DRAFT TRANSLATION
السوق المالية اإلسالمية الدولية IIFM

االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) ISDA

الشروط واألحكام الرئيسة التفاقية الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل

(وقاية من تقلب أسعار الصرف( القائم على وعدين منفصلين مختلفي المورد من طرفين

عدم تحمل أية مسئولية
لقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام الرئيسة الخاصة التفاقية الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل )وقاية
من تقلب أسعار الصرف( قائم على وعدين منفصلين مختلفي المورد من طرفين ،استنادا إلى هيكل يتضمن

وعدين منفردين منفصلين مختلفي المورد .ويمكن ممارسة واحد فقط من التعهدين إذا تم الوفاء بشرط معين.
نظر ألن الظروف مختلفة وحصرية بشكل متبادل ،فإن تعهدا واحدا منهما فقط يمكن ممارسته في الوقت ذي
ا

العالقة.

على المستخدمين المحتملين لهذا المستند أن يضعوا في االعتبار بأنه عند إبرام أو الدخول في هذه

المعامالت أو الترتيبات التي تتعلق باتفاقية الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب

أسعار الصرف) القائم على وعدين منفصلين مختلفي المورد من طرفين ،فإن عليهم أوال اتخاذ كافة
اإلجراءات للتأكد من أن المعامالت أو الترتيبات هذه متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
على المستخدمين الذين أرادوا إدخال تعديل أو إضافة على هذا المستند اتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة
لالطمئنان بأن أي تعديل أو إضافة في المستند متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ويكمل هذا المستند وصف للمنتج واإلرشادات التشغيلية التي تغطي اإلجراءات التشغيلية التي سيتم تنفيذها

من قبل األطراف باإلضافة إلى اعتماد الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية.

ويلفت انتباه المستخدمين المحتملين لهذا المستند إلى الحواشي الملحقة به ،التي تقدم معلومات توضيحية

ولكنها ال ت َشكل جزءا من المستند.
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السوق المالية اإلسالمية الدوليةIIFM

االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) ISDA

العنوان
[األوراق الرسمية للطرف أ]
التاريخ............ :
الشروط واألحكام الرئيسة التفاقية الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل

(وقاية من تقلب أسعار الصرف( القائم على وعدين منفصلين مختلفي المورد من طرفين

()1

[اسم وعنوان الطرف ب]
تحية طيبة وبعد:
الجزء 1
تمهيد استهاللي ووصف للمنتج

 - 1تمهيد ووصف للمنتج
 1 -1تمهيد :إن الغرض من هذا [الخطاب] ("هذه الشروط واألحكام الرئيسة") هو تحديد الشروط واألحكام
التي ستنطبق على المعامالت والصفقات اإلسالمية الخاصة باتفاقية الوعدين المنفصلين بالصرف
في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار الصرف) المبرمة بيننا من وقت آلخر .وعلى الطرفين ،فيما
يتعلق بكل معاملة الصرف األجنبي اإلسالمي اآلجل إعداد تعهد ("التعهد") بالصيغة الواردة في

الملحق  1أو الملحق  2من هذه الشروط واألحكام ،كما هو قابل للتطبيق .وتشكل هذه الشروط
واألحكام الرئيسة  ،والتي يكملها التعهد ذو العالقة" ،تأكيد شروط اتفاقية معاملة مستقبلية مخصصة

()1يرجى مالحظة أن هذه لشرذر و لألحكذم لشرئيسذة لمعاملة لشوعذيي لنفصلذ اب صشلذر مل لنسذ ( قميذة مذ ل ذس أرذامص لشلذر ) لسذ في ق ذإ
هيك ي ضم عيي مفصل اب خم صي لنوصد م طذرقاب شذيا لنسذ في ل ذر لشذهن يسذ في هيك ذع ع ذى عذي م ذو مذ طذر لحذي لشذهن عذيلد
بليغة خم صة .الحت مج هه لشرر و لألحكم لشرئيسة هله لنامم ة ال لش وقيع ع يهم مرة لحية مذ ق ذ لألطذرل  .ع ذى لذ طذر ل ذين لفصيذه عذي
مس شك مامم ة لشوعيي لنفصل اب صشلر مل لنس  .ذل ممصس أن م لشطذرقاب لاهذي قذعن ع ذى لنرذلن لش ذمئع م مدشذة عذرل ق ذو ش لذر
لشصوصن مل حيفع.
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 "DFTتأكيدا لشروط اتفاقية معاملة مستقبلية مخصصة مبرمة بيننا في تاريخ المعاملة المحددة في
التعهد ذي العالقة .وفي حال وجود أي تعارض بين هذه الوثيقة لمعاملة الوعدين المنفصلين

بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار الصرف) والوعد ،فالوعد هو المعتمد ألغراض
خاصة باتفاقية شروط المعاملة المستقبلية المخصصة الموثقة وفقا لذلك الوعد.

كل تأكيد (شروط معاملة مستقبلية مخصصة  (DFTتشكل جزءا مكمال وتخضع التفاقية التحوط
الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات( /السوق المالية اإلسالمية الدولية المؤرخة

اعتبار من [تاريخ] والمعدلة والمكملة من وقت آلخر ("االتفاقية") بين [اسم الطرف أ] ("الطرف أ")
ا
و[اسم الطرف ب] ("الطرف ب") .وتحكم جميع النصوص الواردة في هذه الوثيقة لمعاملة الوعدين

المنفصلين بالصرف في المستقبل )الشروط واألحكام الرئيسة لوقاية من تقلب أسعار الصرف( وكل
تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة عدا ما هو معدل بشكل صريح أدناه.

