التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولً
اتفاقٌة
ّ
للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة
على المستخدمٌن لهذا المستند أن ٌالحظوا أنه عند إبرام صفقات أو اتفاقٌات شروط
صفقات مستقبلٌة مخصصة بموجب اتفاقٌة التحوّ ط الربٌسٌة هذه لالتحاد الدولً
للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة أو ترتٌبات دعم ابتمان فٌما ٌتعلق
بها ،فإن علٌهم أوالً اتخاذ كافة اإلجراءات للتأكد من التطابق الشرعً لهذه الصفقات أو
اتفاقٌات صفقات مستقبلٌة مخصصة أو ترتٌبات دعم ابتمان ،وذلك حسب الحالة،
والتطابق الشرعً لهذه الصفقات أو اتفاقٌات شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة أو
ترتٌبات دعم ابتمان ،وذلك حسب الحالة ،عند استخدامها مع اتفاقٌة التحوط الربٌسٌة
لالتحاد الدولٌة للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة .وعلى
المستخدمٌن الذٌن ٌقومون بإجراء أي تعدٌل أو إضافة على اتفاقٌة التحوط الربٌسٌة
لالتحاد الدولٌة للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة (سواء من خالل
الجزء  6من الجدول أو خالفه) أٌضا ً أوالً اتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة لالطمبنان
بالنسبة لموافقة هذا التعدٌل أو اإلضافة مع أحكام ومبادئ الشرٌعة وتضمٌن هذا التعدٌل
أو اإلضافة فً اتفاقٌة التحوط الربٌسٌة لالتحاد الدولٌة للمقاٌضات والمشتقات /السوق
المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة.
ولم ٌتم تقدٌم موافقة شرعٌة من قبل هٌبة الرقابة الشرعٌة للسوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة
فٌما ٌتعلق بأٌة صفقات أو اتفاقٌات شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة أو ترتٌبات دعم
ابتمان أو أي تعدٌل أو إضافة على اتفاقٌة التحوّ ط الربٌسٌة هذه لالتحاد الدولً للمقاٌضات
والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة.
ونلفت انتباه مستخدمً هذا المستند إلى الهوامش الملحقة بهذا المستند والتً تقدم معلومات
تفسٌرٌة ولكنها ال تمثل جزءاً من اتفاقٌة التحوط الربٌسٌة لالتحاد الدولٌة للمقاٌضات
والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة نفسها.
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مسودة 2009/12/29
التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولً
اتفاقٌة
ّ
للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة
المؤرخة.....................................
ٌجوز لـ  ........الطرف (أ) و الطرف (ب) ،من وقت آلخر إبرام واحدة أو أكثر من
الصفقات ("وٌشار إلى كل منها "بالصفقة" التً تخضع أو ستخضع التفاقٌة التحوّ ط
الربٌسٌة هذه لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة،
والتً تشمل الجدول ("الجدول")( )1والمستندات واألدلة الثبوتٌة األخرى (وٌشار إلى كل
منها ("بالتأكٌد") والمتبادلة بٌن األطراف أو بخالفه سارٌة المفعول لغرض تأكٌد أو
إثبات هذه الصفقات(.)2
وٌشار التفاقٌة التحوّ ط الربٌسٌة هذه لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة
اإلسالمٌة الدولٌة والجدول معا ً ("باالتفاقٌة الرئٌسٌة") هذه.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه ٌجوز لألطراف من وقت آلخر االتفاق (تكون المستندات
واألدلة المؤكدة األخرى المتبادلة بٌن األطراف أو بخالفه السارٌة المفعول لغرض تأكٌد
أو إثبات هذه االتفاقٌة وهً "تأكٌد شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة" بٌنما تكون كل
اتفاقٌة من هذه االتفاقٌات ("اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة") وتكون شروط
الصفقات األخرى والتً تكون فً كل حالة ( )1إما صفقة من خالل اتفاقٌة شروط
صفقات مستقبلٌة مخصصة تتفق األطراف على إبرامها بٌنها فً المستقبل بموجب
االتفاقٌة الربٌسٌة هذه أو ( )2صفقة والتً بموجب اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة ٌتعهد( )3طرف واحد )الطرف األول) تجاه اآلخر (الطرف الثانً) بإبرام هذه

()1

سيتضمن الجدول ،الموجود في نياية ىذا المستند ،تفاصيل األطراف وسيتضمن االتفاقية بين األطراف بشأن البنود التي تحددىا

االتفاقية الرئيسية وذلك كما سيتم االتفاق عميو أو اختياره بين األطراف وأية نصوص أخرى والتي توافق األطراف عمييا.
()2

ستكون الصفقات عمى سبيل المثال صفقات مرابحة مبرمة بين الطرفين .وستكون ىذه الصفقات المبرمة مجمعة.

() 3

عندما يتعيد طرف واحد بإبرام صفقة في المستقبل بناء عمى اختيار الطرف اآلخر ،فان ىذا التعيد يسمى الوعد .وتنص االتفاقية

عمى مجموعتين واضحتين منفصمتين من الوعد أو التعيد:
األول ىو وعد بالدخول في صفقات مستقبمية مخصصة .حٌث ٌتم فً العادة تضمٌن هذا الوعد فً تأكٌد شروط الصفقات المستقبلٌة
المخصصة المبرمة عند اتفاق األطراف على الشروط المحددة لتطبٌق الصفقة المستقبلٌة المخصصة المحددة،
أما الوعد اآلخر فهو الوعد بالدخول فً مساومة حٌث ٌبرم كل طرف وعداً بالدخول فً مساومة بموجب البند ( 2ىـ) من ىذه
االتفاقية الرئيسية.
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االتفاقٌة الربٌسٌة وذلك بناء على اختٌار الطرف الثانً فً تارٌخ مستقبلً وتسمى جمٌع
هذه الصفقات األخرى "صفقات مستقبلٌة مخصصة".
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وبناء على ذلك ،فإن األطراف توافق فٌما بٌنها على ما ٌلً:
 - 1التفسٌر
(أ) التعرٌفاتٌ :كون للشروط المعرفة فً البند ( )14وفً أماكن أخرى من
االتفاقٌة الربٌسٌة هذه نفس المعانً المحددة فٌها لغرض هذه االتفاقٌة
الربٌسٌة.
(ب) عدم االتساق واالنتظام :فً حالة وجود تعارض بٌن نصوص الجدول
والنصوص األخرى من هذه االتفاقٌة الربٌسٌة ،تكون الحجٌة للجدول.
وفً حالة وجود أي تعارض بٌن نصوص أي تأكٌد واالتفاقٌة الربٌسٌة هذه ،فان
التأكٌد تكون له الحجٌة لغرض الصفقة ذات العالقة.
وفً حالة وجود أي تعارض بٌن نصوص أي تأكٌد شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة واالتفاقٌة الربٌسٌة هذه ،فإن تأكٌد شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة
تكون لها الحجٌة لغرض اتفاقٌة شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة ذات
العالقة والصفقة المستقبلٌة المخصصة ذات العالقة.
(ج) اتفاقٌة منفردة :تشكل جمٌع الصفقات واتفاقٌات شروط الصفقات المستقبلٌة
المخصصة والصفقات المستقبلٌة المخصصة وذلك باالستناد إلى حقٌقة أن هذه
االتفاقٌة الربٌسٌة وجمٌع التأكٌدات وجمٌع تأكٌدات شروط الصفقات المستقبلٌة
المخصصة (واتفاقٌات شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة التً تثبتها)
اتفاقٌة منفردة بٌن األطراف (وٌشار إلٌها مجتمعة بهذه "االتفاقٌة") ،ولن
تدخل األطراف بخالفه فً أٌة صفقات أو اتفاقٌات شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة أو صفقات مستقبلٌة مخصصة.
(د) القوانٌن :ألغراض هذه االتفاقٌة ،فان أٌة إشارة إلى أي "قانون" أو
"قوانٌن" فً هذه االتفاقٌة ال تشمل اإلشارة إلى مبادئ وأحكام الشرٌعة
اإلسالمٌة.
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 - 2االلتزامـات
(أ) الشروط العامة
(ٌ )1قوم كل طرف بدفع كل مبلغ ،أو إجراء التسلٌم المحدد فً كل تأكٌد،
والذي ٌتم القٌام به من قبله وذلك مع مراعاة النصوص األخرى فً هذه
االتفاقٌة.
(ٌ )2قوم كل طرف بإبرام صفقة مستقبلٌة محددة وفقا ً ومع مراعاة شروط
اتفاقٌة شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة ذات العالقة وذلك مع
مراعاة النصوص األخرى فً هذه االتفاقٌة.
(ٌ )3تم إجراء المدفوعات بموجب هذه االتفاقٌة فً تارٌخ االستحقاق للقٌمة
فً ذلك التارٌخ فً مكان الحساب المحدد فً التأكٌد ذي الصلة أو بخالفه
وفقا ً لهذه االتفاقٌة وذلك بمبالغ قابلة للتحوٌل الحر وبالطرٌقة العادلة
للمدفوعات فً العملة المطلوبة .وعندما تكون عملٌة التسوٌة من خالل
التسلٌم (أي عدا عن الدفع) فان هذا التسلٌم ٌتم مقابل التسلم فً تارٌخ
االستحقاق بالطرٌقة العادٌة لاللتزام ذي الصلة وذلك ما لم ٌتم توضٌح
خالف ذلك فً التأكٌد ذي الصلة أو فً مكان آخر فً هذه االتفاقٌة.
(ٌ )4خضع كل التزام لكل طرف بموجب البند ( 2أ  )1لما ٌلً:
( )1الشرط المسبق وهو أنه لم تقع أٌة حادثة إخالل أو حادثة إخالل محتملة
فٌما ٌتعلق بالطرف اآلخر ولٌست مستمرة.
( )2الشرط المسبق وهو أنه لم ٌقع تارٌخ إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بالصفقة ذات
العالقة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة أو تم تخصٌصها فعلٌا.
( )3أن كل شرط آخر محدد فً هذه االتفاقٌة سٌكون شرطا ً مسبقا ً لغرض
البند ( 2أ .)3
(ب) تغٌٌر الحسابٌ :جوز ألي طرف تغٌٌر حسابه الستالم الدفع أو التسلٌم
من خالل تقدٌم إشعار للطرف اآلخر على األقل قبل خمسة أٌام عمل محلٌة
من تارٌخ التسوٌة المحدد للدفع أو التسلٌم الذي ٌنطبق علٌه هذا التغٌٌر وذلك
ما لم ٌقدم هذا الطرف اآلخر إشعاراً فً الوقت المناسب باعتراض معقول
على هذا التغٌٌر.
(ج) مقاصة المدفوعات :إذا كانت فً أي تارٌخ مبالغ بخالفه مستحقة للدفع:
( )1بنفس العملة ،و
( )2فٌما ٌتعلق بنفس الصفقة.
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من قبل كل طرف للطرف اآلخر ،فإنه فً هذا التارٌخٌ ،تم الوفاء تلقابٌا ً
بالتزام كل طرف بإجراء الدفع لهذا المبلغ واإلبراء منه وإذا كان المبلغ
اإلجمالً الذي كان سٌصبح بخالفه مستحق الدفع من قبل طرف واحد ٌتجاوز
المبلغ اإلجمالً الذي كان سٌصبح مستحق الدفع من قبل الطرف اآلخر ،فإنه
ٌتم استبداله من خالل التزام من قبل الطرف الذي كان المبلغ اإلجمالً
سٌصبح مستحق الدفع بدفع الطرف اآلخر مبلغ الزٌادة بٌن المبلغ اإلجمالً
األكبر والمبلغ اإلجمالً األصغر.
وٌجوز لألطراف أن تقرر فٌما ٌتعلق بصفقتٌن أو أكثر تحدٌد مبلغ صاف
والتزام بالدفع وذلك فٌما ٌتعلق بجمٌع المبالغ المستحقة فً نفس التارٌخ بنفس
العملة فٌما ٌتعلق بهذه الصفقات ،وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت هذه المبالغ
مستحقة الدفع فٌما ٌتعلق بنفس الصفقة.
وٌجوز القٌام باالختٌار من خالل الجدول أو أي تأكٌد وذلك من خالل تحدٌد
أن "محاصة دفعات الصفقة المتعددة" تنطبق على الصفقات المحددة على أنها
تخضع لالختٌار (وفً هذه الحالة لن ٌنطبق البند ( )2أعاله على هذه
الصفقات).
وإذا كانت تصفٌة دفعات الصفقة المتعددة قابلة للتطبٌق على الصفقات ،فإنها
ستنطبق على هذه الصفقات (اعتباراً من تارٌخ البدء المحدد فً الجدول ،أو
فً هذا التأكٌد ،أو إذا لم ٌتم تحدٌد تارٌخ البدء فً الجدول أو فً هذا التأكٌد)
تارٌخ البدء المتفق علٌه بخالفه من قبل األطراف كتابة.
وٌجوز إجراء هذا االختٌار بشكل منفصل لمجموعات مختلفة من الصفقات
وٌنطبق بشكل منفصل على هذا التزاوج للمكاتب والتً من خاللها تقوم
األطراف بإجراء مدفوعات أو القٌام بعملٌات تسلٌم.
(د) الخصم أو احتجاز الضرٌبة
( )1إضافة المبالغ :تتم جمٌع المدفوعات بموجب هذه االتفاقٌة بدون أي
خصم أو احتجاز على حساب أٌة ضرٌبة وذلك ما لم ٌكن هذا الخصم أو
االحتجاز مطلوبا ً وفقا ً ألي قانون واجب التطبٌق ،وذلك كما هو معدل
بموجب ممارسات أٌة سلطة إٌرادات حكومٌة تكون سارٌة المفعول فً
ذلك الوقت .وإذا كان من المطلوب على طرف إجراء خصم أو احتجاز،
فان هذا الطرف (" )"Xعلٌه أن ٌقوم بما ٌلً:
 )1إشعار الطرف اآلخر (" )"Yفوراً بهذا االشتراط،
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 )2أن ٌدفع للسلطات المعنٌة كامل المبلغ المطلوب خصمه أو احتجازه
(بما فً ذلك كامل المبلغ المطلوب خصمه أو احتجازه من أي مبلغ
إضافً مدفوع من قبل  Xإلى  Yبموجب هذا البند ( 2د) وذلك فور
تقرٌر أن هذا الخصم أو االحتجاز مطلوب أو استالم إشعار بأن هذا
المبلغ قد تم فرضه على الطرف  ،Yأٌهما ٌقع أوالً،
 )3أن ٌقوم فوراً بإرسال إٌصال رسمً إلى الطرف ( Yأو نسخة
مصدقة) أو مستندات أخرى مقبولة بشكل معقول لدى الطرف Y
تثبت هذا الدفع للسلطات المعنٌة ،و
 )4إذا كانت هذه الضرٌبة ضرٌبة قابلة للتعوٌض ،أن ٌدفع للطرف ،Y
باإلضافة إلى الدفع الذي ٌستحقه الطرف  Yبخالفه بموجب هذه
االتفاقٌة ،مبلغا ً إضافٌا ً كما هو ضروري للتأكد من أن المبلغ الصافً
الذي تم استالمه فعالً من قبل الطرف ( Yحراً وخالٌا ً من الضرابب
القابلة للتعوٌض ،سواء تم فرضها على الطرف  Xأو الطرف )Y
ٌعادل كامل المبلغ الذي كان الطرف  Yسٌقوم باستالمه لو لم ٌكن
هذا الخصم أو االحتجاز مطلوبا ً .ولكن الطرف  Xلن ٌكون مطلوبا ً
منه دفع أي مبلغ إضافً للطرف  Yوالذي لن ٌكون مفروضا ً دفعه
إلٌه لوال ما ٌلً:
(أ) عدم التزام الطرف  Yبأٌة اتفاقٌة واردة فً البند ( 4أ) ()1
أو ( 4أ) ( )3أو ( 4د) ،أو
(ب) عدم كون اإلقرار الذي تم تقدٌمه من قبل الطرف  Yبموجب
البند ( 3و) دقٌقا ً وصحٌحا ً ما لم ٌكن ذلك قد حدث لوال
حصول ما ٌلً )1( :أي إجراء تم اتخاذه من قبل سلطة
ضرٌبٌة أو دعوى تم تقدٌمها لدى محكمة ذات اختصاص
قضابً بعد إبرام صفقة أو ،فٌما ٌتعلق بصفقة مبرمة
بموجب اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة ،بعد إبرام
اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة (بغض النظر عمّا
إذا كان هذا اإلجراء قد تم اتخاذه أو تقدٌمه فٌما ٌتعلق بطرف
من أطراف هذه االتفاقٌة) أو ( )2تغٌٌر فً قانون الضرٌبة.
( )2االلتزام:
 )1إذا كان على الطرف  Xبموجب أي قانون واجب التطبٌق ،كما هو
معدل بموجب ممارسات أٌة سلطة إٌرادات ضرٌبٌة مختصة ،أن
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ٌقوم بأي خصم أو احتجاز والذي فٌما ٌتعلق به لن ٌكون مطلوبا ً من
الطرف  Xدفع مبلغ إضافً للطرف  Yبموجب البند ( 2د) ()1
(،)4
 )2لم ٌقم الطرف  Xبهذا الخصم أو االحتجاز ،و
 )3تم فرض التزام ناتج عن هذه الضرٌبة على الطرف  Xمباشرة،
فانه فً هذه الحالة ،باستثناء ما إذا قام فٌه الطرف  Yبالوفاء أو ٌقوم
بالوفاء أو ٌقوم بالوفاء بااللتزام الناتج عن هذه الضرٌبة على الطرف
 Yأن ٌدفع فوراً إلى الطرف  Xمبلغ هذا االلتزام (بما فً ذلك أي
التزام أو غرامات مرتبطة به فقط إذا لم ٌلتزم الطرف  Yبااللتزام
بأٌة اتفاقٌة واردة فً البند ( 4أ) (( 4 ،)1أ) ( )3أو ( 4د) أو لم ٌقم
بتنفٌذها.
(هـ) الوعد بالدخول فً مساومة(ٌ )4تعهد كل طرف بموجبه بالدخول فً صفقة
شراء بالشروط وفً الظروف المحددة فً البند ( 6و) (.)5

()4

تنص ىذه االتفاقية الرئيسية عمى مجموعتين واضحتين منفصمتين من الوعد أو التعيد:

األول ىو وعد بالدخول في صفقات مستقبمية مخصصة.
أما الوعد اآلخر فيو الوعد بالدخول في مساومة حيث يبرم كل طرف وعداً بالدخول في مساومة بموجب البند ( 2ىـ) من ىذه

االتفاقية الرئيسية .يرجى كذلك مراجعة اليامش ( )3أعاله.
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 - 3اإلقرارات
ٌقدم كل طرف التعهدات الواردة فً البنود ( /3أ ،ب ،ج ،د ،هـ ،و ،ح ،ط ) ،وإذا
تم تحدٌد ذلك فً الجدول على أنه ٌنطبق ،البند ( 3ز) للطرف اآلخر (وهً
اإلقرارات التً ستعتبر بأنه قد تم تكرارها من قبل كل طرف فً كل تارٌخ ٌتم
فٌه إبرام صفقة وفً كل تارٌخ ٌتم فٌه إبرام اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة
مخصصة وفً حالة اإلقرارات الواردة فً البند ( 3و) فً جمٌع األوقات وذلك
حتى انتهاء هذه االتفاقٌة).
وإذا تم تحدٌد أي "إقرار إضافً" فً الجدول أو أي تأكٌد شروط صفقة مستقبلٌة
مخصصة على أنه ٌنطبق ،فان الطرف أو األطراف المحددة بالنسبة لهذا اإلقرار
اإلضافً علٌهم القٌام بهذا اإلقرار اإلضافً ،وإذا كان ذلك قابالً للتطبٌق ،تعتبر
بأنها قد قامت بتكرار هذا اإلقرار اإلضافً فً الوقت أو األوقات المحددة لهذا
اإلقرار اإلضافً.
(أ) اإلقرارات األساسٌة
ً
ً
()1الوضع :أنه منظم أصولٌا وقابم فعال بموجب قوانٌن سلطة اختصاص
تنظٌمٌة أو تأسٌسٌة ،وكذلك ذو سمعة حسنة إذا كان ذلك ذا صلة بموجب
هذه القوانٌن.
( )2الصالحٌات :أن لدٌه الصالحٌات الالزمة إلبرام هذه االتفاقٌة وأٌة
مستندات أخرى تتعلق بهذه االتفاقٌة والتً هو طرف فٌها وذلك لتسلٌم هذه
االتفاقٌة وأٌة مستندات أخرى تتعلق بهذه االتفاقٌة والمطلوب منه بموجب
هذه االتفاقٌة تسلٌمها والوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقٌة وبأٌة
التزامات بموجب أي مستند دعم ابتمان(ٌ )5كون طرفا ً فٌه وأنه قام باتخاذ
جمٌع اإلجراءات الضرورٌة لتفوٌض هذا اإلبرام والتسلٌم واألداء،
( )3عدم المخالفة أو التعارض :أي أن هذا اإلبرام والتسلٌم والتنفٌذ ال ٌمثل
مخالفة أو تعارضا ً مع أي قانون واجب التطبٌق علٌه ومع أي نص من
نصوص مستنداته التأسٌسٌة أو مع أي أمر أو حكم محكمة أو وكالة
حكومٌة قابلة للتطبٌق علٌه أو أي من أصوله أو قٌد تعاقدي ملزم له أو
ٌؤثر علٌه أو على أي من أصوله،

()5

من المتوقع أنو في الوقت المناسب سيتم إعداد مستندات دعم االئتمان من أجل مساعدة األطراف عمى إبرام صفقات واتفاقية شروط

