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 Translation Arabic - Draftالترجمة العربية :  -مسودة 
 
 

هذه من قبل السوق المالية اإلسالمية الدولية    -رأس مال الشريحة األولى    –تم تطوير مستندات معيارية لصكوك الُمضاربة الدائمة  
الدائمة)" الُمضاربة  صكوك  لتسهيل   -النموذجية  مستندات  الدولية"(  اإلسالمية  المالية  السوق  من  المقدمة  األولى  الشريحة  مال  رأس 

بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع    -رأس مال الشريحة األولى-صكوك الُمضاربة الدائمة  إصدار صكوك 
الصناعة المالية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في  

لهيكل  شرحا  تشمل  التي  اإلصدار  نشرة  هذه  المستندات  وترافق  فقط،  اإلسالمية  المالية  السوق  أعضاء  على  استخدامها  يقتصر  وال 
 . واإلجراءات واإلرشادات التشغيلية التي يتعين على المستخدمين المحتملين تنفيذها

 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التاريخ ]*[ 

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[ 
 ]*[ شهادات االئتمان المستحقة ]*[ 

]*[ 
 ........................................................................... 

 مال الشريحة األولى رأس -الدائمة  1صكوك المضاربة ل االئتمان  إعالنوثيقة 
...........................................................................   

 
 
 
 
 
 

 
( الُمضاربة: المضاربة شركة في الربح بمال من جانب )رب المال( وعمل من جانب آخر   13الشرعي المعدل رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي(  معيار    1

 المضارب. 
( إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة الزمة 1حق الفسخ:: )األصل أن عقد المضاربة غير الزم، ويحق ألي من الطرفين فسخه إال في حالتين ال يثبت فيهما  مبادئ عامة:

  ( إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال باتفاق الطرفين.2إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ) 
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 إخالء المسؤولية
 تتضمن مستندات  صكوك المضاربة مايلي: 

 نشرة اإلصدار.   •
 رأس مال الشريحة األولى(.  -اتفاقية مضاربة رئيسة )لصكوك الُمضاربة الدائمة •
 . وثيقة إعالن اإلئتمان •

  
رأس مال الشريحة األولى    -هو تسهيل وتيسير إصدار صكوك الُمضاربة الدائمة النموذجية  المعيارية  الهدف األساسي لهذه المستندات

بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في الصناعة  
  ألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، وال يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المالية اإلسالمية فقط.المالية اإلسالمية وا

 
يتم توجيه عناية مستخدمي هذه المستندات إلى أنه عند الدخول في إصدارات شهادات االئتمان )"اإلصدارات"( بموجب مستندات صكوك 

هذه أو فيما يتعلق بها أو عند إجراء أي تعديل أو إضافة فيها ، أنه يجب    -الشريحة األولى  رأس مال    -الُمضاربة الدائمة النموذجية
   ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. الالزمة القتناع أنفسهم بامتثال هذه المستنداتعليهم أوالا اتخاذ جميع اإلجراءات المطلوبة 

 
ولية هذه المستندات. فمن أراد استخدامها ، دون أي تعديالت جوهرية  قد يطلب  اعتمدت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الد

الخاصة  اإلجراءات  بعض   إلكمال  الدولية  اإلسالمية  المالية  بالسوق  االتصال  هو  به  القيام  عليه  ما  وكل  اإلعتماد،  هذا  من  نسخة 
الية اإلسالمية الدولية هو فقط لهذه المستندات وال يشمل  للحصول على نسخة من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق الم

  .ذلك الدخول في أي معامالت محددة
 

إن السوق المالية اإلسالمية الدولية ليست مسؤولة عن استخدام هذه المستندات أو عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها أو 
مية الدولية جميع المستخدمين المحتملين على إجراء تقييمهم الخاص لهذه  وتحث السوق المالية اإلسال  .أي معامالت محددة بموجبها

المستندات للتأكد من أنها مناسبة لالستخدام من قبلهم في ظروفهم الخاصة أو في معاملة معينة ولضمان حماية مصالحهم عن طريق 
من  و . استخدامها أنه  على  المستندات  لهذه  المحتملون  المستخدمون  هذه يوافق  وأحكام  شروط  أن  من  التأكد  المستخدم  مسؤولية 

  .المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي
 

الدائمة الُمضاربة  )لصكوك  المستندات  هذه  إعداد  مستخدم   -تم  كل  على  ويجب  اإلنجليزي.  للقانون  ا  وفقا األولى(  الشريحة  مال  رأس 
ع ، وقابلة للتنفيذ في كل والية قضائية سارية على أساس معاملة محددة. وكذلك يجب على التأكد من أن هذه المستندات متوافقة م

الدائمة الُمضاربة  لصكوك  المستندات  هذه  عند   -المستخدمي  المستقلة  القانونية  المشورة  على  الحصول  األولى  الشريحة  مال  رأس 
  استخدامها.

 
ه المستندات إلى الحواشي السفلية لهذه الوثيقة ، والتي توفر معلومات توضيحية وتنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية مستخدمي هذ

 .ولكنها ال تشكل جزءا من المستندات نفسها
وأيضا تنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية مستخدمي هذه المستندات بأن قرارات المجامع والمؤسسات الفقهية المعترف بها والمعتمدة 

الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات والمعايير  
هذه  ونشر  إطالق  تاريخ  في  الدولية  اإلسالمية  المالية  للسوق  المضاربة  لصكوك  الموحدة  المستندات  نماذج  صياغة  في  السوق، 

 .المستندات
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 في ]*[،  ) أي وثيقة قانونيية(  كصك"( إعالن االئتمان)" ههذ إعالن االئتمان وثيقةتم إبرام 
 بين:

المحدودة]2 (1) الخاص  الغرض  ذو  ل 3[ الكيان  والوصي  الشهادات  إصدار  جهة  عن  بصفتها  ونيابة  حاملي صالح 
 "(،الوصيالشهادات )"

 "(، والشركة[ )"الشركة] (2)
(3)  [*( بصفته:  الفقرة  ب  المخول(  أوالً [،  في  عليها  المنصوص  من للمفوض   المخولة  الصالحيات )  6الصالحيات   )

االئتمان وثيقة   )  ؛ ههذ   إعالن  كمفوض  ثانًياو  السلطة  )   7للفقرة    وفًقاللوصي  (  منللمفوض تفويض  إعالن    وثيقة  ( 
يتعلق  ههذ   االئتمان فيما  حالة  كل  في  هذه    باالئتمانات ،  أنشأتها  يكون    الوثيقةالتي  الوصيالتي  الوصي هو    فيها 

 . له( خلفبديل وأي  مفوض وأي  ،مشارك مفوض أي   السياقيشمل و "، المفوض)"
 

 : في حين
 ؛]*[المستحقة  االئتمان الخاصة بهشهادات من  ]*[إصدار فوض الوصي )أ(

 

من أجل هذا    إعالن االئتمانالذي تم إنشاؤه بموجب    االئتمانتطبيق المبالغ التي تم تسويتها على  الوصي  يقترح    )ب(
ه  الو   على النحو المفوض بهتئمانية  االستحواذ على األصول اال  من ِقبل حاملي الشهادات في الشروط، وستمثل  به  موجَّ

 ؛تئمانيةبالتناسب في األصول االالشهادات الصادرة لحاملي الشهادات، في جملة أمور،، حصة ملكية غير مقسمة  
 

