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 Translation Arabic – Draftالترجمة العربية :  -مسودة  
 

ة مع أحكام ومبادئ  تم تطوير مستندات صكوك اإلجارة هذه من قبل السوق المالية اإلسالمية الدولية لتسهيل وتيسير عملية إصدار صكوك اإلجارة بطريقة متوافق 
المالية اإلسالمية الدولية جميع أصحاب المصلحة في الصناعة المالية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ،  الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق  

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

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

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

]*[ 
 إقرار االئتمان المستحق ]*[ 

 _________________________ 
 وثيقة إعالن اإلئتمان

_________________________ 
  

 إخالء المسؤولية 
 تتضمن مستندات صكوك اإلجارة ما يلي:

 نشرة اإلصدار  •
 اتفاقية البيع والشراء  •
 عقد اإلجارة •
 اتفاقية وكالة الخدمات  •
 التعهد بالشراء   •
 تعهد البيع واإلستبدال  •
 وثيقة إعالن اإلئتمان  •

وتيسير إصدار صكوك اإلجارة،  بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع الهدف األساسي لهذه المستندات هو تسهيل  
 ية فقط.ية اإلسالمأصحاب المصلحة في الصناعة المالية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، وال يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المال

ة من هذا اإلعتماد، وكل ما عليه القيام اعتمدت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية هذه المستندات،  فمن أراد استخدامها ، دون أي تعديالت جوهرية  قد يطلب نسخ
للحصول على نسخة من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية به هو االتصال بالسوق المالية اإلسالمية الدولية إلكمال بعض  اإلجراءات الخاصة  

   .الدولية هو فقط لهذه المستندات وال يشمل ذلك الدخول في أي معامالت محددة

   .عن استخدامها أو أي معامالت محددة بموجبهاإن السوق المالية اإلسالمية الدولية ليست مسؤولة عن استخدام هذه المستندات أو عن أي أضرار أو خسائر ناتجة 

الستخدام من قبلهم في ظروفهم الخاصة وتحث السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع المستخدمين المحتملين على إجراء تقييمهم الخاص لهذه المستندات للتأكد من أنها مناسبة ل
التأكد من أن شروط  و  .امهاأو في معاملة معينة ولضمان حماية مصالحهم عن طريق استخد المستخدم  أنه من مسؤولية  المستندات على  لهذه  المحتملون  المستخدمون  يوافق 

 .وأحكام هذه المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي

الوثيقة ، والتي توفر معلومات توضيحية ولكنها ال تشكل جزًءا من المستندات نفسها.  مستخدمي هذه المستندات إلى الحواشي السفلية لهذه   وتنبه السوق المالية اإلسالمية الدولية
و  والمعتمدة  بها  المعترف  الفقهية  والمؤسسات  المجامع  قرارات  بأن  المستندات  هذه  مستخدمي  الدولية  اإلسالمية  المالية  السوق  تنبه  المحاسبة وأيضا  لهيئة  الشرعية  المعايير 

قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات السوق، في صياغة نماذج المستندات الموحدة لصكوك اإلجارة للسوق المالية   مالية اإلسالمية ذات الصلة  والمراجعة للمؤسسات ال
 اإلسالمية الدولية في تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات. 
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 "( كوثيقة في ]*[، بين:االئتمان وثيقة إعالن)" هاالئتمان هذ وثيقة إعالانتم إبرام 

 "(،الوصيبصفتها جهة إصدار الشهادات والوصي لحاملي الشهادات )" 1[ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة] (1)
 و "(، الشركة[ )"الشركة] (2)

( من  للمفوض  المخولة  الصالحيات)  6الصالحيات المنصوص عليها في الفقرة  ب  المخول(  أولا [، بصفته: )المفوضاسم    يرجى إدراج]  (3)
، في كل حالة  هالئتمان هذ  وثيقة إعالن ( من  للمفوضتفويض السلطة  )  7للفقرة   للوصي وفقاا ( كمفوض  ثانياا و )  ؛ههذ  الئتمان  وثيقة إعالن
وأي    ،مشارك  مفوضيشمل التعبير أي  و "،  المفوضالوصي )"هو    فيها الوصيالتي يكون    الوثيقةالتي أنشأتها هذه    بالئتماناتفيما يتعلق  