 2 -1وصف المنتج(:)2هذه الوثيقة تتعلق بمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (الشروط
واألحكام الرئيسة لوقاية من تقلب أسعار الصرف) وقائمة على أسس مبادئ الشريعة اإلسالمية،

وبموجب الهيكل القائم على وعدين منفصلين مختلفي المورد من طرفين ،يمنح كل طرف وعدا

للطرف اآلخر بأن يقوم بصرف فوري لعملة مقابل عملة أخرى بسعر محدد سلفا وذلك في تاريخ
مستقبلي محدد ،مع مراعاة الوفاء بشرط محدد .ويتضمن كل وعد مجموعة مختلفة من الشروط

الحصرية المتفق عليها بين الطرفين بحيث إنه يمكن فقط ممارسة واحد منهما في تاريخ الممارسة

2
عيل (أ
( ) ي ضم قمية م ل س أرامص لشلر لش مئم ع ى عيي مفصل اب خم صي لنوصد م طرقاب أنع مبوجس ل عي ي ي طر (لنرلن) ً

لاهيل) ش طر ل ر (لش مئع) لشهن مبوج ع جيوز ش مئع ذل لشوقمء صشررو لحمليد لنهلوص مل لش اهي أن ميمصس عي لنرلن لشهن ي ط س قيم لنرلن
ً
بررلء عم ة م لش مئع م مب عم ة أ

رى..

يكون عي لحي ق إ قمبالً ش مممصرة ذل لشوقمء صشررو لحمليد ذن لشاالقة .جيس أن لكون لشرر و

لحمليدة لخلمصة بك عي بطري ة حبيث نع ذ لشوقمء صشررو لحمليد مبوجس لاهي لحي قعن لشررو لحمليد مبوجس لش اهي ل ر ش ي م لشوقمء بع حبيث ن
عي لنرلن أ عي لش مئع ق إ ريكون قمبالً ش مممصرة .ي م لشوقمء صشررو لحمليد قيمم ي ا ق ب اهي لشطر ( أ) قيمم ي ا ق ب مصيخ لنممصرة ذل لمن لشسار
لشصوصن مل اتصيخ لنممصرة أعلى من السعر اآلجل أو يعادله .ي م لشوقمء صشررو لحمليد قيمم ي ا ق ب اهي لشطر (ب) قيمم ي ا ق ب مصيخ لنممصرة ذل لمن
لشسار ل ج أقل من لشسار لشصوصن مل اتصيخ لنممصرة.
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بدون أي التزامات أخرى ناشئة بموجب الوعد اآلخر المرتبط به .واذا مارس أي من الطرفين تعهده

فإن على طرفي عقد الصرف مبادلة عرض وقبول للصرف الفوري في حينه.
الجزء 2
تعريفات ونصوص عامة

تنطبق التعريفات والنصوص العامة التالية على هذه الوثيقة (الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين

المنفصلين بالصرف في المستقبل ) ،وعلى كل تعهد (وكل تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة DFT

يمثلها هذا التعهد) ،وعلى كل شروط معاملة مستقبلية مخصصة عندما يكون قابال للتطبيق وما لم توجد
إشارة لخالف ذلك في التعهد المتعلق بها ،وعلى كل معاملة يتم إبرامها وفقا لكل اتفاقية شروط معاملة

مستقبلية مخصصة ،في كل حالة ،تتعلق بمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل.

 1 -2يوم عمل : :يعني هذه العبارة ،فيما يتعلق بأي تاريخ محدد في التعهد ذي العالقة والذي سيخضع
للتعديل وفقا لطريقة يوم العمل القابلة للتطبيق ،وهو اليوم الذي تقوم فيه البنوك التجارية وأسواق

الصرف األجنبي بتسوية المدفوعات وتكون مفتوحة لمزاولة نشاط العمل العام في المكان /األماكن

وفي األيام المحددة لذلك الغرض في هذا التعهد ،واذا لم يتم تحديد المكان/األماكن و األيام ،فيكون

اليوم الذي تقوم فيه البنوك التجارية وأسواق الصرف األجنبي بتسوية المدفوعات وتكون مفتوحة
لمزاولة نشاط العمل العام في نفس عملة االلتزام بالدفع المستحق وواجب الدفع في ذلك التاريخ أو

محسوبا باإلشارة إلى ذلك التاريخ في المركز المالي الرئيسي لتلك العملة.

 2 -2التعهد :يعني  ،التعهد من قبل المشتري يتم تقديمه للبائع بالصيغة المحددة في الملحق  1أو الملحق
 ،2إلبرام معاملة فورية في تاريخ مستقبلي.
 3 -2المعاملة الفورية :تعني ،معاملة لشراء مبلغ محدد من العملة األولى مقابل مبلغ محدد من العملة
الثانية ويتم إبرامها على أساس فوري حيث يكون الدفع أو التسليم مطلوبا خالل يومي عمل بحد

اعتبار من تاريخ الممارسة.
ا
أقصى
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 -3األطراف
 1 -3المشتري :يعني  ،فيما يتعلق باتفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة DFTوكل معاملة يتم إبرامها
وفقا لها ،الطرف المحدد في التعهد ذي العالقة ،وهو الطرف الذي يتعهد بشراء العملة األولى من
البائع مقابل العملة الثانية مع مراعاة الوفاء بشرط الممارسة.
 2 -3البائع :يعني  ،فيما يتعلق باتفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة DFTوكل معاملة يتم إبرامها
وفقا لها ،الطرف المحدد في التعهد ذي العالقة ،وهو الطرف الذي سيقوم ببيع العملة األولى مقابل

العملة الثانية للمشتري مع مراعاة الوفاء بشرط الممارسة.
()3

 -4التواريخ

 1 -4تاريخ الممارسة :يعني  ،التاريخ المحدد في التعهد ذي العالقة.
 2 -4تاريخ التسوية :يعني  ،التاريخ المحدد في التعهد ذي العالقة ،عدا أن كل تاريخ تسوية سيخضع

للتعديل وفقا لطريقة يوم العمل التالي المعدلة وذلك ما لم يتم تحديد طريقة يوم عمل أخرى بأنها
واجبة التطبيق على تواريخ التسوية في التعهد ذي العالقة .يجب أال يكون تاريخ التسوية أكثر من

يومي العمل بعد تاريخ المارسة.
 3 -4تاريخ المعاملة :يعني  ،التاريخ الذي تبرم فيه األطراف اتفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة.
 -5تعريفات محددة تتعلق بالممارسة والتسوية
 1 -5إشعار الممارسة :يعني  ،اإلشعار الذي يكون من ناحية جوهرية بالصيغة المحددة في الملحق 3
من هذه الوثيقة (الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل).
 2 -5شرط الممارسة :يعني  ،شرط الممارسة المحدد هكذا في التعهد ذي العالقة.