صفقات مستقبمية مخصصة بموجب ىذه االتفاقية وذلك عمى أساس مضمون .ىذا وتحمل اإلشارات إلى (مستندات دعم االئتمان) إل
وجود المستقبمي ليذه المستندات.
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( )4الموافقات :أن جمٌع الموافقات الحكومٌة وغٌرها [بما فً ذلك الحصول
على أي إعالن أو قرار أو رأي أو تصدٌق آخر مشار إلٌه فً البند ( 3ج)
أدناه] والمطلوب الحصول علٌها من قبل طرف ما فٌما ٌتعلق بهذه
االتفاقٌة أو أي مستند دعم التزام ٌكون طرفا ً فٌه قد تم الحصول علٌها
وهً بكامل القوة واألثر وأن جمٌع شروط أي من هذه الموافقات قد تم
االلتزام بها ،و
( )5إلزامٌة االلتزام :أن التزامات أي طرف بموجب هذه االتفاقٌة وبموجب
أي مستند دعم ابتمان ٌكون طرفا ً فٌه تمثل التزاماته القانونٌة والصحٌحة
والسارٌة والملزمة والقابلة للتنفٌذ وفقا ً لشروط كل منها (مع مراعاة
قوانٌن اإلفالس وإعادة التنظٌم واإلعسار واالمتناع عن دفع الدٌون أو
قوانٌن مماثلة تتعلق بحقوق الدابنٌن بشكل عام  ،وبالنسبة لقابلٌة التنفٌذ،
تراع أٌضا ً المبادئ العادلة للتطبٌق العام (بغض النظر عمّا إذا كان التنفٌذ
قد تم تقدٌم طلب له من خالل إجراءات قضابٌة أو بموجب القانون).
(ب) غٌاب أحداث معٌنة :أنه لم تقع أٌة حادثة إخالل أو حادثة إخالل محتملة
أو ،حسب معرفة أي طرف ،أٌة حادثة إنهاء فٌما ٌتعلق به وأنها مستمرة وأنه
لن تقع مثل هذه الحادثة أو الظروف نتٌجة إلبرامه أو تنفٌذه اللتزاماته بموجب
هذه االتفاقٌة أو أي مستند دعم التزام هو طرف فٌه.
(ج) عدم وجود مقاضاة :أنه ال توجد دعوى أو إجراءات قضابٌة بموجب
القانون أو العدالة قابمة أو وشٌكة ضده أو ،حسب إطالعه ،من قبل أي من
مقدمً دعم ابتمانه أو من قبل هٌباته المحددة القابلة للتطبٌق أو قابمة أو
وشٌكة لدى أٌة محكمة أو هٌبة قضابٌة أو هٌبة حكومٌة أو وكالة أو مسبول أو
أي محكم والتً من شأنها أن تؤثر على قانونٌة أو نفاذ أو سرٌان أو قابلٌة
تنفٌذ هذه االتفاقٌة أو أي مستند دعم ابتمان لها والتً هو طرف فٌها أو تؤثر
على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقٌة أو مستند دعم االبتمان
المذكور.
(د) دقة المعلومات المخصصة :أن جمٌع المعلومات القابلة للتطبٌق المقدمة كتابة
من قبل أو بالنٌابة عن الطرف اآلخر ومحددة لغرض البند ( 3د) فً الجدول
هً ،وذلك كما بتارٌخ المعلومات صحٌحة ودقٌقة وشاملة من كل جانب
جوهري.
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(هـ)إشعار ضرٌبة من ٌقوم بالدفع :أن كل إشعار محدد فً الجدول على أنه قد تم
تقدٌمه من قبله لغرض هذا البند ( 3هـ) هو دقٌق وصحٌح.
(و) إقرار ضرٌبة من ٌتم الدفع له :أن كل إقرار محد ّد فً الجدول على أنه قد
تم تقدٌمه من قبله لغرض هذا البند ( 3و) هو دقٌق وصحٌح.
(ز) (التصرف باألصالة)  :أنه ٌبرم هذه االتفاقٌة ،بما فً ذلك كل صفقة وكل
اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة بصفته أصٌالً ولٌس وكٌالً ألي
شخص أو هٌبة وأنه عندما ٌقوم (الطرف ذو العالقة) بإبرام هذه االتفاقٌة أو
الصفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة من خالل وكٌل ،فإن
االلتزامات الناشبة بموجب هذه االتفاقٌة ،فٌما ٌتعلق بتلك الصفقة أو فٌما
ٌتعلق باتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة هً برغم ذلك التزامات
الطرف ذي الصلة نفسه (الموكل) ولٌست التزامات الوكٌل والذي من خالله
ٌقوم الطرف ذو العالقة (الموكل) بإبرام هذه االتفاقٌة أو الصفقة أو اتفاقٌة
شروط االتفاقٌة المستقبلٌة المخصصة هذه.
(ح) القناعة بالنسبة لاللتزام بالشرٌعة :بقدر ما ٌرغب ،أو ٌكون مطلوبا ً منه
ألي سبب إبرام هذه الصفقات أو االتفاقٌات والترتٌبات التً تلتزم أو تتفق
مع أحكام ومبادئ الشرٌعة ("الملتزم بالشرٌعة" أو "االلتزام بالشرٌعة")،
قام بإجراء تحقٌقه الخاص وطمأنة نفسه بالنسبة للتقٌد بمبادئ وأحكام
الشرٌعة اإلسالمٌة بالنسبة لكل صفقة واتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة
مخصصة مبرمة بموجب هذه االتفاقٌة وكل صفقة مستقبلٌة مخصصة سٌتم
إبرامها بموجب هذه االتفاقٌة وقام باتخاذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة لتأكٌد
أن هذه االتفاقٌة وكل صفقة وكل اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة
وكل صفقة مستقبلٌة مخصصة هً اتفاقٌة أو صفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة أو اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة والتً قد ٌقوم بإبرامها
متفقة مع أحكام الشرٌعة (بما فً ذلك الحصول على إعالن أو قرار أو رأي
أو تصدٌق آخر من المستشار الشرعً أو مجلس الرقابة الشرعٌة أو الهٌبة
المتعلقة به عند الضرورة).
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(ط) عدم االعتماد :أنه لم ٌعتمد على الطرف اآلخر ،سواء مباشرة أو غٌر
مباشرة ،على أي إعالن أو قرار أو رأي أو تصدٌق آخر أو مستند تم إعداده
من قبل أو نٌابة عن أو بناء على طلب الطرف اآلخر ألغراض تقرٌر أو
تأكٌد أن هذه االتفاقٌة وكل صفقة وكل اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة
مخصصة وكل اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة مبرمة هً متفقة مع أحكام
ومبادئ الشرٌعة.
 - 4االتفاقٌــات
أنه ،ما دام لدى أي طرف أو قد ٌكون لدٌه أي التزام بموجب هذه االتفاقٌة أو
بموجب أي مستند دعم التزام ٌكون طرفا ً فٌهٌ ،وافق كل طرف مع الطرف اآلخر
على:
(أ) تقدٌم معلومات محددة :أنه سٌقوم بتسلٌم الطرف اآلخر ،أو فً حاالت محددة
بموجب الفقرة الفرعٌة ( )3أعاله ،الحكومة أو السلطة الضرٌبٌة والتً قد
ٌطلبها الطرف اآلخر بشكل معقول:
( )1أٌة استمارات أو مستندات أو شهادات تتعلق بالضرٌبة المحددة فً الجدول
أو أي تأكٌد أو أي تأكٌد شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة،
( )2أٌة مستندات أخرى محددة فً الجدول وأي تأكٌد أو أٌة اتفاقٌة شروط
اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة ،و
( )3عند الطلب من قبل الطرف اآلخر ،أٌة استمارة أو مستند قد ٌكون مطلوبا ً
أو قد ٌتم طلبه بشكل معقول كتابة من أجل السماح للطرف اآلخر أو مقدم
دعم ابتمانه بإجراء دفع بموجب هذه االتفاقٌة أو أي مستند دعم ابتمان
بدون أي خصم أو احتجاز على حساب أو فٌما ٌتعلق بأٌة ضرٌبة أو هذا
الخصم أو االحتجاز بمعدل مخفض (مادام استكمال أو توقٌع أو تقدٌم هذه
االستمارة أو المستند لن ٌؤثر جوهرٌا ً على الوضع القانونً أو التجاري
للطرف المتسلم لهذا الطلب) ،وتكون هذه االستمارة أو المستند دقٌقا ً
ومستكمالً بطرٌقة مرضٌة بشكل معقول للطرف اآلخر وتقدٌمه وتسلٌمه
مع التصدٌق المطلوب بشكل معقول.
وفً كل حالة ٌجب التسلٌم فً موعد ال ٌتجاوز التارٌخ المح ّدد فً الجدول
أو فً التأكٌد أو فً تأكٌد شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة أو إذا لم ٌكن
أي منها محدداً بأسرع وقت ممكن عملٌا ً.

13

(ب) االحتفاظ بالتفوٌضات :أنه سٌقوم ببذل قصارى الجهود المعقولة للمحافظة
بكامل القوة واألثر على جمٌع الموافقات الخاصة بأٌة سلطة حكومٌة أو سلطة
أخرى والمطلوب الحصول علٌها من قبله فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة أو أي
مستند دعم ابتمان هو طرف فٌه وأنه سٌبذل قصارى الجهود المعقولة
للحصول على أي من الموافقات التً قد تكون ضرورٌة فً المستقبل.
(ج) االلتزام بالقوانٌن :أنه سٌلتزم من جمٌع الجوانب المادٌة بجمٌع القوانٌن
والقرارات التً قد ٌخضع لها إذا كان عدم االلتزام بذلك سٌؤدي إلى التأثٌر بصفة
جوهرٌة على قدرته على تنفٌذ التزاماته بموجب هذه االتفاقٌة أو أي مستند دعم
ابتمان هو طرف فٌه.
(د) اتفاقٌة الضرٌبة :أنه سٌقدم إشعاراً بكون أي إقرار تم تقدٌمه من قبله بموجب
البند ( 4و) دقٌقا ً وصحٌحا ً فوراً بمجرد علمه بهذا.
(هـ) دفع ضرٌبة الدمغة :مع مراعاة البند  11أدناه ،سٌقوم بدفع أٌة ضرٌبة دمغة
مفروضة أو واجبة علٌه أو فٌما ٌتعلق بإبرامه أو تنفٌذه لهذه االتفاقٌة من قبل
سلطة اختصاص ٌكون مؤسسا ً أو منظما ً أو مداراً أو ٌخضع للسٌطرة فٌها أو
ٌعتبر بأن له مركزاً فٌها أو حٌث ٌوجد مكتب ٌقوم بالتصرف من خالله لغرض
هذه االتفاقٌة ("سلطة اختصاص ضرٌبة الدمغة") ،وأنه سٌقوم بتعوٌض وحماٌة
الطرف اآلخر عن أٌة ضرٌبة دمغة مفروضة أو واجبة على الطرف اآلخر أو
فٌما ٌتعلق بإبرام الطرف اآلخر أو تنفٌذه لهذه االتفاقٌة من قبل جهة االختصاص
الضرٌبً والتً هً أٌضا ً لٌست سلطة اختصاص ضرٌبً فٌما ٌتعلق بالطرف
اآلخر.
 - 5حوادث اإلخالل
/5أ حوادث اإلخالل :أن وقوع أي من األحداث التالٌة ،فً أي وقت فٌما ٌتعلق
بطرف أو ،إن كانت قابلة للتطبٌق ،فٌما ٌتعلق بأي مقدم دعم ابتمان أو هذا
الطرف أو أٌة هٌبة محددة لهذا الطرفٌ ،مثل (مع مراعاة الفقرة ( 5ج) والفقرة
( 6ز) ( )3حادثة إخالل ("حادثة إخالل") فٌما ٌتعلق بهذا الطرف:
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( )1عدم الدفع أو التسلٌم:إن عدم دفع الطرف ألي مبلغ عند استحقاقه،
بموجب هذه االتفاقٌة أو تسلٌم بموجب البند ( 2أ) ( )1مطلوب القٌام
به من قبله إذا لم ٌتم إصالح عدم الدفع هذا فً أو قبل أول ٌوم عمل
محلً فً حالة هذا الدفع أو فً أول ٌوم عمل محلً فً حالة هذا
التسلٌم بعد ،فً كل حالة ،تقدٌم إشعار بهذا اإلخالل إلى الطرف،
( )2اإلخالل باالتفاقٌة ورفض االتفاقٌة ،عدم إبرام أٌة صفقة مستقبلٌة
مخصصة
 )1إنّ عدم التزام طرف أو عدم تنفٌذه ألٌة اتفاقٌة أو التزام مطلوب
االلتزام به أو تنفٌذه من قبل الطرف وفقا ً لهذه االتفاقٌة إذا لم ٌتم
إصالح عدم االلتزام بهذا خالل ٌ 33وما ً من تقدٌم إشعار بهذا
اإلخالل للطرف (عدا االلتزام بدفع أي مبلغ بموجب هذه االتفاقٌة
أو إجراء أي تسلٌم بموجب البند ( 2أ) ( )1أو التزام بإبرام صفقة
مستقبلٌة محددة بموجب البند ( 2أ) ( )1أو شروط اتفاقٌة شروط
اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة أو التزام بتقدٌم إشعار بحادثة إنهاء أو
أٌة اتفاقٌة أو التزام بموجب البند ( 4أ  4( ،)1أ  )3أو ( 4د)  ،أو
 )2إن الطرف قٌام طرف ما باإللغاء أو اإلبطال أو اإلنكار أو
الرفض ،كلٌا ً أو جزبٌاً ،أو تحدي صحة االتفاقٌة الربٌسٌة هذه
وأي تأكٌد مبرم من قبل الطرف أو أٌة صفقة ٌثبتها هذا التأكٌد أو
أٌة اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة أو تأكٌد شروط
اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة ذات الصلة والمبرمة من قبل الطرف
أو أي التزام من قبله ٌثبته تأكٌد شروط الصالحٌة لتنفٌذها أو
التصرف نٌابة عنه) ،أو
 )3عدم قٌام هذا الشخص بإبرام الصفقة المستقبلٌة المخصصة بما
ٌتفق مع شروط البند ( 2أ) ( )1أو أٌة اتفاقٌة شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة إذا لم ٌتم تدارك عدم القٌام هذا فً أو قبل أول
ٌوم عمل بعد تقدٌم هذا اإلخفاق للطرف.
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( )3اإلخالل بدعم االئتمان
 )1اإلخالل من قبل طرف ما أو من قبل أي مقدم دعم ابتمان لذلك
الطرف بااللتزام أو بتنفٌذ أٌة اتفاقٌة أو التزام ٌجب االلتزام به أو
تنفٌذه من قبله وفقا ً ألي مستند دعم التزام إذا كان هذا اإلخفاق
مستمراً بعد انتهاء فترة السماح القابلة للتطبٌق،
 )2االنتهاء أو اإلنهاء لمستند دعم االبتمان أو عدمه أو توقفه دعم
االبتمان  ،أو أي حصول أي مما سبق ألي ضمان أو مصلحة
ممنوحة من قبل هذا طرف ما أو من قبل مقدم دعم االبتمان
للطرف اآلخر بموجب أي مستند دعم ابتمان ،عن أو كونه لٌس
بكامل القوة واألثر لغرض هذه االتفاقٌة (فً كل حالة وفقا ً
لشروطها) قبل الوفاء بكافة التزامات هذا الطرف بموجب كل
صفقة والذي ٌتعلق بها مستند دعم االلتزام و/أو ،كما هو قابل
للتطبٌق ،بموجب اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة والتً
ٌتعلق بها مستند دعم االلتزام  ،وفً كل حالة بدون الموافقة
الكتابٌة للطرف اآلخر ،أو
 )3إلغاء أو اإلبطال أو اإلنكار أو الرفض لطرف ما أو مقدم دعم
االبتمان ،كلٌا ً أو جزبٌاً ،أو تحدٌه لصحة مستند دعم االبتمان (أو
اتخاذ أي إجراء مماثل من قبل أي شخص أو هٌبة تم تعٌٌنها أو
لدٌها الصالحٌة لتنفٌذه أو التصرف نٌابة عنه)،
( )4اإلقرار غٌر الصحٌح :وسواء فً ذلك أي إقرار تم تقدٌمه أو تكراره
أو اعتبر بأنه قد تم تقدٌمه أو إقراره من قبل الطرف أو أي مقدم دعم
ابتمان لهذا الطرف فً هذه االتفاقٌة أو تبٌن أن أي مستند دعم ابتمان
بأنه غٌر صحٌح أو مضلل فً أي جانب من الجوانب عند تقدٌمه أو
تكراره أو اعتبر بأنه قد تم تقدٌمه أو تكراره (عدا إقرار بموجب البند
( 3هـ) أو (و).
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( )5اإلخالل بموجب صفقة محددة :وهو إذا قام طرف ما ،أو أي مقدم
دعم ابتمان لهذا الطرف أو أٌة هٌبة محددة قابلة للتطبٌق لهذا الطرف
بأي مما ٌلً:
 )1بارتكاب إخالل بموجب صفقة محددة أو أٌة ترتٌبات دعم ابتمان
تتعلق بصفقة محددة ،وبعد منح األثر إلى أي اشتراط إشعار قابل
للتطبٌق أو فترة سماح،إذا كان ٌؤدي هذا اإلخالل إلى التصفٌة أو
إلى تعجٌل االلتزامات ،أو إلى إنهاء مبكر ،بموجب الصفقة
المحددة( ،عدا عن القٌام بعملٌة تسلٌم).
 )2بارتكاب إخالل ،بعد منح األثر إلى أي اشتراط إشعار قابل
للتطبٌق أو فترة سماح فً دفع أي مبلغ مستحق فً تارٌخ آخر
دفعة أو تارٌخ صرف أي مبلغ فً إنهاء مبكر لصفقة محددة (أو
إذا لم ٌكن هناك أي اشتراط إشعار قابل للتطبٌق أو فترة سماح،
واستمر هذا اإلخالل لمدة ال تقل عن ٌوم عمل محلً)،
 )3بارتكاب إخالل فً إجراء تسلٌم مستحق بموجب صفقة محددة أو
أٌة ترتٌبات دعم ابتمان تتعلق بصفقة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة (بما فً ذلك أي تسلٌم مستحق فً تارٌخ آخر تسلٌم
أو صرف) وبعد منح األثر ألي اشتراط إشعار ،قابل للتطبٌق أو
فترة سماحٌ ،ؤدي هذا اإلخالل إلى التصفٌة أو إلى تعجٌل
االلتزامات أو إلى إنهاء مبكر لجمٌع الصفقات المستحقة بموجب
مستندات قابلة للتطبٌق على تلك الصفقة المستقبلٌة المخصصة،
أو
 )4باإللغاء أو اإلبطال أو اإلنكار أو الرفض ،كلٌا ً أو جزبٌا ً ،أو
بالطعن فً صحة صفقة الصفقة المستقبلٌة المخصصة أو أي
ترتٌب دعم ابتمان ٌتعلق بصفقة الصفقة المستقبلٌة المخصصة
والتً هً ،فً أٌة حالة ،مؤكدة أو ثابتة بموجب مستند أو دلٌل
تأكٌدي آخر تم إبرامه أو تسلٌمه من قبل ذلك الطرف أو من قبل
مقدم دعم ابتمان أو هٌبة الصفقة المستقبلٌة المخصصة (أو اتخاذ
أي إجراء مماثل من قبل أي شخص أو هٌبة معٌنة أو لدٌها
الصالحٌة لتنفٌذه أو التصرف نٌابة عنه ).
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( )6اإلخالل المتقاطع :إذا تم تحدٌد "اإلخالل المتقاطع" فً الجدول على
أنه ٌنطبق على طرف ما أو على حدوث أو وجود ما ٌلً:
 )1اإلخالل أو حادثة اإلخالل أو وضع أو حادثة أخرى مشابهة
(مهما كان وصفها) فٌما ٌتعلق بذلك الطرف أو أي مقدم دعم
ابتمان لذلك الطرف أو أٌة هٌبة الصفقة المستقبلٌة المخصصة
قابلة للتطبٌق بموجب اتفاقٌة واحدة أو مستند أو أكثر ٌتعلق
بالتزامات معٌنة ألي منهم (منفردٌن أو مجتمعٌن) حٌث ٌكون
مجموع المبلغ والمبالغ المعادلة للمبلغ األصلً لهذه االتفاقٌات أو
المستندات ،سواء وحدها أو مع المبلغ ،إن وجد ،والمشار إلٌه فً
الفقرة  )2أدناه ال ٌقل عن المبلغ األقصى القابل للتطبٌق (والمحدد
فً الجدول والذي أدى إلى أن هذه االلتزامات الصفقة المستقبلٌة
المخصصة قد أصبحت أو ٌمكن أن تكون فً وقت إعالنها
مستحقة وواجبة الدفع بموجب هذه االتفاقٌة قبل أن ٌصبح بخالف
ذلك مستحق وواجب الدفع ،أو
 )2اإلخالل من قبل طرف ما أو من قبل مقدم دعم االبتمان أو هٌبة
الصفقة المستقبلٌة المخصصة أخرى (منفردٌن أو مجتمعٌن) فً
إجراء دفعة واحدة أو أكثر بموجب هذه االتفاقٌات أو المستندات
فً تارٌخ استحقاق الدفع (بعد منح األثر ألي اشتراط تقدٌم إشعار
واجب التطبٌق أو فترة سماح) بمبلغ إجمالً ،سواء وحده أو مع
المبلغ ،إن وجد ،والمشار إلٌه فً الفقرة  )1أعاله بما ال ٌقل عن
المبلغ األقصى القابل للتطبٌق.
( )7اإلفالس :إذا حدث ،بالنسبة ألي طرف أو مقدم دعم ابتمان لذلك
الطرف أو أٌة هٌبة الصفقة المستقبلٌة المخصصة قابلة للتطبٌق لهذا
الطرف أي مما ٌأتً:
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 )1أن تم حلّه (ماعدا نتٌجة التوحٌد أو الضم أو الدمج،
 )2أن أصبح معسراً أو غٌر قادر على دفع دٌونه أو عجز أو اعترف
كتابة بعدم قدرته بشكل عام على دفع دٌونه عند استحقاقها،
 )3قدم تنازالً عاما ً أو قام بإجراء أو توصل إلى ح ّل واحد واق من
اإلفالس مع أو لمصلحة دابنٌه،
( )4أ) أقام ،أو تمت إقامة دعوى قضابٌة ضده من قبل مراقب أو
مشرف أو مسبول مشابه لدٌه سلطة اختصاص أساسٌة خاصة
باإلعسار أو ر ّد االعتبار أو رقابٌة علٌه فً جهة اختصاص تأسٌسه
أو تنظٌمه أو جهة اختصاص مكتبه الربٌسً أو مكتبه الوطنً ،وذلك
الستصدار حكم باإلعسار أو أي إجراء مؤقت وفقا ً ألي قانون إفالس
أو إعسار أو أي قانون آخر مشابه ٌتعلق بحقوق الدابنٌن أو تقدٌم
التماس لحلّه أو تصفٌته من قبله أو من قبل هذا المراقب أو المشرف
أو المسبول المشابه ،أو (ب) تم تقدٌم دعوى قضابٌة ضده الستصدار
حكم باإلعسار أو اإلفالس أو أي تعوٌض آخر وفقا ً ألي قانون إفالس
أو إعسار أو أي قانون آخر أو تم تقدٌم التماس لحلّه أو تصفٌته وتم
تقدٌم هذه الدعوى أو االلتماس من قبل شخص أو هٌبة لٌست مذكورة
فً البند (أ) أعاله وأدى ذلك إمّا إلى  )1صدور حكم باإلعسار أو
اإلفالس أو تنفٌذ حكم بتعوٌض أو إصدار حكم بحلّه أو تصفٌته ،أو
 )2لم ٌتم إبراء ذمته أو إعفاؤه أو وقف اإلجراء ضده فً كل حالة
خالل ٌ 15وما ً من تقدٌم الدعوى أو االلتماس،
( )5تم صدور حكم بحلّه أو إدارته الرسمٌة أو تصفٌته (ماعدا
بغرض توحٌده أو ضمّه أو دمجه)،
ف مؤقت أو حارس
( )6حاول أو أصبح موضوع تعٌٌن مدٌر أو مص ٍ
أو حارس قضابً أو أمٌن أو أمٌن حفظ أو مسبول آخر مشابه له أو
لجمٌع أو للجزء األكبر أصوله،
( )7قام طرف مضمون بحٌازة جمٌع أو الجزء األكبر من أصوله أو
تم فرض حجز أو تنفٌذ أو حجز تحفظً أو مصادرة أو إجراء
قضابً آخر أو تم تقدٌم دعوى ضد جمٌع أو الجزء األكبر من أصوله
واستمر هذا الطرف المضمون فً هذه الحٌازة أو إذا لم ٌتم رفض أو
وقف تنفٌذ هذا اإلجراء خالل ٌ 15وما ً بعد ذلك،
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( )8تسبب فً حدوث أو خضع ألٌة حادثة والتً فٌما ٌتعلق بها
بموجب القوانٌن واجبة التطبٌق ألٌة سلطة اختصاص والتً كان أثر
مشابه ألٌة أحداث الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند من ()1
حتى ( )7أعاله (بما فً ذلك الفقرتٌن المذكورتٌن،
( )9اتخذ أي إجراء لمتابعة أو ٌدل على موافقته على أي من
التصرفات المذكورة أعاله،
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( )8الدمج بدون افتراض :قام طرف ما أو أي مقدم دعم ابتمان لهذا
الطرف بتوحٌد أو الضم أو االندماج مع أو قام بتحوٌل جمٌع أو
الجزء األكبر من أصوله أو قام بإعادة تنظٌم أو إعادة التأسٌس فً
هٌبة أخرى ،وفً وقت هذا التوحٌد أو الضم أو الدمج أو التحوٌل أو
إعادة التنظٌم أو إعادة التأسٌس وإعادة البناء:
 )1لم تقم الهٌبة الناتجة عن ذلك أو الباقٌة والمحول إلٌها بتحمل جمٌع
التزامات ذلك الطرف أو مقدم دعم االبتمان هذا بموجب هذه
االتفاقٌة أو أيّ مستند دعم ابتمان والتً كانت هً أو خلفاؤها
طرفا ً فٌها،
 )2لم تتوسع منافع أي مستند دعم ابتمان (بدون موافقة الطرف
اآلخر) لتشمل أداء هذه الهٌبة الناتجة أو الباقٌة أو المحول إلٌها
اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقٌة.
(ب  )4حوادث اإلنهاءٌ :مثل وقوع ،فً أي وقت ،فٌما ٌتعلق بطرف ،أو إن كان
قابالً للتطبٌق ،أي مقدم دعم ابتمان لذلك الطرف أو أٌة هٌبة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة لذلك الطرف ،أٌة حادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة أدناه (وذلك مع
مراعاة البند ( 5ج) عدم قانونٌة إذا تم تحدٌد الحادثة فً البند ( )1أدناه ،أو حادثة
قوى قاهرة إذا كانت الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند ( )2أدناه ،أو
حادثة ضرٌبة إذا كانت الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند ( )3أدناه،
أو حادثة ضرٌبة عند الدمج إذا كانت الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً
البند ( )4أدناه أو إذا تم تحدٌدها على أنها قابلة للتطبٌق ،حادثة ابتمان عند الدمج
إذا كانت الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة وفقا ً للبند ( )5أدناه أو حادثة إنهاء
إضافٌة إذا كانت الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة بموجب البند ( )6أدناه:
( )1عدم القانونٌة :بعد منح األثر ألي نصّ قابل للتطبٌق ،احتٌاطا ً
النقطاع أو تعوٌض محد ّد فً ،أو بموجب تأكٌد شروط ذي الصلة
االتفاقٌات المستقبلٌة المخصصة أو بموجبه أو فً مكان آخر من هذه
االتفاقٌة نتٌجة حادثة أو وضع (عدا أي إجراء ٌتم اتخاذه من قبل
طرف أو إذا كان قابالً للتطبٌق أي مقدم دعم ابتمان لهذا الطرف)
ٌحدث بعد الصفقة (أو ،فٌما ٌتعلق بصفة مبرمة بموجب اتفاقٌة
شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة)أو إبرام اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة ،أن
ٌتبٌن أنه غٌر قانونً بموجب أي قانون واجب التطبٌق (بما فً ذلك،
ولكن دون حصر ،قوانٌن أي بلد ٌكون فٌه أي دفع أو تسلٌم أو التزام
مطلوبا ً من قبل أي طرف أو من قبل أي مقدم دعم ابتمان ،وذلك
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حسب الحالة) فً أي ٌوم أو سٌكون غٌر قانونً إذا كان ذلك الدفع أو
التسلٌم أو االلتزام مطلوبا ً فً ذلك الوقت (فً كل حالة لٌس نتٌجة
إخالل من قبل الطرف بالبند ( 4ب):
( - 1أ) للمكتب الذي ممن خالله ٌقوم هذا الطرف (والذي سٌكون
الطرف المتأثر) بإجراء أو تسلم مدفوعات أو عملٌات تسلٌم فٌما
ٌتعلق بهذه الصفقة ألداء التزام مطلق أو طارئ للقٌام بالدفع أو
التسلٌم فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة لتسلم مبلغ أو إجراء تسلٌم فٌما
ٌتعلق بهذه الصفقة أو االلتزام بأي نص جوهري آخر فً هذه
االتفاقٌة ٌتعلق بهذه الصفقة ،أو (ب) للمكتب الذي من خالله ٌبرم
ذلك الطرف (والذي سٌكون الطرف المتأثر) أٌة صفقة مستقبلٌة
الصفقة المستقبلٌة المخصصة لتنفٌذ أي التزام بموجب اتفاقٌة
شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة ذات عالقة أو البند (/2أ)2/1/
إلبرام الصفقة المستقبلٌة المخصصة هذه أو لتنفٌذ أي التزام بالقٌام
بأي دفع أو تسلٌم أو استالم دفعة أو إجراء تسلٌم والذي سٌنشأ
بموجب إبرامه فً الصفقة المستقبلٌة المخصصة هذه أو االلتزام
بأي نصّ جوهري آخر من نصوص هذه االتفاقٌة والمتعلقة
باتفاقٌة شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة هذه أو الصفقة
المستقبلٌة المخصصة التً ستنشأ بموجب إبرامه فً الصفقة
المستقبلٌة المخصصة هذه،
 - 2لقٌام ذلك الطرف أو أي مقدم دعم ابتمان لذلك الطرف (والذي
سٌكون الطرف المتأثر) لتنفٌذ أي التزام مطلق أو طارئ إلجراء
دفع أو تسلٌم والذي ٌكون لذلك الطرف أو مقدم دعم االبتمان (أو
سٌكون له عند إبرام الصفقة مستقبلٌة المخصصة ذات العالقة)
بموجب أي مستند دعم ابتمان ٌتعلق بتلك الصفقة أو صفقة
مستقبلٌة مخصصة الستالم مبلغ أو تسلٌم بموجب مستند دعم
االبتمان هذا أو االلتزام بأي نص جوهري آخر لمستند عدم
االبتمان هذا،
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( )2حادثة القوى القاهرة :بعد منح أثر ألي نص واجب التطبٌقٌ ،حدث
احتٌاطا ً انقطاع أو تعوٌض محدد ،أو بموجب ،فً التأكٌد للصلة أو تأكٌد
الشروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة ذات الصلة أو فً مكان آخر من
هذه االتفاقٌة نتٌجة حادثة قوى قاهرة أو إجراء من قبل الدولة وذلك بعد
إبرام صفقة (أو ،فٌما ٌتعلق بصفقة تم إبرامها بموجب اتفاقٌة شروط
صفقات مستقبلٌة مخصصة أو اتفاقٌة الشروط الصفقات المستقبلٌة
المخصصة ذات العالقة) أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة،
فً أي ٌوم:
( )1أ) تم منع مكتب ذلك الطرف الذي من خالله ٌقوم طرف ما
(والذي سٌكون الطرف المتأثر) من إجراء أو تسلم مدفوعات أو
عملٌات تسلٌم فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة من تنفٌذ أي التزام مطلق أو
طارئ أو تسلٌم فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة أو من االلتزام بأي نص
جوهري من نصوص هذه االتفاقٌة ٌتعلق بهذه الصفقة (أو سٌكون
ممنوعا ً إذا كان هذا الدفع أو التسلٌم أو االلتزام مطلوبا ً فً ذلك
الٌوم) أو إذا أصبح غٌر ممكن أو غٌر عملً لهذا المكتب أن ٌقوم
بالتنفٌذ أو التسلم أو االلتزام (أو سٌكون مستحٌالً أو غٌر عملً
لهذا المكتب أن ٌقوم بهذا التنفٌذ أو التسلم أو االلتزام إذا كان هذا
الدفع أو التسلم أو االلتزام مطلوبا ً فً ذلك الٌوم) ،أو (ب) تم منع
المكتب الذي من خالله سٌبرم هذا الطرف (والذي سٌكون الطرف
المتأثر) صفقة مستقبلٌة مخصصة بموجب اتفاقٌة شروط الصفقات
المستقبلٌة المخصصة هذه أو البند ( 2أ) ( )2( )1من التقٌد بأي
التزام إلبرام الصفقة المستقبلٌة المخصصة هذه (أو إذا كان سٌتم
منعه من ذلك إذا كان من المطلوب إبرام الصفقة المستقبلٌة
المخصصة ذات العالقة فً ذلك الٌوم) أو سٌتم منع هذا المكتب
من تنفٌذ أي التزام مطلق أو طارئ إلجراء دفع أو تسلٌم أو استالم
دفعة للتقٌد بأي التزام جوهري آخر بموجب هذه االتفاقٌة فٌما
ٌتعلق بأٌة صفقة مستقبلٌة مخصصة فٌما لو تم إبرام تلك الصفقة
المستقبلٌة المخصصة فً ذلك الٌوم أو أصبح من المستحٌل أو
غٌر العملً لهذا المكتب التقٌد بهذا االلتزام (أو سٌكون من
المستحٌل أو غٌر العملً لهذا المكتب التقٌد بذلك إذا كان االلتزام
مطلوبا ً فً ذلك الٌوم) ،أو
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 )2تم منع ذلك الطرف (والذي سٌكون الطرف المتأثر) من إجراء أو
تسلم مدفوعات أو عملٌات تسلٌم فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة من تنفٌذ
أي التزام مطلق أو طارئ بإجراء دفع أو تسلٌم من قبل هذا
الطرف أو مقدم دعم االبتمان بموجب أي مستند دعم ابتمان ٌتعلق
بهذه الصفقة أو فٌما ٌتعلق بالصفقة المستقبلٌة المخصصة هذه فٌما
لو تم إبرامها فً ذلك الٌوم ،من تسلم مبلغ أو إجراء تسلٌم بموجب
مستند دعم ابتمان أو من االلتزام بأي نص جوهري آخر لمستند
دعم اإللتزام (أو سٌكون ممنوعا ً إذا كان هذا الدفع أو التسلٌم أو
االلتزام مطلوبا ً فً ذلك الٌوم) أو إذا أصبح غٌر ممكن أو غٌر
عملً لهذا المكتب أن ٌقوم بالتنفٌذ أو التسلم أو االلتزام (أو سٌكون
مستحٌالً أو غٌر عملً لهذا الطرف أن ٌقوم بهذا التنفٌذ أو
االستالم أو االلتزام إذا كان هذا الدفع أو التسلم أو االلتزام مطلوبا ً
فً ذلك الٌوم)،
ما دامت حادثة القوى القاهرة أو التصرف من قبل الدولة خارج
نطاق سٌطرة هذا المكتب ،أو هذا الطرف أو مقدم دعم االبتمان
هذا ،كما هو مناسب ،ولم ٌستطع هذا المكتب أو الطرف أو مقدم
دعم االبتمان ،بعد بذل جمٌع الجهود المعقولة (والتً لن تجعل من
هذا الطرف أو مقدم دعم الخدمة سٌتحمل خسارة ماعدا خسارة
غٌر جوهرٌة أو مصروفات تبعٌة ،التغلب على هذا المنع أو
االستحالة أو عدم اإلمكانٌة العملٌة،
( )3حادثة الضرٌبة :بسبب  )1أي إجراء ٌتم اتخاذه من قبل سلطة
ضرٌبٌة ،أو ٌتم اتخاذه لدى محكمة ذات اختصاص قضابً ،بعد إبرام
صفقة (أو فٌما ٌتعلق بصفقة مبرمة بموجب اتفاقٌة شروط صفقات
مستقبلٌة مخصصة أو اتفاقٌة شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة ذات
العالقة) أو إبرام اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة (فً كل حالة
بغض النظر عمّا إذا كان قد تم اتخاذ هذا اإلجراء أو تم تقدٌمه فٌما ٌتعلق
بطرف من أطراف هذه االتفاقٌة) ،أو  )2تغٌٌر فً قانون الضرٌبة ،فان
الطرف (الذي سٌكون الطرف المتأثر) فً حالة الصفقة سٌكون مطلوبا ً
منه ،أو إن هناك احتماالً كبٌراً بأ ّنه سٌكون مطلوبا ً منه ،فً تارٌخ
التسوٌة المحدد التالً أو ،فً حالة اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة سٌكون ،أو هناك احتمال كبٌر بأنه سٌكون ،فً حالة
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إبرام الصفقة المستقبلٌة المخصصة ذات العالقة ،فً أي تارٌخ دفع
بموجب هذه الصفقة (أ) أن ٌدفع للطرف اآلخر مبلغا ً إضافٌا ً فٌما ٌتعلق
بالضرٌبة القابلة للتعوٌض بموجب البند ( 2د) ( ،)4( )1أو (ب) تسلم
دفعة من المطلوب خصم مبلغ منها أو احتجازه لحساب ضرٌبة أو لم
ٌكون من المطلوب دفع مبلغ إضافً فٌما ٌتعلق بهذه الضرٌبة بموجب
البند ( 2د) (( )4( )1بسبب غٌر البند ( 2د) (( )4أ) أو (ب)،
( )4حادثة الضرٌبة عند الدمجٌ :كون الطرف ("الطرف المثقل
باألعباء") ،فً حالة صفقة فً ٌوم التسوٌة المحدد التالً ،أو فً حالة
اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة ،فً حالة إبرام الصفقة
المستقبلٌة المخصصة ذات العالقة ،إمّا ( )1مطلوبا ً منه دفع مبلغ إضافً
فٌما ٌتعلق بضرٌبة قابلة للتعوٌض بموجب البند ( 2د) ( ،)4( )1أو ()2
تسلم دفعة أو كان سٌتم خصم مبلغ منها أو احتجازه لحساب أٌة
ضرٌبة فٌما ٌتعلق ومن غٌر المطلوب دفع مبلغ إضافً (بسبب غٌر
البند ( 2د) (( )4( )1أ) ،أو (ب) فً أٌة حالة نتٌجة قٌام طرف بالتوحٌد
أو الضم أو االندماج مع أو تحوٌل جمٌع أو الجزء األكبر من أصوله (او
اي جزء كبٌر من األصول التً تضم نشاط العمل الذي تتم مزاولته من
قبله اعتباراً من تارٌخ هذه االتفاقٌة الربٌسٌة) إلى أو إعادة تنظٌم أو إعادة
تسجٌل أو إعادة التأسٌس فً هٌبة أخرى (والتً ستكون الطرف المتأثر)
حٌث ال ٌمثل هذا اإلجراء دمجا ً بدون افتراض،
( )5حادثة ائتمان عند الدمج :إذا تم "تحدٌد ائتمان عند الدمج" فً
الجدول على أنها تنطبق على الطرف ،ووقعت حادثة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة (كما هو معرف أدناه) فٌما ٌتعلق بهذا الطرف أو أي مقدم دعم
ابتمان لهذا الطرف أو أٌة هٌبة الصفقة المستقبلٌة المخصصة قابلة للتطبٌق
لهذا الطرف (فً كل حالة " )"Xوال تمثل هذه الحادثة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة عملٌة دمج بدون افتراض وكانت المالءة االبتمانٌة للطرف
" "Xأو ،إذا كان قابالً للتطبٌق ،الورٌث أو الهٌبة الباقٌة أو المحول إلٌها
للطرف " ،"Xبعد األخذ بعٌن االعتبار أي مستند دعم ابتمان قابل للتطبٌق،
أضعف بشكل جوهري فوراً بعد وقوع لحادثة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة من الطرف " "Xفوراً قبل وقوع الحادثة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة (وفً هذه الحالة سٌكون هذا الطرف أو خلفه أو الهٌبة الباقٌة
أو المحول لها ،كما هو مناسب ،هو الطرف المتأثر) .وتعتبر "الحادثة
المخصصة" بالنسبة للطرف " "Xما ٌلً:
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 )1قٌام الطرف " "Xبالتوحٌد أو الضم أو االندماج مع أو قام
بتحوٌل جمٌع أو الجزء األكبر من أصوله (أو أي جزء كبٌر
من األصول التً تضم نشاط العمل الذي ٌزاوله الطرف ""X
اعتباراً من تارٌخ هذه االتفاقٌة الربٌسٌة) إلى أو إعادة تنظٌم
أو إعادة تسجٌل أو إعادة التأسٌس فً هٌبة أخرى،
 )2قام أي شخص أو مجموعة ذات صلة من األشخاص أو هٌبة
بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة بشراء الملكٌة النفعٌة لما ٌلً
(أ) أوراق مالٌة متداولة لدٌها الصالحٌة النتخاب غالبٌة
أعضاء مجلس اإلدارة (أو ما ٌعادلها) للطرف " "Xأو (ب)
أٌة مصلحة ملكٌة أخرى تساعده على ممارسة الرقابة على
الطرف " ،"Xأو
 )3قام بإجراء أي تغٌٌر جوهري فً هٌكله الرأسمالً من خالل
إصدار أو تحمل أو ضمان دٌن أو إصدار (أ) أسهم ممتازة أو
أوراق مالٌة أخرى قابلة للتحوٌل إلى أو المبادلة مقابل دٌن أو
أسهم ممتازة ،أو (ب) فً حال الهٌبات عدا عن المؤسسات،
أٌة صٌغة أخرى لمصلحة الملكٌة ،أو
( )6حادثة إنهاء إضافٌة :إذا تم تحدٌد "حادثة اإلنهاء اإلضافٌة" فً
الجدول أو فً أي تأكٌد أو فً أي تأكٌد شروط اتفاقٌة صفقات مستقبلٌة
مخصصة على أنها تنطبق ،فان وقوع هذه الحادثة (وفً هذه الحالة،
ٌكون الطرف المتأثر أو األطراف المتأثرة كما هو محدد بالنسبة لحادثة
اإلنهاء اإلضافٌة فً الجدول أو فً هذا التأكٌد أو فً تأكٌد شروط اتفاقٌة
الصفقات المستقبلٌة المخصصة هذه).
ج) التسلسل الهرمً لألحداث
 )1لن تمثل ح ادثة أو ظروف تمثل أو تتسبب فً عدم قانونٌة أو حادثة قضاء
وقدر ،مادام هذا هو الحال ،أٌضا ً أو تتسبب فً حادثة إخالل بموجب البند
(/5أ 5 ،1/أ  5( )1/2أ  )1/3بقدر ما تتعلق هذه الحادثة أو الظروف بإجراء
أي دفع أو تسلٌم أو عدم التزام بإبرام صفقة مستقبلٌة مخصصة أو عدم التقٌد
بأي نص جوهري آخر من نصوص هذه االتفاقٌة أو مستند دعم ابتمان ،وذلك
حسب الحالة.
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 )2ماعدا الظروف المنصوص علٌها فً الفقرة  )1أعاله ،فإنه إذا مثلت حادثة
أو ظروف والتً ستمثل بخالفه أو ستتسبب فً عدم قانونٌة أو حادثة قوى
قاهرة تمثل أٌضا ً إخالل أو أٌة حادثة إنهاء ،كذلك حادثة إخالل أو أٌة حادثة
إنهاء ،فإنها ستعتبر حادثة إخالل أو حادثة إنهاء أخرى ،وذلك حسب الحالة،
ولن تمثل أو تتسبب فً حادثة عدم قانونٌة أو قوى قاهرة.
 )3إذا كانت حادثة أو ظروف والتً ستمثل بخالفه أو تتسبب فً حادثة قوى
قاهرة تمثل كذلك عدم قانونٌة ،فإنها ستعتبر عدم قانونٌة ماعدا ما هو موضح
فً البند  )2أعاله ولٌست حادثة قوى قاهرة.
د) تأجٌل الدفعات وعملٌات التسلٌم وتأجٌل إبرام صفقات مستقبلٌة مخصصة
خالل فترة االنتظار :إذا وقعت حادثة عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة
واستمرت فٌما ٌتعلق بصفقة أو اتفاقٌة شروط مستقبلٌة مخصصة ،فان كل
دفعة أو عملٌة تسلٌم والتً من المطلوب بخالفه أن تتم بموجب تلك الصفقة أو
كل التزام سٌظهر بخالفه بموجب اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة
إلبرام صفقة مستقبلٌة مخصصة أو القسم (( )2أ) ( )2( )1إلبرام صفقة
مستقبلٌة مخصصة ٌتم تأجٌله إلى ،ولن ٌكون مستحقا ً حتى:
 )1أول ٌوم عمل محلً أو ،فً حالة التسلٌم ،أول ٌوم تسلٌم محلً (أو
أول ٌوم كان سٌكون ٌوم عمل محلً أو ٌوم تسلٌم محلً ،كما هو
مناسب ،لوال وقوع الحادثة أو الظروف التً تمثل أو تتسبب فً عدم
القانونٌة أو حادثة القوى القاهرة تلك) بعد نهاٌة أٌة فترة انتظار قابلة
للتطبٌق فٌما ٌتعلق بعدم القانونٌة أو حادثة القوى القاهرة تلك ،حسب
الحالة ،أو
 )2إذا حدث بشكل مبكر ،التارٌخ الذيّ توقفت فٌه الحادثة أو الظروف
التً تمثل أو تتسبب فً عدم الشرعٌة أو حادثة القوى القاهرة عن
الوجود ،أو إذا لم ٌكن هذا التارٌخ ٌوم عمل محلً أو فً حالة التسلٌم أو
ٌوم تسلٌم محلً ،الٌوم األول التالً الذي هو ٌوم عمل محلً أو ٌوم
تسلٌم محلً ،حسب ما هو مناسب.
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هـ)عدم قدرة المكتب الرئٌسً المحلً على تنفٌذ التزامات الفرع :إذا ( )1وقعت
حادثة عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة بموجب البند ( 5ب) ( )1( )1ولم ٌكن
المكتب ذو الصلة هو المكتب الربٌسً أو المكتب المحلً للطرف المتأثر)2( ،
ٌنطبق البند ( 13أ) )3( ،سعى الطرف إلى تنفٌذ االلتزام ذي الصلة أو االلتزام
بالنص ذي الصلة من قبل المكتب الربٌسً أو المكتب المحلً للطرف المتأثر
( )4امتنع المكتب الربٌسً أو المكتب المحلً للطرف المتأثر عن التنفٌذ أو
االلتزام نظراً لوقوع حادثة أو ظروف والتً ،لو كان ذلك المكتب الربٌسً أو
المكتب المحلً هو المكتب الذي ٌقوم من خالله الطرف المتأثر بإجراء أو
استالم دفعات وعملٌات تسلٌم فٌما ٌتعلق بالصفقة ذات العالقة أو سٌقوم بإجراء
دفعات أو عملٌات دفع وتسلٌم فٌما ٌتعلق بالصفقة المستقبلٌة المخصصة ذات
العالقة أو سٌقوم بإبرام اتفاقٌة شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة ذات
العالقة ،ستمثل أو ستتسبب فً عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة ،ومثل هذا
اإلخفاق فً التنفٌذ أو االلتزام بخالفه حادثة إخالل بموجب البند ( 5أ) ( )1أو 5
(( )5( )1( )3( )2أ) ( )3( )2أو (( )5أ) ( )1( )3فٌما ٌتعلق بذلك الطرف،
فانه ما دامت الحادثة أو الظروف ذات العالقة مستمرة فً الوجود فٌما ٌتعلق
بالمكتب المشار إلٌه فً البند ( 5ب) ( )1( )1أو ( 5ب) ( ،)1( )2وذلك حسب
الحالة ،والمكتب الربٌسً أو المكتب المحلً للطرف المتأثر ،فان هذا اإلخفاق
لن ٌمثل حادثة إخالل بموجب البند ( 5أ) ( )1أو ( 5أ) ()2( )3أو (( )5أ) ()3
(.)1
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() 6