 . له( خلفبديل وأي  مفوض

 :في حين

 . ]*[المستحقة  الئتمان الخاصة به شهادات  ]*[بإصدار فوض الوصي  )أ(

على  الوصي  يقترح    )ب( تسويتها  تم  التي  المبالغ  بموجب    الئتمانتطبيق  إنشاؤه  تم  الئتمانالذي  على  هذا    إقرار  الستحواذ  أجل  من 
به  الئتمانيةاألصول   المفوض  النحو  ه  الو   على  لحاملي  به  موجَّ الصادرة  الشهادات  وستمثل  الشروط،  في  الشهادات  حاملي  ِقبل  من 

 .الئتمانيةبالتناسب في األصول الشهادات، في جملة أمور،، حصة ملكية غير مقسمة 

الحتفاظ    الوصييوافق    )ج( الئتمان  الئتمانبأصول  على  الشهادات  االئتمان)"  على  لحاملي  وفقاا "(  مستفيدين  بصفتهم  مطلق  بشكل 
 .هذا إقرار الئتمانألحكام 

 للمفوض منح صالحيات معينة وتفويض بعض الصالحيات األخرى  الوصيهذا، يعتزم  إقرار الئتمان ذي أنشأهال بالئتمانفيما يتعلق  )د(
 . (، على التواليللمفوضتفويض السلطة ) 7( والفقرة للمفوضالصالحيات المخولة ) 6على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 على النحو التالي: تمت الموافقة واإلقرار ه قد االئتمان هذ ثيقة إعالنو في 

 التعاريف، التفسير والبناء  .1

 تعاريف ال 1.1

المكتوبة باألحرف الكبيرة    والعبارات، يكون للمصطلحات  ههذ  الئتمان  وثيقة إعالنباستثناء الحالت التي يقتضي السياق خالف ذلك، في  
الئتمان   وثيقة إعالن باإلضافة إلى ذلك، في  والتي لم يتم تعريفها هنا، يكون لها المعاني المخصصة لها في الشروط، و   باللغة اإلنجليزية

 :ههذ

الحساب" على أنه يحق له    [ التخليص  ( اسم نظام )أنظمة  يرجى إدراجفي الوقت الحالي في سجالت ]  يظهر" يعني كل شخص  صاحب 
مبلغ   )   إسميالحصول على  الشهادات  إصدار  ذي بصدده وال معين من  أو    يتم  شهادة  أخرى أي  قبل  وثيقة  نظام يرجى  ]  من  اسم  إدراج 

ال  اإلسمي  لمبلغل  وبالنسبة[  التخليص  )أنظمة( الشهادات  ي  لهذه  لحساب أي شخص  ذي  قاطعاا وملزماا  حسب    لجميع األغراضفإنه يكون 
 ؛ باستثناء في حالة وجود خطأ واضح

 
، أو ما إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص  كون مفضالتب ستوال  النظر في ما إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة لمؤسسة خيرية بتم:  : حوظة مل   1

 بحاجة إلى أن تكون مملوكة للشركة )أو الكيان األصلي( والتي قد تكون مطلوبة من أجل السياسة العامة أو أسباب تشريعية / ضريبية.
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 ؛والوكالء والمفوضهذا بين الوصي والشركة  إقرار الئتمان" تعني التفاقية المؤرخة في أو حول تاريخ اتفاقية الوكالة"

 ؛خلفهم" يعني المؤسسات المالية المسماة بالوكالء في اتفاقية الوكالة أو الوكالء"

فيما يتعلق   الوصيأو وصي أو أي شخص آخر يعينه أو يوظفه    ،أو مرشح  مفوض،أو    ،أو وكيل  ،أو مدير  ،" يعني أي محامنالمعي  "
 ؛الوثيقةللتزاماته بموجب هذه  الوصيبأداء 