( )3يرجى مالحظة مم ي ي قيمم ي ا ق صش ولصيخ" :اتريخ املعاملة" هو لش مصيخ لشهن لرب قيع لألطرل

للصمقية شر و مامم ة مس ية خمللة .لاين ع مصة

"اتريخ املمارسة" لش مصيخ لشهن قي ي و قيع مس م لشولعي لشهن ي ضمفع لش اهي ذ لشاالقة (أن لش مئع) مبممصرة ذشك لشوعي مع مرلعمة لشوقمء صشررو لحمليد
(شرو لنممصرة)  .عفيمم ي م لشوقمء صشررو ل م مممصرة لشوعي مل اتصيخ لنممصرة قعن صر لشام اب جيس أن ي م مل اتصيخ لش سوية.
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 3 -5العرض والقبول :يعني هذه العبارة  ،العرض والقبول الذي يكون من ناحية جوهرية بالصيغة المحددة
في الملحق  4من هذه الوثيقة (الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في

المستقبل).

 4 -5معاملة البيع :تعني ،المعاملة التي تتألف من بيع العملة األولى من قبل البائع للمشتري بعد ممارسة
البائع التعهد  ،ويتم إثبات شروط كل واحدة من هذه المعامالت من خالل تأكيد العرض والقبول.
 -6تعريفات محددة تتعلق بالمدفوعات
 1 -6العملة األولى :تعني ،العملة المحددة في التعهد ذي العالقة.
 2 -6مبلغ العملة األولى :يعني  ،مبلغ العملة األولى المحدد هكذا في التعهد ذي العالقة.

()4

 3 -6السعر اآلجل :يعني  ،سعر صرف العملة المحدد هكذا في التعهد ذي العالقة .ويتم التعبير عن
السعر اآلجل بمبلغ للعملة الثانية لكل وحدة واحدة من العملة األولى.
 4 -6العملة الثانية :تعني  ،العملة المحددة في التعهد ذي العالقة.
 5 -6مبلغ العملة الثانية :يعني  ،مبلغ العملة الثانية المحدد في التعهد ذي العالقة.

()5

 6 -6السعر الفوري :يعني  ،سعر صرف العملة المطابق لما في الوعد في الوقت الذي يتم فيه تحديد هذا
السعر لمعامالت الصرف األجنبي في العملة األولى والعملة الثانية في تاريخ الممارسة وذلك كما يتم
تحديده بحسن نية وبطريقة معقولة من ناحية تجارية من قبل وكيل الحساب .ويجب التعبير عن

السعر الفوري كمبلغ بالعملة الثانية لكل وحدة واحدة من العملة األولى.

( )4لشام ة لأل م غ لشام ة لأل هو لشام ة لن غ لشهن ري م شرلؤ م ق لنرلن.
( )5لشام ة لشثمنية م غ لشام ة لشثمنية هو لشام ة لن غ لشهن ري م بياع (لس يمع) لش مئع.
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 7 -6طريقة يوم العمل
(أ) "طريقة يوم العمل" تعني ،طريقة تعديل أي تاريخ ذي عالقة إذا كان سيقع في يوم ليس يوم
عمل .وتعني العبارات التالية ،عندما تستخدم باالقتران مع عبارة "طريقة يوم العمل" وتاريخ ،أن
تعديال سيتم إجراؤه إذا كان ذلك التاريخ سيقع في يوم ليس يوم عمل بحيث إنه:
( )1إذا تم تحديد كلمة "تال" ،فإن التاريخ سيكون أول يوم تال يكون يوم عمل،
( )2إذا تم تحديد "التالي المعدل" أو "المعدل" ،فإن ذلك التاريخ سيكون اليوم التالي األول الذي

يكون يوم عمل وذلك ما لم يقع ذلك اليوم في الشهر التقويمي التالي ،وفي هذه الحالة فإن

ذلك التاريخ سيكون أول يوم سابق يكون يوم عمل ،و

( )3إذا تم تحديد "السابق" ،فإن ذلك التاريخ سيكون أول يوم سابق يكون يوم عمل.
(ب) طريقة يوم العمل تنطبق على التاريخ الذي تم تحديده في التعهد ويخضع للتعديل وفقا لطريقة
يوم عمل قابلة للتطبيق ،وسيكون طريقة يوم العمل المحددة لذلك التاريخ في هذا التعهد أو،
إذا كانت طريقة يوم العمل غير محددة لذلك التاريخ ولكن تم تحديد طريقة يوم عمل التفاقية

شروط معاملة مستقبلية مخصصة ذات عالقة ،فإنها ستكون طريقة يوم العمل المحددة.

 8-6وكيل الحساب :)6(:يعني  ،الطرف في اتفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة ذات عالقة (أو طرف
ثالث) المعين من قبل الطرفين على هذا النحو في التعهد ذي العالقة .كلما يطلب من وكيل الحساب اختيار
بنوك أو متعاملين ألغراض إجراء أي حساب أو تقرير أو اختيار أي سعر صرف ،فعليه أن يقوم بذلك (أي

عملية االختيار) بحسن نية بعد التشاور مع الطرف اآلخر (أو األطراف األخرى إذا كان وكيل الحساب طرفا

ثالثا) ،إذا كان ذلك عمليا قابال للتطبيق .وألغراض الحصول على سعر تمثيلي من شأنه أن يعكس بشكل

معقول الظروف السائدة في ذلك الوقت في السوق ذات العالقة أو تخصيص عملة قابلة للتحويل بشكل حر،

وذلك حسب الحالة .كلما يطلب من وكيل الحساب التصرف ،اتخاذ أو ممارسة قرار بأية طريقة أخرى يتفق

عليها الطرفان ،فإن عليه القيام بذلك بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا.