بصفتهم  لحاملي الشهادات  بشكل مطلق  "(  االئتمان)"  على االئتمان  بأصول االئتمانعلى االحتفاظ    الوصييوافق    )ج(
 ؛هذا  إعالن االئتمانألحكام   وفًقامستفيدين 

 

منح صالحيات معينة وتفويض بعض   الوصي، يعتزم  ههذ   إعالن االئتمان  ته وثيقةذي أنشأال  باالئتمانفيما يتعلق    )د(
األخرى   الفقرة    للمفوض الصالحيات  في  عليه  المنصوص  النحو  المخولة  )  6على  والفقرة  للمفوض الصالحيات   )7  

 . (، على التواليللمفوض تفويض السلطة )
 
 
 

 
يتم النظر فيها بشأن معاملة معينة على أساس ما إذا كان الكيان ذو الغرض الخاص سيكون مملوًكا على ائتمان خيري )أي الملكية عن   :حوظةمل   2

أنه أن قد ُبعد( والذي سيكون مفضاًل، أو ما إذا كان الكيان ذو الغرض الخاص سيحتاج إلى أن يكون مملوًكا للشركة )أو الكيان األصلي( والذي من ش 
 يكون مطلوًبا في حالة إصدارات الصكوك السيادية.

 
: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين  الُمضاربة( صكوك  17معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيوفي( الشرعي رقم ) 3

المضاربة، ويملك حملة الصكوك    مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها. المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة االكتتاب هي رأس مال
 ليها من الربح ألرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.  موجودات المضاربة والحصة المتفق ع
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 على النحو التالي: في وثيقة إعالن االئتمان هذه واإلعالنالموافقة  الشهادة و تمتو 
 

 التفسير والبناءو التعاريف،  .1
 تعاريف ال 1.1

ذلك، في   السياق خالف  يقتضي  التي  الحاالت  االئتمانباستثناء  للمصطلحات    إعالن  يكون  المكتوبة    والعبارات هذا، 
باإلضافة إلى ذلك، في  في الشروط، و  الواردة قرينهاوالتي لم يتم تعريفها هنا، المعاني  باألحرف الكبيرة باللغة اإلنجليزية

 هذا:  إعالن االئتمان
الحساب" [ التخليص   يرجى إدراج اسم نظام )أنظمة(يعني كل شخص يظهر في الوقت الحالي في سجالت ] "  صاحب 

على أنه يحق له الحصول على مبلغ إسمي معين من الشهادات )والذي بصدده يتم إصدار أي شهادة أو وثيقة أخرى  
الشهادات الذي ُيحسب لحساب أي  [ وبالنسبة للمبلغ اإلسمي لهذه  التخليص   يرجى إدراج اسم نظام )أنظمة(من قبل ]

  ؛(لجميع األغراض باستثناء في حالة وجود خطأ واضح اوملزمً  اشخص فإنه يكون قاطعً 
 

الوكالة" تاريخ  اتفاقية  حول  أو  في  المؤرخة  االتفاقية  تعني  االئتمان"  والشركة    إعالن  الوصي  بين   والمفوض هذا 
 ؛ والوكالء

 ؛ خلفهم" يعني المؤسسات المالية المسماة بالوكالء في اتفاقية الوكالة أو الوكالء"
  يستخدمه أو وصي أو أي شخص آخر يعينه أو    ،أو مرشح  مفوض،أو    ،أو وكيل  ،أو مدير  ،" يعني أي محامنالمعي  "

 ؛ الوثيقةاللتزاماته بموجب هذه  الوصيفيما يتعلق بأداء  الوصي
أو التوثيق أو    ،أو التسجيل  ،أو اإلعفاء  ،أو الترخيص   القرار،أو    ،أو الموافقة  الرضا،أو  " يعني التفويض،  التفويض"

 ؛القيد 
العمل" يعني  يوم  الجمعة  اليوم"  يوم  السبت   ،)بخالف  األحد(    ،أو  وأسواق صرف الذي  أو  التجارية  البنوك  فيه  تقوم 

 ؛]*[العمالت األجنبية بتسوية المدفوعات في 
تئمانية( مقسمة في األصول اال)التي تمثل حصص ملكية غير    ]*[المستحقة    االئتمان شهادات  ]*[  " تعني  الشهادات"

للش  إعالن االئتمانوتشكل بموجب    ]*[التي ستصدر في   بدائل    17بالشرط    عماًل هادات الصادرة  هذا وتتضمن أي 
 ؛ لما قد يتطلبه السياق وفًقا( في شكل نهائي أو عالمي، استبدال الشهادات النهائية)
في الوقت الحالي )كما هو    باسمهم   االئتمانعني األشخاص العديدين الذين يتم تسجيل شهادات  ي"  الشهادات  حاملي"

ن  ع أو أي جزء منها بشهادة عالمية محفوظة نيابة    شهادات االئتمانتم تمثيل  يموضح في السجل( باستثناء أنه طالما  
)أنظمة(] نظام  اسم  إدراج  )أنظمة(]أو  [  التخليص   يرجى  نظام  اسم  إدراج  يعتبر كل صاحب [ حيث  التخليص   يرجى 

يرجى إدراج ]في حساباته لألوراق المالية مع    المودع  شهادات االئتمانل  اإلسميحساب هو صاحب المبلغ اإلجمالي  
)أنظمة( نظام  )أنظمة(]و    [  التخليص   اسم  نظام  اسم  إدراج  اعتبار  )و [  التخليص   يرجى  يجوز  تم  ال  الذي  الشخص 

هو المالك( لجميع األغراض بخالف فيما يتعلق    على أنهتسجيل الشهادة العالمية باسمه )كما هو موضح في السجل(  
حامل الشهادة العالمية  ُيمنح الحق فيها، ضد الوصي، فقط في    حيث يجب أنالشهادات االئتمانية،    على  مدفوعات الب
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والتعبيرات ذات الصلة )عند االقتضاء(   "الشهاداتحاملي  " و "حامل الشهادةت "عباراالو شروطها،  ورهنًا ب  وفًقاالمسجل  
 ؛لذلك وفًقايجب أن تفسر 

 " ويعني ]*[؛ القغتاريخ اإل"
 المودع لديه المشترك إلى ]*[؛" يعني المشترك المودع لديه"
والتي يجوز تعديلها من  (  شروط الشهادات أحكام و )  2  الملحقوالشروط في النموذج المحدد في    األحكام" تعني  الشروط"

 ؛لذلك وفًقا اه تفسير فقرة يجب  إلى شرط محدد أو الوثيقة وأي إشارة في هذه   الوثيقةلهذه  وفًقاوقت آلخر 
النهائية"  نموذج)   )أ(  القسمفي  بشكل جوهري  " تعني الشهادة النهائية في النموذج أو في النموذج الموضح  الشهادة 

 ؛(نموذج الشهادات ) 1 الملحق ( من الشهادة النهائية
 ؛ في الشروط المحدد لهالمعنى  يحمل" الفسختاريخ "
 ؛، بصيغته المعدلة2000  لسنةعني قانون الخدمات واألسواق المالية ي"( FSMA)"" قانون الخدمات واألسواق المالية"
 نموذج)في النموذج الموضح بشكل جوهري في القسم )ب(  " تعني الشهادة العالمية في النموذج أو  العالميةالشهادة  "

