
 21من اإلتفاقية ،ما عدا كما هو منصوص عليه بخالف ذلك في الملحق لهذا السند  ،وال
يؤثر أي شيء في هذه االتفاقية على حق أي من الطرفين في تبليغ الدعاوى بأية طريقة أخرى
مسموح بها بموجب قانون واجب التطبيق.،
(ن) حقوق األطراف الثالثة :ال يكون للشخص الذي ليس طرفاً في هذا السند أي حقوق بموجب قانون
العقود (حقوق األطراف الثالثة) لعام  2333لتنفيذ أو االستمتاع بفائدة أي شرط من شروط هذا
السند ،وال يؤثر ذلك على أي حق أو إجراء عالجي لطرف ثالث والذي يوجد ،أو يتوافر ،عدا عن
ذلك القانون.
الفقرة  .00استثمار الرهن النقدي
تتفق األط ارف ويحدد في الملحق لهذا السند .ما إذا كان الرهن النقدي الذي في حوزة المرتهن سيتم
استثماره بطريقة ينتج عنها تراكم عائد ربح على ذلك االستثمار ،وإذا كان األمر كذلك على األطراف
الموافقة على األساس الذي سيتم فيه تحديد عائد االستثمار .في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا
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القبيل بين الطرفين ،لن يكون هناك عائد ربح يدفع من قبل الطرف المرتهن إلى الراهن فيما يتعلق
بالرهن النقدي الذي في حوزته.
الفقرة  : 07التعريفات
كما هي مستخدمة في هذا المستند:
"الحساب" :تعني ،فيما يتعلق بالراهن ،حساباً أو أكثر من حساب على إسم الراهن في دفاتر وسجالت
الطرف المرتهن.
حقوق تبعية/ملحقة "لها المعنى المحدد في الفقرة ( 1ب) من هذه السند.
"عملة األساس" :تعني العملة المحددة هكذا في الفقرة (أ) ( )2لملحق هذا السند.
"معادل عملة األساس" :تعني ،فيما يتعلق بمبلغ في تاريخ تقييم ،في حالة مبلغ مقوم في عملة األساس،
مبلغ عملة األساس هذه وفي حالة مبلغ بعملة عدا عن عملة األساس ("العملة األخرى") ،المبلغ في
عملة األساس المطلوب لشراء هذا المبلغ من العملة األخرى بسعر الصرف الفوري الذي يحدده وكيل
التقييم بقيمة في تاريخ التقييم ذاك.
"الراهن" :يعني أي طرف ،عندما ( )2يقوم ذلك الطرف باستالم طلب أو عليه أن يقوم بتحويل رهن
نقدي مؤجل بموجب الفقرة ( 3أ) أو ( )1فيما يتعلق بذلك الطرف يحتفظ برهن نقدي مؤجل.
"البند المغطى" :يكون لهذا التعبير المعنى المحدد في الفقرة (ب) ( )2لملحق هذا السند.
"مبلغ التسليم" :يكون لها نفس المعنى المحدد في الفقرة (3أ).
"الطرف المنازع" :يكون لها نفس المعنى المحدد في الفقرة .5
"الرهن النقدي المؤهل" :تعني ،فيما يتعلق بطرف ،النقد في العملة كما هو محدد هكذا لذلك الطرف في
في الفقرة (ج) ( )1لملحق هذا السند.
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"العملة المؤهلة" :تعني العملة المحددة هكذا في الفقرة (أ) ( )1لملحق هذا السند إذا كانت هذه العملة
متوافرة بسهولة.
"االنكشاف" :تعني ،فيما يتعلق بالطرف (" )"Xفي تاريخ تقييم ،ومع مراعاة الفقرة  5في حالة النزاع،
مجموع المبالغ التالية التي يتم تحديدها من قبل الطرف  Xكما لو أنه قد وقع تاريخ إنهاء مبكر في
تاريخ التقييم نتيجة حادثة إنهاء مع جميع المعامالت واتفاقيات شروط المعامالت المستقبلية المخصصة
والتي كما هو قابل للتطبيق ،معامالت تم إنهاؤها واتفاقيات معامالت مستقبلية مخصصة وعلى أساس
ما يلي )2( :أن الطرف  Xهو الطرف المقرر ،الطرف المقرر للمؤشر وليس الطرف المتأثر ،و ()1
عملة األساس هي عملة اإلنهاء )2( ،المبلغ إن وجد ،الذي سيكون مستحق الدفع للطرف  Xمن قبل
الطرف اآلخر ("( )"Yمعب اًر عنه كرقم إيجابي) أو من قبل  Xإلى ( Yمعب اًر عنه كرقم سلبي) وفقاً للقسم
(6هـ) ( )2( )1من االتفاقية ،و ( )1في المؤشر ذي العالقة (والذي قد يكون قيمة إيجابية أو سلبية)
والتي سيتم تحديدها من قبل  Xوفقا للقسم (6و) ،ولكن على أساس أن القسم (6هـ) ( )1( )4قد انطبق،
"نسبة تخفيض الصرف األجنبي" أو "أتش أف أكس"