( )6ن د ص لي لحلسمب ي م مل لشامدة لش يم بع م ق نصا لنؤرسة باعتبارها لحية م لألطرل  .ذل لمن هذهل هذو لحلذم قعنذع جيذس حتييذي لشطذر
أ أ لشطر ب حسب االقتضاء ع ى أنع لي لحلسمب ق ً م ش اهذي ذن لشاالقذة .ذل لذمن ليذ لحلسذمب طرقذمً لشثذمً قذعن لشطذر لشثمشذث ذل لشاالقذة
جيس حتييي م ق لشطرقاب (أ) أ (ب) ع ى أنع لي لحلسمب مبوجس لش اهي ذن لشاالقة.
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ويكون وكيل الحساب مسئوال ع ّما يلي( :أ) حساب السعر الفوري القابل للتطبيق( ،ب) تحديد ما إذا
كان قد تم الوفاء بشرط الممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة( ،ج) تقديم إشعار للمشتري والبائع فيما
يتعلق بتاريخ الممارسة ع ّما إذا كان شرط الممارسة قد تم الوفاء به أم ال فيما يتعلق بتاريخ الممارسة
ذاك ،و (د) تنفيذ أي واجبات محددة في التعهد ذي العالقة على أنها واجبات مطلوب تنفيذها من
قبل وكيل الحساب .
طرف
وفيما يتعلق بالقسم ( 5أ) ( )2من اتفاقية التحوط الرئيسة ،فإنه إذا تم تحديد طرف من أ ا
االتفاقية هذه على أنه وكيل الحساب  ،فإن القسم ( 5أ) ( )2لن يتضمن أي إخالل من قبل ذلك

الطرف بالتزاماته كوكيل حساب  .ولتجنب أي شك ،فإن وكيل الحساب ال يتصرف على أنه أمين
ألي طرف أو مستشار له فيما يتعلق بواجباته كوكيل حساب بموجب هذه االتفاقية .وال يعتبر وكيل

الحساب مسئوال عن أي خسارة أو أضرار أو مصروفات أو تكاليف يتم تحملها أو تكبدها من قبل
طرف نتيجة أي شيء يتم القيام به أو عدم القيام به (وذلك حسب الحالة) من قبل وكيل الحساب في
سياق تنفيذ واجباته بموجب االتفاقية وشروط اتفاقية معاملة مستقبلية مخصصة وذلك ما لم تنشأ هذه

الخسارة أو األضرار أو التكاليف أو المصروفات بشكل مباشر نتيجة إخالل متعمد أو إهمال جسيم
من جانب وكيل الحساب .
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الجزء 3
()7

الشروط المتعلقة بالتعهدات
 -7ممارسة التعهد ومعاملة البيع

 1 -7ممارسة التعهد :إن البائع( ،)8وبصفته مستلم التعهد ،يحق له أن يسلم المشتري إشعار ممارسة ،في
تاريخ الممارسة ،بشرط أن يتم الوفاء بشرط الممارسة .ويجب أن يكون إشعار الممارسة مصحوبا

بنسختين من العرض والقبول الذي يمثل عرضا من قبل البائع للمشتري وقبوال من المشتري بإب ارم

معاملة البيع ذات العالقة مشي ار فيه إلى شروط إشعار الممارسة الذي تم إبرامه من قبل البائع.

(بشرط أن إشعار الممارسة المذكور لن يكون الغيا بسبب عدم كونه مصحوبا بنسخة من ذلك
العرض والقبول).

 2 -7معاملة البيع( :)9بعد تسليم المشتري إشعار الممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة ،يمثل هذا التسليم
عرضا من قبل البائع للمشتري وقبوال للمشتري بإبرام معاملة البيع ذات العالقة .باإلضافة إلى
نسختين من العرض والقبول المستوفى أصوليا والموقع من قبل البائع:
(أ)

على المشتري قبول هذا العرض إما( أ) شفويا أو عن طريق الهاتف أو كتابة أو عن طريق البريد
اإللكتروني ،أو بأي طريقة أو وسيلة أخرى معروفة مسموح بها وفقا للقسم  12من اتفاقية التحوط

الرئيسة ،أو (ب) من خالل التوقيع المقابل على ذلك العرض والقبول واعادة نسخة أصلية إلى البائع
()7لاذذممالم م اذذيدة ناذذممالم الوعةةن ا المصليةةل ا بالي ة ف ة المسةةبل ( قميذذة م ذ ل ذذمم أرذذامص لشلذذر ) :ميك ذ شرط ذرل  :ذل صغ ذذيف مل ذشذذك
لاللصمق ع ى لوقيع لاهي /عي مفصرد شاية ماممالم لشوعيي لنفصل اب صشلر مل لنس  .ذل لمن ههل هو لحلم ع ى لألطرل جرلء لش اييالم
ذلم لشاالقة ع ى هه لشوثي ة (لشرر و لألحكم لشرئيسة ش وقمية م ل مم أرامص لشلر ) مالح هم ذشك م أج حت ق ذشك (ع ى ر ي لنثم
لشام ة لأل  /م غ لشام ة لأل لشام ة لشثمنية /م غ لشام ة لشثمنية رار لشلر  /لشسار ل ج لولصيخ لنممصرة /لولصيخ لش سوية جيس أن ي م حتيييهم
م ذذوالً حبذذي ذللذذع مذ مفظذذوص شذذرعي.
برذك مفصلذ شكذ عم يذذة) .خيضذذع هذذهل شكذذون لذ عم يذذة مذ مامم ذة لشوعذذيي لنفصلذ اب صشلذذر مل لنسذ
ع ى لألطرل  /لشطر ط س مولق ة هيئ هم لشررعية ذل قرصم لر خيل لاهي /عي مفصرد شاية عم يمم غري مرذر طة ناذممالم الوعةن ا المصليةل ا
بالي ف المسبل ( قمية م ل مم أرامص لشلر ).
( )8قي يكون لش مئع أ لنرلن لشطر (أ) أ لشطر (ب) ذشك حسس لحلمشة.
.
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( ) مالحظة :ع ى لألطرل أن أت ه صالع مص أن عي حتوي لشام ة ذلم لشاالقة ميث حمدثة ال ٍ صشيقع أ ال صش س يم ق ً م ش سم ( 5أ) ( )1م
لاللصمقية ذل مل ي م صالح ههل لإل ال مل يو لشام لحمل ي لأل أ ق ذشك باي ل ين شامص هبهل لإل ال ش طر ذن لشاالقة.
9