 ؛(نموذج الشهادات ) 1الملحق ( من الشهادة العالمية
أو  ،أو مطالبات  ،أو مكافآت  رسوم،أو  ،أو تكاليف ،أو أضرار ،خسائر أو" تعني، فيما يتعلق بأي شخص، المطلوبات"

 المطلوبات ( أو غيرها من  دعاوى )أو تهديدات بأي إجراءات أو    دعاوى أو إجراءات أو    ،أو أحكام  ،أو نفقات   طلبات،
اإلطالق  على  نوع  أي  القانونية،    من  الرسوم  ذلك  في  ضرائب  و بما  وأي  السفر  ذلك   وغرامات مصاريف  يتكبدها 

 ؛الشخص 
)بصفته رب المال(   الوصيتعني اتفاقية المضاربة التي تم إبرامها في أو حول تاريخ اإلغالق بين    "اتفاقية المضاربة" 

 ؛ضارب( فيما يتعلق بأصول المضاربةوالشركة )بصفتها المُ 
]   "المسؤولين"شهادة   المنصوص عليه في  النموذج  موقعة من قبل  ال(  المسؤوليننموذج شهادة  [ )*تعني شهادة في 

 ؛من قبل الوصي أو الشركة )حسب الحالة(المفوض بالتوقيع 
 ؛ سوق األوراق المالية" تعني القائمة الرسمية لألوراق المالية في القائمة الرسمية"
 ؛]*[" تعني المستحق"
 ؛هذا  إعالن االئتمانفي طراف األ" تعني األطراف"
 ؛ " تعني عائدات إصدار الشهاداتالعائدات"
 ؛ ]*[في المؤرخة اإلصدار نشرة " تعني  اإلصدار نشرة"
القضائي"  المفوض مماثل يعينه    مسؤولإداري أو أي  حارس قضائي  أو مدير أو  حارس قضائي،  " يعني أي  الحارس 

 ؛ هذا عالن االئتمانإل  وفًقا الوصيفيما يتعلق ب
إذا   التفاقية الوكالة أو،  وفًقاكمسجل    افي مكتبها المحدد المعين مبدئيً   " يعني فيما يتعلق بالشهادات، المؤسسةالمسجل"

 ؛، أي مسجل خلف في مكتبه المحدد كان ذلك ممكناً 
 تعني ]*[؛"سوق األوراق المالية"  
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االكتتاب" المؤرخة  اتفاقية  االتفاقية  تعني  بوصفهم  الوصيبين    ]*[في  "  فيها  المذكورة  المالية  والمؤسسات  والشركة   ،
 ؛ متعاملين فيما يتعلق بشراء الشهادات 

من وقت آلخر   التي يتم تعديلها جميًعا، والشهادات والشروط،  الواردة فيه  والمالحق  إعالن االئتمان" تعني  الوثيقةهذه  "
 ؛ الألحكام الواردة هنا أو فيه وفًقا

 ؛في الشروط لهاالمعنى المحدد  وتحمل" المعاملة وثيقة"
 " تعني: تئمانيةاألصول اال "

الوصي،    )أ( حقوق  في  ومنفعته  ومصلحته،  وملكيتهجميع  والمستقبلية،  الحالية  إلى  ،    المضاربة أصول  وبالنسبة 
 ؛ وبموجبها

الوصي،    )ب( حقوق  والمستقبلية،  جميع  الحالية  ومنفعته،  ومصلحته  إلى  وملكيته،  وبالنسبة  المعامالت في   وثائق 
وأي  وثائق المعامالت  والمفوض بموجب أي من    الوصيمقدمة من الشركة إلى    تأكيدات أي    (أوالا ))باستثناء:  وبموجبها  

عهد الممنوح  تال  (ثانياا)و    ؛ت وثائق المعامالأو المفوض في أي من    الوصيحقوق تم التنازل عنها صراحة من قبل  
 و ؛((والمفوض  الوصيوتعويض  أجر) 15لفقرة  بموجب ا للوصي

 ((،التفسير)  1)كما هو محدد في الشرط  المعاملةحساب صالح جميع األموال الموضوعة ل )ج(
لحاملي الشهادات بالتناسب    بشكل مطلقاالئتمان  على    الوصيفي كل حالة وكل عائدات ما تقدم والتي يحتفظ بها  

 ؛الواردة هنا والشروطحكام لأل وفًقاشهادة للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل  للمبلغ اإلسمي وفًقا
 و  ؛في إنجلترا وويلز 2000  لسنةوقانون الوصي  1925 لسنة" تعني قانون الوصي الوصي قوانين"
 

 التفسير والبناء  1.2
 شارة إلى:فاإل، لخالف ذلكهذا، ما لم تظهر نية   إعالن االئتمانفي  1.2.1

 ؛ "تعديل" تشمل الملحق، أو إعادة الصياغة أو التجديد و "معّدل" يجب أن تفسر وفًقا لذلك )أ(
أو منظمة دولية أو    ،، أو حكومة، أو وكالة حكوميةمدرجةأي فرد، أو شركة أو جهة غير    ( أ)  "الشخص" ويشمل:  )ب(

 ؛ومن تنتقل إليهم حقوقه( خلفه ب) و ؛كيان آخر
 ؛"الخلف" يجب أن يشمل أي كيان تم نقل أعمال شخص إليه بموجب القانون المعمول به )ج(
 ؛هذا إعالن االئتمان في ملحقهو إشارة إلى بند، أو فقرة أو  الملحق"البند أو الفقرة أو " )د(

رى، هي إشارة إلى  ألي وثيقة معاملة من هذا القبيل، أو أي وثيقة أخ  أي وثيقة معاملة أو "وثيقة" أو أي "حكم"  )هـ(
المعاملة   أو   تلكوثيقة  الموسعة،  أو  التكميلية،  أو  المستحدثة،  أو  المعدلة،  بصيغته  الحكم  أو  األخرى  الوثيقة  أو 

 المستبدلة أو المعاد صياغتها من من وقت آلخر؛ و 
 و ؛الوقت من اليوم هو إشارة إلى ]*[ الوقت  )و(
 مفوض   و/أو بديل    مفوض وصي مشارك، أو على التوالي أي    و/أويشمل أي وصي بديل    المفوض الوصي أو    )ز(

 .له خلفهذا وأي  عالن االئتمانإل  وفًقاتم تعيينه يمشارك 
 . العناوين في هذه االتفاقية هي لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر على تفسيرها 1.3
 الكلمات التي تشير إلى: هذا،   إعالن االئتمانفي  1.4
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 المفرد يجب أن تشمل الجمع والعكس صحيح؛  )أ(
 الجنس الواحد يجب أن يشمل الجنس اآلخر؛ و  )ب(
 .المؤسسات، والشركات والعكس صحيحيجب أن تشمل فقط األفراد  )ج(

الوصي أو  من قبل  تنطوي على امتثال  التي  أو أي وثيقة معاملة أخرى    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.4
  ي تعتبر إشارة إلى اشتراط تحديد هذه المعقولية بالرجوع فقط إلى مصالح حامليجب أن  مع اختبار معقولية    المفوض 

المصالح ومصالح أي شخص آخر،    كفئةالشهادات   بين هذه  الغلية لألول كونه كون  توفي حالة وجود أي تعارض 
 . أساسياً 