-6اإلنهاء المبكر
(أ) الحق فً اإلنهاء بعد وقوع حادثة إخالل :إذا وقعت فً أي وقت ،حادثة
إنهاء ،فٌما ٌتعلق بطرف ما ("الطرف المرتكب لإلخالل") واستمرت فً
ذلك الحٌنٌ ،جوز للطرف اآلخر ("الطرف غٌر المخل ّ") ،ومن خالل
إشعار ال تزٌد مدته عن ٌ 23وما ً للطرف المخل ٌحدد فٌه حادثة اإلخالل
ذات العالقة ،مع تخصٌص ٌوم الحق لتارٌخ سرٌان اإلشعار كتارٌخ إنهاء
مبكر فٌما ٌتعلق بجمٌع الصفقات المعلقة وجمٌع اتفاقٌات شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة .ولكن إذا تم تحدٌد "إخالل مبكر تلقائً" فً الجدول
على أنه ٌنطبق على طرف ما ،فان تارٌخ اإلنهاء المبكر فٌما ٌتعلق بجمٌع
الصفقات المعلقة وجمٌع اتفاقٌات شروط االتفاقٌة المستقبلٌة المخصصة
المعلقة تحدث فوراً عند الحدوث فٌما ٌتعلق بهذا الطرف لحادثة اإلخالل
الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند ( 5أ) ()6( ،)5( ،)3( ،)1()7
أو ،إلى الحد المعادل لذلك ( )8واعتباراً من الوقت الذي ٌسبق فوراً إقامة
الدعوى ذات العالقة أو تقدٌم االلتماس ذي الصلة عند الحدوث فٌما ٌتعلق
بهذا الطرف ،كحادثة اإلخالل الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند 5
(أ) ( )4( )7أو إلى الحد المعادل لذلك.)8( ،

()6

إن اإلنياء المبكر ىذا ىو البند الذي من خاللو تتأثر إدارة المخاطر الصافية .فيي تسمح بإنياء جميع الصفقات واتفاقيات

شروط اتفاقية مستقبمية مخصصة .وبشكل عام يتم التبديل الصفقات (والتي ىي الصفقات المبرمة) والتي بموجبيا لن تبقي عمميات
تسميم يجب القيام بيا بموجب االلتزام من أجل دفع مبمغ إنياء مبكر (راجع البند ( 6ج) ( )2و ( 6ىـ)).
وفيما يتعمق باتفاقيات شروط الصفقة المستقبمية المخصصة والصفقات التي بموجبيا تبقي عمميات التسميم واجبة ،فان المؤشر يتم
احتسابو ويتيح الوعد بإبرام صفقة مساومة تمقائياً لممبمغ الصافي فيما يتعمق بيذه باتفاقيات شروط الصفقات المستقبمية المخصصة
والصفقات التي إنياؤىا والتي لم يتم تسميميا بالكامل والتي سيتم دفعيا (راجع البند ( 6و) (.)5

إن رغبة األطراف ىي أنو عندما سيتم إجراء دفع من قبل طرف فيما يتعمق بالصفقات المبرمة واجراء دفع من قبل الطرف اآلخر فيما
يتعمق بالمساومة المبرمة فأن ىذه الدفعات يجب أن يكون بإمكان إجراء مقاصة بينيا.
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(ب)

الحق فً اإلنهاء بعد وقوع حادثة اإلنهاء
 )1اإلشعار :إذا وقعت حادثة أخرى غٌر حادثة قوى قاهرة،
فإن على الطرف المتأثر ،وفور علمه بهذه الحادثة ،إشعار
الطرف اآلخر محدداً طبٌعة حادثة اإلنهاء هذه وكل صفقة
متأثرة وكل اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة
متأثرة ،وعلٌه أٌضا ً أن ٌقدم للطرف اآلخر المعلومات
األخرى عن حادثة اإلنهاء وذلك كما قد ٌحتاج إلٌه الطرف
اآلخر بشكل معقول .وإذا وقعت حادثة قوى قاهرة ،فإن
على كل طرف ،وفور علمه بها ،أن ٌبذل قصارى جهوده
المعقولة إلشعار الطرف اآلخر محدداً طبٌعة حادثة القوى
القاهرة وعلٌه أٌضا ً أن ٌقدم للطرف اآلخر المعلومات
األخرى عن حادثة القوى القاهرة وذلك كما قد ٌحتاج إلٌه
الطرف اآلخر بشكل معقول.
 )2إعادة التخصٌص لتجنب حادثة اإلنهاء :إذا وقعت حادثة
ضرٌبة وكان هناك طرف واحد متأثر ،فإن على الطرف
المتأثر ،وباعتبار ذلك شرط لحقه فً تحدٌد تارٌخ إنهاء
مبكر بموجب البند ( 6ب) ( ،)4بذل قصارى جهوده
المعقولة (والتً لن تتطلب من هذا الطرف تحمل خسارة،
عدا الخسارة غٌر الجوهرٌة ،أو المصروفات التبعٌة)
خالل ٌ 23وما ً بعد تقدٌمه اإلشعار بموجب البند ( 6ب)
(أ) من أجل إعادة تخصٌص جمٌع حقوقه والتزاماته
بموجب هذه االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بالصفقات المتأثرة
واتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة كحقوق
والتزامات مكتب آخر من مكاتبه بحٌث تتوقف حادثة
اإلنهاء عن الحصول.
وإذا كان الطرف المتأثر غٌر قادر على القٌام بإعادة
التخصٌص هذه ،فإن علٌه أن ٌقدم إشعاراً للطرف اآلخر
بهذا المعنى خالل فترة ٌ 23وما ً وعندب ٍذ ٌجوز للطرف
اآلخر القٌام بإعادة التخصٌص هذه خالل ٌ 33وما ً من
تقدٌم اإلشعار بموجب البند ( 6ب) (.)1
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وتخضع إعادة التخصٌص هذه من قبل طرف بموجب البند
( 6ب) ( )2إلى الموافقة الكتابٌة المسبقة للطرف اآلخر
وتكون مشروطة بها ،وهً الموافقة التً ٌجب عدم حجبها
إذا كانت سٌاسات الطرف اآلخر السارٌة فً ذلك الوقت
ستسمح له بإبرام صفقات مع المكتب المعاد تحدٌده
بالشروط المقترحة.
 )3طرفان متأثران :إذا وقعت حادثة ضرٌبة وكان هناك
طرفان متأثران ،فان على كل طرف أن ٌبذل قصارى
جهوده المعقولة للتوصل إلى اتفاقٌة خالل ٌ 33وما ً من
تقدٌم اإلشعار بهذا الحدوث بموجب البند ( 6ب) ( )1وذلك
لتجنب حادثة اإلنهاء تلك.
 )4الحق فً اإلنهاء
( )1إذا
(أ) لم تتأثر إعادة التخصٌص بموجب البند ( 6ب)
( )2أو اتفاقٌة ما بموجب البند ( 6ب) ( )3وذلك
حسب الحالة ،فٌما ٌتعلق بالصفقات المتأثرة وجمٌع
اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة خالل
ٌ 33وما ً بعد تقدٌم طرف متأثر إشعاراً بموجب
البند ( 6ب) ( ،)1أو
وقعت حادثة ابتمان عند الدمج أو حادثة
(ب)
إنهاء إضافٌة أو وقعت حادثة ضرٌبة عند الدمج
ولم ٌكن الطرف المثقل باألعباء هو الطرف
المتأثر،
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فإنه ٌجوز للطرف المثقل باألعباء فً حالة حادثة
الضرٌبة عند الدمج أو ألي طرف متأثر فً حالة
حادثة الضرٌبة أو فً حالة حادثة اإلنهاء اإلضافٌة إذا
كان هناك طرفان متأثران ،أو للطرف غٌر المتأثر فً
حالة حادثة االبتمان عند الدمج أو حادثة إنهاء إضافٌة
إذا كان هناك فقط طرف متأثر واحد ،إذا كانت حادثة
اإلنهاء ذات الصلة مستمرة ،ومن خالل إشعار ال تزٌد
مدته عن ٌ 23وما ً ٌقدمه للطرف اآلخر ،تحدٌد ٌوم
الحق للتارٌخ الذي ٌسري فٌه هذا اإلشعار كحادثة
إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بجمٌع الصفقات المتأثرة وجمٌع
اتفاقٌات شروط االتفاقٌة المستقبلٌة المخصصة
المتأثرة.
( )2إذا وقعت فً أي وقت حادثة غٌر قانونٌة أو حادثة
قوى قاهرة واستمرت فً ذلك الوقت وانتهت أٌة فترة
انتظار قابلة للتطبٌق فإنه:
(أ) مع مراعاة البند (ب) أدناهٌ ،جوز ألي طرف،
وذلك من خالل تقدٌم إشعار تزٌد مدته عن 23
ٌوما ً للطرف اآلخر ،تحدٌد ما ٌلً:
(ٌ )1وم الحق للتارٌخ الذي ٌصبح فٌه هذا اإلشعار
ساري المفعول كتارٌخ إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بجمٌع
الصفقات المتأثرة وجمٌع اتفاقٌات شروط االتفاقٌة
المستقبلٌة المخصصة المتأثرة ،أو
( )2من خالل التحدٌد فً هذا اإلشعار بالنسبة إل
الصفقات المتأثرة واتفاقٌات شروط االتفاقٌة المستقبلٌة
المخصصة المتأثرة والتً فٌما ٌتعلق بها ٌقوم بتحدٌد
الٌوم ذي الصلة كتارٌخ إنهاء مبكر وهو ٌوم الحق
لٌومً عمل محلٌٌن بعد سرٌان تارٌخ اإلشعار كتارٌخ
إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بأقل من جمٌع الصفقات المتأثرة
و/أو أقل من جمٌع اتفاقٌات شروط االتفاقٌة المستقبلٌة