 ؛( لتفاقية البيع والشراءاألصول) 1" تعني كل من األصول الموضحة في الجدول  األصول"

 ؛القيدأو التوثيق أو  ،أو التسجيل ،أو اإلعفاء ،أو الترخيص القرار،أو  ،أو الموافقة  الرضا،أو " يعني التفويض، التفويض"

تقوم فيه البنوك التجارية وأسواق صرف العمالت األجنبية بتسوية الذي  أو األحد(    ،أو السبت  ،)بخالف يوم الجمعة  اليوم" يعني  يوم العمل"
 ؛ ]*[المدفوعات في 

( التي ستصدر في  الئتمانيةمقسمة في األصول  )التي تمثل حصص ملكية غير    ]*[المستحقة    الئتمانشهادات  ]*[  " تعني  الشهادات"
للش  إقرار الئتمانوتشكل بموجب    ]*[ الصادرة عمالا بالشرط  هذا وتتضمن أي بدائل  النهائية)  17هادات  الشهادات  ( في شكل استبدال 

 ؛ لما قد يتطلبه السياق وفقاا نهائي أو عالمي، 

في الوقت الحالي )كما هو موضح في السجل(    باسمهم  الئتمانعني األشخاص العديدين الذين يتم تسجيل شهادات  ي"  الشهادات  حاملي"
طالما   أنه  تمثيل  ي باستثناء  الئتمانتم  نيابة    شهادات  محفوظة  عالمية  بشهادة  منها  جزء  أي  )أنظمة(]ن  عأو  نظام  اسم  إدراج   يرجى 

شهادات ل   اإلسمييعتبر كل صاحب حساب هو صاحب المبلغ اإلجمالي  [ حيث  التخليص  )أنظمة(يرجى إدراج اسم نظام  ]أو  [  التخليص
[ التخليص  يرجى إدراج اسم نظام )أنظمة(]و    [  التخليص  يرجى إدراج اسم نظام )أنظمة(]في حساباته لألوراق المالية مع    المودع  الئتمان

هو المالك( لجميع األغراض    على أنهة باسمه )كما هو موضح في السجل(  الشخص الذي تم تسجيل الشهادة العالميل يجوز اعتبار  )و 
حامل الشهادة العالمية ي منح الحق فيها، ضد الوصي، فقط في    حيث يجب أنالشهادات الئتمانية،    على  مدفوعاتالبخالف فيما يتعلق ب

 وفقاا يجب أن تفسر والتعبيرات ذات الصلة )عند القتضاء(  "الشهاداتحاملي  " و " حامل الشهادة عبارات "الو شروطها، ورهناا ب وفقاا المسجل 
 ؛ لذلك

 والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر وفقاا (  شروط الشهاداتأحكام و )  2والشروط في النموذج المحدد في الجدول    األحكام" تعني  الشروط"
 ؛لذلك وفقاا  هتفسير فقرة يجب إلى شرط محدد أو الوثيقة وأي إشارة في هذه  الوثيقةلهذه 

النهائية" ( من  الشهادة النهائية  نموذج)  )أ(   القسمفي  بشكل جوهري  " تعني الشهادة النهائية في النموذج أو في النموذج الموضح  الشهادة 
 ؛ (نموذج الشهادات) 1الجدول  

 ؛ في الشروط المحدد لهالمعنى  يحمل" الفسختاريخ "

"FSMA ""؛ ، بصيغته المعدلة2000  لسنةعني قانون الخدمات واألسواق المالية " يقانون الخدمات واألسواق المالية 

( من الشهادة العالمية  نموذج)في النموذج الموضح بشكل جوهري في القسم )ب(  " تعني الشهادة العالمية في النموذج أو  العالميةالشهادة  "
 ؛ (نموذج الشهادات) 1الجدول  