يجب حقوق الدائنين  إجراء أو سبل انتصاف أو طريقة إلنفاذ  إلى أي    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.5
ل االنتصاف أو أو سب  ،شارات إلى مثل هذا اإلجراءاإل، فيما يتعلق بأي والية أخرى غير إنجلترا،  أنها تشمل  تعتبرأن  

المناسبين في    اإلجراءطريقة   أو  المتاحين  الدائنين  كما يجب أن يكونوا أقرب    ةالقضائي  الوالية   ههذ مثل  إلنفاذ حقوق 
 . الوثيقةاء الموصوفة أو المشار إليها في هذه االنتصاف أو طريقة اإلجر سبل هذا اإلجراء أو مثل  تقريًبا إلى 

إلى أي تشريع أو أي حكم في أي تشريع، يجب أن تشير أيضًا إلى أي الوثيقة  جميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.6
أو أمر أو الئحة صادرة بموجب هذا التعديل أو بموجب أي    ،تعديل قانوني أو إعادة تشريع له، أو أي صك قانوني

 .تعديل أو إعادة تشريع
أو    1.2.7 الكلمات  تحمل  أن  يجب  ذلك،  خالف  السياق  يقتض  لم  هذه    العبارات ما  في  نفس    الوثيقةالمستخدمة 

 . في إنجلترا وويلز 2006 لسنةالمعاني الواردة في قانون الشركات 
اإلشارات إلى المبلغ المستحق فيما يتعلق بالشهادات شاملة أي مبالغ يتم التعبير عنها على أنها  تعتبر جميع    1.2.8

 . مستحقة الدفع بموجب الشهادات 
الواردة في هذه    1.2.9 المصاريف أي ضريبة    الوثيقةيجب أن تشمل جميع اإلشارات  أو  الرسوم  أو  التكاليف،  إلى 

 . ضة أو قابلة للفرض فيما يتعلق بهاو القيمة المضافة أو ضريبة مماثلة مفر 
،  الوثيقةبموجب هذه    الوصيإلى أي أموال مستحقة الدفع من قبل    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.10

بعد إجراء (  المدفوعات )  [9]للشرط    وفًقايجب تفسيرها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك، بحيث يتم دفع هذه األموال  
 . التعديالت الالزمة

يجب اعتبارها، ما لم  [،  التخليص   يرجى إدراج اسم نظام )أنظمة(]إلى    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.11
إضافي أو بديل يتم فيه قبول الشهادات   تخليص تتضمن إشارات إلى أي نظام    ذلك، على أنهايقتض السياق خالف  

 . تخليص للمن وقت آلخر 
 . ، يكون ذا أهمية جوهريةالوثيقةإليه في هذه  اإلشارة عند الوقت،  1.2.12

 

 إعالن االئتمان  .2
 بموجبه ما يلي:  الوصي يعلن



9 
 

تنفيذ  أنه    2.1.1 من  االئتماناعتباًرا  اال هذا،    إعالن  باألصول  باالحتفاظ  على  سيقوم  مطلق  االئتمان تئمانية   بشكل 
بالتناسب على أساس غير مجزأ    لحاملي للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل شهادة،   اإلسمية  للقيمة  وفًقاالشهادات 

 ؛ وعماًل بها الوثيقةهذه ل وفًقا
الوصي، أن   بالطريقة التي ترضيه، يجب عليه، بصفتهمسبقًا  تمويله    و/أو  تأمينه  و/أو  تعويضه مع مراعاة    2.1.2

ين والوكالء حسب المفوض المعاملة وتعيين    وثائقالشهادات ولصالحهم جميع حقوقها بموجب    حامليمارس نيابة عن  ي
 ؛ المعاملةوثائق بموجب  اللتزاماته  وفًقاالتفاقية الوكالة(  وفًقافيما يتعلق بالشهادات )بما في ذلك يراه ضروريًا ما 

لشروط الشهادات   وفًقا،  االلتزامات وتنفيذها نيابًة عنه  هذهلمتثال  اال  يطلب ؤديها، أو  يو   أنه سيمتثل اللتزاماته  2.1.3
، وعلى وجه التعبير عنها على أنها ملزمة له  المعاملة التي يتموثائق  والشروط ووثائق المعامالت ومراعاة جميع أحكام  
 ؛ باالئتمانسجالت محاسبية مناسبة فيما يتعلق  يجب عليه مسك الخصوص ولكن على سبيل المثال ال الحصر، 

كوصي  أن  عليه  يجب  أنه    2.1.4 االيتصرف  باألصول  يتعلق  و فيما  اال تئمانية،  األصول  من  الدخل  تئمانية  يوزع 
 ؛ الوثيقةألحكام هذه  وفًقاؤدي واجباته يو 

األصول  أنه    2.1.5 إنفاذ  عليه  يجب  ترضيه،  التي  بالطريقة  مسبقًا  و/أوتمويله  و/أوتأمينه  تعويضه  مراعاة  مع 
استطاعتهتاال بقدر  من  ب،  ئمانية،  كل  إلنفاذ  المعقولة  الضرورية  الخطوات  جميع  االئتماناتخاذ  واتفاقية    هذا  إعالن 

 ؛ إذا فشلت الشركة في أي وقت في الوفاء بالتزاماتها بموجبهاالمضاربة 
 ؛هذا  إعالن االئتمانلشروط  وفًقاتئمانية تحصيل عائدات األصول اال   يجب عليهأنه   2.1.6
واتفاقية هذا، والشروط،   إعالن االئتمانلشروط    وفًقا تئمانية،  حصيلة أي إنفاذ لألصول االيجب عليه توزيع  أنه    2.1.7

 و  ؛المضاربة
اتخاذ الخطوات األخرى  مع مراعاة تعويضه و/أوتأمينه و/أوتمويله مسبقًا بالطريقة التي ترضيه، يجب عليه  أنه    2.1.8

يتعين   التي  التوزيعات  على  الشهادات  حاملي  حصول  لضمان  معقول  حد  إلى  تعتبر ضرورية  وفقا    لهم  دفعهاالتي 
 . لمعاملةوثائق ال
 

 نموذج وإصدار الشهادات .3
 [على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم االتفاق بين ]
 

 شهادة المسجلة كمالك مطلقحامل المعاملة الحق في   .4
الشهاداتلما هو منصوص عليه خالًفا لذلك في الشهادة العالمية وتعريف "  وفًقا  المفوض و/أو   للوصي"، يجوز  حاملي 

القانون   به  للتطبيق)إلى أقصى حد يسمح  الذين  القابل  أولئك األشخاص    المستحقة الشهادات    تكون ( اعتبار ومعاملة 
لشهادات،  ل  إسمي معين  مبلغبأسمائهم في الوقت الحالي )كما هو موضح في السجل( كحامل ألية شهادة أو  مسجلة  

النظر عن أي إشعار بملكيتها أو    وبصرفأم ال،    اإلسمي متأخر  المبلغلجميع األغراض )سواء أكانت هذه الشهادة أو  
يتأثر الوصي   ن، ول(خسارة أو السرقة أو أي كتابة عليهاأخرى فيما يتعلق بها، وأي إشعار بال  منفعةأو أي    ائتمانأي  
ذلك  المفوض و/أو  يخالف  إشعار  و بأي  سارييج،  الحامل  هذا  إلى  دفعها  يتم  التي  المدفوعات  جميع  تكون  أن    ة ب 
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اللتزامات المتعلقة باألموال المستحقة الدفع ا  لتلبيةتكون فعالة  و المفعول، وفي حدود المبالغ المدفوعة على هذا النحو،  
 . والوفاء بها المبلغ اإلسميفيما يتعلق بهذه الشهادة أو 