):(12

تعني ،بالنسبة ألي بند من بنود الرهن

النقدي المؤهل ،النسبة المحددة هكذا في الفقرة(ت) (ب) لملحق هذا السند.
"عائد استثمار الرهن النقدي " يعني أي عائد استثماري مستحق أو الذي سيكون مستحقا نتيجة استثمار
الرهن النقدي.
"اشتراطات األهلية القانونية" :يكون لها نفس المعنى المحدد في الفقرة ( 23هـ)،
"إشعار عدم األهلية القانونية" :يكون لها نفس المعنى المحدد في الفقرة ( 23هـ)،
"يوم العمل المحلي" :ما لم يتم تحديده بخالف ذلك في الفقرة (ل) لملحق هذا السند ،يعني ما يلي:

 -12ويمثل هذا الريم دعام التقييم (أو التحفيض  ،) or haircutمعبرا عنها كنسب مئوي  ،والتي يتفق الطرفان على تطبيقها على بند
الرهن النقدي المؤهل .على سبيل المثال ،يجوز لألطراف أن توافق على تطبيق تخفيض فيما يتعلق بعمل متذبذب من أجل إعطاء
الطرف المرتهن دعام الستيعاب حركات السوق .يرجى مالحظ أن هذا المصطلح يستخدم في تعريف القيم .
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( )2فيما يتعلق بتحويل نقد بموجب هذا المستند ،يوماً تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لمزاولة
العمل (بما في ذلك التعامالت بالصرف األجنبي وودائع العمالت األجنبية) في المكان الذي
يكون فيه الحساب ذو العالقة موجوداً ،وإذا كان مختلفاً ،في المركز الحالي الرئيسي ،إن وجد،
لعملة ذلك الدفع،
( )1فيما يتعلق بتقييم بموجب هذا السند ،يوماً تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لمزاولة العمل (بما
في ذلك التعامالت بالصرف األجنبي وودائع العمالت األجنبية) في المكان الذي يوجد فيه
وكيل التقييم وفي المكان(األماكن) المتفق عليها بين األطراف لهذا الغرض،
( )3فيما يتعلق بوقت حل النزاع ،يوماً تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لمزاولة العمل (بما في ذلك
التعامالت بالصرف األجنبي وودائع العمالت األجنبية) على األقل في مكان تاريخ تقييم واحد
للطرف أ وعلى األقل مكان تاريخ تقييم واحد للطرف ب ،و
( )4فيما يتعلق بأي إشعار أو اتصاالت أخرى بموجب هذا السند ،في المكان المحدد في عنوان
اإلشعار الذي تم تقديمه مؤخ اًر من قبل المستلم.
"أدنى مبلغ للتحويل" :تعني ،فيما يتعلق بطرف ،المبلغ المحدد هكذا لذلك الطرف في الفقرة (ج) (( )6أ)
لملحق هذا السند ،وإذا لم يكن هناك مبلغ محدد ،صفر.
"وقت اإلشعار" :يكون لها المعنى المحدد في الفقرة (و) ( )4لملحق هذا السند.
"االلتزامات" :تعني ،فيما يتعلق بطرف ،جميع االلتزامات الحالية والمستقبلية لذلك الطرف بموجب
االتفاقية وهذا السند أية التزامات إضافية محددة لذلك الطرف في الفقرة ( )2لملحق هذا السند.
"الرهن النقدي " :يعني جميع الرهن النقدي المؤهل الذي تم تحويله إلى الطرف المرتهن أو تم استالمه
من قبله بموجب هذا السند وأقل مبلغ يتم تحويله للراهن وفق ًا للفقرة (3ب) أو (22ز) أو تم تسييله من
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قبل الطرف المرتهن بموجب الفقرة  .7أو ،ألغراض أي التزام لتحويل أو إرجاع الرهن النقدي أو
ألغراض تحديد الرهن النقدي الموجود لدى الطرف المرتهن ،وهو مبلغ نقدي متساو.
"تاريخ إعادة االحتساب" :ي عني تاريخ التقييم الذي ينتج عنه نزاع بموجب الفقرة  ،5ولكن بشرط أنه إذا
حدث تاريخ تقييم الحق بموجب الفقرة  3قبل حل النزاع ،فإن عبارة "تاريخ إعادة االحتساب" تعني تاريخ
التقييم األخير بموجب الفقرة .3
"يوم التسوية العادي" :يعني ،وذلك ما لم يتم تحديد خالف ذلك في الملحق لهذا السند  ،نفس يوم العمل
المحلي الذي يتم فيه تقديم مطالبة مبلغ التسليم أو المبلغ العائد.
"الحادثة ذات العالقة" :يكون لها المعنى المحدد في الفقرة .7
"وقت حل النزاع" :يكون لها المعنى المحدد في الملحق لهذا السند (و) (.)2
"مبلغ العائد" :يكون لها المعنى المحدد في الفقرة ( 3ب).
"الطرف المرتهن " :يعني أي طرف ،عندما ( )2ذلك الطرف يقدم طلبا أو يكون له الحق في استالم
رهن نقدي مؤهل وفقاً للفقرة (3أ) أو ( )1هو المحال له أو المستفيد للرهن النقدي المؤهل ويكون الرهن
النقدي أكبر من الصفر.
"حق ضمان" :يعني رهناً عقارياً أو رهناً قانونياً أو رهناً حيازياً أو رهن امتياز أو تنازل عن طريق
الضمان أو الرهن أو حق ضمان أخرى يضمن أي التزام ألي شخص أو أية اتفاقية أو ترتيبات أخرى
يكون لها أثر مشابه.
" يوم التسوية" :تعني ،فيما يتعلق بتاريخ ،بخصوص تحويل نقد ،يوم العمل المحلي التالي.
"الشريعة" :تعني األحكام والمبادئ والقواعد الخاصة بالشريعة اإلسالمية.
"الشرط المحدد" :تعني ،فيما يتعلق بطرف ،أية حادثة محددة هكذا لذلك الطرف في الفقرة (هـ) ()1
لملحق هذا السند.
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"تاريخ عدم األهلية اإلجمالي" :يكون لها المعنى المحدد في لفقرة (22هـ) ،وذلك ما لم يتم تحديده
بخالف ذلك في الفقرة (ج) ( )3لملحق هذا السند.
"وكيل التقييم" :يكون لها المعنى المحدد في الفقرة (د) ( )2لملحق هذا السند.
"تاريخ التقييم" :تعني كل تاريخ محدد أو بخالفه تم تحديده وفقاً لفقرة (د) ( )1لملحق هذا السند.
"نسبة التقييم" :أو "في بيه")(13تعني ،بالنسبة لكل بند من بنود الرهن النقدي المؤهل ،النسبة المحددة في
الفقرة (ج) (( )5أ) لملحق هذا السند.
"وقت التقييم" :تعني ،وذلك ما لم يتم تحديده فيالملحق ،الوقت الذي يقوم فيه وكيل التقييم باحتساب
تقييماته الخاصة بنهاية اليوم لمعامالت التحوط في السياق العادي لنشاط عمله (أو أي وقت يكون
مناسباً بشكل معقول من ناحية تجارية في اليوم ذي العالقة وذلك كما قد يقوم وكيل التقييم بتقريره).
"تاريخ التقييم" :تعني ،وذلك ما لم يتم تحديده بخالف ذلك في الملحق  ،كل يوم اعتبا اًر من ،وبما في
ذلك تاريخ هذا السند ،أي اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لمزاولة نشاط العمل(بما في ذلك
التعامالت بالصرف األجنبي وودائع العمالت األجنبية) فيما ال يقل عن مكان يوم تقييم واحد للطرف أ
وما ال يقل عن مكان تقييم واحد للطرف ب.
"مكان تاريخ التقييم" :يكون لها المعنى المحدد في الفقرة (د) لملحق هذا السند.
"القيمة" :تعني ،بالنسبة ألي تاريخ تقيي م أو تاريخ آخر والذي يتم فيه احتساب قيمة ،مع مراعاة الفقرة،
في حالة ظهور نزاع ،فيما يتعلق برهن نقدي مؤهل يتكون من الرهن النقدي المؤجل هو مبلغ من المال
أي ما يعادل العملة األساسية من هذا المبلغ مضروبا بنسبة التقييم – أتش أف أكس) ،بشرط أنه ،في
حالة تقرير قيمة ألغراض الفقرة  7تكون القيمة معدل عملة األساس لذلك المبلغ.