32

المخصصة .وعند استالم اإلشعار الذي ٌحدد
تارٌخ إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بأقل من جمٌع
الصفقات المتأثرة و/أو بأقل من جمٌع اتفاقٌات
شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة متأثرةٌ ،جوز
للطرف اآلخر ،ومن خالل تقدٌم إشعار للطرف
الذي ٌقوم بالتحدٌد ،إذا كان هذا اإلشعار ساري
المفعول فً أو قبل الٌوم الذي تم تحدٌده ،محدداً
نفس الٌوم كتارٌخ إنهاء مبكر فٌما ٌتعلق بأٌة أو
جمٌع الصفقات األخرى المتأثرة وأي أو جمٌع
اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة متأثرة.
ٌكون للطرف المتأثر (إذا كانت حادثة عدم
(ب)
القانونٌة أو حادثة القوى القاهرة تتعلق باألداء من
قبل هذا الطرف أو من قبل أي مقدم دعم ابتمان
لهذا الطرف التزاما ً بإجراء أي دفع أو القٌام بعملٌة
تسلٌم بموجب ،أو التزاما ً بأي نص جوهري آخر
من نصوص مستند دعم االبتمان) ،الحق فً تعٌٌن
تارٌخ إنهاء مبكر بموجب البند ( 6ب) ()2( )4
(أ) نتٌجة حادثة عدم القانونٌة أو حادثة القوى
القاهرة بموجب البند ( 5ب) ( )2( )2بعد التعٌٌن
السابق من قبل الطرف اآلخر لتارٌخ إنهاء مبكر
وذلك وفقا ً للبند ( 6ب) (( )2( )4أ) فٌما ٌتعلق
بأقل من جمٌع الصفقات المتأثرة أو أقل من جمٌع
اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة.
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(ج) أثر التخصٌص
تارٌخ اإلنهاء المبكر :إذا تم تقدٌم إشعار بتحدٌد تارٌخ
)1
إنهاء مبكر بموجب البند ( 6أ) أو ( 6ب) ،فان تارٌخ اإلنهاء المبكر
سٌحدث فً هذا التارٌخ المحدد ،سواء كانت حادثة اإلخالل أو حادثة
اإلنهاء مستمرة فً ذلك الوقت أم ال.
أثر حدوث تارٌخ اإلنهاء المبكر :بدون إخالل بالنصوص
)2
األخرى من هذه االتفاقٌة ،فانه عند حدوث التخصٌص الفعلً
لتارٌخ إنهاء مبكر ،فان لن ٌكون مطولتا القٌام بدفعات أو عملٌات
تسلٌم أخرى بموجب البند عى( 2أ) ( )1( )1فٌما ٌتعلق الصفقات
المنهاة أو التنفٌذ بموجب البند ( 2أ) ( )2( )1فٌما ٌتعلق باتفاقٌات
شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة المنهاة ماعدا كما هو
منصوص علٌه بموجب ووفقا ً البنود ( 6د) و ( 6و) وهً البنود
التً تنطبق على جمٌع الصفقات المنهاة وجمٌع اتفاقٌات شروط
الصفقات المستقبلٌة المخصصة المهنٌة.
(د) أثر تارٌخ اإلنهاء المبكر :الصفقات المنهاة المسلمة بالكامل.
 )1تعجٌل المدفوعات المخصصة بموجب صفقات منهاة مسلمة
بالكامل:
عند وقوع تارٌخ إنهاء مبكر أو تخصٌص فعلً ،فان جمٌع
المدفوعات ("المدفوعات الصفقة المستقبلٌة المخصصة") التً
بخالفه ستصبح مستحقة الدفع فٌما ٌتعلق بالصفقات المنهاة المسلمة
بالكامل فً أي وقت بعد تارٌخ اإلنهاء المبكر (بافتراض الوفاء
بالشروط المسبقة المنصوص علٌها فً البند ( 2أ) ( ،)3تصبح
مستحقة الدفع وواجبة الوفاء فً تارٌخ اإلنهاء المبكر وفقا ً لهذا البند
( 6د) ونصوص دفع مبلغ اإلنهاء المبكر المحدد فً البند ( 6هـ).
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عندما ٌنطبق هذا البند ( 6د) ،فان تنفٌذ االلتزامات ذات العالقة
الخاصة باألطراف فٌما ٌتعلق بالمدفوعات الصفقة المستقبلٌة
المخصصة ٌجب أن تتم فقط مع مراعاة ووفقا ً لنصوص البند ( 6د)
والبند ( 6هـ) ولهذا الغرض ٌتم تحدٌد مبلغ ("مبلغ اإلقفال") فٌما
ٌتعلق بالصفقات المنهاة المسلمة بالكامل ٌعادل ( )1مبلغ عملة
اإلنهاء المعادل لجمٌع المدفوعات الصفقة المستقبلٌة المخصصة
المستحقة وواجبة الدفع بهذه الطرٌقة من قبل الطرف أ فً تارٌخ
اإلنهاء المبكر بعد خصم ( )2مبلغ عملة اإلنهاء المعادلة لجمٌع
المدفوعات الصفقة المستقبلٌة المخصصة المستحقة وواجبة الدفع
بهذه الطرٌقة من قبل الطرف ب فً تارٌخ اإلنهاء المبكر.
 )2تحدٌد مبلغ اإلقفال
( )1عند حدوث تخصٌص فعلً لتارٌخ إنهاء مبكر بموجب القسم ()6
(أ) ،فان على الطرف غٌر المخل أن ٌحدد مبلغ اإلقفال ،إن وجد.
( )2عند التخصٌص الفعلً لتارٌخ إنهاء مبكر بموجب القسم ()6
(ب) ،فإن مبلغ اإلقفال (إن وجد)ٌ ،تم تحدٌده من قبل الطرف أو
األطراف والذي (والتً) ،بموجب القسم (( )6هـ) ( ،)2تقوم بتحدٌد
مبلغ اإلقفال.
( )3فً سٌاق تحدٌد ستحدد مبلغ اإلقفال ،على الطرف (أو وكٌله)
التصرف بحسن نٌة واستخدام الوسابل المعقولة تجارٌا ً من أجل تحقٌق
نتٌجة معقولة تجارٌا ً .وٌجوز للطرف أن ٌحدد مبلغ اإلقفال ألٌة
مجموعة من الصفقات المنهٌة المسلمة بالكامل أو أٌة صفقة واحدة
منهٌة مسلمة بالكامل ولكن ،فً مجموعها ،ال تقل عن جمٌع الصفقات
المنهٌة المسلمة بالكامل .وٌتم تحدٌد كل مبلغ إنهاء اعتبارا من تارٌخ
اإلنهاء المبكر أو ،إذا كان ذلك غٌر معقول تجارٌاُ ،اعتباراً من
التارٌخ أو التوارٌخ التً تلً تارٌخ اإلنهاء المبكر وذلك كما ٌكون
معقوال ُ عملٌا ُ .وٌتم استثناء المبالغ غٌر المدفوعة فٌما ٌتعلق بصفقة
منهٌة مسلمة بالكامل أو مجموعة من الصفقات المنهٌة المسلمة
بالكامل والرسوم القانونٌة والمصروفات النثرٌة المشار إلٌها فً القسم
 11من جمٌع تحدٌدات مبلغ اإلقفال.
(هـ) مبلغ اإلنهاء المبكر المستحق الدفع فٌما ٌتعلق بصفقات منهاة
إذا وقع تارٌخ إنهاء مبكر ،سٌكون هناك مبلغ مستحق الدفع (مع مراعاة
البند ( 6ح) فٌما ٌتعلق بالصفقات المنهاة (إن وجدت) وتارٌخ اإلنهاء
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المبكر ذاك ("مبلغ اإلنهاء المبكر") ،إن وجدت ٌتم تحدٌده وفقا ً لهذا البند
( 6هـ).
( )1حوادث اإلخالل :إذا نتجه تارٌخ إنهاء مبكر عن حادثة إخالل،
فان مبلغ اإلنهاء المبكر سٌكون مبلغا ً ٌعادل ( )1مبلغ (أ) اإلقفال المحدد
من قبل الطرف غٌر المخل فٌما ٌتعلق بالصفقات المنهاة المسلمة
بالكامل (مبلغ إقفال مستحق الدفع إلى الطرف غٌر المخل والمعبر عنه
كرقم إٌجابً ومبلغ إقفال مستحق الدفع من قبل الطرف غٌر المخل
معبر عنه كرقم سلبً) و (ب) عملة اإلنهاء تعادل المبالغ غٌر المدفوعة
المستحقة للطرف غٌر المخل ناقصا ً ( )2عملة اإلنهاء
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تعادل المبالغ غٌر المدفوعة المستحقة للطرف المخل .وإذا كان مبلغ
اإلنهاء المبكر رقما ً إٌجابٌاً ،فان على الطرف المخل أن ٌدفعه للطرف
غٌر المخل .إما إذا كان رقما ً سلبٌاً ،فان الطرف غٌر المخل علٌه أن
ٌدفع قٌمة مطلقة لمبلغ اإلنهاء المبكر للطرف المخل.
( )2حوادث اإلنهاء :إذا نتج تارٌخ اإلنهاء المبكر عن حادثة إنهاء:
طرف واحد متأثر :إذا كان هناك طرف متأثر واحد ،فان
)1
مبلغ اإلنهاء المبكر سٌتم تحدٌده وفقا ً للبند ( 6هـ) ( )1ماعدا أن
اإلشارات للطرف المخل وإلى الطرف غٌر المخل ستعتبر
إشارات إلى الطرف المتأثر وإلى الطرف غٌر المتأثر على
التوالً.
طرفان متأثران :إذا كان هناك طرفان متأثران ،فان كل
)2
طرف سٌقوم بتحدٌد مبلغ اإلقفال (سواء كان إٌجابٌا ً أو سلبٌا ً)
للصفقات المنهاة المسلمة بالكامل وسٌكون مبلغ اإلنهاء المبكر
مبلغا ً ٌعادل ( )1مبلغ اإلقفال باإلضافة إلى (ب) عملة إنهاء تعادل
المبالغ غٌر المدفوعة المستحقة للطرف ب بعد خصم (ج) عملة
اإلنهاء تعادل المبالغ غٌر المدفوعة للطرف أ .وإذا كان مبلغ
اإلنهاء المبكر رقما ً إٌجابٌاًٌ ،قوم الطرف أ بدفعه للطرف ب ،أما
إذا كان الرقم سلبٌاً ،فان الطرف ب ٌقوم بدفع القٌمة المطلقة لمبلغ
اإلنهاء المبكر إلى الطرف أ.
( )3تارٌخ الدفع :مع مراعاة البند ( 6ح)ٌ ،صبح مبلغ إنهاء مبكر
مستحق الدفع فٌما ٌتعلق بتارٌخ إنهاء مبكر واجب الدفع ( )1فً التارٌخ
الذي ٌصبح فٌه إشعار المبلغ المستحق الدفع ساري المفعول فً حالة
تارٌخ إنهاء مبكر مخصص أو ٌحدث نتٌجة حادثة إخالل و ( )2فً
التارٌخ الذي ٌقع بعد ٌومً عمل محلٌٌن من التارٌخ الذي ٌكون فٌه
إشعار المبلغ مستحق الدفع ساري المفعول (أو ،إذا كان هناك طرفان
متأثران ،بعد الٌوم الذي ٌصبح فٌه الكشف المقدم بموجب البند ( 6ز)
( )1من قبل الطرف الثانً لتقدٌم هذا الكشف ساري المفعول) فً حالة
تارٌخ اإلنهاء المبكر المخصص نتٌجة حادثة إنهاء.
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(و) أثر اإلنهاء المبكر :الصفقات المنهاة غٌر المسلمة بالكامل واتفاقٌات
الصفقات المستقبلٌة المخصصة المنهاة.
( )1عند حدوث أو تخصٌص فعلً لتارٌخ إنهاء مبكر بموجب البند 6
(أ)ٌ ،قوم الطرف غٌر المخل بتحدٌد قٌمة المؤشر ذي العالقة وحسابات
المؤشر ذات العالقة (إن وجدت).
( )2عند التخصٌص الفعلً لتارٌخ إنهاء مبكر بموجب البند ( 6ب) ،فان
على الطرف أو األطراف التً تحدد مبلغ اإلقفال كما هو منصوص علٌه
فً البند ( 6هـ) ( )2أن ٌحدد قٌمة المؤشر ذي الصلة ("مبالغ المؤشر
ذي الصلة") (إن وجدت).
( )3فً سٌاق تحدٌد قٌمة المؤشر ذي الصلة وأي مبلغ مؤشر ذي صلة،
فان الطرف (أو وكٌله) ٌقوم بالتصرف بحسن نٌة وٌستخدم إجراءات
معقولة تجارٌا ً من أجل تحقٌق نتٌجة معقولة تجارٌا ً .وٌجوز للطرف
تحدٌد مبلغ مؤشر ذي صلة ألٌة مجموعة من صفقات منهاة غٌر مسلمة
بالكامل أو أٌة صفقة فردٌة منهاة غٌر مسلمة بالكامل وألٌة مجموعة من
اتفاقٌات شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة منهاة أو أٌة اتفاقٌة شروط
صفقات مستقبلٌة منهاة منفردة ولكن فً مجموعها ال تقل عن جمٌع
الصفقات المنهاة المسلمة بالكامل وال تقل عن جمٌع اتفاقٌات شروط
الصفقات المستقبلٌة المخصصة المنهاة .وسٌتم تحدٌد قٌمة المؤشر ذي
الصلة وكل مبلغ هامش ذي صلة كما بتارٌخ اإلنهاء المبكر أو ،إذا كان
لن ٌكون معقوالً من ناحٌة تجارٌة ،كما بتارٌخ أو التوارٌخ التً تأتً بعد
تارٌخ اإلنهاء المبكر كما سٌكون معقوالً من ناحٌة تجارٌة .وٌجب
استثناء الرسوم القانونٌة والمصروفات النثرٌة المشار إلٌها فً البند
( )11فً جمٌع عملٌات تحدٌد قٌمة الهامش ذي الصلة وكل مبلغ هامش
ذي صلة.
( )4إذا نتج تارٌخ اإلنهاء عن حادثة إنهاء والتً هً عبارة عن حادثة
غٌر قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة ،فانه ولغرض تحدٌد قٌمة المؤشر ذي
الصلة وأي مبلغ مؤشر ذي صلةٌ ،قوم الطرف المحدد بما ٌلً:
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( )1إذا كان لم ٌحصل على تسعٌرات من طرف ثالث واحد أو أكثر
(أو من أي من الشركات الزمٌلة للطرف المحدد) فان علٌه أن ٌطلب
من كل طرف ثالث أو شركة زمٌلة ( )1عدم األخذ بعٌن االعتبار
المالءة المالٌة للطرف المحدد أو أي مستند دعم ابتمان موجود و
( )2تقدٌم تسعٌرة معدل السوق ،و
( )2فً أٌة حالة أخرى ،علٌه أن ٌستخدم قٌم السوق بدون أي اعتبار
محد ِْد.
للمالءة المالٌة للطرف ال ُ َ
)3