 

 تعيين الوكالء  .5
البداية    الوصي  قام 4 دفع رئيسي  بتعيين  في  وكيل  دفع،  تحويل، وكيل  تسميتهم كمسجل، وكيل  تم  الذين  األشخاص 

يحتفظ  المحدد المنصوص عليه فيه، و   مكتبهخالل    كل منهم يعمل منو ووكيل حساب في اتفاقية الوكالة، كوكالء له،  
ء بديلين أو إضافيين  لشروط اتفاقية الوكالة، في إنهاء تعيين أي وكيل وتعيين وكال  وفًقابالحق، في أي وقت    الوصي

ار بأي  شعسيتم تقديم إالشروط الواجب الحفاظ عليها، و   بشرط أن يحتفظ في جميع األوقات بأي وكيل مطلوب بموجب 
نيابة عنه(    لحامليالمحددة    مكاتبهموكالء وأي تغييرات في  للإنهاء أو تعيين   الشهادات بواسطة الوصي )أو الشركة 

  وفًقا
أن يتأكد من قيام كل من   الوصييجب على  ، و في أقرب وقت ممكن بعد ذلك  المفوض ( وإلى  اإلشعارات )  18للشرط  

من ِقبل  للفحص  من الوثائق المطلوبة في نشرة اإلصدار التي سيتم توفيرها  في مكتبه المحدد  نسًخا  بإتاحة    وكالء الدفع
 .حاملي الشهادات 

 

 لمفوض لالصالحيات المخولة  .6
 االجتماعاتأحكام  6.1

بالطريقة التي ترضيه)  للمفوض يجب أن يكون   ( سلطة عقد أوالً (: )مع مراعاة تعويضه و/أوتأمينه و/أوتمويله مسبقًا 
سلطة (  ثانًياو )  ؛(أحكام اجتماعات حاملي الشهادات )  [3]حاملي الشهادات كما هو موضح في الجدول  مع  اجتماعات  

 وفًقا وذلك  حاملي الشهادات،  لأو قرار أو قرار استثنائي  ألي قرار،    وفًقاالتصرف بناًء على تعليمات حاملي الشهادات  
 . (جتماعات حاملي الشهادات الأحكام ) [3] الملحقفي بالتحديد أكثر هو موضح بما   ورهناً 
 الفسخحدث  6.2

]  للمفوض يكون   الشرط  في  عليها  المنصوص  القرارات الفسخأحداث  [ )15الصالحيات  التخاذ  اإلشعارات   ،(  وإرسال 
الفسخ فقط مستحقة  إذا كان يجب أن تصبح الشهادات في حالة حدث    ورهنًا بها مالألحكام الواردة فيها    وفًقاوتحديدها  

 . الدفع مستحقةعلى الفور و 
 التعهد السلبي  6.3

ما إذا كان الضمان الممنوح  في(،  التعهد السلبي[ )5للشرط ]  وفًقالتقديره المطلق،    وفًقاتحديد،  السلطة  يكون للمفوض  
)كما    فائدة ضمانأي  ذلك الذي في    عن مصالح حاملي الشهادات فائدة من الناحية المادية بالنسبة لللشهادات ليس أقل  

أو   إنشاؤها  يتم  التي  الشروط(  أو   تكون مستحقةهو محدد في  إيرادات  أو  ممتلكات  أو أي جزء من أي  كامل  على 
 .للشركة مستقبليةحالية أو أصول 

 والتحديدالتفويض و التنازل، و التعديالت،  6.4

 
 .: سيتم االتفاق على أدوار  كل وكيل ومسؤولياته بين األطراف على كل معاملة ذات صلةحوظةمل  4
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تأسيس  أخرى  معامالت  وأي وثيقة    ،هذا  إعالن االئتمانتعديل  للوصي  ال يجوز   األساسي إال   هنظامالوصي و وعقد 
على  ، أو في حاملي الشهادات، على أي تعديل جزاء من قبلويجوز للمفوض الموافقة، دون موافقة أو  المفوض بموافقة 

أي من الشروط أو أي من   ،أو إعطاء أي موافقة مطلوبة بموجب في    مزمعبأي خرق أو خرق    التفويض لتنازل أو  ا
طرًفا فيها أو يقرر، دون أي موافقة أو    المفوض المعاملة األخرى التي يكون الوصي أو    وثائقأو    إعالن االئتمانأحكام  
أو تحديد األهمية    ،أو انقضاء الوقت   ًا،، مع إعطاء إشعار اً أو حدث  فسخكما ُذكر آنًفا، أن أي حدث  من هذا القبيل  جزاء  

ال يعامل    فسخ)أو أي مزيج من ما سبق(، من شأنه أن يشكل حدث  ر ساري المفعول  المادية أو الوفاء بأي شرط آخ
 الوحيد: المفوض على هذا النحو، في رأي 

 يكون هذا التعديل ذو طبيعة رسمية، أو ثانوية أو فنية؛ أو   6.4.1
 اضًحا؛ أو يتم إجراء هذا التعديل لتصحيح خطأ و   6.4.2
ال يعتبر مثل هذا التعديل، أو التنازل، أو التفويض أو التحديد، من وجهة نظر المفوض الوحيد، ضاًرا مادًيا    6.4.3

[ الجدول  في  محدد  هو  )كما  عليها  منصوص  مسألة  أي  يخالف  ال  أنه  كما  الشهادات،  حاملي  )3بمصالح  أحكام  [ 
هذه الوثيقة المشار إليه في تعريف المسألة المنصوص عليها أو غير  ( أو أي حكم في  الشهادات   الجتماعات حاملي

عن   يقل  ال  ما  يمثلون  الذين  الشهادات  حاملي  من  لتوجيه صريح  مخالفة  في  اإلجمالي    25ذلك  المبلغ  من  بالمائة 
 اإلسمي للشهادات المستحقة.

يجب إجراء أي تعديل أو تحديد سابق، و أو    ،أو تفويض   ،أو تنازلطلب على موافقة،  التوجيه أو  ال  مثل هذالن يؤثر  
لشروط مثل هذه اويخضع ل  األحكاملهذه    وفًقا إجراؤه    ويجوز ،  الوثيقةلهذه    وفًقامن هذا القبيل  تحديد  تنازل أو تفويض أو 

خالف ذلك، فإنه    المفوض   يقررحاملي الشهادات، وما لم  تكون ملزمة على  ، و المفوض )إن وجدت( التي قد يحددها  
( في  اإلشعارات [ )18للشرط ]  وفًقالوصي )أو الشركة نيابة عنه( إلى حاملي الشهادات  يجب اإلخطار بها من قبل ا

 . وقت ممكن عمليًا بعد ذلكأقرب 
 كالء الو  6.5

 :للمفوض تصبح الشهادات مستحقة ومستحقة الدفع، يجوز بعد أن ، أو الفسخفي أي وقت بعد وقوع حدث 
ار كتابي إلى الوصي وكل وكيل يطلب من كل وكيل بموجب اتفاقية الوكالة أن يتصرف بعد  شععن طريق إ  6.5.1