 ؛ عقد اإليجارفي   المحدد لهاالمعنى  تحمل" عقد اإليجار أصول "
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خسائرالمطلوبات" أي  شخص،  بأي  يتعلق  فيما  تعني،  أضرار  ،"  تكاليف  ،أو  مكافآت  رسوم، أو    ،أو  مطالبات  ،أو  أو   طلبات،أو    ،أو 
بما في  من أي نوع على اإلطالق المطلوبات( أو غيرها من دعاوى )أو تهديدات بأي إجراءات أو  دعاوى أو إجراءات أو  ،أو أحكام ،نفقات

 ؛ يتكبدها ذلك الشخص وغراماتمصاريف السفر وأي ضرائب و ذلك الرسوم القانونية، 

 ؛سوق األوراق المالية" تعني القائمة الرسمية لألوراق المالية في القائمة الرسمية"

 ؛]*[" تعني المستحق"

 ؛هذا إقرار الئتمانفي طراف األ" تعني األطراف"

 ؛" تعني عائدات إصدار الشهاداتالعائدات"

 ؛ ]*[في " تعني النشرة المؤرخة نشرةال"

الشراء" الشراء  تعهد  التاريخ  " يعني تعهد  )التي تعمل بصفتها شركة بموجبها(   والذي يتم تنفيذهالمؤرخ في أو حول هذا  الشركة  من قبل 
 ؛شروط تعهد الشراءة البيع التي سيتم إبرامها وفقاا لويتضمن شكل اتفاقي والمفوض الوصيلصالح 

القضائي"   الوصيفيما يتعلق ب  المفوضمماثل يعينه    مسؤولإداري أو أي  حارس قضائي  أو مدير أو  حارس قضائي،  " يعني أي  الحارس 
 ؛هذا قرار الئتمانوفقاا إل

، أي إذا كان ذلك ممكناا  لتفاقية الوكالة أو،وفقاا كمسجل   في مكتبها المحدد المعين مبدئياا  " يعني فيما يتعلق بالشهادات، المؤسسةالمسجل"
 ؛مسجل خلف في مكتبه المحدد

 ؛عقد اإليجارفي  االمعنى المحدد له تحمل" األجرة"

 ؛عقد اإليجارفي  االمعنى المحدد لهتحمل " األجرةإشعار "

 ؛ اإليجارعقد المعنى المحدد له في   يحمل" األجرةتاريخ سداد "

 ؛ في عقد اإليجارالمحدد لها المعنى تحمل "  عقد اإليجارفترة "

البيع" تعهد الشراء أو الجدول    في(  البيعاتفاقية  نموذج  )  2في الجدول  بشكل جوهري  في النموذج الموضح    كما" تعني اتفاقية البيع  اتفاقية 
 ؛، حسب القتضاءوالستبدالتعهد البيع ( في اتفاقية البيعنموذج ) 4

البيع  " لصالح الشركة    الوصيمن قبل    والذي يتم تنفيذهأو حول هذا التاريخ    المؤرخ في" ي قصد به تعهد البيع والستبدال  واالستبدالتعهد 
 . والستبداللشروط تعهد البيع  وفقاا  اي سيتم إبرامهتويتضمن نموذج اتفاقية البيع ال

الخدم" وكالة  والشركة )التي تعمل بصفتها    الوصيبين  المبرمة  " تعني اتفاقية وكالة الخدمة المؤرخة في أو حول هذا التاريخ  اتاتفاقية 
 ؛ عقد اإليجارخدمة( فيما يتعلق بأصول الوكيل 

 ؛ اتفاقية وكالة الخدمة بموجبنيابة عن الوصي لصالح و خدمة ال" ي قصد به الشركة بصفتها وكيل وكيل الخدمة"

 ؛]*[" تعني سوق األوراق المالية"

االكتتاب" المالية المذكورة فيها بوصفهم متعاملين فيما يتعلق  ، والشركة والمؤسسات  الوصيبين    ]*[في  " تعني التفاقية المؤرخة  اتفاقية 
 ؛بشراء الشهادات
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لألحكام الواردة    وفقاا من وقت آلخر    التي يتم تعديلها جميعاا ، والشهادات والشروط،  بهاوالجداول    الئتمان  وثيقة إعالن" تعني  الوثيقةهذه  "
 ؛اهنا أو فيه