ممارسة الوعد إلبرام مساومة
ٌ )1تعهد كل طرف بموجبه بأنه عند حدوث أو تخصٌص فعلً
لتارٌخ إنهاء مبكر:
(أ) عندما ٌكون طرف تحدٌد الهامش ذو الصلة واحداً وٌقرر
أن قٌمة الهامش ذا الصلة هو رقم إٌجابً ،فانه ٌجوز له ،ومن
خالل إشعار للطرف اآلخر ٌتم تقدٌمه فً أي وقت حتى ،وبما
فً ذلك ،الٌوم الذي هو الذكرى السنوٌة األولى لتارٌخ اإلنهاء
المبكر (أو إذا كان بعد هذه الذكرى السنوٌة األولى ،بعد 33
ٌوما ً من تسلٌم البٌان المشار إلٌه فً البند ( 6ز) ( ،)1ممارسة
الحق بموجب البند ( 2هـ) لكً ٌطلب من الطرف اآلخر بأن
ٌشتري منه األصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة بقٌمة
الهامش اإلٌجابٌة ،أو فً التارٌخ المحدد لهذا الغرض فً هذا
اإلشعار (وهو التارٌخ الذي ٌجب أن ٌكون تارٌخ تسلٌم محلً
ال ٌقل عن ثالثة [أٌام] ولٌس أكثر من ٌ[ 23وما ً] بعد تارٌخ
تقدٌم هذا اإلشعار)
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(ب) عندما ٌكون طرف تحدٌد الهامش ذو الصلة واحداً وٌقرر
أن قٌمة الهامش ذي الصلة هو رقم سلبً ،فانه ٌجوز للطرف
اآلخر ،ومن خالل إشعار للطرف اآلخر المحدد للهامشٌ ،تم
تقدٌمه فً أي وقت حتى ،وبما فً ذلك ،الٌوم الذي هو الذكرى
السنوٌة األولى لتارٌخ اإلنهاء المبكر (أو إذا كان بعد هذه
الذكرى السنوٌة األولى ،بعد ٌ 33وما ً من تسلٌم البٌانات
المشار إلٌها فً البند ( 6ز) ( ،)1ممارسة الحق بموجب البند
( 2هـ) لكً ٌطلب من الطرف اآلخر المحدد للهامش ،بأن
ٌشتري منه األصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة بقٌمة
الهامش السلبٌة ،أو فً التارٌخ المحدد لهذا الغرض فً هذا
اإلشعار (وهو التارٌخ الذي ٌجب أن ٌكون تارٌخ تسلٌم محلً
ال ٌقل عن ثالثة [أٌام] ولٌس أكثر من ٌ[ 23وما ً] بعد تارٌخ
تقدٌم هذا اإلشعار)
(ج) عندما ٌكون طرف تحدٌد الهامش هما الطرفان ،فان على
كل طرف أن ٌقرر قٌمة الهامش ذي الصلة (سواء كانت
إٌجابٌة أم سلبٌة) وتكون قٌمة الهامش ذي الصلة هً قٌمة
تعادل نصف الفرق بٌن القٌمة األعلى الصفقة المستقبلٌة
المخصصة بهذه الطرٌقة والقٌمة الدنٌا الصفقة المستقبلٌة
المخصصة بهذه الطرٌقة .وإذا كانت قٌمة الهامش ذي الصلة
رقما ً إٌجابٌا ً لطرف )"X"( ،فانه ٌجوز للطرف ، Xومن خالل
إشعار ٌتم تقدٌمه للطرف اآلخر (" )"Yفً أي وقت ،وبما فً
ذلك ،الٌوم الذي هو الذكرى السنوٌة األولى لتارٌخ اإلنهاء
المبكر (أو إذا كان بعد هذه الذكرى السنوٌة األولى ،بعد 33
ٌوما ً من التارٌخ الذي ٌصبح فٌه إشعار المبلغ مستحق الدفع
المقدم بموجب البند ( 6ز) ( )1من قبل الطرف الثانً لتقدٌم
هذا البٌان ساري المفعول ،ممارسة الحق بموجب البند ( 2هـ)
لكً ٌطلب من  Yبأن ٌشتري منه األصول الصفقة المستقبلٌة
المخصصة بقٌمة الهامش اإلٌجابٌة .فً التارٌخ المحدد لهذا
الغرض فً هذا اإلشعار (وهو التارٌخ الذي ٌجب أن ٌكون
تارٌخ تسلٌم محلً ال ٌقل عن ثالثة[أٌام] ولٌس أكثر من 23
[ٌوما ً] بعد تارٌخ تقدٌم هذا اإلشعار).
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 )2عندما ٌخفق الطرف الذي تم تقدٌم اإلشعار له بموجب البند 6
(و) ( )1( )5فً االلتزام بتعهده المذكور فً البند ( 2هـ) والتً
تمت ممارسته بموجب البند ( 6و) (( )5وٌعتبر اإلخفاق من قبله
بدفع سعر الشراء المطلوب دفعه فً تارٌخ االستحقاق بأنه إخفاق
فً االلتزام) ،أو قام بإشعار الكرف الممارس بأنه بٌس مستعداً
لاللتزام ،أو أنه اعتبر ،بموجب البند ( 6و) ( )3( )5بأنه غٌر
مستعد لاللتزام بتعهده المحدد فً البند ( 2هـ) والذي تمت
ممارسته فً البند ( 6و) ( ،)1( )5فان الطرف الممارس للحق
ٌتم إبراؤه من التزامه بتسلٌم األصول الصفقة المستقبلٌة
المخصصة وٌحق له من خالل تعوٌضات مقطوعة أن ٌحصل،
فً التارٌخ الذي كان فٌه سٌتم شراء األصول المخصصة بموجب
البند ( 6و) ( ،)1( )5على مبلغ ٌعادل قٌمة الهامش ذي الصلة
ً
اإلٌجابٌة)
(إن كان سٌتم شراء األصول المخصصة بقٌمة الهامش
أو القٌمة المطلقة للهامش ذي الصلة ((إن كان سٌتم شراء األصول
المخصصة بقٌمة الهامش السلبٌة).
 )3إذا حدث ،خالل ٌوم تسلٌم محلً من تقدٌم إشعار بموجب البند
( 6هـ) ( ،)1( )5لم ٌقم الطرف الذي تم تقدٌم هذا اإلشعار له
بالتأكٌد كتابة للطرف الممارس بأنه سٌقوم بشراء األصول الصفقة
المستقبلٌة المخصصة فً تارٌخ االستحقاق بقٌمة الهامش الصفقة
المستقبلٌة المخصصة أو قٌمة الهامش السلبٌة ،وذلك حسب الحالة،
فان الطرف الذي تم تقدٌم اإلشعار له ٌعتبر بأنه غٌر مستعد
لاللتزام بتعهده المحدد فً البند ( 2هـ) والذي تمت ممارسته
بموجب البند ( 6هـ) (.)1( )5
 )4أي إشعار تم تقدٌمه بموجب البند ( 6هـ) (ٌ )1( )5جب أن
ٌحدد األصول المخصصة وٌذكر التفاصٌل المتعلقة بتسلٌمها
وتفاصٌل الحساب الذي سٌتم فٌه دفع سعر الشراء.
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ز) االحتسابات والتعدٌالت
 )1االحتسابات والكشف
عند أو أسرع ما ٌكون عملٌا ً بعد حدوث تارٌخ إنهاء مبكر ،على كل
طرف أن ٌقوم بإجراء االحتسابات والتحدٌدات من جانبه ،إن وجدت
والمنصوص علٌها تحت البند (( )6د)( )6( ،هـ) و (( )6و) وأن ٌقدم
للطرف اآلخر كشفا ً ٌ -1بٌن ،بتفاصٌل معقولة االحتسابات (بما فً ذلك
أٌة تسعٌرات أو بٌانات سوق أو معلومات من مصادر داخلٌة
والمستخدمة فً إجراء هذه االحتساباتٌ -2 ،حدد (ماعدا عندما ٌكون
هناك طرفان متأثران) أي مبلغ إنهاء مبكر مستحق الدفع ،قٌم الهامش ذي
الصلة ،مبلغ الهامش ذي الصلة وقٌمة الهامش اإلٌجابً أو قٌم الهامش
السلبً ،و  -3مقدما ً تفاصٌل الحساب ذي الصلة الذي سٌتم فٌه دفع أي
مبلغ مستحق الدفع .وفً حالة عدم وجود تأكٌد كتابً من المصدر
لتسعٌرة أو لبٌانات السوق التً تم الحصول علٌها فً تحدٌد مبلغ اإلقفال،
قٌمة الهامش اإلٌجابً ،فٌم الهامش ذي الصلة /قٌمة هامش إٌجابٌة أو
قٌمة الهامش اإلٌجابٌة أو قٌمة الهامش السلبٌة ،فان سجالت الطرف الذي
ٌحصل على هذه التسعٌرة أو على بٌانات السوق ستكون دلٌالً حاسما ً
على وجود ودقة هذه التسعٌرة أو بٌانات السوق.
 )2تعدٌل مبلغ اإلنهاء المبكر وقٌمة الهامش ذي الصلة لإلفالس
فً الظروف التً ٌحدث ٌقع فٌها تارٌخ إنهاء مبكر نظراً ألن إنهاء مبكر
تلقابً ٌنطبق بما ٌتعلق بطرف ما ،فإن مبلغ اإلنهاء المبكر وقٌمة الهامش
ذي الصلة سٌخضعان لهذه التعدٌالت كما هو مناسب ومسموح به
بموجب القانون الواجب التطبٌق لكً ٌعكسا أٌة مدفوعات أو عملٌات
تسلٌم تتم من قبل طرف للطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقٌة .و (ومحتفظ
بها من قبل الطرف اآلخر) خالل المدة اعتباراً من تارٌخ اإلنهاء المبكر
ذي الصلة وحتى تارٌخ الدفع المحدد بموجب البند (( )6هـ) ( )3عندما
ٌكون هناك مبلغ إنهاء مبكر أو التارٌخ الذي ٌسري فٌه الكشف المقدم
بموجب البند (( )6ز) من قبل الطرف الثانً لتقدٌم هذا الكشف عندما ال
ٌكون هناك مبلغ إنهاء مبكر.
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 )3التعدٌل لعدم القانونٌة أو لحادثة القوى القاهرة:إن إخفاق طرف أو
أي مقدم دعم ابتمان لهذا الطرف فً دفع ،أي مبلغ إنهاء مبكر عند
استحقاقه ،أو قٌمة اٌجابٌة مرتبطة بالهامش أو قٌمة سلبٌة مرتبطة
بالهامش لن ٌمثل حادثة إخالل وفقا ً للبند ( 5أ )1أو ( 5أ  )1/3إذا كان
هذا اإلخفاق ٌعود لوقوع حادثة أو ظروف والتً ستمثل ،لو حدثت فٌما
ٌتعلق بالدفع أو التسلٌم أو االلتزام المتعلق بصفقة ،أو اتفاقٌة شروط
مستقبلٌة مخصصة ستتسبب فً عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة .ولو
حدث فٌما بعد أن تارٌخ إنهاء مبكر حدث نتج عن حادثة إخالل أو حادثة
ابتمان عند الدمج أو حادثة إنهاء إضافٌة والتً فٌما تتعلق بها تكون جمٌع
الصفقات غٌر المسددة صفعات متأثرة وجمٌع اتفاقٌات شروط صفقات
اتفاقٌات مخصصة غٌر المسددة هً اتفاقٌات شروط صفقات اتفاقٌات
مخصصة متأثرة:
(أ) عندما ٌكون هذا المبلغ مبلغ إنهاء مبكر ،فإنه ٌتم اعتباره مبلغا ً
غٌر مدفوع مستحق للطرف اآلخر،
(ب) عندما ٌكون هذا المبلغ مبلغا ً إٌجابٌا مرتبطا ُ بالهامش ،فإن قٌمة
الهامش ذي الصلة ستعتبر مبلغا غٌر مدفوع مستحق الدفع للطرف
اآلخر (وأن التزام الطرف اآلخر بتسلٌم أصول مخصصة ٌجب
إبراؤه) ،و
(ج) عندما ٌكون هذا المبلغ مبلغا ً سلبٌا ً مرتبطا ُ بالهامش ،فإن القٌمة
المطلقة لقٌم الهامش ذي الصلة ستعتبر مبلغا غٌر مدفوع مستحق
الدفع للطرف اآلخر (وأن التزام الطرف اآلخر بتسلٌم أصول
مخصصة ٌجب إبراؤه).
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(ح) المقاصة
( )1أي مبلغ إنهاء مبكر أو قٌمة الهامش اإلٌجابٌة أو قٌمة الهامش السلبٌة
المستحقة لطرف واحد ("المدفوع له") من قبل الطرف اآلخر
("الدافع") وذلك فً ظروف ٌكون فٌها طرف مخ ّل أو عندما ٌكون هناك
طرف متأثر واحد فً حالة وقوع حادثة ابتمان عند الدمج أو وقوع أٌة
حادثة إنهاء فٌما ٌتعلق بجمٌع الصفقات المعلقة وجمٌع اتفاقٌات شروط
الصفقات المستقبلٌة المخصصة المعلقة ،مع مراعاة ما هو منصوص
علٌه أدناهٌ ،تم تخفٌضه ،وذلك حسب خٌار الطرف غٌر المخل أو
الطرف غٌر المتأثر ،وذلك حسب الحالة ("( )"Xمع إشعار الحق
للطرف المخل أو الطرف المتأثر ،حسب الحالة) ،وذلك من خالل إجراء
مقاصة بٌنه وبٌن أٌة مبالغ أخرى ("مبالغ أخرى") ،بما فً ذلك أي مبلغ
إنهاء مبكر أو قٌمة هامش إٌجابٌة أو قٌمة هامش سلبٌة ،مستحقة الدفع
من قبل المدفوع له إلى الدافع (سواء ظهرت بموجب هذه االتفاقٌة أو
كانت مستحقة أو طاربة وبغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو مكان
تسجٌل االلتزام) .وإلى الح ّد الذي ٌتم فٌه إجراء مقاصة مع أٌة مبالغ
أخرى بهذه الطرٌقة ،فإن هذه المبالغ األخرى سٌتم إبراؤها فوراً ومن
جمٌع الوجوه .وعلى الطرف " "Xأن ٌقدم إشعاراً للطرف اآلخر بأٌة
مقاصة تم إجراؤها بموجب هذا البند ( 6ح) .وعندما ٌكون المبلغ اآلخر
هو مبلغ إنهاء مبكر أو قٌمة هامش إٌجابٌة أو قٌمة هامش سلبٌة فإنه فً
هذه الحالة وإلى الحد المسموح به من قبل القانون واجب التطبٌق على
الطرف  Xأن ٌقوم بإجراء هذه المقاصة.
( )2عندما:
ٌ )1كون مبلغ إنهاء بخالفه مستحق الدفع من قبل دافع،
 )2هناك مبلغ هامش ذي صلة،
ٌ )3كون الطرف الذي ٌحق له ممارسة الحق بموجب القسم ( 2و)
لكً ٌطلب من الطرف اآلخر القٌام بشراء األصول المخصصة هو
الدافع  ،و
 )4لم ٌقم الدافع بممارسة هذا الحق،
فإنه وحسب خٌار الطرف غٌر المخل أو الطرف غٌر المتأثر ،وذلك
حسب الحالة ("ٌ ،)"Xتم تأجٌل التزام الدافع بدفع النسبة الصفقة
المستقبلٌة المخصصة من مبلغ اإلنهاء المبكر (ولن ٌصبح مستحق
الدفع) وذلك حتى ٌحدث الٌوم األول من أحد األمور التالٌة:
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) " )"Xالٌوم األول الذي تصبح فٌه قٌم الهامش
االٌجابٌة أن قٌم الهامش السلبٌة مستحقة الدفع بموجب ممارسة
الدافع لحقه بموجب القسم ( 2و)،
(" )"Yالٌوم األول الذي ٌكون فٌه الطرف الممارس مستحقا ً
لتعوٌضات مقطوعة بموجب البند ( 6ج  ،)2/4و
(" )"Zانتهاء حق الدافع بدون ممارسة بموجب البند ( 2هـ).
وٌكون هذا التأجٌل بدون إخالل بأي التزام من قبل الدافع بدفع أي
جزء من مبلغ االنهاء المبكر ٌتجاوز النسبة الصفقة المستقبلٌة
المخصصة .ولهذه األغراض ،فإن الصفقة المستقبلٌة المخصصة
تعنً مبلغا ُ ٌعادل القٌمة األقل من قٌمة الهامش ذي الصلة (أو قٌمته
المطلقة ،إذا كانت سلبٌة) ومبلغ اإلنهاء المبكر.
( )3ألغراض البند (6ح) ،فإنه ٌجوز تحوٌل أي مبلغ إنهاء مبكر أو قٌمة
هامش إٌجابٌة أو قٌمة هامش سلبٌة أو المبالغ األخرى (أو الجزء اآلخر
ذي الصلة من هذه المبالغ) وذلك من قبل الطرف " "Xإلى العملة التً
ٌكون فٌها المبلغ اآلخر مقوما ً وذلك بسعر الصرف الذي سٌكون فٌه هذا
الطرف قادراً ،بحسن نٌة وباستخدام اإلجراءات المعقولة تجارٌاً ،على
شراء المبلغ ذي الصلة لهذه العملة.
( )4إذا لم ٌتم التأكد من مبلغ االلتزام ،فإنه ٌجوز للطرف " ،"Xوبحسن
نٌة ،تقدٌر مبلغ ذلك االلتزام والمقاصة فٌما ٌتعلق بالتقدٌر وذلك مع
مراعاة قٌام الطرف ذي الصلة بتقدٌم حساب للطرف اآلخر عندما ٌتم
التأكد من مبلغ االلتزام.
( )5وال ٌنشا أي شًء فً هذا البند ( 6ح) رهنا ً أو مصلحة ضمان
أخرى .وٌكون هذا البند ( 6ح) بدون إخالل وباإلضافة إلى أي حق
إجراء مقاصة أو موازنة أو ضم حسابات امتٌاز أو حق احتجاز أو
اقتطاع أو حق مشابه أو اشتراط ٌكون فٌه أي طرف فً اي وقت بخالفه
مستحقا ً له أو خاضعا ً له (سواء من خالل تطبٌق القانون أو عقد أو
بخالفه).
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(ز) التقدٌر المسبق( :)7توافق األطراف على أن المبلغ القابل لالسترداد
بموجب هذا البند  6هو تقدٌر مسبق معقول لألضرار الفعلٌة ولٌس بمثابة
غرامة .وماعدا ما هو منصوص علٌه فً هذه االتفاقٌة ،فإنه ال ٌحق ألي
طرف استرداد أٌة أضرار إضافٌة نتٌجة إنهاء الصفقات المنهاة أو
اتفاقٌات شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة.
()8

 )7التحوٌل
مع مراعاة البند ( 6ب) ( )2وإلى الح ّد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق،
ال ٌجوز تحوٌل مستحقات هذه االتفاقٌة أو أي حق أو التزام فً أو بموجب هذه
االتفاقٌة (سواء من خالل الضمان أو خالفه) من قبل أي طرف بدون الموافقة
الكتابٌة المسبقة للطرف اآلخر ،ماعدا أنه:
أ) مع مراعاة وبدون إخالل بالبند ( 6ح)ٌ ،جوز ألي طرف إجراء تحوٌل مستحقات
لهذه االتفاقٌة وذلك وفقا ً للتوحٌد أو الضم أو االندماج مع أو فً أو تحوٌل جمٌع
أو الجزء األكبر من أصوله إلى هٌبة أخرى (ولكن بدون إخالل بأي حق أو
تعوٌض آخر بموجب هذه االتفاقٌة)،

()7

إن إضافة ىذه الفقرة ىي لممساعدة في حالة تقديم دعاوى بموجب القانون اإلنجميزي أو قانون نيويورك .

() 8

عمى أي طرف يقوم بإجراء تحويل والذي يشترط بأن يكون متفقاً مع أحكام الشريعة أن يثبت ما إذا كان السعر الذي يقوم بموجبو

بالتحويل يفي باالشتراطات الشرعية وخصوصاً ما إذا كان التحويل يجب أن يكون بالسعر االسمي.
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مع مراعاة وبدون إخالل بالبند ( 6ح)ٌ ،جوز ألي طرف إجراء هذا
ب)
التحوٌل لجمٌع أو أي جزء من استحقاقه ألي مبلغ إنهاء مبكر مستحق الدفع إلٌه
من قبل طرف مخل باإلضافة إلى أٌة مبالغ مستحقة الدفع بموجب أو فٌما ٌتعلق
بهذا االستحقاق وأٌة حقوق أخرى مرتبطة بهذا االستحقاق بموجب البند ( )8و
البند ( ،)11و
ج) ٌجوز ألي طرف إجراء هذا التحوٌل لجمٌع أو جزء من استحقاقه ألي سعر
شراء مستحق الدفع إلٌه من قبل طرف مخل فٌما ٌتعلق بمساومة ٌتم إبرامها
بموجب البند ( 2هـ) والبند ( 6ح) ( )5باإلضافة إلى أٌة مبالغ مستحقة الدفع فٌما
ٌتعلق بذلك االستحقاق أو فٌما ٌتعلق بأٌة أضرار مقطوعة وأٌة حقوق أخرى
مرتبطة بهذا االستحقاق بموجب البند ( )8والبند (.)11
وأي تحوٌل مفترض ال ٌكون متفقا ً مع البند (ٌ )7عتبر الغٌا ً وباطالً.
 )8العملة التعاقدٌة
(أ) الدفع بالعملة التعاقدٌةٌ :جب أن ٌتم كل دفع بموجب هذه االتفاقٌة وذلك بالعملة
ذات الصلة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً هذه االتفاقٌة لهذا الدفع ("العملة
التعاقدٌة") .وإلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق ،فان أي التزام
بإجراء دفعات بموجب هذه االتفاقٌة فً العملة التعاقدٌة لن ٌتم إبراؤه أو الوفاء به من
خالل الدفع بأٌة عملة عدا العملة التعاقدٌة ،ماعدا الحد الذي ٌؤدي فٌه هذا الدفع إلى
التسلم الفعلً من قبل الطرف المستحق لهذا الدفع ،ومن خالل التصرف بحسن نٌة
وباستخدام إجراءات معقولة تجارٌا ً فً تحوٌل العملة التً تم دفعها بهذه الطرٌقة إلى
العملة التعاقدٌة ،لكامل المبلغ بالعملة التعاقدٌة لجمٌع المبالغ المستحقة الدفعة فٌما
ٌتعلق بهذه االتفاقٌة .وإذا حدث ،وألي سبب ،أن نقص المبلغ بالعملة التعاقدٌة الذي
تم تسلمه بهذه الطرقة عن المبلغ بالعملة التعاقدٌة فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة ،فان
الطرف الذي علٌه أن ٌقوم بالدفع ،وإلى الحد المسموح به بموجب القانون ،علٌه أن
ٌدفع فوراً هذا المبلغ اإلضافً بالعملة التعاقدٌة وذلك كلما كان ضرورٌا ُ من أجل
التعوٌض عن النقص .وإذا حدث ،وألي سبب كان ،تجاوز المبلغ بالعملة التعاقدٌة
الذي تم تسلمه بهذه الطرٌقة للمبلغ بالعملة التعاقدٌة المستحقة الدفع فٌما ٌتعلق بهذه
االتفاقٌة ،فإن الطرف الذي ٌتسلم المبلغ علٌه أن ٌر ّد فوراً مبلغ هذه الزٌادة.
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(ب) األحكام القضائٌة :إلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق ،إذا تم
صدور أي حكم أو قرار معّبر عنه بعملة عن العملة التعاقدٌة ( )1لدفع أي مبلغ
مستحق فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة )2( ،لدفع أي مبلغ ٌتعلق أو ٌرتبط بأي إنهاء مبكر
فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة ،أو ( )3فٌما ٌتعلق بحكم أو أمر قضابً من قبل محكمة
أخرى لدفع أي مبلغ مذكور فً  )1أو ( )2أعاله ،فإن الطرف المطالب باالسترداد،
وبعد استرداد مجموع المبلغ الذي ٌستحقه هذا الطرف بموجب الحكم أو القرار
القضابًٌ ،حق له أن ٌتسلم فوراً من الطرف اآلخر مبلغ أي نقص فً العملة التعاقدٌة
المتسلمة من قبل ذلك الطرف نتٌجة المبالغ المدفوعة بهذه العملة األخرى وعلٌه أن
ٌرد فوراً للطرف اآلخر أٌة زٌادة فً العملة التعاقدٌة المستلمة من قبل هذا الطرف
نتٌجة المبالغ المدفوعة بهذه العملة األخرى إذا نشأ هذا النقص أو هذه الزٌادة نتٌجة
أي اختالف بٌن سعر الصرف الذي تم بموجبه تحوٌل العملة التعاقدٌة إلى عملة
الحكم أو القرار القضابً لغرض هذا الحكم أو القرار القضابً وبٌن سعر الصرف
الذي ٌكون فٌه هذا الطرف قادراً ،من خالل التصرف بحسن نٌة وباستخدام إجراءات
معقولة تجارٌا ً فً تحوٌل العملة التً تسلمها إلى العملة التعاقدٌة ،على شراء العملة
التعاقدٌة مع مبلغ عملة الحكم أو القرار القضابً الذي تم تسلمه فعالً من قبل هذا
الطرف.
(ج) تعوٌضات منفصلة :إلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق ،فان
التعوٌضات بموجب هذا البند ( )8تمثل التزامات منفصلة ومستقلة عن
االلتزامات األخرى فً هذه االتفاقٌة ،وتكون قابلة للتنفٌذ وذلك كأسباب منفصلة
ومستقلة للدعوى وتنطبق بغض النظر عن أي سماح ممنوح من قبل الطرف
المستحق له أي دفع ،ولن تتأثر بسبب الحصول على حكم أو تقدٌم مطالبة أو
إثبات ألٌة مبالغ أخرى مستحقة الدفع بموجب هذه االتفاقٌة.
(د) إثبات الخسارة :لغرض البند  ،8سٌكون كافٌا ً بالنسبة لطرف إظهار أنه قد تحمل
خسارة فٌما لو تم إجراء صرف أو شراء حقٌقً.
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 )9نصوص متنوعة
أ) االتفاقٌة برمتها :تمثل هذه االتفاقٌة جمٌع االتفاقٌة والتفاهم بٌن األطراف فٌما
ٌتعلق بموضوعها .وٌقر كل واحد من األطراف أنه فً سٌاق إبرام هذه االتفاقٌة،
فإ نه لم ٌعتمد على أي إقرار أو تعهد أو أي ضمان آخر شفوي أو كتابً (عدا ما
هو منصوص علٌه أو مشار إلٌه فً هذه االتفاقٌة) وهو ٌتنازل عن جمٌع الحقوق
والتعوٌضات التً قد تتوفر بخالفه إلٌه فٌما ٌتعلق بذلك ماعدا أنه ال شًء فً هذه
االتفاقٌة ٌحدد أو ٌستثنً أي التزام من جانب أي طرف نتٌجة االحتٌال والتدلٌس.
التعدٌالتٌ :كون أي تعدٌل أو تغٌٌر أو تنازل عن الحق فٌما ٌتعلق بهذه
ب)
االتفاقٌة ساري المفعول فقط إذا كان كتابة (بما فً ذلك كتابة ثابتة من خالل
اإلرسال بالفاكسٌمٌلً) وموقع علٌه من قبل كل من الطرفٌن أو مؤكد من خالل
تبادل رسابل بالتلكس أو من خالل تبادل الرسابل االلكترونٌة وذلك عن طرٌق
نظام إرسال الكترونً.
(ج) استمرار االلتزامات :بدون اإلخالل بالبنود ( 2أ) ( )3و ( 6ج) ( ،)2فان
التزامات األطراف بموجب هذه االتفاقٌة تستمر بعد انتهاء أٌة صفقة.
(د) التعوٌضات التراكمٌة :ماعدا هو منصوص علٌه فً هذه االتفاقٌة ،فإن الحقوق
والصالحٌات والتعوٌضات واالمتٌازات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة هً
تراكمٌة ولٌست حصرٌة مع استثناء أٌة حقوق أو صالحٌات أو تعوٌضات أو
امتٌازات منصوص علٌها بموجب القانون.
(هـ) نسخ االتفاقٌة والتأكٌدات
(ٌ )1جوز إبرام هذه االتفاقٌة (وكل تعدٌل أو تغٌٌر أو تنازل فٌما ٌتعلق بها)
وتسلٌمه والتوقٌع علٌه بنسخ متعددة (بما فً ذلك اإلرسال عن طرٌق
الفاكسٌمٌلً وعن طرٌق نظام إرسال الكترونً) ،وتعتبر كل نسخة منها
أصلٌة.
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( )2ترغب األطراف فً أن تكون ملزمة قانونا ً بشروط كل صفقة وكل
واحدة من اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة وذلك اعتباراً من
اللحظة التً توافق على هذه الشروط (سواء شفوٌا ً أو بخالفه) .وٌتم
إبرام تأكٌد أو تأكٌد اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة ،وذلك
حسب الحالة ،بأسرع وقت ممكن عملٌا ً وٌجوز التوقٌع علٌه وتسلٌمه
بنسخ متعددة (بما فً ذلك من خالل اإلرسال بالفاكسٌمٌلً) أو ٌمكن
إنشاؤه من خالل تبادل رسابل التلكس أو تبادل الرسابل االلكترونٌة عن
طرٌق نظام الرسابل االلكترونً أو من خالل تبادل الرسابل االلكترونٌة،
والتً فً كل حالة تعتبر كافٌة لجمٌع األغراض إلثبات ملحق ملزم لهذه
االتفاقٌة .وعلى األطراف أن تحدد فً هذه الرسابل أو من خالل طرٌقة
فعّالة أخرى أن أٌة نسخة أو تلكس أو رسالة الكترونٌة أو برٌد الكترونً
ٌمثل تأكٌداً أو تأكٌد شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة ،وذلك حسب
الحالة.
(و) عدم التنازل عن الحقوق :أن أٌة عدم ممارسة أو تأخٌر فً ممارسة أي حق أو
صالحٌة أو امتٌاز فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة لن ٌعتبر بأنه تنازل ولن تعتبر أٌة
ممارسة منفردة أو جزبٌة ألي حق أو صالحٌة أو امتٌاز بأنه ٌستبعد أو ٌستثنً
أٌة ممارسة الحقة أو أخرى ألي حق أو صالحٌة او ممارسة اي حق أو
صالحٌة أو امتٌاز آخر.
(ز) العناوٌن والعناوٌن والهوامش السفلٌة :إن العناوٌن والهوامش السفلٌة
المستخدمة فً هذه االتفاقٌة هً بغرض التسهٌل فقط وال تؤثر على تفسٌر هذه
االتفاقٌة وال ٌجب أخذها بعٌن االعتبار فً سٌاق تفسٌرها.
(ح) عدم استحقاق دفع أٌة فائدة :ترغب األطراف وتوافق على أنه لن تكون هناك
فابدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجب أو فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة ،وفً
حالة أنه نتٌجة أي قرار تحكٌم أو قضابً أو من خالل تطبٌق القانون واجب
التطبٌق أو بخالفه تقرر أن تكون أٌة فابدة مستحقة الدفع فٌما ٌتعلق بهذه
االتفاقٌة ،فان كل طرف ٌوافق على التنازل عن أٌة حقوق قد تكون لدٌه فً
المطالبة بالفابدة أو بتسلمها وٌوافق على أنه إذا تم تسلم هذه الفابدة فعالً من قبل
هذا الطرف ،فانه سٌقوم بالتبرع بها إلى مؤسسة خٌرٌة مسجلة أو بخالفه
معترف بها رسمٌا ً تختارها البعثة الشرعٌة لهذا الطرف وٌتم اإلفصاح عن
اسمها للطرف اآلخر.
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( )10المكاتب واألطراف متعددة الفروع
(أ) إذا تم تحدٌد البند ( 13أ) فً الجدول على أنه ٌنطبق ،فان كل طرف ٌبرم صفقة
أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة من خالل مكتب عدا مكتبه الربٌسً
أو مكتبه المحلً ٌقر وٌوافق تجاه الطرف اآلخر على أنه ،وبالرغم من مكان
التسجٌل؟؟ أو مكان تأسٌسه أو تنظٌمه ،فان التزاماته هً نفسها من حٌث
الرجوع علٌه تماما ً كما لو كان قد أبرم الصفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة
مخصصة من خالل مكتبه الربٌسً أو المحلً ،ماعدا أن الطرف لن ٌكون له
حق الرجوع على هذا المكتب الربٌسً أو المكتب المحلً للطرف اآلخر فٌما
ٌتعلق بأي دفع أو تسلٌم مؤجل بموجب البند ( 5د) مادامت الدفعة أو التسلٌم
مؤجالً .وٌعتبر هذا اإلقرار واالتفاق بأنه مكرر من قبل كل طرف فً كل تارٌخ
تبرم فٌه األطراف صفقة وفً كل تارٌخ تبرم فٌه األطراف اتفاقٌة شروط
صفقات مستقبلٌة مخصصة.
إذا تم تحدٌد طرف فً الجدول على أنه طرف متعدد الفروع ،فانه ٌجوز
(ب)
لهذا الطرف ،ومع مراعاة الفقرة (ج) أدناه ،إبرام صفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة وذلك من خالل ،أو حجز صفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة ،ودفع وتسلم مبالغ وعملٌات تسلٌم فٌما ٌتعلق بالصفقة أو
اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة من خالل أي مكتب مدرج فٌما ٌتعلق
بذلك الطرف فً الجدول (ولكن لٌس أي مكتب آخر ،وذلك ما لم ٌتم االتفاق علٌه
من قبل األطراف كتابة).
ج) ٌكون المكتب المكتب الربٌسً أو المكتب المحلً هو الذي من خالله ٌبرم أحد
األطراف صفقة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة هو المكتب المحدد
لذلك الطرف فً التأكٌد ذي الصلة أو فً تأكٌد شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة
أو كما ٌتم االتفاق علٌه بخالف ذلك من قبل األطراف ،إذا لم ٌتم تحدٌد مكتب لذلك
الطرف فً التأكٌد أو تأكٌد شروط الصفقات المستقبلٌة المخصصة أو تم االتفاق
علٌه بخالف ذلك من قبل األطراف كتابة .وما لم توافق األطراف على خالف ذلك
كتابة ،فان المكتب الذي ٌبرم فٌه أحد األطراف صفقة أو اتفاقٌة شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة سٌكون كذلك المكتب الذي ٌقوم فٌه بحجز الصفقة أو اتفاقٌة
شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة والمكتب الذي من خالله ٌقوم بإجراء
مدفوعات أو تسلمها فٌما ٌتعلق بالصفقة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة .ومع مراعاة البند ( 6ب) ( ،)2فانه ال ٌجوز ألي طرف تغٌٌر المكتب
الذي ٌقوم فٌه بحجز الصفقة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة أو
المكتب الذي من خالله ٌقوم بإجراء المدفوعات وتسلمها أو عملٌات التسلٌم فٌما
ٌتعلق بصفقة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة بدون الموافقة الكتابٌة
المسبقة للطرف اآلخر.
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( )11المصروفات
على الطرف المخ ّل أن ٌتعهد عند الطلب بتعوٌض وحماٌة الطرف اآلخر عن
جمٌع المصروفات النثرٌة المعقولة ،بما فً ذلك المصروفات القضابٌة ورسوم
اإلبرام وضرٌبة الدمغة والمصروفات الفعلٌة للتحصٌل التً ٌتم تحملها من قبل
الطرف اآلخر وذلك بسبب تنفٌذ وحماٌة حقوقه بموجب هذه االتفاقٌة أو أي مستند
دعم ابتمان والذي ٌكون فٌه الطرف المخل طرفا ً (بما فً ذلك أي حق فً إنهاء أٌة
صفقة بصفة مبكرة أو اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة).
( )12اإلشعارات
أ -سرٌان المفعولٌ :جب تقدٌم أي إشعار أو اتصال آخر فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة
بأٌة طرٌقة الصفقة المستقبلٌة المخصصة أدناه (ماعدا أنه ال ٌجوز تقدٌم إشعار أو
اتصال آخر بموجب البند  5أو البند  6من خالل نظام رسابل الكترونً أو البرٌد
االلكترونً) على العنوان أو الرقم أو وفقا ً لنظام الرسابل االلكترونً أو وفقا ً لبٌانات
البرٌد االلكترونً المقدمة (راجع الجدول) وٌعتبر بأنه ساري المفعول كما هو
منصوص علٌه فٌه:
 .1كتابة وٌتم تسلٌمه شخصٌا ً أو عن طرٌق خدمة التوصٌل السرٌع فً تارٌخ
تسلٌمه،
 .2إذا تم إرساله عن طرٌق الفاكس ،فً تارٌخ تسلمه من قبل موظف مسبول
للمتسلم وذلك بصٌغة مقروءة (ومن المتفق علٌه أن عبء إثبات التسلم ٌقع
على كاهل المرسل ولن ٌتم إثباته من خالل تقرٌر إرسال ٌصدر عن جهاز
فاكسً مٌلً الطرف المرسل)،
 .3إذا تم إرساله من خالل برٌد مضمون أو مسجل (البرٌد الجوي إذا كان فً
الخارج) أو ما ٌعادله (مع طلب إذن التسلم) فً التارٌخ الذي ٌتم فٌه تسلٌمه أو
محاولة تسلٌمه،
 .4إذا تم إرساله بالتلكس وذلك فً تارٌخ تسلم الرقم اإلرشادي،
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 .5إذا تم إرساله عن طرٌق نظام اإلرسال االلكترونً ،فً التارٌخ الذي ٌتم فٌه
تسلمه ،أو
 .6إذا تم إرساله بالبرٌد االلكترونً فً تارٌخ تسلمه،
وذلك ما لم ٌكن تارٌخ التسلٌم (أو محاولة التسلٌم) أو ذلك التسلم ،كما هو قابل
للتطبٌق ،غٌر ٌوم عمل محلً أو تم تسلٌم ذلك االتصال (أو محاولة تسلٌمه) أو
تسلمه ،كما هو قابل للتطبٌق ،بعد انتهاء ٌوم العمل المحلً ،وفً هذه الحالة ٌعتبر هذا
االتصال بأنه قد تم تقدٌمه فً الٌوم التالً األول الذي هو ٌوم عمل محلً.
ب -تغٌٌر البٌاناتٌ :جوز ألي طرف ،ومن خالل تقدٌم إشعار للطرف اآلخر ،القٌام
بتغٌٌر العنوان أو رقم التلكس أو الفاكسٌمٌلً من خالل نظام إرسال الكترونً أو
بٌانات البرٌد االلكترونً والذي سٌتم فٌه تسلٌم اإلشعارات أو االتصاالت
األخرى.
( )13القانون المنظم لالتفاقٌة وطرٌقة فض النزاعات
(أ) القانون المنظم لالتفاقٌة :تخضع هذه االتفاقٌة وٌتم تفسٌرها وفقا ً للقانون
المحدد فً الجدول.
(ب) سلطة االختصاص والتبلٌغ :ما لم تكن األطراف قد قامت بالتحدٌد فً
الجدول بأن البند ( 13ج) ٌجب أن ٌنطبق ،فٌما ٌتعلق بأٌة دعوى أو إجراء
قانونً أو دعاوى قضابٌة تتعلق بأي نزاع ٌنشأ نتٌجة أو فٌما ٌتعلق بهذه
االتفاقٌة ،بما فً ذلك أٌة مسألة تتعلق بوجوده أو سرٌان مفعوله أو إنهابه
("الدعاوى القضائٌة") ،فان كل طرف ٌتعهد وبشكل غٌر قابل لإللغاء بما
ٌلً:
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(ٌ )1متثل:
(أ) إذا تم النصّ على أن هذه االتفاقٌة تخضع للقانون اإلنجلٌزي ،إلى :أ)
سلطة االختصاص الحصرٌة للمحاكم اإلنجلٌزٌة إذا لم تتضمن
الدعاوى القضابٌة محكمة اتفاقٌات ،و ب) سلطة االختصاص
الحصرٌة للمحاكم اإلنجلٌزٌة إذا كانت الدعاوى القضابٌة تتضمن
محكمة اتفاقٌات ،أو
(ب) إذا تم النص على أن هذه االتفاقٌة تخضع لقوانٌن والٌة نٌوٌورك،
إلى االختصاص غٌر الحصري لمحاكم والٌة نٌوٌورك ومحاكم
نٌوٌورك المحلٌة الموجودة فً مقاطعة مانهاتن فً مدٌنة نٌوٌورك،
(ٌ )2تنازل عن أي اعتراض ٌكون لدٌه فً أي وقت لمحل أٌة دعاوى
قضابٌة ٌتم تقدٌمها لدى أٌة محكمة وٌتنازل عن أي إدعاء بأن هذه
الدعاوى القضابٌة قد تم تقدٌمها لدى هٌبة غٌر مناسبة وٌتنازل كذلك عن
الحق فً االعتراض ،فٌما ٌتعلق بهذه الدعاوى القضابٌة ،بأن هذه
المحكمة لٌست لدٌها سلطة اختصاص على ذلك الطرف،
(ٌ )3وافق ،إلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق ،على أن
إقامة الدعاوى القضابٌة لدى أٌة سلطة اختصاص واحدة أو أكثر لن
تستثنً إقامة دعاوى قضابٌة لدى أٌة سلطة اختصاص أخرى،
(ٌ )4عٌن وكٌل تبلٌغ الدعاوى ،إن وجدت ،والمحدد مقابل اسمه فً الجدول،
وذلك من أجل أن ٌتسلم ،باسمه ونٌابة عنه ،التبلٌغ عن القضاٌا فً أٌة
دعاوى .وإذا حدث ،وألي سبب من األسباب ،أن كان أي طرف غٌر
قادر على التصرف بهذه الطرٌقة ،فإن على هذا الطرف أن ٌشعر فوراً
الطرف اآلخر بذلك .وتوافق األطراف بشكل غٌر قابل لإللغاء على
تبلٌغ الدعاوى التً تتم بالطرٌقة المنصوص علٌها فً اإلشعارات تحت
البنود ( 12أ) ()1ن ( 12أ) ( )2أو ( 12أ) ( .)3وال ٌؤثر أي شًء فً
هذه االتفاقٌة على حق أي طرف فً تبلٌغ الدعاوى بأٌة طرٌقة أخرى
مسموح بها بموجب قانون واجب التطبٌق ،و
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(ج) التحكٌم :إذا قامت األطراف بالتحدٌد فً الجدول بأن البند ( 13ج) ٌنطبق،
فان كل طرف ٌوافق على.)9( :
( )1أ ن جمٌع النزاعات الناشبة عن أو فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة ،بما فً
ذلك أٌة مسألة تتعلق بوجودها أو سرٌانها أو إنهابها تجب تسوٌتها
بشكل نهابً بموجب قواعد التحكٌم الخاصة بغرفة التجارة الدولٌة
أو أٌة قواعد تحكٌم أخرى وذلك كما ٌتم تحدٌد فً الجدول ،من
خالل ثالثة ( )3محكمٌن أو أي عدد آخر من المحكمٌن كما ٌتم
تحدٌده فً الجدول ٌتم تعٌٌنهم وذلك وفقا ً للقواعد المذكورة.
( )2أنه إذا كان هناك نص بأن هذه االتفاقٌة تخضع لما ٌلً:
 -1القانون اإلنجلٌزي ،فان القانون المنظم التفاقٌة التحكٌم ٌجب أن
ٌكون القانون اإلنجلٌزي وأن مكان التحكٌم ومكان جمٌع
الجلسات التحكٌمٌة ٌجب أن ٌكون فً لندن ،إنجلترا ،أو
 -2قوانٌن والٌة نٌوٌورك ،فان القانون المنظم التفاقٌة التحكٌم ٌجب
أن تكون قوانٌن والٌة نٌوٌورك وأن مكان التحكٌم ومكان
جمٌع الجلسات التحكٌمٌة ٌجب أن ٌكون فً مدٌنة نٌوٌورك
بوالٌة نٌوٌورك،
وفً أٌة حالة ،تكون لغة التحكٌم هً اللغة اإلنجلٌزٌة ،وذلك ما لم
ٌتم االتفاق على خالفه كتابة من قبل الطرفٌن،