 للمفوض ، كوكيل  القابل للتطبيقبقدر ما يسمح به القانون  و خالف ذلك،  بكتابًيا من قبل المفوض إشعاره  ذلك، حتى يتم  
لشروط المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة على ا  إجراء التعديالت الالزمةوالشهادات مع    إعالن االئتمانألحكام    وفًقا

أن   أي    المفوض مسؤولية    تقتصر)باستثناء  للتعويض   في  حكمبموجب  الوكالة  المصروفات ود   واألجر  ،اتفاقية  فع 
المتعلقة  و   الوثيقةبناًء على هذه    على االئتمانفي الوقت الحالي   المحتفظ بهاكل وكيل على المبالغ  الشخصية الخاصة ب

ل ويتم  بالشهادات  الغرض  هذا  مع    يتممثل  وكيل    مصروفات التعامل  بصفتهم  يتكبدها    المفوض الوكالء  كمصروفات 
 ( وبعد ذلك: المفوض 

المبالغ  )أ( وجميع  الشهادات  بجميع  التي    والوثائق  ،االحتفاظ  بالشهادات    ون حتفظيوالسجالت  يتعلق  فيما   ألمربها 
 أو ؛المفوض 
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 المفوض فيما يتعلق بالشهادات إلى  يحتفظون بها  والسجالت التي  والوثائق    ،تسليم جميع الشهادات وجميع المبالغ  )ب(
أو سجالت   وثائقعلى أي  ار شريطة أال يعتبر هذا اإلشعار ينطبق  شعهذا اإلمثل  في    المفوض به  ما يوجه  حسب  أو  

 أو و/  ؛بموجب أي قانون أو الئحةعنها الوكيل المعني عدم اإلفراج  التي يتعين على 
طلب من أي منهم تسديد جميع المدفوعات الالحقة فيما يتعلق  ي والشركة    الوصيكتابي إلى  إشعار  عن طريق    6.5.2

أو   إلى  إلى    المفوض   ألمربالشهادات  اعتباراً الدفع  وكيل  وليس  إلى   الرئيسي  القبيل  هذا  إشعار من  أي  إصدار  من 
 .الوصي والشركة وحتى يتم سحب هذا اإلشعار

 جديد ال وصيال 6.6
إلى   وتعيين وصيً   عزلصالحية    المفوض ُتسند  يجوز    عزللكن ال يجوز  و ،  الوثيقةلهذه    اجديدً   االوصي  الوصي وال 

 . بقرار استثنائي اعتمادهوالتعيين قد سبق   العزلما لم يكن هذا  الوثيقةلهذه  كوصي جديد تعيين أي شخص 
  لمفوضأخرى ل صالحيات 6.7

  14.1، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الفقرة  الوثيقةيكون للمفوض الصالحيات األخرى الممنوحة له في هذه  
أيضاً التعهدات ) له  ويكون  تلك    (  هذه مثل  في  المحددة صراحًة  األخرى  التقديرية  والسلطات  والسلطات  الصالحيات 

باإلضافة    المفوض إلى  الوثيقة  هذه    بموجب يجب أن تكون الصالحيات الممنوحة  ، و األخرى   ة المعامل  وثائقوفي    الوثيقة
 .من وقت آلخر بموجب القانون العام أو كحامل شهادةله  يتم منحهاإلى أي صالحيات قد 

 التخويل االستفادة من  6.8
 حامليو   المفوض مارس لصالح  تُ يجب أن    6في هذه الفقرة    للمفوض بموجب هذا أن الصالحيات المخولة    اإلعالنيتم  

 . الوثيقةالشهادات، مع مراعاة شروط هذه 
 

 المفوض تفويض السلطة إلى  .7
 [على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم االتفاق بين ]
 

 المفوض  .8
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 الوصي والمفوضواجبات  .9
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 المفوض أو الوصي حماية  .10
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 اإلستثمار  .11
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 األموال  طلب .12
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
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 التأكيدات والضمانات .13
 ما يلي: له ويضمن للمفوض بموجبه  الوصي يؤكد 

تأسيسهأنه    13.1.1 ]  تم  كشركة  األصول  مسؤولية  *حسب  ذات   ][ قوانين  بموجب  وهي  *محدودة  بشكل    قائمة [ 
 ؛ [*صحيح في ]

 ؛ امتالك أصولها وممارسة أعمالها أثناء تنفيذها  صالحية لديهأن  13.1.2
 ، في  التي تم التعبير عنها على أنه سيقوم بها وجميع االلتزامات  من قبل،    المنصوص عليهاالمعامالت  أن    13.1.3

المعامل القوانين    ،ةيحوالصح  ،القانونية  التزاماتهة تشكل  وثائق  لقوانين اإلفالس وغيرها من  الخاضعة  والنافذة  والملزمة 
الدائنين عمومً الت تؤثر على حقوق  القانونية    اي  اآلراء  المنصوص عليها في  بالتنفيذ  المتعلقة  المؤهالت  إلى  وتخضع 

 ؛ االكتتاب اتفاقية  في( ةاآلراء القانوني-الشروط المسبقة*[ )المشار إليها في الفقرة ] 
 تتعارض مع:ولن ال  من قبل، وثائق المعاملة ، والمعامالت المنصوص عليها  في أن دخوله 13.1.4

 أو  ؛تنطبق عليه ]*[أي قانون أو الئحة في  )أ(
 أو  ؛الدستورية وثائقه )ب(
 ؛ أي اتفاق أو صك ملزم له أو ألي من أصوله )ج(

وأنه وأداء وتسليم هذه الوثيقة وجميع وثائق المعاملة األخرى التي هو طرف فيها    ،إبرام  بصالحيةتمتع  أنه ي   13.1.5
   و ؛اوتسليمه ا، وأدائهااتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتفويض إبرامه

 :]*[ المطلوبة بموجب قوانين   التفويضات جميع  13.1.6
 و ؛الوثيقة في هذه  إبرام وممارسة حقوقه واالمتثال اللتزاماتهبشكل قانوني من  لتمكينه )أ(

 مقبولة كدليل في اختصاصها التأسيسي،  الوثيقةجعل هذه في  )ب(
 . ينوالتأثير الكامل القوةتم الحصول عليها أو تنفيذها وهي في قد 

 [األطراف على المعاملة ذات الصلةسيتم االتفاق بين ]
 

  5  التعهدات .14
 يتعهد كل من الوصي والشركة بما يلي:   14.1

 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة] 6
 

 المفوض وتعويض الوصي و  أجر .15
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 
المضاربة من عقود األمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة، إال إذا خالف شروط عقد   ( الُمضاربة:13رقم )   المعدل معيار أيوفي الشرعي     5

 لمال.األمانة فتعدى أو قصر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنًا لرأس ا

 

لكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن ال ينفذ رب المال هذه الضمانات إال إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد يجوز لرب المال أخذ الضمانات ا

 المضاربة. 