 ؛ في الشروط لهاالمعنى المحدد   وتحمل" وثائق المعامالت"

 " تعني: االئتمانيةاألصول "

 ؛، الحالية والمستقبلية، في أصول عقد اإليجار وبالنسبة له وبموجبهاومستحقاته واستحقاقاته، وملكيتهجميع حقوق الوصي،  )أ(

)باستثناء: وبالنسبة لها وبموجبها    تفي وثائق المعامالحقوق الوصي، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته، الحالية والمستقبلية،  جميع    )ب(
وأي حقوق تم التنازل عنها صراحة من قبل  وثائق المعامالت  والمفوض بموجب أي من    الوصي مقدمة من الشركة إلى    تأكيداتأي    ( أوالً )

من    الوصي أي  في  المفوض  المعامالتأو  الممنوح  تال  ( ثانياً )و    ؛وثائق  ]  وفقاا   للوصيعهد  )14.2للفقرة  وتعويض  [    الوصي مكافآت 
 و  ((،والمفوض

في كل حالة وكل عائدات ما تقدم والتي يحتفظ    ((،التفسير)  1)كما هو محدد في الشرط    التي تقيد لحساب المعامالتجميع األموال    )ج(
حكام لأل  وفقاا شهادة  للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل    للمبلغ اإلسمي  وفقاا تماماا لحاملي الشهادات بالتناسب  الئتمان  على    الوصيبها  

 ؛ الواردة هنا والشروط

 و ؛في إنجلترا وويلز 2000 لسنةوقانون الوصي  1925  لسنة" تعني قانون الوصي الوصي قوانين"

 التفسير والبناء  1.2

 شارة إلى: فاإل، لخالف ذلك، ما لم تظهر نية وثيقة إعالن الئتمان هذهفي  1.2.1

 ؛ " يجب أن تفسر وفقاا لذلكمعد ل" تشمل الملحق، أو إعادة الصياغة أو التجديد و "تعديل" )أ(

 " ويشمل: الشخص" )ب(

 و  ؛أي فرد، أو شركة أو جهة غير مؤسسة، أو حكومة، أو وكالة حكومية أو منظمة دولية أو كيان آخر )أواًل(

 ؛ ومن تنتقل إليهم حقوقه( خلفه ثانياً )

 ؛" يجب أن يشمل أي كيان تم نقل أعمال الشخص إليه بموجب القانون المعمول بهالخلف" )ج(

 ؛البند أو الفقرة أو الجدول هو إشارة إلى بند، أو فقرة أو جدول إلى إقرار الئتمان هذا )د(

"  ألي وثيقة معاملة من هذا القبيل، أو أي وثيقة أخرى، هي إشارة إلى وثيقة المعاملة هذه أو  حكم" أو أي "وثيقةأي وثيقة معاملة أو "  )هـ(
و المستحدثة، أو التكميلية، أو الموسعة، أو المستبدلة أو المعاد صياغتها من من وقت آلخر؛ الوثيقة األخرى أو الحكم بصيغته المعدلة، أ

 و

 و  ؛الوقت من اليوم هو إشارة إلى ]*[ الوقت )و(

 وفقاا تم تعيينه  يمشارك    مفوض  و/أوبديل    مفوضوصي مشارك، أو على التوالي أي  و/أو يشمل أي وصي بديل    المفوضالوصي أو    )ز(
 .له   خلفهذا وأي  قرار الئتمانإل

 . العناوين في هذه التفاقية هي لسهولة الرجوع إليها فقط ول تؤثر على تفسيرها 1.2.2
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 الكلمات التي تشير إلى: هذا، إقرار الئتمان في  1.2.3

 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(

مع اختبار معقولية    المفوضتنطوي على امتثال الوصي أو التي  أو أي وثيقة معاملة أخرى   الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.4
الشهادات كطبقة وفي حالة وجود أي تعارض بين   ياشتراط تحديد هذه المعقولية بالرجوع فقط إلى مصالح حاملتعتبر إشارة إلى  يجب أن  