()9

إذا رغبت األطراف في اختيار التحكيم ولكنيا فضمت بديالً عن غرفة التجارة الدولية ،فانو يجوز ليا أن تفعل ذلك ،ولكن عمييا أن

تحدد التفاصيل الخاصة بييئة البديل الذي اختارىا في الجدول وعمييا أن تحدد في الجدول التعديل في البند  13التعديل الذي تقوم بو.

وبرغم من تضمين اإلشارة إلى قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ،فانو يجب أن يكون من المفيوم بشكل واضح أن اتفاق ىذه
القواعد متفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية أم ال لم يتم دراستو من قبل ىيئة الرقابة الشرعية بالسوق المالية اإلسالمية الدولية
وعمى المستخدمين أن يقوموا بدراستيم الخاصة لذلك.
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( )3أن التحكٌم وجمٌع المسابل المتعلقة به ،بما فً ذلك قرارات
التحكٌمٌ ،جب أن تكون سرٌة ،وذلك ما لم ٌتم االتفاق على خالفه
كتابة من قبل الطرفٌن أو عندما وإلى الح ّد الذي ٌكون فٌه اإلفصاح
مطلوبا ً من قبل طرف وذلك بموجب الواجب القانونً أو من أجل
حماٌة أو متابعة حق قانونً،
([ )4أنه ٌتنازل عن أي حق فً إحالة مسألة قانونٌة للمحاكم أو
استبناف أي حكم وذلك على أساس مسألة قانونٌة ،و]
(د) التنازل عن الحصاناتٌ :تنازل كل طرف بشكل غٌر قابل لإللغاء ،وإلى
الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق ،فٌما ٌتعلق به
وبإٌراداته وأصوله (وذلك بغض النظر عن استخدامها أو استخدامها
المقصود) ،عن جمٌع أنواع الحصانة على أساس السٌادة أو على أساس
أسباب أخرى مشابهة مثل ( )1حق الدعوى ( )2سلطة أٌة محكمة أو
هٌبة تحكٌم )3( ،التعوٌض المؤقت من خالل أمر أو قرار لتنفٌذ محدد
أو استرداد ممتلكات )4( ،حجز على أصوله (سواء قبل أو بعد صدور
قرار التحكٌم) و ( )5تنفٌذ أو إنفاذ أي حكم قضابً أو قرار تحكٌم قد
ٌكون هو أو إٌراداته أو أصوله بخالفه مستحقا ً له وٌوافق بشكل غٌر
قابل لإللغاء ،إلى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبٌق،
على أنه لن ٌطالب بهذه الحصانة.
( )14التعرٌفــات
كما هً مستخدمة فً هذه االتفاقٌةٌ ،كون للتعابٌر التالٌة المعانً المخصصة
قرٌنة كل منها:
"اإلقرار اإلضافً" ٌكون له المعنى المحدد فً البند .3
"حادثة اإلنهاء اإلضافٌة" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
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"اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة متأثرة(")10
تعنً (أ) فٌما ٌتعلق بأٌة حادثة تتكون من غٌر قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة أو
حادثة ضرٌبة أو حادثة ضرٌبة عند الدمج :جمٌع اتفاقٌات شروط اتفاقٌة
مستقبلٌة مخصصة متأثرة بوقوع حادثة اإلنهاء هذه (والتً ،فً حالة عدم
القانونٌة بموجب البند ( 5ب) ( )2( )1أو حادثة قوى قاهرة بموجب البند 5
(ب) ( )2( )2فً جمٌع اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة وذلك ما لم
ٌشر مستند دعم االبتمان فقط إلى اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة
معٌنة ،وفً هذه الحالة فان اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة)
(ب) فٌما ٌتعلق بأٌة حادثة إنهاء أخرى ،جمٌع اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة
مخصصة .وتعتبر اتفاقٌة شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة بأنها متأثرة بحادثة
إنهاء عندما تؤثر حادثة اإلنهاء أو ستؤثر على صفقة مستقبلٌة مخصصة والتً
تتعلق بها اتفاقٌات شروط اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة باإلضافة إلى عندما تؤثر
حادثة اإلنهاء على اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة نفسها:
"الطرف المتأثر" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"الصفقات المتأثرة"
تعنً (أ) فٌما ٌتعلق بأٌة حادثة إنهاء تتكون من غٌر قانونٌة أو حادثة قوى
قاهرة أو حادثة ضرٌبة أو حادثة ضرٌبة عند الدمج :جمٌع اتفاقٌات شروط
اتفاقٌة مستقبلٌة مخصصة متأثرة بوقوع حادثة اإلنهاء هذه (والتً ،فً حالة عدم
القانونٌة بموجب البند ( 5ب) ( )2( )1أو حادثة قوى قاهرة بموجب البند 5
(ب) ( )2( )2فً جمٌع الصفقات وذلك ما لم ٌشر مستند دعم االبتمان فقط إلى
صفقات معٌنة ،وفً هذه الحالة فان هذه الصفقات[ ،وإذا مثل مستند دعم االبتمان
ذو الصلة تأكٌداً لصفقة ،هذه الصفقة)
()13

و (ب) فٌما ٌتعلق بأٌة حادثة إنهاء أخرى جمٌع الصفقات.
"الشركة الشقٌقة" تعنً ،مع مراعاة الجدول ،فٌما ٌتعلق بأي شخص ،أٌة هٌبة
تخضع لسٌطرة مباشرة أو غٌر مباشرة ،من قبل شخص وأٌة هٌبة تسٌطر،
مباشرة أو غٌر مباشرة ،على شخص وأٌة هٌبة مباشرة أو غٌر مباشرة تحت

()13

إن اتفاقيات شروط االتفاقية المستقبمية المخصصة والصفقات المتأثرة ىي تمك المتأثرة عمى سبيل المثال عندما تقع أية حادثة

ضريبية أو حادثة قوى قاىرة ،الخ.
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سٌطرة عامة مع الشخص .ولهذا الغرض ،فان عبارة "سٌطرة" أٌة هٌبة أو
شخص تعنً ملكٌة غالبٌة سلطة تصوٌت الهٌبة أو الشخص.
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"اتفاقٌة" ٌكون لها نفس المعنً المحدد فً البند ( 1ج).
"إنهاء مبكر تلقائً" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 6أ).
"الطرف المثقل باألعباء" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 5ب) (.)4
"تغٌٌر فً قانون الضرٌبة" تعنً إعادة إصدار أو إشهار أو تنفٌذ أو إقرار أو
أي تغٌٌر فً أو تعدٌل على أي قانون (أو فً سٌاق التطبٌق أو التفسٌر الرسمً
ألي قانون) الذي ٌحدث بعد إبرام األطراف الصفقة ذات الصلة (أو ،فٌما ٌتعلق
بصفقة تم إبرامها بموجب اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة ،اتفاقٌة
شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة ذات صلة) أو اتفاقٌة شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة ذات الصلة ،وذلك حسب الحالة.
"مبلغ اإلقفال" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 6د) (.)1
"التأثٌر" ٌكون لها المعنى المحدد فً التمهٌد.
"الموافقة" تشمل الموافقة واالعتماد واإلجراء والتفوٌض واالستثناء واإلشعار
وتقدٌم الطلب وتسجٌل أو موافقة تبادل الموافقة.
"العملة التعاقدٌة" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 8أ).
"محكمة االتفاقٌات" تعنً أٌة محكمة ملزمة بأن تطبق على الدعاوى القضابٌة
إما المادة  17من معاهدة بروكسل لعام  1968بشأن سلطة االختصاص وتنفٌذ
األحكام فً الدعاوى المدنٌة والتجارٌة أو المادة  17من معاهدة لوجانو لعام
 1988بشأن سلطة االختصاص وتنفٌذ األحكام فً الدعاوى المدنٌة والتجارٌة.
"حادثة ائتمان عند الدمج" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"مستند دعم االئتمان" تعنً أٌة اتفاقٌة أو مستند محدد هكذا فً هذه االتفاقٌة،
"مقدم دعم االئتمان" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً الجدول.
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"اإلخالل المتقاطع" تعنً الحادثة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فً البند ( 5أ)
(.)4
"الطرف المخل" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 6أ).
"األصول المخصصة" تعنً الكمٌة الصفقة المستقبلٌة المخصصة من نوع
األصول المتفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة المختارة ألغراض البند ( 6ح)
( )5من خالل االتفاق بٌن األطراف والصفقة المستقبلٌة المخصصة فً الجدول
(.)11
"الحادثة المخصصة" ٌكون لها المعنى المحدد تحت البند ( 5ب) (.)5
"صفقات مستقبلٌة مخصصة" ٌكون لها المعنى المحدد فً التمهٌد.
"كمٌة مخصصة" تعنً كمٌة األصول المختارة ألغراض البند ( 6ح) ( )5من
خالل اتفاقٌة بٌن األطراف والصفقة المستقبلٌة المخصصة تحت الجدول)11( .

()11

لتجنب أي عدم وضوح بالنسبة لألصل الذي سيخضع لممساومة ،يجب عمى األطراف االتفاق في الجدول عمى نوع وكمية األصل

المخصص الذي سيتم شراؤه بموجب المساومة .ومن المتوقع أن تقوم األطراف لتحديد كمية األصل المخصص بقيمة إسمية من أجل
أن تكون كميات السمع المضخمة  /غير العممية غير مطموب شراؤىا بموجب المساومة وكبديل لالتفاق عمى أصل مخصص منفرد
وكمية مخصصة منفردة ،يجوز لألطراف ،إذا فضمت ذلك ،االتفاق عمى قائمة من األصول المخصصة وعمى الكميات المخصصة لكل
منيا تاركة اختيار ذلك من ىذه القائمة الخاصة باألصول المخصصة ليتم شراؤىا من قبل الطرف الممارس وقت ممارسة الوعد بإبرام
المساومة.
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"الطرف المحدد" تعنً الطرف المحدد لمبلغ اإلقفال أو لمبلغ اإلنهاء المبكر أو
لمبلغ الهامش ذي الصلة أو لقٌمة الهامش ذي الصلة ،وذلك حسب الحالة.
"اتفاقٌة شروط صفقات مستقبلٌة مخصصة" و "تأكٌد شروط صفقات مستقبلٌة
مخصصة" تكون لهما المعانً الصفقة المستقبلٌة المخصصة لهما على التوالً
فً التمهٌد.
"مبلغ اإلنهاء المبكر" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 6هـ).
"تارٌخ اإلنهاء المبكر" تعنً التارٌخ المحدد وفقا ً للبند ( 6أ) أو ( 6ب) (.)4
"الرسائل االلكترونٌة" ال تشمل رسابل البرٌد االلكترونً ولكنها تشمل
المستندات المعّبر علٌها فً مستندات الربح ،و "نظام الرسائل االلكترونً" ٌتم
تفسٌرها بناء على ذلك.
"القانون اإلنجلٌزي" ٌعنً قانون إنجلترا ووٌلز وٌتم تفسٌر "إنجلٌزي" بناء على
ذلك.
"حادثة اإلخالل" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5أ) ،وإذا كان ذلك
قابالً للتطبٌق ،فً الجدول.
"الطرف الممارس" تعنً الطرف الذي ،ومن خالل إشعار تم تقدٌمه بموجب
إشعار مقدم بموجب البند ( 6ح) (ٌ ،)5طلب من الطرف اآلخر شراء أصول
الصفقة المستقبلٌة المخصصة.
"حادثة القوى القاهرة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"صفقة منهٌة تم تسلٌمها بالكامل" تعنً ،فٌما ٌتعلق بتارٌخ إنهاء مبكر ،أٌة
صفقة منهٌة والتً بموجبها ٌتم تسلٌم جمٌع البضابع واألصول ،بغض النظر
عما إذا كانت أٌة مدفوعات مستحقة الدفع.
"ٌوم العمل العام" تعنً الٌوم الذي تكون فٌه البنوك التجارٌة مفتوحة لنشاط
العمل العام (بما فً ذلك التعامالت بالعملة األجنبٌة وإٌداعات العملة األجنبٌة).
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"عدم القانونٌة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"الضرٌبة القابلة للتعوٌض" تعنً أٌة ضرٌبة عدا الضرٌبة التً لن ٌتم فرضها
فٌما ٌتعلق بدفعة بموجب هذه االتفاقٌة لوال ارتباط حالً أو سابق بٌن سلطة
االختصاص للحكومة أو هٌبة ضرٌبٌة تفرض هذه الضرٌبة ومتسلم هذا الدفع أو
شخص ٌرتبط بهذا المتسلم (بما فً ذلك،ولكن دون حصر ،ارتباط ناشا عن هذا
المتسلم أو الشخص المرتبط كونه أو كان مواطنا ً أو مقٌما ً فً سلطة االختصاص
هذه أو كونه أو كان منظما ً أو موجوداً أو ٌمارس تجارة أو نشاط عمل فً سلطة
االختصاص هذه ،أو لدٌه أو كان لدٌه مؤسسة دابمة أو مكان عمل دابم فً سلطة
االختصاص هذه ،ولكن باستثناء ارتباط ناشا فقط من قٌام هذا المتسلم أو
الشخص المرتبط بإبرام وتسلٌم وتنفٌذ التزاماته أو تسلمه دفعه بموجب هذه
االتفاقٌة أو قام بتنفٌذها أو بتنفٌذ مستند دعم ابتمان.
"التموٌل اإلسالمً( ")12تعنً أٌة صفقة تموٌل أو ترتٌبات مبرمة معّبر عنها
وفقا ً لمبادئ وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة (والتً ،ولتجنب أي شك ،قد تخضع
لنظام قانون آخر).
"القانون" ٌشمل أٌة معاهدة أو قانون أو قاعدة أو نظام (كما هو معّدل ،فً حالة
الشبون الضرٌبٌة ،من خالل ممارسة أٌة سلطة إٌرادات حكومٌة ذات صلة)
وٌتم تفسٌر عبارة "حرام" بناء على ذلك(.)13

()12

إن اليدف من تضمين عبارة "التمويل اإلسالمي" ىو أن تكون ترتيبات نوع التمويل الذي يجري من خالل ىياكل تمويل متفقة