في نفس اليوم الذي فيه أصبح إشعار الممارسة ساري المفعول (وفقا للقسم  12من اتفاقية التحوط

الرئيسة) .واذا قبل المشتري هذا العرض عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد اإللكتروني ،فإنه
يجب تأكيد هذا القبول الحقا من خالل إعادة نسخة موقعة أصوليا من العرض والقبول إلى البائع،

رغم أن عدم القيام بذلك لن يبطل هذا القبول.

(ب) على البائع أن يقوم بتحويل مبلغ العملة األولى للعملة األولى إلى المشتري في يوم التسوية ،و
(ج) على المشتري أن يحول للبائع ،في يوم التسوية ،مبلغ العملة الثانية من العملة الثانية.
وألغراض القسم ( 5أ) ( )3( )2من اتفاقية التحوط الرئيسة ،فإن إخالل المشتري بقبول عرض البائع

وفقا للفقرة الفرعية (أ) أعاله يمثل إخالال من قبل المشتري بإبرام معاملة مستقبلية مخصصة وذلك
وفقا لشروط القسم ( 2أ) ( )1من اتفاقية التحوط الرئيسة واتفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة
وذلك ما لم يتم إصالح هذا اإلخالل وفقا لشروط القسم ( 5أ) (.)3( )2
يرجى تأكيد أن ما سبق ذكره أعاله يحدد الشروط واألحكام الرئيسة هذه وذلك من خالل توقيع هذه
الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار

الصرف) والنسخة المرفقة لذلك الغرض واعادة النسخة األصلية موقعة إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
(الطرف أ)
من قبل .........
االسم....... :

الوظيفة...... :

اعتبار من التاريخ المذكور أعاله
ا
تم تأكيده
(الطرف ب)
من قبل .........

االسم........ :

الوظيفة...... :
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الملحق 1
صيغة تعهد الطرف أ
[األوراق الرسمية للطرف أ مقدم التعهد]
إلى"( ] [ :البائع")
[يرجى إدخال التاريخ]
نشير إلى الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب

أسعار الصرف) المبرمة بينكم وبيننا [التاريخ] ("الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين

بالصرف في المستقبل ") .وما لم يقتض السياق خالف ذلك ،تكون للتعابير المكتوبة بخط كبير في هذا
التعهد ،وغير المعرفة هنا ،نفس المعاني الواردة في الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين

بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار الصرف).

وي َش ِّّكل هذا التعهد ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعد بالصرف في المستقبل " ،تأكيد
شروط معاملة مستقبلية مخصصة "DFTكما هو مشار إليها  ،جزءا ومكمال وخاضعا لالتفاقية التحوط
الرئيسة.
 - 1التعهد :يتعهد المشتري ،من طرف واحد ،وبشكل غير قابل لإللغاء وبدون شرط ،بموجبه تجاه البائع،
فيما يتعلق بتاريخ التسوية ،أنه إذا:
(أ) تم الوفاء بشرط الممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة ،و
(ب)

قام البائع بتسليم إشعار ممارسة للمشتري في تاريخ الممارسة وفيما يتعلق به ،فإن المشتري

سيقوم بما يلي:

( )1شراء مبلغ العملة األولى من العملة األولى من البائع لتسليمه إلى المشتري في تاريخ التسوية،
( )2أن يدفع للبائع ،في تاريخ التسوية ،مبلغ العملة الثانية من العملة الثانية.
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 -2شرط الممارسة " :يتم الوفاء " بشرط الممارسة" فيما يتعلق بتاريخ الممارسة إذا كان السعر الفوري في
تاريخ الممارسة ،كما يحدده وكيل االحتساب ،أكبر من السعر اآلجل أو يعادله.
 -3شروط عامة
[ ]

تاريخ المعاملة:
المشتري:

[ الطرف أ]

البائع:

[الطرف ب]

تاريخ (تواريخ) الممارسة:

التاريخ الذي يقع [في ] [ /أيام عمل قبل] تاريخ التسوية

تاريخ التسوية:

[

العملة األولى:

[ ]

العملة الثانية:
مبلغ العملة الثانية:

] [مع مراعاة التعديل وفقا [لطريقة يوم العمل التالي /التالي المعدل/

السابق]

مبلغ العملة األولى:

()10

()11

[ ]

()12

[ ]
[ ]

()13

( )10مالحظة :جيس حتييي شكي يطمبق اتصيخ لنممصرة لمم هو مفلوص ع يع مل لاهي لشطذر ب ذن لشاالقذة .ع ذى لألطذرل أن أت ذه صالع ذمص مذم ذل
أيضذم جيذس أن ي ذع مل
لمنيف هفمك أن شر و أ رى ضر صية مل ضوء ر طة ل لمص لنرلن (ع ى ر ي لنثم م ال لشللو أن اتصيخ لنممصرة ً
يو هو يو عم حم ي) .جيس أن ال يكون اتصيخ لش سوية ألثر م يومي عم باي اتصيخ لنممصرة .
()11لشليغة باب أقولس شيسيف ضر صية ذل لمن ري م لايي لولصيخ لش سوية ق ً م شطري ة يو لشام لش ميل لناي  ,لمم هو مفلوص ع يع حتيف لشص رة .2-4

( )12ن لشام ة لأل م غ لشام ة لأل
لاهي لشطر (ب) ذن لشاالقة.
( )13ن لشام ذذة لشثمنيذذة م ذذغ لشام ذذة لشثمنيذذة هذذي لشام ذذة لن ذذغ لشذذهن رذذي م لسذ يمع ش ذذمئع .رذ كون هذذه "لشام ذذة لأل "
لشطر (ب) ذن لشاالقة.