 . الغلية لألول كونه أساسياا كون تهذه المصالح ومصالح أي شخص آخر، 

، أنها تشمل  تعتبريجب أن  نين  حقوق الدائإجراء أو سبل انتصاف أو طريقة إلنفاذ  إلى أي    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.5
إنجلترا،   غير  أخرى  ولية  بأي  يتعلق  سباإلفيما  أو  اإلجراء  هذا  مثل  إلى  طريقة  شارات  أو  النتصاف  الدائنين   اإلجراءل  حقوق  إلنفاذ 

النتصاف أو طريقة سبل  هذا اإلجراء أو  مثل  المتاحين أو المناسبين في هذا الختصاص القضائي كما يجب أن يكونوا أقرب تقريباا إلى  
 .الوثيقةاإلجراء الموصوفة أو المشار إليها في هذه  

إلى أي تشريع أو أي حكم في أي تشريع، يجب أن تشير أيضاا إلى أي تعديل قانوني أو الوثيقة  جميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.6
 . درة بموجب هذا التعديل أو بموجب أي تعديل أو إعادة تشريعإعادة تشريع له، أو أي صك قانوني أو أمر أو لئحة صا 

نفس المعاني الواردة في قانون    الوثيقةالمستخدمة في هذه    العباراتما لم يقتض السياق خالف ذلك، يجب أن تحمل الكلمات أو    1.2.7
 .في إنجلترا وويلز  2006 لسنةالشركات 

المبلغ    1.2.8 إلى  اإلشارات  جميع  الدفع  تعتبر  مستحقة  أنها  على  عنها  التعبير  يتم  مبالغ  أي  شاملة  بالشهادات  يتعلق  فيما  المستحق 
 .بموجب الشهادات

يجب أن تشمل جميع اإلشارات الواردة في هذه التفاقية إلى التكاليف، أو الرسوم أو المصاريف أي ضريبة القيمة المضافة أو    1.2.9
 . للفرض فيما يتعلق بهاضريبة مماثلة مفرضة أو قابلة 

، يجب تفسيرها، ما لم الوثيقةبموجب هذه    الوصيإلى أي أموال مستحقة الدفع من قبل    الوثيقةجميع اإلشارات الواردة في هذه    1.2.10
 . بعد إجراء التعديالت الالزمة( المدفوعات) 9للشرط  وفقاا يقتض السياق خالف ذلك، بحيث يتم دفع هذه األموال 

في هذه    1.2.11 الواردة  اإلشارات  )أنظمة(]إلى    الوثيقةجميع  اسم نظام  إدراج  السياق  [،  التخليص  يرجى  يقتض  لم  اعتبارها، ما  يجب 
 . للمقاصةإضافي أو بديل يتم فيه قبول الشهادات من وقت آلخر   مقاصةتتضمن إشارات إلى أي نظام  على أنهاخالف ذلك،  

 . ، يكون ذا أهمية جوهريةالوثيقةالوقت، حيث يشار إليه في هذه  1.2.12

 االئتمان وثيقة إعالن .2

 بموجبه ما يلي:  الوصي يقر

الشهادات بالتناسب على   لحامليتماماا    الئتمانمانية على  ئت سيقوم بالحتفاظ باألصول الهذا،    إقرار الئتماناعتباراا من تنفيذ  أنه    2.1.1
 ؛وتخضع لها الوثيقةهذه ل وفقاا للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل شهادة،  اإلسمية للقيمة وفقاا أساس غير مجزأ 
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  حاملي مارس نيابة عن  يالوصي، أن    بالطريقة التي ترضيه، يجب عليه، بصفتهمسبقاا  تمويله  و/أو   تأمينهو/أو   مع مراعاة تعويضه  2.1.2
فيما يتعلق بالشهادات )بما  يراه ضرورياا  ين والوكالء حسب ما  المفوضوتعيين    وثائق المعامالتالشهادات ولصالحهم جميع حقوقها بموجب  