نص اإلخالل المتقاطع.
مع أحكام ومبادئ الشريعة مغطاة ضمن ّ
( )13ال يشمل تعبير "القانون" مبادئ الشريعة (راجع البند ( 1د)) .وبناء عمى ذلك فانو في ىذه االتفاقية تعنى عبارة "حرام" مخالفة
القانون كما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
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"ٌوم عمل محلً" تعنً ما ٌلً:
(أ) فٌما ٌتعلق بأي التزام بموجب البند ( 2أ) ( ٌ ،)1وم عم ل ع ام ف ً المك ان أو
األم اكن الص فقة المس تقبلٌة المخصص ة ف ً التأكٌ د أو تأكٌ د ش روط اتفاقٌ ة
مستقبلٌة مخصصة و ،فٌما ٌتعلق ب أي الت زام بموج ب البن د ( 2أ) (ٌ )1( )1وم ا ً
ٌكون فٌه نظام التسوٌة ذو العالقة مفتوحا ً أو ٌعمل كما ه و مح دد ف ً التأكٌ د ذي
الصلة أو ،فً مثل هذه الحال ة ،إذا ل م ٌ تم تحدٌ د مك ان أو نظ ام تس وٌة ،كم ا ه و
متف ق علٌ ه بخالف ه م ن قب ل األط راف كتاب ة أو ت م تحدٌ ده بموج ب النص وص
الواردة ،أو المتضمنة من خالل اإلشارة ،فً هذه االتفاقٌة،
(ب) لغرض تحدٌد متى تنتهً فترة االنتظارٌ ،وم عمل عام فً المكان الذي فٌ ه
الحادثة أو الظروف التً تمثل أو تتسبب فً عدم قانونٌ ة أو حادث ة ق وى ق اهرة،
وذلك حسب الحالة،
(ج) فٌما ٌتعلق بأي إشعار أو اتصال آخر ،بم ا ف ً ذل ك إش عار منص وص علٌ ه
فً البند ( 5أ)ٌ ،وم عم ل ع ام (أو ٌوم ا ً ك ان س ٌكون ٌ وم عم ل ع ام ل وال وق وع
حادث ة أو ظ روف والت ً ،ل و ح دثت فٌم ا ٌتعل ق بدفع ة أو تس لٌم أو الت زام ٌتعل ق
بص فقة ،س ٌمثل أو تتس بب ف ً ع دم قانونٌ ة أو حادث ة ق وى ق اهرة) ف ً المك ان
المح دد ف ً عن وان اإلش عارات المق دم م ن قب ل المتس لم ،وف ً حال ة اإلش عار
المنص وص علٌ ه بموج ب البن د ( 2ب) ،ف ً المك ان ال ذي س ٌكون ف ً الحس اب
الجدٌد ذي الصلة موجوداً،
(د) فٌما ٌتعلق بأي دفع آخرٌ ،وم عمل عام فً المك ان ال ذي ٌك ون فٌ ه الحس اب
ذو الصلة موجوداً ،وإذا كان مختلفاً ،فً المركز المالً الربٌسً ،إن وجد ،لعملة
هذه الدفعة ،وإذا كانت هذه العملة لٌس لها مركز مالً ربٌسً منفرد معترف به،
ٌوما ً ٌكون فٌه نظام التسوٌة ضرورٌا ً إلنجاز هذا الدفع.
(ه ـ) فٌم ا ٌتعل ق بالبن د ( 5أ) ( ٌ )2( )5وم عم ل ع ام ف ً األم اكن ذات العالق ة
للتنفٌذ فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة المستقبلٌة المخصصة.
"ٌوم التسلٌم المحلً" تعنً ،وألغراض البندٌن ( 5أ) ( )1و ( 6ح) (ٌ ، )5وما ً
تكون فٌه أنظمة التسوٌة الالزمة إلنجاز التسلٌم ذي الصلة مفتوحة فً العادة
لنشاط العمل بحٌث ٌكون التسلٌم باإلمكان إنجازه بموجب ممارسة السوق
المألوفة ،وذلك فً المكان المحدد فً التأكٌد ذي الصلة أو ،فً إشعار ٌتم تقدٌمه
بموجب البند ( 6ح) ( )1( )5أو ،إذا لم ٌتم تحدٌده بهذه الطرٌقة ،فً مكان كما
هو محدد وفقا ً لممارسة السوق المألوفة للتسلٌم ذي الصلة.

63

"الخسارة"
تعنً ،فٌما ٌتعلق بواحدة أو أكثر من الصفقات المنهاة التً تم تسلٌمها بالكامل
أو ،حسب الحالة ،واحدة أو أكثر من اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة وطرفاً ،معادل عملة اإلنهاء لمبلغ ٌقرره الطرف بشكل معقول
بحسن نٌة لٌكون خسابره ومصارٌفه اإلجمالٌة (أو مكسب ،وفً هذه الحالة معبر
عنه كرقم سلبً).
فٌما ٌتعلق بتلك الصفقة المنتهٌة أو غٌر المسلمة بالكامل أو مجموعة من
الصفقات المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل أو اتفاقٌة شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة المنتهٌة أو مجموعة من اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة المنتهٌة ،وذلك حسب الحالة .وتشمل الخسارة الخسابر والتكالٌف
(أو المكاسب).
فٌما ٌتعلق بأٌة دفعة أو تسلٌم مطلوب أن ٌكون قد تم تنفٌذه (بافتراض الوفاء
بكل شرط مسبق قابل للتطبٌق) فً تارٌخ اإلنهاء المبكر ذي الصلة أو قبل ذلك،
ولكنه لم ٌتم ،ماعدا ،وذلك من أجل تجنب االزدواجٌة إذا تم تحدٌد تسعٌرة سوق
للدفع أو التسلٌم .وٌجوز للطرف (ولكن ال ٌجب علٌه) تحدٌد خسارته من خالل
اإلشارة إلى تسعٌراته لألسعار ذات العالقة أو األسعار من واحد أو أكثر من
المتعاملٌن الربٌسٌٌن فً األسواق ذات العالقة.
"تسعٌرة السوق"
تعنً ،فٌما ٌتعلق بواحدة أو أكثر من الصفقات المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل أو
واحدة أو أكثر من اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة وطرفا ً ٌقوم
بالتحدٌد ،مبلغا ً محدداً على أساس التسعٌرات من صانعً السوق المرجعٌٌن.
وٌجب أن تكون كل تسعٌرة لمبلغ ،إن وجد ،والذي سٌتم دفعه لهذا الطرف
(معبراً عنه كرقم سلبً) أو من قبل هذا الطرف (معبراً عنه كرقم إٌجابً) نظٌر
اتفاقٌة بٌن هذا الطرف (بعد األخذ بعٌن االعتبار أي مستند دعم ابتمان موجود
فٌما ٌتعلق بالتزامات ذلك الطرف) وصانع السوق المرجعً المقدم للتسعٌرة
إلبرام صفقة ("صفقة االستبدال") التً سٌكون لها أثر المحافظة لهذا الطرف
على المعادل االقتصادي ألٌة دفعة أو تسلٌم (سواء كان االلتزام األساسً مطلقا ً
أو طاربا ً وبافتراض الوفاء بكل شرط مسبق قابل للتطبٌق) من قبل األطراف
بموجب البند ( 2أ) (.)1
فٌما ٌتعلق الصفقة المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل هذه أو مجموعة من الصفقات
المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل التً ،لوال وقوع تارٌخ اإلنهاء المبكر ذي الصلة،
كانت ستكون مطلوبة بعد ذلك التارٌخ أو ،فً حالة الصفقة المنتهٌة غٌر المسلمة
بالكامل والتً بموجبها كان هناك التزام بموجب البند ( 2أ) (( )1أو كان سٌكون
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مطلوبا ً لوال البند ( 2أ) ( )3أو البند ( 5د)) للتسلٌم فً أو قبل تارٌخ اإلنهاء
المبكر المذكور والذي لم ٌتم تسلٌمه ،المعادل االقتصادي لذلك االلتزام
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بالتسلٌم (بافتراض الوفاء بكل شرط مسبق قابل للتطبٌق أو ،حسب الحالة،
المعادل االقتصادي لالتفاقٌة شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة هذه أو
مجموعة من اتفاقٌات شروط صفقة مستقبلٌة الصفقة المستقبلٌة المخصصة
(بافتراض الوفاء بكل شرط مسبق قابل للتطبٌق) .ولهذا الغرض ،فإن المبالغ
غٌر المدفوعة فٌما ٌتعلق بصفقة منتهٌة غٌر مسلمة بالكامل أو مجموعة من
الصفقات المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل ٌجب استثناؤها ولكن ،بدون حصر ،اٌة
دفعة أو تسلٌم والذي ،لوال تارٌخ اإلنهاء المبكر ذي الصلة ،كان سٌكون مطلوبا ً
(بافتراض الوفاء بكل شرط مسبق قابل للتطبٌق) بعد أن ٌتم تضمٌن تارٌخ
اإلنهاء المبكر ذاك وأي تسلٌم كان (أو كان من المطلوب ،لوال البند ( 2أ) ()3
أو البند ( 5د) من المطلوب تسلٌمه فً أو قبل تارٌخ اإلنهاء المبكر ذي الصلة.
وتخضع صفقة االستبدال لهذه المستندات وذلك كما قد ٌوافق هذا الطرف وصانع
السوق المرجعً بحسن نٌة .وعلى الطرف الذي ٌقوم بالتحدٌد( ،أو وكٌله) أن
ٌطلب من كل صانع سوق مرجعً تقدٌم تسعٌرته إلى الح ّد الذي تقٌد فٌه عملٌا ً
بشكل معقول وذلك اعتباراً من نفس الٌوم والوقت (بدون أي اعتبار للمناطق
الزمنٌة المختلفة) وذلك بأسرع وقت ممكن بشكل معقول بعد تارٌخ اإلنهاء
المبكر ذي الصلة .وإذا تم تقدٌم أكثر من ثالث تسعٌرات فإن تسعٌرة السوق
ستكون هً المعدل الحسابً للتسعٌرات بدون أي اعتبار للتسعٌرات ذات القٌم
األعلى واألدنى .وإذا تم تقدٌم ثالث تسعٌرات بالضبط ،فإن تسعٌرة السوق
ستكون التسعٌرة المتبقٌة بعد تجاهل أعلى وأدنى التسعٌرات .ولهذا الغرض،
فإ نه إذا كان ألكثر من تسعٌرة واحدة نفس أعلى قٌمة أو أدنى قٌمة ،فان واحدة
من هذه التسعٌرات ٌجب تجاهلها .وإذا تم تقدٌم أقل من ثالث تسعٌرات ،فإنه
سٌتم اعتبار أن تسعٌرة السوق فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة المنتهٌة غٌر المسلمة
بالكامل أو مجموعة الصفقات المنتهٌة غٌر المسلمة بالكامل أو ،وذلك حسب
الحالة ،اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة أو مجموعة من اتفاقٌات شروط
صفقة مستقبلٌة مخصصة منتهٌة ال ٌمكن تحدٌدها.
"االتفاقٌة الرئٌسٌة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً التمهٌد.
" دمج بدون افتراض" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5أ) (.)8
"تصفٌة دفع صفقات متعددة" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند ( 2ج).
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"قٌمة الهامش السلبٌة" تعنى ،عندما تكون قٌمة الهامش ذات العالقة رقما ً
قٌاسٌا ً وفٌما ٌتعلق باألصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة )1( ،مبلغ القٌمة
السوقٌة لهذه األصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة ،وذلك كما ٌتم تحدٌده من
قبل الطرف الممارس الذي ٌتصرف بحسن نٌة وبطرٌقة معقولة من ناحٌة
تجارٌة )2( ،القٌمة المطلقة لقٌمة الهامش ذي الصلة ،و ( )3أٌة ضرٌبة قٌمة
مضافة أو ضرٌبة مبٌعات أو ضرٌبة أخرى مشابهة مطلوب فرضها بموجب
القانون واجب التطبٌق فٌما ٌتعلق ببٌع األصول المخصصة.
"الطرف غٌر المتأثر" تعنً ،ما دام هناك طرف واحد متأثر ،الطرف اآلخر
لهذه االتفاقٌة.
"الطرف غٌر المخل" ٌكون لها نفس المعنى فً البند ( 6أ)
"صفقة منتهٌة غٌر مسلمة بالكامل" تعنً ،فٌما ٌتعلق بأي تارٌخ إنهاء مبكر،
أٌة صفقة منتهٌة لٌست صفقة منتهٌة مسلمة بالكامل.
"المكتب" تعنً فرعا ً أو مكتبا ً لطرف ما والذي قد ٌكون المكتب الربٌسً أو
المكتب المحلً لذلك الطرف.
"المبالغ األخرى" ٌكون لها نفس المعنً المحدد فً البند ( 6ح).
"المدفوع له" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 6ح).
"الدافع" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 6ح).
"قٌمة الهامش اإلٌجابٌة" تعنً ،عندما تكون قٌمة الهامش ذي العالقة رقما ً
إٌجابٌا ً وفٌما ٌتعلق باألصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة )1( ،مبلغ القٌمة
السوقٌة لهذه األصول الصفقة المستقبلٌة المخصصة كما هو محدد من قبل
الطرف الممارس الذي ٌتصرف بحسن نٌة وبطرٌقة معقولة من ناحٌة تجارٌة،
( )2قٌمة الهامش ذي الصلة ،و ( )3أٌة ضرٌبة قٌمة مضافة أو ضرٌبة مبٌعات
أو ضرٌبة أخرى مشابهة مطلوب فرضها بموجب القانون واجب التطبٌق فٌما
ٌتعلق ببٌع األصول المخصصة.
"حادثة اإلخالل المحتملة" تعنً أٌة حادثة ستمثل حادثة إخالل ،من خالل تقدٌم
إشعار أو انتهاء وقت أو كلٌهما.
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"دعاوى قضائٌة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 13ب).
" وكٌل تقدٌم الدعاوى" ٌكون له نفس المعنى المحدد فً الجدول.
"سعر الصرف" ٌشمل ،بدون تحدٌد ،أٌة عالوات وتكالٌف صرف مستحقة
الدفع فٌما ٌتعلق بالشراء أو التحوٌل إلى العملة التعاقدٌة.
"صانعو السوق المرجعٌون"( )14تعنً أربعة متعاملٌن ربٌسٌٌن فً السوق
ذات العالقة مختارٌن من قبل الطرف الذي ٌحدد تسعٌرة السوق بحسن نٌة (أ)
من بٌن متعاملٌن من ذوي أعلى درجات المالءة االبتمانٌة الذٌن ٌفون بجمٌع
المعاٌٌر التً ٌطبقها هذا الطرف بشكل عام فً ذلك الوقت فً تقرٌر ما إذا كان
ٌجب تقدٌم أو توسعة االبتمان أو تموٌل و (ب) إلى الحد الذي ٌعتبر عملٌاً ،من
بٌن أربعة متعاملٌن لدٌهم مكتب فً نفس المدٌنة.
"الهامش ذو العالقة" ٌعنً الهامش الذي سٌتم تحدٌد قٌمته من قبل الطرف
المحدد للهامش ذي الصلة بعد الحدوث أو التحدٌد الفعلً لتارٌخ إنهاء مبكر
وٌجب أن ٌكون معادالً لمجموع مبالغ الهامش ذات الصلة لذلك الطرف فٌما
ٌتعلق باتفاقٌات شروط صفقة مستقبلٌة منتهٌة والصفقات المنتهٌة غٌر المسلمة
بالكامل ذات الصلة (والذي قد ٌكون سلبٌا ً أو إٌجابٌا ً).
"مبلغ الهامش ذو الصلة" تعنً ،فٌما ٌتعلق بكل اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة
منتهٌة ،كل مجموعة من اتفاقٌات شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة منتهٌة ،أو
كل صفقة منتهٌة غٌر مسلمة بالكامل أو كل مجموعة من صفقات منتهٌة غٌر
مسلمة بالكامل و طرف محدد للهامش ذي الصلة:
(أ) معادل عملة اإلنهاء لتسعٌرات السوق (سواء كانت إٌجابٌة أم سلبٌة) لكل
اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة منتهٌة أو مجموعة من اتفاقٌات
شروط صفقة مستقبلٌة الصفقة المستقبلٌة المخصصة منتهٌة أو صفقة منتهٌة
غٌر مسلمة بالكامل أو مجموعة من صفقات منتهٌة غٌر مسلمة بالكامل
والتً ٌتم تحدٌد تسعٌرة سوق لها ،و
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ينص ىذا التعريف عمى أنو من البداية ،توافق األطراف عمى أنو أياً كان الطرف منيا الذي قد يكون مطموباً منو اختيار المتعاممين

الذين سيكونون صانعي السوق المرجعيين عميو أن يقوم بيذا االختيار بحسن نية.
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(ب)خسارة هذا الطرف (سواء إٌجابٌة أو سلبٌة وبدون رجوع إلى أٌة مبالغ
غٌر مدفوعة) لكل اتفاقٌة شروط مستقبلٌة مخصصة منتهٌة أو مجموعة من
اتفاقٌات شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة منتهٌة أو صفقة منتهٌة غٌر
مسلمة بالكامل أو مجموعة من صفقات منتهٌة غٌر مسلمة بالكامل والتً ال
ٌمكن تحدٌد تسعٌرة سوق لها أو لن تقدم نتٌجة معقولة تجارٌا ً(حسب االعتقاد
المعقول للطرف الذي ٌقوم بالتحدٌد).
"طرف تحدٌد الهامش ذي الصلة" ٌعنً الطرف أو األطراف الصفقة
المستقبلٌة المخصصة لقٌمة الهامش ذي الصلة كما هو محدد فً البند ( 6و).
"سلطة االختصاص ذات العالقة" تعنً ،فٌما ٌتعلق بطرف ،سلطة االختصاص.
(أ) التً ٌكون فٌها الطرف مؤسسا ً ومنظما ً وتتم إدارته والسٌطرة علٌه أو ٌعتبر
بأن مركزه موجود فٌها.
(ب) المكان الذي ٌوجد فٌه مكتب ٌقوم الطرف من خالله بالتصرف ألغراض
هذه االتفاقٌة.
(ج) التً ٌقوم فٌها الطرف بإبرام هذه االتفاقٌة ،و
(د) فٌما ٌتعلق بأي دفع ،التً ٌتم إجراء هذا الدفع منها أو من خاللها.
"الجدول" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً التمهٌد.
"تارٌخ التسوٌة المحدد" تعنً التارٌخ الذي ٌجب فٌه إجراء دفع أو تسلٌم بموجب
البند ( 2أ) ( )1فٌما ٌتعلق بصفقة.
"متفق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة" و "متفق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة"
ٌكون لهما المعنى المخصص لكل منهما والمحدد تحت البند ( 3ح).
"الهٌئة المحددة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً الجدول.
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"التزامات محددة" 15تعنً ،ومع مراعاة الجدول )1( ،أي التزام (سواء كان حالٌا ً
أو مستقبلٌاً ،طاربا ً أو بخالفه ،كمبلغ أصلً أو ضمان أو بخالفه) فٌما ٌتعلق بمال
تم اقتراضه ،و ( )2أي مبلغ ٌتم الحصول علٌه بموجب أٌة صفقة (بما فً ذلك أي
تموٌل إسالمً) وٌكون له التأثٌر المالً لالقتراض.
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لتجنب أي شك ،فإن أنواع الصفقات المدرجة في تعريف الصفقة المحددة قد تم إدراجيا فقط بغرض البند ( 5أ) (( )5اإلخالل

بموجب صفقة محددة) وليس المقصود أن تشير إلى أنواع الصفقات التي يمكن إبراميا بموجب االتفاقية الرئيسة ىذه وال يجب تفسيرىا
بأنيا تعني أن أطراف ىذه االتفاقية ستقوم أو قد تقوم بإبرام أي من أو جميع ىذه الصفقات.
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"مدفوعات محددة" ٌكون لها المعنى المحدد تحت البند ( 6د) (.)1
"صفقة محددة"( )15تعنً ،ومع مراعاة الجدول( ،أ) أٌة صفقة (بما فً ذلك
اتفاقٌة فٌما ٌتعلق بأٌة صفقة كهذه) والموجودة حالٌا ً أو ٌتم إبرامها بعد ذلك بٌن
طرف من أطراف هذه االتفاقٌة (أو أي مقدم دعم ابتمان لهذا الطرف أو أٌة هٌبة
الصفقة المستقبلٌة المخصصة واجبة التطبٌق لهذا الطرف) والتً لٌست صفقة أو
اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة والطرف اآلخر فً هذه االتفاقٌة (أو أي
مقدم دعم ابتمان لهذا الطرف أو أٌة هٌبة الصفقة المستقبلٌة المخصصة واجبة
التطبٌق لهذا الطرف اآلخر والتً لٌست صفقة بموجب هذه االتفاقٌة ولكنها ()1
صفقة مقاٌضة سعر أو صفقة مقاٌضة أو مقاٌضة أساس أو صفقة سعر آجل أو
مقاٌضة سلعة أو خٌار صفقة أو حصة أو مقاٌضة حصص أسهم أو مقاٌضة
هامش حصص أسهم أو خٌار حصص أسهم أو خٌار هامش أسهم أو خٌار سندات
أو خٌار سعر فابدة فقط أو صفقة صرف أجنبً أو صفقة حد أعلى أو صفقة حد
أدنى أو صفقة دعم أو صفقة مقاٌضة عملة أو صفقة مقاٌضة سعر عمالت
متقاطعة أو خٌار عملة أو صفقة حماٌة ابتمان أو صفقة مقاٌضة ابتمان أو صفقة
مقاٌضة إخالل ابتمان أو خٌار خالل ابتمان أو خٌار عابد إجمالً أو صفقة هامش
ابتمان أو صفقة إعادة شراء أو صفقة إعادة شراء عكسً أو صفقة شراء /بٌع
مرة أخرى أو صفقة إقراض أوراق مالٌة أو صفقة هامش طقس أو شراء آجل
أو بٌع ضمان أو سلعة أو أٌة أداة مالٌة أخرى أو مصلحة أو أٌة صفقة مدرجة فً
الجزء  5من الجدول أو أٌة صفقات أخرى مشابهة (بما فً ذلك أي خٌار فٌما
ٌتعلق بأي من هذه الصفقات) أو ( )2والتً هً نوع من الصفقة التً تشبه أٌة
صفقة مشار إلٌها فً البند ( )1أعاله والتً هً اآلن ،أو التً تصبح فً المستقبل
مبرمة بشكل متكرر فً األسواق المالٌة (بما فً ذلك الشروط واألحكام المتضمنة
باإلشارة إلى هذه االتفاقٌة) والتً هً صفقة آجلة أو مقاٌضة أو مستقبلٌة أو خٌار
أو مشتق آخر بسعر واحد أو أكثر أو عمالت أو سلع أو أوراق مالٌة حصص
أسهم أو أدوات حصص أسهم أخرى أو أوراق مالٌة دٌون أو أدوات دٌون أخرى
أو هوامش أخرى والتً ٌجب إجراء دفعات أو عملٌات تسلٌم مقابلها،
(ب) أي جمع لهذه الصفقات و
(ج) أٌة صفقة أخرى الصفقة المستقبلٌة المخصصة على أنها صفقة الصفقة
المستقبلٌة المخصصة فً هذه االتفاقٌة أو التأكٌد ذي الصلة.
ولتجنب أي شك ،فان أنواع الصفقات المدرجة أعاله قد تم إدراجها فقط بغرض
البند ( 5أ) (( )5ولٌس الهدف أن تشٌر هذه القائمة إلى أنواع الصفقة التً
ٌمكن إبرامها كصفقات متفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة بموجب هذه االتفاقٌة
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الرئٌسٌة وال ٌجب تفسٌرها لتعنً أن أطراف هذه االتفاقٌة سٌقومون أو قد
ٌقدمون بإبرام أي أو جمٌع هذه الصفقات.
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"ضرٌبة الدمغة" تعنً أٌة ضرٌبة دمغة أو تسجٌل أو توثٌق أو ضرٌبة أخرى
مشابهة.
"سلطة ضرٌبة الدمغة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 4هـ).
()16
تعنً أٌة ضرٌبة مالٌة أو مستقبلٌة أو رسوم جمركٌة أو
"الضرٌبة"
(
مصروفات أو ضرٌبة مقدرة أو رسوم من أي طبٌعة كانت (بما فً ذلك الفابدة )16
أو الغرامات أو اإلضافات علٌها) التً ٌتم فرضها من قبل أٌة حكومة أو هٌبة
ضرٌبٌة فٌما ٌتعلق بأي دفع بموجب هذه االتفاقٌة عدا عن ضرٌبة الدمغة أو ضرٌبة
التسجٌل أو ضرٌبة التوثٌق أو ضرٌبة مشابهة.

"حادثة الضرٌبة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"حادثة ضرٌبة عند الدمج" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً البند ( 5ب).
"اتفاقٌة شروط صفقة مستقبلٌة الصفقة المستقبلٌة المخصصة منتهٌة" تعنً ،فٌما
ٌتعلق بتارٌخ إنهاء مبكر (أ) إذا كان ذلك ناتجا ً عن حادثة غٌر قانونٌة أو حادثة قوى
قاهرة ،جمٌع اتفاقٌات شروط اتفاقٌة الصفقة المستقبلٌة المخصصة والتً تم تحدٌدها
فً اإلشعار المقدم بموجب البند ( 6ب) (( ،)4ب) إذا كانت ناتجة عن أٌة حادثة
إنهاء ،جمٌع اتفاقٌات شرط الصفقة المستقبلٌة المخصصة ،و (ج) إذا كانت ناتجة
عن أٌة حادثة إخالل ،جمٌع اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة والتً
تكون سارٌة إمّا فوراً بعد سرٌان مفعول اإلشعار الذي ٌحدد تارٌخ اإلشعار ذاك أو
إذا انطبق اإلنهاء المبكر التلقابً فوراً قبل تارٌخ اإلنهاء المبكر.
"الصفقات المنتهٌة" تعنً ،فٌما ٌتعلق بتارٌخ إنهاء مبكر (أ) إذا كانت ناتجة عن
عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة ،جمٌع الصفقات الصفقة المستقبلٌة المخصصة
فً اإلشعار المقدم المتأثرة ،و (ب) إذا كانت ناتجة عن أٌة حادثة إخالل ،جمٌع
الصفقات السارٌة إمّا فوراً قبل سرٌان مفعول اإلشعار الذي ٌحدد تارٌخ اإلشعار
المبكر ذاك ،أو إذا انطبق اإلنهاء المبكر التلقابً ،فوراً قبل تارٌخ اإلنهاء المبكر.