هي لشام ذة لن ذغ لشذهن رذي م شذرلؤ مذ ق ذ لنرذلن .رذ كون هذه "لشام ذة لشثمنيذة"
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"م ذغ لشام ذة لشثمنيذة " مل

"م ذذغ لشام ذذة لأل

" مل لاهذذي

السعر اآلجل:

[ ]

أيام عمل:

[ ]

()14

طريقة يوم العمل:
وكيل الحساب:

[ ]

()15

[ ]

 -4بيانات الحساب
الحساب (الحسابات) إلجراء المدفوعات للمشتري] [ :
الحساب (الحسابات) إلجراء المدفوعات للبائع] [ :
 -5المكاتب
(أ) مكتب المشتري التفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة موثقة وفقا لهذا التعهد وكل معاملة
يتم إبرامها وفقا لها هو [ ] ،و

(ب)

مكتب البائع التفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة موثقة وفقا لهذا التعهد وكل معاملة

يتم إبرامها وفقا لها هو [ ] ،و
واشهادا بذلك ،فقد تم توقيع هذا التعهد كسند

()16

من قبل المشتري وسيتم تسليمه ،وقد تم بموجبه

تسليمه ،في اليوم المذكور أعاله.
ثم التوقيع عليه كسند من قبل
(المشتري)
()14ي م لش ا ري عفع لم غ لشام ة لشثمنية شك حية لحية م لشام ة لأل .
()15يرجى د م طري ة يو لشام لش مب ة ش ط يق -ش ي ضع لش امصيف لنوحية مل لشص رة  7 -6م لشرر و لألحكم لشرئيسية ش وقمية م ل س أرذامص
لشلر .
( )16ش ي لضماب باض لشليغ لفممذج م مربامم لش وقيذع مل هذهل لش اهذي شكفهذم شيسذيف شذمم ة حلذرية مذ مسذئوشية لألطذرل لش الذي مذ أن لشلذيغة
لنفمر ة م مربع لش وقيع قي لر خيلمهم م ق لنرلن.
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والذي يتصرف من خالل (يرجى إدخال اسم
المفوض بالتوقيع أصوليا (أسماء المفوضين بالتوقيع أصوليا))
__________
__________
(ربما يكون من المطلوب توقيع ثان أو أكثر)
أو
تم التوقيع عليه كسند من قبل (المشتري)
 ........توقيع عضو مجلس اإلدارة
...............اسم عضو مجلس اإلدارة
...............توقيع عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
...............اسم عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
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إقرار
()17

يقر البائع بموجبه ويوافق على شروط هذا التعهد من خالل التوقيع عليه كسند

وسيتم تسليمه ،وقد تم

تسليمه ،في اليوم المذكور أعاله.
ثم التوقيع عليه كسند من قبل
(البائع)
والذي يتصرف من خالل (يرجى إدخال اسم المفوض بالتوقيع أصوليا (أسماء المفوضين بالتوقيع أصوليا)
_________
__________

(ربما يكون من المطلوب توقيع ثان أو أكثر)
أو
تم التوقيع عليه كسند من قبل (البائع)

 ........توقيع عضو مجلس اإلدارة
...............اسم عضو مجلس اإلدارة
...............توقيع عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
...............اسم عضو مجلس اإلدارة /السكرتير

()17ش ي لضماب باذض لشلذيغ لفمذمذج مذ مرباذمم لش وقيذع مل هذهل لش اهذي شكفهذم شيسذيف شذمم ة حلذرية مذ مسذئوشية لألطذرل لش الذي مذ أن لشلذيغة
لنفمر ة م مربع لش وقيع قي لر خيلمهم م ق لش مئع.
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الملحق 2
صيغة تعهد الطرف ب
[األوراق الرسمية للطرف ب ،مقدم التعهد]
إلى"( ] [ :البائع")
[يرجى إدخال التاريخ]
نشير إلى الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب

أسعار الصرف) المبرمة بينكم وبيننا [التاريخ] ("الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعدين المنفصلين

بالصرف في المستقبل ") .وما لم يقتض السياق خالف ذلك ،تكون للتعابير المكتوبة بخط كبير في هذا
التعهد ،وغير المعرفة هنا ،نفس المعاني الواردة في الشروط واألحكام الرئيسة للصرف األجنبي اإلسالمي

اآلجل (وقاية من تقلب أسعار الصرف).

وي َش ِّّكل هذا التعهد ،باإلضافة إلى الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة الوعد بالصرف في المستقبل " ،تأكيد
شروط معاملة مستقبلية مخصصة "DFTكما هو مشار إليها  ،جزءا ومكمال وخاضعا لالتفاقية التحوط
الرئيسة.
 -1التعهد :يتعهد المشتري ،من طرف واحد ،وبشكل غير قابل لإللغاء وبدون شرط ،بموجبه تجاه البائع،
فيما يتعلق بتاريخ التسوية ،أنه إذا:
( )1تم الوفاء بشرط ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة ،و
( )2قام البائع بتسليم المشتري إشعار ممارسة في تاريخ الممارسة وفيما يتعلق به،
فإن المشتري سيقوم بما يلي:
(أ)

شراء مبلغ العملة األولى من العملة األولى من البائع لتسليمه إلى المشتري في

تاريخ التسوية،
(ب)

دفع مبلغ العملة الثانية من العملة الثانية للبائع في تاريخ التسوية المذكور.
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 - 2شرط الممارسة " :يتم الوفاء "بشرط الممارسة" فيما يتعلق بتاريخ الممارسة إذا كان السعر اآلجل،
كما يحدده وكيل االحتساب ،أقل من السعر الفوري في تاريخ الممارسة.