 
 تغطية التعهدات االئتمانية.   التعهدات ال يقصد بها: هذه حوظةمل  6
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 نهاء اإل  .16
 [األطراف على المعاملة ذات الصلةسيتم االتفاق بين ]
 

 المفوض أو تقاعد  عزلتعيين أو  .17
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

 شعاراتاإل .18
بهذه    18.1 يتعلق  فيما  تقديمها  المطلوب  األخرى  المراسالت  أو  اإلشعارات  جميع  تقدم  أن  أو    اخطيً   الوثيقةيجب 

 على النحو التالي: قد تم تسليمه أي إشعار من هذا القبيل سيعتبر ، و بالفاكس باللغة اإلنجليزية
 إذا تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم؛  18.1.1
 أيام عمل من اإلرسال؛ و  5إذا تم إرساله بالبريد المسجل، بعد  18.1.2
 إذا تم إرساله بواسطة الفاكس، عندما يظهر تقرير اإلرسال استالم المرسل رسالة إرسال الفاكس بنجاح.  18.1.3

ورد أعاله ولكن تم استالمه في يوم ال يكون يوم عمل أو بعد ساعات  ومع ذلك، فإن اإلشعار الذي يتم تقديمه وفًقا لما  
 العمل في مكان االستالم سيعتبر فقط قد تم استالمه في يوم العمل التالي. 

 

أو فيما يتعلق  هذه الوثيقة    بموجب جميع اإلشعارات    لتسليموعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الفاكس  العناوين،    18.2
 هي: بها

 في حالة الشركة:  18.2.1
 شركة   العنوان:

 ]*[  الفاكس:رقم 
 ]*[  : عناية

 : الوصيفي حالة  18.2.2
 المحدودة  [الكيان ذو الغرض الخاص ]   العنوان:

 ]*[  رقم الفاكس:
 ]*[  عناية: 

 ؛للمفوض مع نسخة 
 :المفوض في حالة  18.2.3

 [*]   العنوان:
 ]*[  رقم الفاكس:

 ]*[  عناية: 
 

أو إلى عنوان أو رقم فاكس آخر أو الموجه لعناية أي شخص أو دائرة أخرى والذي قد يخطر به من وقت آلخر من 
ألحكام    وفًقاأيام عمل على األقل    ]*[مدته  قبل أي طرف للطرف اآلخر )األطراف األخرى( عن طريق إشعار خطي  
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الفقرة   هذه  وفي  الفقرة،  "اإلشعارات )  17هذه  يعني  العمل(، سوف  فيه  يوم  تكون  الذي  اليوم  مكان  بأي  يتعلق  فيما   "
 .البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليه

 : والمفوض دون إبطاء نسخة إلى الشركة أن يرسل  الوصي يجب على  18.3
 ؛يتلقاها بموجب شروط أي وثيقة معاملة  مراسالت أو معلومات أو    ،أو وثيقة  ،أو رأيإشعار، أو شهادة،  كل    18.3.1

 و 
تقديمها بموجب شروط أي وثيقة  كل إشعار، أو شهادة، أو رأي، أو وثيقة، أو معلومات أو مراسالت    18.3.2 يتم 

 .معاملة
 

 1999قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة  .19
،  1999قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة  ، بموجب  الوثيقةال يحق ألي شخص ليس طرًفا في هذه    19.1

صراحة على أن ينطبق هذا القانون    الوثيقة، باستثناء وإلى المدى الذي تنص فيه هذه  الوثيقةهذه    في  شرطإنفاذ أي  
  ة أو متاح  ةموجود كون  التي تلطرف ثالث    سبل االنتصاف على أي من شروطها، ولكن هذا ال يؤثر على أي حق أو  

 .بصرف النظر عن هذا القانون 
  الوثيقة أو تنازل أو إنهاء ألي حكم من أحكام هذه    تغيير،أو    ،لتجنب الشك، ال تكون الموافقة على أي تعديل  19.2
 . حقوق طرف ثالث في هذه االتفاقية تم منحهمن أي شخص  ةمطلوب

 

 والضرائب  واستقاللية البنود ،اإلعالنالنسخ من  .20
في أي عدد من النسخ المتطابقة، والتي يكون لها نفس التأثير كما لو كانت  هذا    إعالن االئتمان يجوز تنفيذ    20.1

 . هذا إعالن االئتمانالنسخ المتطابقة هي نسخة واحدة من  علىالتوقيعات 
التزام بموجب    أي حكم فيإذا كان هناك    20.2 قابل هذا  إعالن االئتمانأو  قانوني أو غير  ، غير صالح أو غير 

  إعالن االئتمان للتنفيذ في أي والية قضائية، فإن صالحية وشرعية وقابلية إنفاذ األحكام أو االلتزامات المتبقية بموجب  
 .، أو مثل هذا الحكم أو االلتزام في أي والية قضائية أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلكهذا

بع، أو إصدار،  واطرسوم  دفع أي  غرامات مستحقة الدفع،  ، وقبل أن تصبح أي رسوم أو  فوراً الشركة    يجب على 20.3
 ،قانون بموجب  أو رسوم أو ضرائب )بما في ذلك المدفوعات اإللزامية الناشئة  غيرها من الرسوم،  و   توثيقأو تسجيل، أو  

  التأسيس  )ب( ؛وتسليمها الوثيقةتنفيذ هذه )أ(  : ا يليبم محكمة( مستحقة الدفع أو في فيما يتعلق الئحة أو أمر من الأو 
سمح بذلك بموجب  أو )حيثما يُ   ه،نيابة عنأو  المفوض    أي إجراء يتخذ من قبل  )ج(و    ؛للشهادات   واإلصدار األصلي

 . بها  أو ألي غرض آخر يتعلق بهذه الوثيقة  ( أي حامل شهادة إلنفاذ، أو لحل أي شك فيما يتعلقالوثيقةهذه 
 

 اإلسالمية   االمتثال للشريعة .21
 و  ؛مبادئ الشريعة اإلسالميةل هذا  إعالن االئتمانامتثال على أنه قد وافق على طبيعة  شركةوالالوصي يوافق كل من 

( مخالف للغاية أو ال  )أو أي شرط منهإعالن االئتمان هذا  ال يجوز له المطالبة بأن أًيا من التزاماته بموجب  أنه    )أ(
 ؛ يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
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ال يتوافق إعالن االئتمان هذا  ال يجوز له اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن  أنه    )ب(
 و  ؛اإلسالمية مع مبادئ الشريعة

ه أو إضعافه  أو إلغائ إعالن االئتمان هذا يسمح به القانون، لن يتم التقليل من أي من التزاماته بموجب  أنه بقدر ما )ج(
بأي شكل من األشكال بأي استنتاج، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر أو حكم من أي محكمة أو    اسلبً   أو إبطاله أو تأثره

 . ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةإعالن االئتمان هذا  محكمة خاصة أو هيئة أخرى، أن 
 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
 

  المنازعات وحلالقانون الحاكم  .22
( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة  22)بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة    هذا  إعالن االئتمانيخضع    22.1

 . للقانون اإلنجليزي  وفًقا ، ويتم تفسيرههذا  إعالن االئتمانعن أو فيما يتعلق ب
  إعالن االئتمان أو خالف ينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط ب  اختالفأو  ، أو مطالبة،  أي نزاعفإن  ،  )أ(للفقرة    وفًقا  22.2

  بطالنه   أو عواقب   ،أو خرقه أو إنهائه  ،أو أدائه  ،أو تفسيره  ،أو صحته  ،هذا )بما في ذلك أي نزاع فيما يتعلق بوجوده
"( به(  مرتبطة  أو  عنه  ناشئة  تعاقدية  غير  التزامات  بأي  يتعلق  نزاع  أي  إلى  "(  نزاعأو  إحالته  نهاية    فيحل  يو يجب 