()16

أن اإلشارة ىنا لمفائدة ىي إشارة بحتة لمفائدة التي يمكن فرضيا عمى طرف من قبل سمطة ضريبية .وال يستحق دفع أية فائدة

بموجب ىذه االتفاقية.
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"عملة االنتهاء" تعنً
(أ) إذا تم تحدٌد عملة انتهاء فً الجدول وكانت العملة متوفرة بسهولة ،تلك العملة و
(ب) بخالف ذلك ،عملة الٌورو إذا كانت هذه االتفاقٌة منصوص فٌها على أنها
تخضع للقانون اإلنجلٌزي أو عملة الدوالر األمرٌكً إذا كان منصوصا ً فً هذه
االتفاقٌة على أنها خاضعة لقوانٌن والٌة نٌوٌورك.
"معادل عملة االنتهاء" تعنً ،فٌما ٌتعلق بأي مبلغ ٌقوم فً عملة االنتهاء ،مبلغ عملة
االنتهاء وفٌما ٌتعلق بأي مبلغ تقوم فً عملة اإلنهاء ("العملة األخرى") مبلغ عملة
االنتهاء الصفقة المستقبلٌة المخصصة من قبل الطرف الذي ٌقوم بالتحدٌد ذي الصلة
على أنه ٌتوجب علٌه شراء هذه الكمٌة من هذه العملة األخرى وذلك كما فً تارٌخ
اإلنهاء المبكر ذي الصلة ،أو إذا كان مبلغ اإلقفال أو مبلغ الهامش ذي الصلة محدداً
بتارٌخ الحق ،ذلك التارٌخ الالحق مع عملة اإلنهاء وذلك بسعر ٌعادل سعر صرف
الفوري لوكٌل الصرف األجنبً (والذي ٌتم اختٌاره كما هو منصوص علٌه أدناه)
لشراء هذه العملة األخرى بعملة اإلنهاء وذلك فً تمام الساعة 33ر 11صباحا ً أو
نحو
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ذلك (فً المدٌنة التً ٌكون فٌها وكٌل الصرف األجنبً المعنً موجوداً) فً التارٌخ
الذي سٌكون مألوفا ً لتحدٌد هذا السعر لشراء هذه العملة األخرى بقٌمة فً تارٌخ
اإلنهاء المبكر أو فً ذلك التارٌخ الالحق .وٌتم اختٌار وكٌل الصرف األجنبً إذا
كان فقط طرف واحد ملزما ً بإجراء التحدٌد بموجب البند ( 6هـ) أو البند ( 6و)
بحسن نٌة من قبل ذلك الطرف أو ٌتم بخالفه االتفاق علٌه بٌن األطراف.
"حادثة اإلنهاء" تعنً عدم قانونٌة أو حادثة قوى قاهرة أو حادثة ضرٌبة أو حادثة
ضرٌبة عند الدمج أو ،إذا تم تحدٌدها على إنهاء واجبة التطبٌق ،حادثة ابتمان عند
اإلنهاء أو حادثة إنهاء إضافً.
"مبلغ الهامش" ٌعنً المبلغ ،إن وجد ،المحدد هكذا فً الجدول.
"الصفقة" ٌكون لها نفس المعنى المحدد فً التمهٌد.
"المبالغ غٌر المدفوعة" التً تستحق إلى أي طرف ،تعنً ،فٌما ٌتعلق بتارٌخ
اإلنهاء المبكر ،مجموع ما ٌلً:
(أ) فٌما ٌتعلق بجمٌع الصفقات المنتهٌة ،المبالغ التً أصبحت مستحقة الدفع (أو التً
كانت ستصبح واجبة الدفع لوال البند ( 2أ) ( )3أو مستحقة لوال البند ( 5د)) إلى
طرف آخر بموجب البند ( 2أ) ( )1أو ( 2د) ( )4( )1فً أو قبل تارٌخ اإلنهاء
المبكر هذا والذي ٌبقى غٌر مدفوعا ً كما بتارٌخ اإلنهاء المبكر هذا ،و،
(ب) إذا نتج تارٌخ اإلنهاء المبكر عن حادثة إخالل ،حادثة إنهاء عند الدمج أو حادثة
إنهاء إضافٌة والتً فٌما ٌتعلق بها تكون جمٌع الصفقات المعلقة صفقات متأثرة ،مبلغ
إنهاء مبكر تستحق كل تارٌخ اإلنهاء المبكر هذا والذي ٌبقً غٌر مدفوع كما بتارٌخ
اإلنهاء المبكر ذلك.
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"فترة االنتظار" تعنً:
(أ) فٌما ٌتعلق بحادثة أو ظروف وفقا ً للبند ( 5ب) ( ،)1عدا حالة البند ( 5ب)
( )2( )1عندما ٌكون الدفع أو التسلٌم أو االلتزام ذو الصلة مطلوبا ً فعالً فً الٌوم
ذي الصلة (وفً هذه الحالة ال تنطبق أٌة فترة انتظار) ،فترة ثالثة أٌام عمل محلٌة
(أو أٌام كانت ستكون أٌام عمل محلٌة لوال حدوث تلك الحادثة أو الظروف) بعد
حدوث تلك الحادثة أو الظروف ،و
(ب) فٌما ٌتعلق بحادثة أو ظروف وفقا ً للبند ( 5ب) ( )2عدا حالة البند ( 5ب)
( )2( )2عندما ٌكون الدفع أو التسلٌم أو االلتزام ذو الصلة مطلوبا ً فعالً فً الٌوم
ذي الصلة (وفً هذه الحالة ال تنطبق أٌة فترة انتظار) ،فترة ثمانٌة أٌام عمل
محلٌة (أو أٌام كانت ستكون أٌام عمل محلٌة لوال حدوث تلك الحادثة أو
الظروف) بعد حدوث تلك الحادثة أو الظروف
وإشهادا بذلك ،فقد قامت األطراف بتوقٌع هذا المستند فً األٌام الصفقة المستقبلٌة
المخصصة أدناه وذلك اعتباراً من التارٌخ المحدد على الصفحة األولى من هذا المستند.
(اسم الطرف)
من قبل:
االسم:
الوظٌفة:
التارٌخ:

(اسم الطرف)
من قبل:
االسم:
الوظٌفة:
التارٌخ:
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جدول
التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة
اتفاقٌة
ّ
اإلسالمٌة الدولٌة
مؤرخة ..........
بٌن"( ............الطرف أ")
و "(.............الطرف ب")
[تم تأسٌسه كطرف تعامل من نوع]
[برقم شركة]
[وذلك وفقا ً لقوانٌن سلطة االختصاص]
[والتصرف من خالل فرعه]* .............

[تم تأسٌسه كطرف تعامل من نوع]
[برقم شركة]
[وذلك وفقا ً لقوانٌن سلطة االختصاص]
[والتصرف من خالل فرعه]* .............

الجزء  :1نصوص اإلنهاء
(أ) "الهٌئة الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً ،فٌما ٌتعلق بالطرف (أ)
لغرض:
البند ( 5أ) (،)5
البند ( 5أ) (،)6
البند( ،أ) (،)7
البند ( 5ب) (،)5
وفٌما ٌتعلق بالطرف (ب) لغرض:
البند ( 5أ) (،)5
البند ( 5أ) (،)6
البند( ،أ) (،)7
البند ( 5ب) (،)5
* إحذف ما هو قابل للتطبٌق
** أضف ما هو قابل للتطبٌق
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(ب) "الصفقة المستقبلٌة المخصصة" ٌكون لها المعنى المحدد فً البند 14
من هذه االتفاقٌة وذلك ما لم ٌتم تحدٌد معنى آخر هنا.
[باإلضافة إلى المعنى المحدد فً البند  14من االتفاقٌة ،فان أٌة صفقة من النوع
المشار إلٌه فً الفقرات (أ) أو (ب) من الجزء من هذا الجدول تكون أٌضا ً صفقة
الصفقة المستقبلٌة المخصصة].
(ج) إنّ نصوص "اإلخالل المتقاطع" للبند ( 5أ) ()6
[تنطبق] [ال تنطبق]* على الطرف أ
[تنطبق] [ال تنطبق]* على الطرف ب.
"التزامات الصفقة المستقبلٌة المخصصة" [ٌكون لها المعنى المحدد فً البند 14
من هذه االتفاقٌة][ .تعنً] "مبلغ الهامس" تعنً ].......
"مبلغ الهامش" تعنً*] .......
(د) نصوص حادثة اإلئتمان عند االندماج" فً البند ( 5ب) ()5
[تنطبق] [ال تنطبق]* على الطرف أ
[تنطبق] [ال تنطبق]* على الطرف ب.
(هـ) نص "اإلنهاء المبكر التلقائً" من البند ( 6أ)
[ٌنطبق] [ال ٌنطبق]* على الطرف أ
[ٌنطبق] [ال ٌنطبق]* على الطرف ب.
(و) "عملة اإلنهاء" [ٌكون لها المعنى المحدد فً البند  14من هذه االتفاقٌة]
[ٌعنً *]......
(ز) حادثة اإلنهاء اإلضافٌة [
تنطبق] [ال تنطبق]*.
[ٌمثل ما ٌلً حادثة إنهاء مبكر إضافٌة]:
لغرض حادثة اإلنهاء السابقة ،فان الطرف المتأثر أو األطراف المتأثرة ستكون:
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(ح) "األصول المخصصة" تعنً األنواع التالٌة من األصول :حٌث ٌكون الطرف
(أ) هو البابع  ......و  ...........وفً هذه الحالة ،فان "الكمٌة المخصصة"
"تعنً  ،.......حٌث الطرف ب هو البابع  ،..........وفً هذه الحالة فإن
"الكمٌة المخصصة" تعنً ............
الجزء  – 2اإلقرارات الضرٌبٌة*
(أ) إقرارات الدافع :لغرض البند ( 3هـ) من هذه االتفاقٌة ،فإن الطرف (أ)
والطرف (ب) ال ٌقدمان أٌة إقرارات] [.......
[[([ ])1الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
لٌس مطلوبا ً بموجب أي قانون واجب التطبٌق ،كما هو معّدل من خالل ممارسة
أٌة سلطة إٌرادات حكومٌة ذات صلة أو أٌة سلطة اختصاص ذات صلة إلجراء
أي خصم أو اقتطاع لحساب أٌة ضرٌبة من أي مبلغ (عدا التعوٌض بموجب البند
( 9ح) من هذه االتفاقٌة .وفً سٌاق تقدٌم هذا اإلقرار ،فإنه ٌجوز له االعتماد
على ( )1دقة أٌة إقرارات قدمها الطرف اآلخر وفقا ً للبند ( 3و) من هذه االتفاقٌة،
( )2الوفاء باالتفاقٌة المنصوص علٌها تحت البند ( 4أ) ( )1أو ( 4أ) ( )3من هذه
االتفاقٌة وعلى دقة وسرٌان أي مستند تم تقدٌمه من قبل الطرف اآلخر وفقا ً للبند
( 4أ) ( )1أو ( 4أ) ( )3من هذه االتفاقٌة و ( )3الوفاء بموافقة الطرف اآلخر
الوارد فً البند ( 4د) من هذه االتفاقٌة ،ماعدا أنه لن ٌمثل إخالالً بهذا اإلقرار
عندما ٌتم االعتماد على البند ( )2أعاله وال ٌقدم الطرف اآلخر استمارة أو مستنداً
وفقا ً للبند ( 4أ) ( )3نتٌجة اإلخالل المادي لوصفه القانونً أو التجاري]*
[ [([ ])2الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً/اإلقرارات
التالٌة:
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إقرارات المستفٌد :لغرض البند ( 3و) من هذه االتفاقٌة[ ،فإن
(ب)
الطرف (أ) والطرف (ب) ال ٌقدمان أٌة إقرارات] [....... :
[[([ ])1الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
أنه مؤهل بالكامل للحصول على نص مزاٌا "أرباح نشاط العمل" أو "األرباح
الصناعٌة والتجارٌة" ،وذلك حسب الحالة ،وعلى نص "التعوٌض" أو نص
"اإلٌرادات األخرى" ،إن وجدت ،للمعاهدة الصفقة المستقبلٌة المخصصة فٌما
ٌتعلق بأي دفع مذكور فً هذه النصوص وتم تسلمها أو سٌتم تسلمها فٌما ٌتعلق
بهذه االتفاقٌة وأنه ال ٌعود هذا الدفع إلى التجارة أو إلى نشاط العمل الذي تتم
مزاولته من خالل مؤسسة دابمة فً سلطة االختصاص الصفقة المستقبلٌة
المخصصة.
"معاهدة الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف أ.
"سلطة اختصاص الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف أ.
"معاهدة الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف ب.
"سلطة االختصاص الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف
ب ......... *].......
[[([ ])2الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
أن كل دفعة ٌتم تسلمها أو سٌتم تسلمها من قبله فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة سترتبط
واقعٌا ً بممارسته للتجارة أو نشاط العمل فً سلطة االختصاص الصفقة المستقبلٌة
المخصصة.
"سلطة االختصاص الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف أ
........
"سلطة االختصاص الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف
ب ........ *]........
[[([ ])3الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
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أنه "شخص أمرٌكً" (وذلك كما ٌتم استخدام هذا التعبٌر فً المادة 4-1441 -1
(أ) ( )2( )3من أنظمة خزانة الوالٌات المتحدة) وذلك ألغراض ضرٌبة الدخل
الفٌدرالٌة األمرٌكٌة]* ..................
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[[([ ]))4الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
("أنه فرع غٌر أمرٌكً لشخص أجنبً" (وذلك كما ٌتم استخدام هذا التعبٌر فً
المادة ( 4-1441-1أ) ( )2( )3من أنظمة الخزانة األمرٌكٌة) ألغراض ضرٌبة
الدخل الفٌدرالٌة األمرٌكٌة]* ..............
[[([ ]))5الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
فٌما ٌتعلق بالمدفوعات التً تتم على عنوان خارج الوالٌات المتحدة أو تتم من
خالل تحوٌل أموال إلى حساب خارج الوالٌات المتحدة ،فإنه "فرع غٌر أمرٌكً
لشخص أجنبً" (وذلك كما ٌتم استالم هذا التعبٌر فً المادة ( 4-1441-1أ) ()3
( )2من أنظمة الخزانة األمرٌكٌة) ألغراض ضرٌبة الدخل الفٌدرالٌة األمرٌكٌة]*
[[([ ]))6الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
أنه "شخص أجنبً (وذلك كما ٌتم استخدام هذا التعبٌر فً المادة ( 4-6341-1أ)
( )4من أنظمة الخزانة األمرٌكٌة) ألغراض الدخل الفٌدرالٌة األمرٌكٌة]*
[[([ ]))7الطرف أ] [و] [الطرف ب] [كل منهما] ٌقدم اإلقرار التالً:
الجزء  :3اتفاقٌة تسلٌم المستندات
ألغراض البندٌن ( 4أ) ( )1و ( 4أ) ( )2من هذه االتفاقٌةٌ ،وافق كل طرف على تسلٌم
المستندات التالٌة ،كما هو وقابل للتطبٌق:
(أ) استمارات ومستندات وشهادات الضرٌبة التً سٌتم تسلٌمها هً [ :ال شًء] [:
الطرف الواجب علٌه االستمارة/المستند/الشهادة التارٌخ الواجب التسلٌم فٌه
تسلٌم المستند
*].............
المستندات األخرى التً سٌتم تسلٌمها هً :[ :ال شًء] [:
(ب)
التارٌخ الواجب مشمول بموجب
الطرف الواجب االستمارة/
اإلقرار الوارد فً
التسلٌم فٌه
علٌه تسلٌم المستند المستند /الشهادة
البند ( 3د)
[نعم] [ال]
[نعم] [ال]
[نعم] [ال]
[نعم] [ال] *
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الجزء  :4نصوص متنوعة
(أ) العناوٌن لغرض اإلشعارات :لغرض البند ( 12أ) من هذه االتفاقٌة:
العنوان لإلشعارات أو االتصاالت مع الطرف أ:
العنوان......... :
عناٌة......... :
تلكس رقم ....... :الرقم اإلرشادي .......
رقم الفاكس ........ :رقم الهاتف........ :
البرٌد االلكترونً .............
بٌانات نظام الرسابل االلكترونً........... :
تعلٌمات خاصة............... :
العنوان لإلشعارات أو االتصاالت مع الطرف ب ..........
العنوان......... :
عناٌة......... :
تلكس رقم ....... :الرقم اإلرشادي .......
رقم الفاكس ........ :رقم الهاتف........ :
البرٌد االلكترونً .............
بٌانات نظام الرسابل االلكترونً........... :
تعلٌمات خاصة............... :
المكاتب :إن نصوص البند ( 13أ) [تنطبق] [ال تنطبق]* على هذه
(ب)
االتفاقٌة.
 الطرف متعدد الفروع :ألغراض البند ( 13ب) من هذه االتفاقٌة:
إن الطرف (أ) [لٌس طرفا ً متعدد الفروع] [إنه طرف متعدد الفروع وٌمكن له
إبرام صفقة من خالل أي من المكاتب التالٌة*]...... :
إن الطرف (ب) [لٌس طرفا ً متعدد الفروع] [إنه طرف متعدد الفروع وٌمكن له
إبرام صفقة من خالل أي من المكاتب التالٌة*]........... :
[(د)] وكٌل االحتساب :إن وكٌل االحتساب هو  ...........وذلك ما لم ٌتم تحدٌد
خالف ذلك فً تأكٌد فٌما ٌتعلق بالصفقة ذات العالقة]**
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[(هـ)] مستند دعم االئتمان :بٌانات أي مستند دعم االستناد [ :ال شًء] [...
[(و)] مقدّم دعم االئتمان :مقدم دعم االبتمان ٌعنً فٌما ٌتعلق بالطرف (أ) [ ] [ال
شًء]*
مقدم دعم االبتمان ٌعنً فٌما ٌتعلق بالطرف (ب) [ ] [ال شًء]*
[(ز)] القانون المنظم لالتفاقٌة :تخضع هذه االتفاقٌة وٌتم تفسٌرها بموجب [ القانون
اإلنجلٌزي] [قوانٌن والٌة نٌوٌورك (بدون اإلشارة إلى اختٌار نظرٌة
القانون)]*
[وعندما تكون قوانٌن والٌة نٌوٌورك واجبة التطبٌق ،فإن كل طرف ٌتنازل،
وإلى أقصى حد ٌسمح به القانون واجب التطبٌق ،عن أي حق قد ٌكون لدٌه فً
المحاكمة من قبل هٌبة محلفٌن قٌما ٌتعقل بأٌة دعاوى قضابٌة تتعلق بهذه
االتفاقٌة أو بأي مستند دعم ابتمان].
[(ح)] وكٌل تقدٌم اإلخطارات :لغرض البند ( 13ب) من هذه االتفاقٌة:
[الطرف أ ٌقوم بتعٌٌن  .....وكٌالً لتقدٌم اإلخطارات] [وعنوانه ]....[ .......
[].......
الطرف ب ٌقوم بتعٌٌن  ......وكٌالً لتقدٌم اإلخطارات] [وعنوانه .......
[(ط)] [التحكٌم] :توافق األطراف على أن البند ( 13ج) (التحكٌم) سٌطبق على هذه
االتفاقٌة ولهذا الغرض توافق األطراف على أنه ألغراض البند ( 13ج) ،فان
] وأن العدد المحدد
"القواعد" ستكون القواعد و/أو أنظمة [......
للمحكمٌن سٌكون [كما هو محدد فً البند ( 13ج) .*] [ ] [ /
[(ي)] مقاصة المدفوعات :تصفٌة مدفوعات الصفقات المتكررة" [ال تنطبق
ألغراض البند ( 2ج) من هذه االتفاقٌة] [ستنطبق فقط ألغراض البند ( 2ج)
من هذه االتفاقٌة على [جمٌع الصفقات] [الصفقات أو مجموعات الصفقات]
وفً كل حالة ابتداء من [تارٌخ هذه االتفاقٌة] [.*] )].....
[(ك)] "الشركة الشقٌقة"ٌ[ :كون لها المعنى المحدد فً البند  14من هذه االتفاقٌة[
(تعنً *]......
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[(ل)] عدم وجود مقاضاة :ألغراض البند ( 3ج):
"الهٌئة الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف (أ).
"الهٌئة الصفقة المستقبلٌة المخصصة" تعنً فٌما ٌتعلق بالطرف (ب).
[(م)] "المبلغ األصلً" :إن نصوص البند ( 3ز) [ستنطبق] [ال تنطبق]* على هذه
االتفاقٌة.
[(ن)] "اإلقرارات اإلضافٌة"[ :ستنطبق] [ ال تنطبق]*[....لغرض البند  3من هذه
االتفاقٌةٌ ،مثل ما ٌلً إقراراً إضافٌا ً:
[[( ])1العالقات بٌن األطرافٌ :عتبر كل طرف بأنه قد قدم إقراراً للطرف الثانً
فً التارٌخ الذي ٌبرم فٌه صفقة (بأنه فً غٌاب اتفاقٌة كتابٌة بٌن الطرفٌن
والتً تفرض صراحة التزامات تأكٌدٌة على العكس لهذه الصفقة):
[(أ) عدم االلتزام :أنه ٌتصرف لحسابه وأنه قد اتخذ قراراته المستقلة
الخاصة به إلبرام صفقة وما إذا كانت هذه الصفقة مناسبة أو
مالبمة له وذلك باالعتماد على قراره وبموجب إشعار من
المستشارٌن وذلك كما ٌعتبره ضرورٌا ً .أنه ال ٌعتمد على أٌة
مراسالت (مكتوبة أو شفوٌة) للطرف اآلخر وذلك كمشورة
استثمارٌة أو كتوصٌة إلبرام تلك الصفقة ومن المفهوم أن
المعلومات والتفاسٌر المتعلقة بشروط وبنود الصفقة لن ٌتم
اعتبارها مشورة استثمارٌة أو توصٌة بإبرام تلك الصفقة .ولن
تعتبر أٌة مراسالت (مكتوبة أو شفوٌة) تم تسلمها من الطرف
اآلخر بأنها ضمان أو تأكٌد بالنسبة للنتابج المتوقعة لتلك الصفقة.
[(ب)] التقٌٌم والفهم :أنه قادر على تقٌٌم المزاٌا وفهم (نٌابة عن نفسه أو
من خالل مشورة مهنٌة مستقلة) وأنه ٌفهم وٌقبل شروط وبنود مخاطر
تلك الصفقة ،وأنه أٌضا ً قادر على تحمل ،وأنه ٌتحمل مخاطر تلك الصفقة.
[(ج)] وضع األطراف :أن الطرف اآلخر ال ٌتصرف كأمٌن لحسابه أو
مستشار له فٌما ٌتعلق بتلك الصفقة]]*.
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[[(ش)] تسجٌل المحادثاتٌ :وافق كل طرف على:
( )1تسجٌل المكالمات الهاتفٌة بٌن موظفً المتاجرة والتسوٌق وموظفً األطراف
فٌما ٌتعلق بهذه االتفاقٌة أو أٌة صفقة محتملة،
( )2الحصول على أٌة موافقة وتقدٌم أي إشعار ضروري بشأن هذا التسجٌل إلى
موظفٌه ذوي العالقة ،و
(ٌ )3وافق ،إلى الح ّد المسموح به وفقا ً للقانون ،على أن التسجٌالت ٌمكن تقدٌمها
كدلٌل فً أٌة دعاوى قضابٌة]**
الجزء  :5الصفقات المتفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
بدون اإلخالل بالبندٌن ( 3ح) و ( 3ط) ،فإن األطراف ترغب فً إبرام صفقات متفقة مع
أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة بموجب هذه االتفاقٌة ،وتوافق على أن الصفقات من النوع التالً
ٌمكن إبرامها من وقت آلخر بموجب هذه االتفاقٌة:
(أ) صفقات المضاربة والتً تشمل:
( )1شراء أو بٌع السلع ،أو
( )2شراء أو بٌع الممتلكات المنقولة أو غٌر المنقولة أو
( )3شراء أو بٌع األوراق المالٌة المتفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ،و

(ب) أٌة صفقات أخرى كما ٌتم االتفاق علٌه بٌن األطراف
الجزء  :6نصوص أخرى

()17

(اسم الطرف)

(اسم الطرف)

من قبل:

من قبل:

( )17عمى المستخدمين الذين يقومون بأي تعديل أو إضافة عمى اتفاقية التحوط الرئيسية لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة (سواء
كان ذلك من خالل الجزء ( )6أو بخالفه أن ٌقوموا أوالً باتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة لتأكد من أن هذا التعدٌل أو اإلضافة متفق مع أحكام ومبادئ أحكام الشرٌعة
اإلسالمٌة وكذلك اتفاق اتفاقية التحوط الرئيسية لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة التً تتضمن هذه التعدٌل أو اإلضافة معها ولم ٌتم
تقدٌم موافقة شرعٌة من قبل هٌبة الرقابة الشرعٌة للسوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة فٌما ٌتعلق بهذا التعدٌل أو اإلضافة.
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التارٌخ:
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