 - 3شروط عامة
تاريخ المعاملة:

[ ]

المشتري:

[ الطرف ب]

البائع:

[الطرف أ]

تاريخ (تواريخ) الممارسة :التاريخ الذي يقع [في ] [ /أيام عمل قبل] تاريخ التسوية
تاريخ التسوية:

[

العملة األولى:

[ ]

مبلغ العملة األولى:

[ ]

العملة الثانية:

[ ]

مبلغ العملة الثانية:

[ ]

()21

السعر اآلجل:

[ ]

()22

السابق]

()19

()18

] [مع مراعاة التعديل وفقا [لطريقة يوم العمل التالي /التالي المعدل/

()20

( )18مالحظة :جيس حتييي شكي يطمبق اتصيخ لنممصرة لمم هو مفلوص ع يع مل لاهي لشطر ( أ) ذن لشاالقذة .ع ذى لألطذرل أن أت ذه صالع ذمص مذم ذل
أيضذم جيذس أن ي ذع مل
لمنيف هفمك أن شر و أ رى ضر صية مل ضوء ر طة ل لمص لنرلن (ع ى ر ي لنثم م ال لشللو أن اتصيخ لنممصرة ً
يو هو يو عم حم ي) .جيس أن ال يكون اتصيخ لش سوية ألثر م يومي عم باي اتصيخ لنممصرة.
( )19لشليغة باب أقولس شيسيف ضر صية ذل لمن ري م لايي لولصيخ لش سوية ق ً م شطري ة يو لشام لش ميل لناي .
( )20ن لشام ذة لأل م ذغ لشام ذذة لأل هذو لشام ذذة لن ذغ لشذذهن رذي م شذرلؤ مذ ق ذ لنرذلن .رذذيكون هذهل "لشام ذذة لشثمنيذة" "م ذذغ لشام ذة لشثمنيذذة" مل
لاهي لشطر (أ) ذن لشاالقة.
( )21ن لشام ذذة لشثمنيذذة م ذذغ لشام ذذة لشثمنيذذة هذذو لشام ذذة لن ذذغ لشذذهن رذذي م لسذ يمع ش ذذمئع .رذذيكون هذذهل "لشام ذذة لأل "
لشطر أ ذن لشاالقة.
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"م ذذغ لشام ذذة لأل

" مل لاهذذي

أيام عمل:

[ ]

طريقة يوم العمل:

[ ]

()23

وكيل الحساب] [ :
تعهد الطرف ذي العالقة أ ] [ :
 - 4بيانات الحساب
الحساب (الحسابات) إلجراء المدفوعات للمشتري] [ :
الحساب (الحسابات) إلجراء المدفوعات للبائع] [ :
 - 5المكاتب
(أ)

مكتب المشتري التفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة موثقة وفقا لهذا التعهد وكل

(ب)

مكتب البائع التفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة موثقة وفقا لهذا التعهد وكل معاملة

معاملة يتم إبرامها وفقا لها هو [ ] ،و
يتم إب ارمها وفقا لها هو [ ] ،و

واشهادا بذلك ،فقد تم توقيع هذا التعهد كسند

()24

من قبل المشتري وسيتم تسليمه ،وقد تم بموجبه

تسليمه ،في اليوم المذكور أعاله.
ثم التوقيع عليه كسند من قبل
(المشتري)
والذي يتصرف من خالل [يرجى إدخال اسم المفوض بالتوقيع أصوليا (أسماء المفوضين بالتوقيع أصوليا)]
( )22ري م لش ا ري عفع لم غ لشام ة لشثمنية شك حية لحية م لشام ة لأل .
( )23يرجذى د ذذم طري ذذة يذذو لشام ذ لش مب ذذة ش ط يذذق -ش ذذي ضذذع لش اذذمصيف لنوحذذية مل لشص ذذرة  7 -6مذ لشرذذر و لألحكذذم لشرئيسذذية ش وقميذذة مذ ل ذذس
أرامص لشلر .
( )24ش ي لضماب باض لشليغ لفممذج م مربامم لش وقيذع مل هذهل لش اهذي شكفهذم شيسذيف شذمم ة حلذرية مذ مسذئوشية لألطذرل لش الذي مذ أن لشلذيغة
لنفمر ة م مربع لش وقيع قي لر خيلمهم م ق لنرلن.
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__________
__________
(ربما يكون من المطلوب توقيع ثان أو أكثر)
أو
تم التوقيع عليه كسند من قبل (المشتري)
 ........توقيع عضو مجلس اإلدارة
...............اسم عضو مجلس اإلدارة
...............توقيع عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
...............اسم عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
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إقرار
()25

يقر البائع بموجبه ويوافق على شروط هذا التعهد من خالل التوقيع عليه كسند

وسيتم تسليمه ،وقد تم

تسليمه ،في اليوم المذكور أعاله.
ثم التوقيع عليه من قبل
(البائع)
والذي يتصرف من خالل [يرجى إدخال اسم المفوض بالتوقيع أصوليا (أسماء المفوضين بالتوقيع أصوليا)]
__________
__________
(ربما يكون من المطلوب توقيع ثان أو أكثر)
أو
تم التوقيع عليه كسند من قبل (البائع)
 ........توقيع عضو مجلس اإلدارة
...............اسم عضو مجلس اإلدارة
...............توقيع عضو مجلس اإلدارة /السكرتير
...............اسم عضو مجلس اإلدارة /السكرتير

( )25ش ي لضماب باض لشليغ لفممذج م مربامم لش وقيذع مل هذهل لش اهذي شكفهذم شيسذيف شذمم ة حلذرية مذ مسذئوشية لألطذرل لش الذي مذ أن لشلذيغة
لنفمر ة م مربع لش وقيع قي لر خيلمهم م ق لش مئع.
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الملحق 3
صيغة إشعار ممارسة
[األوراق الرسمية للبائع مستلم التعهد]
إلى"( ] [ :المشتري")
نشير إلى تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة المبرمة بينكم وبيننا المؤرخ [التاريخ]

()26

("تأكيد شروط

معاملة مستقبلية مخصصة )" DFTوالذي يكمل اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات

اعتبار من [التاريخ]
ا
(التحوطات) /السوق المالية اإلسالمية الدولية ويشكل جزءأ منها ويخضع لها والمؤرخ
والمعدل وتتم اإلضافة إليه من وقت آلخر ،بيننا وبينكم ("االتفاقية").
وما لم يقتض السياق خالف ذلك ،تكون للتعابير المكتوبة بخط كبير في إشعار الممارسة ،وغير المعرفة هنا،
نفس المعاني الواردة في تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة.