"(، أي القواعد )بصيغتها المعدلة من وقت القواعد*[ )"لتحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بـ ]عن طريق ا  المطاف
 لهذه األغراض:، و  21.2بالرجوع إلى الفقرة   المدرجةآلخر( 

 ؛[*]هو  يكون مكان التحكيم  )أ(
يكون كل منهم    )ب( يكون هناك ]ثالثة[ محكمين،  أ  محايدًا فييجب أن  له  فيهالتحكيم، وليس  بأي طرف    ي صلة 

 و  ؛خبرة في معامالت األوراق المالية الدولية ذو ويكون محامياً 
 . اللغة المستخدمة في التحكيمتكون اللغة اإلنجليزية هي  )ج(

غضون    22.3 ]يومًا    15في  المسجل  استالم  طلب  *من  على  للرد  على  ل[  يجب  (، المطالبين)  المطالبة لتحكيم، 
العدد،   النظر عن  ببصرف  بشكل مشترك  )يقوم  و   اً واحد   اً ترشيح محكمالقيام  عليه  (، بصرف عليهم  ىالمدعالمدعى 

العدد،   عن  المحكم  النظر  بترشيح  مشترك  و الثانيبشكل  محكم ،  ترشيح  منصب  ل،  اً ثالث   اً يتم  قبل  اليشغل  من  رئيس، 
 . تعيين لهممن آخر يومًا   15الطرفين في غضون  المحكمين اللذين رشحهما 

النزاع من قبل  المفوض أو    للوصييجوز    22.4 إلى  يتم االستماع  فيه أن  يختار بشكل ال رجعة  لذلك، أن  ، كبديل 
قبل   عملية االختيارأو المفوض إجراء    الوصييجب على  ، و التحكيماتخاذ القرار فيه عن طريق  محكمة قانونية وال يتم  

بدأ ي   التي بموجبها  الوثيقة من استالم    [ أيام *خالل ]  والشركة  الوصيإلى    ا كتابيً   اارً شع بدء التحكيم أو عن طريق تقديم إ
 . 21.5للفقرة  وفًقاسيتم عندئذ البت في النزاع ، عملية االختيارفي حالة إجراء  ، و التحكيم والشركة الوصي
 ق األحكام التالية: ي تطبفإنه يجب ، )أ( الفقرةبموجب عملية االختيار مع مراعاة إجراء   22.5

لمحاكم    )أ( يكون  أدناه،  )ج(  الفقرة  مراعاة  سواها    ]*[مع  وتخضع  في  القضائي  االختصاص  دون  نزاع،  أي  تسوية 
 ؛القضائية لهذه المحاكم دون سواهاالشركة للوالية 

 تعارض مة لتسوية أي نزاع، وبالتالي، فإنها لن  ءهي أنسب المحاكم وأكثرها مال  ]*[توافق الشركة على أن محاكم    )ب(
 و ؛ذلكخالف  في
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الفقرة    )ج( لصالح    21.5هذه  فقط  الوصيهي  و والمفوض  يجوز  ،  أعاله،  )أ(  الفقرة  من  الرغم  وعلى  لذلك،  نتيجة 
إلى الحد والية قضائية، و "( في أي محاكم أخرى ذات  اإلجراءاتاتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالنزاع )"  المفوض أو    للوصي

 . اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الواليات القضائية المفوض أو  للوصيالذي يسمح به القانون، يجوز 
للخدمة    مع عدم  22.6 بأي طريقة أخرى  قانون ذي صلة،    المسموحاإلخالل  أي  كل من الوصي فإن  بها بموجب 

 والشركة: 
لخدمة العملية فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما    ماوكيلهليكون    ]*[  فيهبشكل ال رجعة    ايعين  )أ(

 و  ؛هذا  إعالن االئتمانيتعلق ب
بإ  ايوافق  )ب( الوكيل  قيام  عدم  أن  إبطال  شععلى  إلى  يؤدي  لن  بالعملية  االقتضاء(  )حسب  الشركة  أو  الوصي  ار 

 . المعنيةاإلجراءات 
 

 التنازل عن الفائدة .23
يوافق كل طرف بشكل ال رجعة فيه على أنه لن تكون هناك فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجب   23.1

االئتمان أو هذا    إعالن  الدفع  مستحقة  فائدة  أي  تحديد  حالة  وفي  أخرى،  معامالت  وثيقة  بأي  أو  به  يتعلق  فيما  أو 
يتعلق   فيما  القبض  االئتمانبمستحقة  ذلك ب أو  هذا    إعالن  كان  قبل أي طرف، سواء  وثيقة معامالت أخرى من  أي 

نتيجة ألي حكم قضائي أو عن طريق إنفاذ أي قانون معمول به أو غير ذلك، فإن هذا الطرف يوافق على التنازل عن 
بالفعل،  ويوافق على أنه إذا تم استالم أي من هذه الفوائد    ها،ستالمالأو  بهذه الفوائد  أي حقوق قد تكون لديه للمطالبة  

 . خيرية مسجلة أو معترف بها رسمًيا  فإنه يجب عليه أن يتبرع بها على الفور إلى مؤسسة
ا  23.2 الفقرة  لتجنب  هذه  في  شيء  أي  تفسير  يتم  ال  تنازالً   23لشك،  أنه  يتعلق    على  فيما  الحقوق  بأرباح  عن 

 الوصيمستحق الدفع من قبل الشركة أو  المهما كان ما وصفه  من أي نوع  التوزيع الدوري  مبالغ أو ربح  أو  المضاربة،  
هذه المبالغ أو إعادة تشكيلها من قبل أي محكمة أو  و/أو الشروط، مهما قد يكون وصف  المعاملة    وثائقبناًء على  
 .هيئة تحكيم

 

 . أعاله أوالً المذكورين من قبل األطراف في اليوم والسنة  كصكهذا   إعالن االئتمانتم تنفيذ  وبما ذكر
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 1 الملحق
 نموذج الشهادات
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 القسم )أ( 
 النهائية نموذج الشهادة 
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 2الملحق 
 شروط وأحكام الشهادات 

 
 [المعاملة ذات الصلةسيتم االتفاق بين األطراف على ] 
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 3 الملحق
 جتماعات حاملي الشهاداتالأحكام 

 
 [على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم االتفاق بين ]

  



22 
 

 

 إعالن االئتمانالتوقيعات على 
 

 (    من قبل  كصكتنفيذه وتسليمه تم 
 (   المحدودة [ الكيان ذو الغرض الخاص]

 (       بصفته 
 (   تلك الشركة  المتصرف بتفويض من

 (      في حضور: 
 

 . .......................................................توقيع الشاهد: 
 . ................................................................ اإلسم: 

 .............................................................. العنوان: 
 

 (    من قبل  كصكتنفيذه وتسليمه تم 
 (       شركةال

 (       بصفتها 
 (   الحكومةالمتصرف بتفويض من تلك 

 (      في حضور: 
 
 

 ........................................................ توقيع الشاهد: 
 اإلسم: ................................................................. 
 العنوان: .............................................................. 

 
 (    من قبل  كصكتنفيذه وتسليمه تم 

[*]        ) 
 (       بصفته 

 (   المتصرف بتفويض من تلك الشركة
 (      في حضور: 

 
 توقيع الشاهد: ........................................................ 

 ................................................................. اإلسم: 
 العنوان: .............................................................. 