 -13يمثل هذا الريم القيم المعبر عنها كنسب مئوي  ،والتي يتفق الطرفان على تطبيقها على بند الرهن النقدي المؤهل .وبالنسبة للرهن
النقدي فإن هذا يكون في العادة  .%011يرجى مالحظة أن هذا التعبير يتم استخدامه في تعريف القيمة.
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وإشهادا بتنفيذ هذا السند وتسليمه في التاريخ المكتوب أعاله كتاريخ الذي تم إجراء هذا السند

الطرف أ

ينفذ كقانون من قبل (اسم الشركة).................................................:
ممثال (اسم الموقع األول .............. ......................................... ):
(التوقيع)...............................................................................
و(اسم الموقع الثاني ............................................................. ):
(التوقيع)...................................................................................
[ممثال لسلطة تلك الشركة] [في وجود] ......................................... :
توقيع الشاهد............................ ............................................... :
اسم الشاهد.............................. ............................................... :
عنوان الشاهد........................... ............................................... :

 14في الوقت نفسه على األطراف استكمال وتنفيذ كل من هذا السند و الملحق لهذا السند.
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14

الطرف ب

ينفذ كقانون من قبل (اسم الشركة).................................................:
ممثال (اسم الموقع األول ......................................... ):
(التوقيع)...............................................................................
و(اسم الموقع الثاني ............................................................. ):
(التوقيع)...................................................................................
[ممثال لسلطة تلك الشركة] [في وجود] ......................................... :
توقيع الشاهد............................ ............................................... :
اسم الشاهد.............................. ............................................... :
عنوان الشاهد........................... ............................................... :
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