يؤكد البائع بموجبه تجاه المشتري ما يلي:
( )1أن الموقع أدناه هو المفوض أصوليا لتوقيع وتسليم إشعار الممارسة نيابة عن البائع،
( )2أن البائع يمارس بموجبه التعهد فيما يتعلق بتاريخ الممارسة المحدد أدناه وبناء على ذلك ،فإن المشتري
عليه بموجبه ،في تاريخ التسوية ،شراء مبلغ العملة األولى من العملة األولى من البائع وذلك مقابل مبلغ

العملة الثانية من العملة الثانية بالشروط التالية:
(أ) تاريخ الممارسة] [ :

(ب) العملة األولى ومبلغ العملة األولى [ ]
(ج) العملة الثانية ومبلغ العملة الثانية] [ :
(د) تاريخ التسوية] [ :

()26جيس أن ي طمبق ههل لش مصيخ مع اتصيخ لش اهي ذن لشاالقة.
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( )3مرفق طيه نسختان من العرض والقبول لتسجيل المعاملة المذكورة أعاله والتي على المشتري أن يقوم
بترتيبها والتوقيع عليها وليتم بعد ذلك إعادة نسخة موقعة من هذا العرض والقبول إلينا في نفس اليوم

اعتبار من التاريخ الذي يكون فيه إشعار الممارسة ساري المفعول (وفقا للقسم  12من اتفاقية التحوط
ا
الرئيسة) (وسيمثل العرض والقبول "تأكيدا" ألغراض هذه االتفاقية).

(البائع)
تم التوقيع عليه من قبل .........
االسم........ :
الوظيفة...... :
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الملحق 4
صيغة عرض وقبول
العنوان
[األوراق الرسمية للبائع ،مستلم التعهد]
[التاريخ]
عرض وقبول
[اسم وعنوان المشتري]
تحية طيبة وبعد،
إن الغرض من هذا [الخطاب] (هذا "العرض والقبول") هو تأكيد الشروط واألحكام لمعاملة البيع المبرمة بيننا
("المعاملة" أو "هذه المعاملة") وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية معاملة مستقبلية مخصصة ثابتة من خالل
تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة المؤرخ [ ]

()27

("تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة").

وقد تم تضمين التعريفات والنصوص الواردة في تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة في هذا العرض

والقبول.

ويمثل هذا العرض والقبول تأكيدا كما هو مشار إليه في اتفاقية التحوط الرئيسة لالتحاد الدولي للمقايضات

والمشتقات(التحوطات) /السوق المالية اإلسالمية الدولية ويكملها ويشكل جزءأ منها ويخضع لها والمؤرخة

اعتبار من [التاريخ] والمعدلة وتتم اإلضافة إليها من وقت آلخر("االتفاقية") ،بين [اسم الطرف أ] ("الطرف أ")
ا
و[اسم الطرف ب] ("الطرف ب") .وتحكم جميع النصوص الواردة في اإلتفاقية هذا العرض والقبول.
ووفقا التفاقية شروط معاملة مستقبلية مخصصة ثابتة بموجب تأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة ،فإن

البائع قد قام بتسليم المشتري إشعار ممارسة مؤرخ [

] ("إشعار الممارسة") وقدم المشتري للبائع تعهدا

والذي بموجبه تعهد المشتري بأن يشتري من البائع مبلغ العملة األولى للعملة األولى بمبلغ العملة الثانية

للعملة الثانية المحدد في إشعار الممارسة.

()27جيس أن ي طمبق ههل لش مصيخ مع اتصيخ لش اهي ذن لشاالقة.
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وفيما يلي شروط هذه المعاملة:
 - 1بيع العمالت
 1 -1يعرض البائع أن يبيع للمشتري مبلغ العملة األولى للعملة األولى مقابل دفع المشتري مبلغ العملة
الثانية للعملة الثانية ،في كل حالة ،في تاريخ التسوية ،حيث:
( )1العملة األولى ومبلغ العملة األولى هو [ ] ،و
( )2العملة الثانية ومبلغ العملة الثانية هو [ ].
 2 -1بعد قبول عرض البائع من قبل المشتري وفقا للفقرة  2 -7من الشروط واألحكام الرئيسة لمعاملة

الوعدين المنفصلين بالصرف في المستقبل (وقاية من تقلب أسعار الصرف) ،على البائع أن يحول

للمشتري مبلغ العملة األولى للعملة األولى وعلى المشتري أن يحول للبائع مبلغ العملة الثانية
للعملة الثانية ،في كل حالة ،في تاريخ التسوية.
 3 -1فيما يلي تفاصيل حساب المشتري والبائع:
[التفاصيل]
من أجل قبول عرض البائع بإبرام معاملة البيع ،يجوز للمشتري أن يقوم بتبليغ ذلك إلى البائع من

خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني وذلك على العنوان التالي:
رقم الهاتف] [ :
البريد اإللكتروني] [ :
عناية] [ :

وباإلضافة إلى ذلك ،يرجى تأكيد أن ما ذكر أعاله يحدد شروط المعاملة من خالل توقيع هذا التأكيد
والنسخة المرفقة والتي تم إرفاقها لهذا الغرض واعادة نسخة أصلية موقعة إلينا وذلك كما هو مطلوب

وفقا لتأكيد شروط معاملة مستقبلية مخصصة.
[البائع]
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تم التوقيع عليه من قبل
___________
االسم........ :
الوظيفة...... :

[المشتري]
تم التوقيع عليه بالمقابل
من قبل:
___________
االسم........ :
الوظيفة...... :
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