 ؛وثائق المعامالتبموجب  للتزاماته وفقاا لتفاقية الوكالة(  وفقاا في ذلك 

للتزاماته  2.1.3 سيمتثل  أو  يو   أنه  عنه  هذهلمتثال  ال   يطلبؤديها،  نيابةا  وتنفيذها  ووثائق  اللتزامات  والشروط  الشهادات  لشروط  وفقاا   ،
، وعلى وجه الخصوص ولكن على سبيل المثال  التعبير عنها على أنها ملزمة له التي يتم وثائق المعامالتالمعامالت ومراعاة جميع أحكام  

 ؛بالئتمانسجالت محاسبية مناسبة فيما يتعلق يجب عليه مسك ل الحصر، 

ؤدي واجباته وفقاا ألحكام هذه يو الئتمانية  يوزع الدخل من األصول  مانية، و ئت فيما يتعلق باألصول اليتصرف كوصي  يجب أن    2.1.4
 ؛الوثيقة

األصول    2.1.5 إنفاذ  عليه  يجب  ترضيه،  التي  بالطريقة  مسبقاا  و/أوتمويله  و/أوتأمينه  تعويضه  مراعاة  استطاعتهالئتمانيةمع  بقدر   ،  ،
تعهد الشراء واتفاقية وكالة الخدمة إذا فشلت الشركة في أي  و هذا،    إقرار الئتماناتخاذ جميع الخطوات الضرورية المعقولة إلنفاذ كل من  ب

 ؛الوفاء بالتزاماتها بموجبهاوقت في 

 ؛هالئتمان هذ وثيقة إعالن وفقاا لشروط الئتمانيةتحصيل عائدات األصول  يجب عليه 2.1.6

إنفاذ لألصول    2.1.7 أي  حصيلة  توزيع  عليه  الئتمانلشروط    وفقاا ،  الئتمانيةيجب  البيع    إقرار  وتعهد  الشراء،  وتعهد  والشروط،  هذا، 
 و ؛والستبدال

اتخاذ الخطوات األخرى التي تعتبر ضرورية  مع مراعاة تعويضه و/أوتأمينه و/أوتمويله مسبقاا بالطريقة التي ترضيه، يجب عليه    2.1.8
 . وثائق المعامالتوفقا ل لهم دفعهاإلى حد معقول لضمان حصول حاملي الشهادات على التوزيعات التي يتعين 

 نموذج وإصدار الشهادات .3

 [ على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم التفاق بين ]

 مطلقشهادة المسجل كمالك حامل المعاملة  يجب .4

العالمية وتعريف "  وفقاا  لذلك في الشهادة  الشهاداتلما هو منصوص عليه خالفاا  )إلى أقصى حد    المفوضو/أو   للوصي"، يجوز  حاملي 
بأسمائهم في الوقت الحالي )كما مسجلة  الشهادات المعلقة    تكون ( اعتبار ومعاملة أولئك األشخاص الذين  القابل للتطبيقيسمح به القانون  

اإلسمي   المبلغلشهادات، لجميع األغراض )سواء أكانت هذه الشهادة أو  ل  إسمي معين  مبلغهو موضح في السجل( كحامل ألية شهادة أو  
رة أو السرقة أو  خساأخرى فيما يتعلق بها، وأي إشعار بال  منفعةأو أي    ائتمانالنظر عن أي إشعار بملكيتها أو أي    وبصرف أم ل،    متأخر

عليها كتابة  ولأي  الوصي    ن،  ذلك  المفوضو/أو يتأثر  يخالف  إشعار  و بأي  هذا  ،  إلى  دفعها  يتم  التي  المدفوعات  جميع  تكون  أن  يجب 
فيما   للتزامات المتعلقة باألموال المستحقة الدفعا  لتلبيةتكون فعالة  و المفعول، وفي حدود المبالغ المدفوعة على هذا النحو،    ة الحامل ساري

 .والوفاء بها المبلغ اإلسمييتعلق بهذه الشهادة أو 
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 تعيين الوكالء .5

البداية    الوصي  قام 2  الذين تم تسميتهم كمسجل، وكيل تحويل، وكيل دفع، وكيل دفع رئيسي ووكيل حساب في بتعيين  في  األشخاص 
له،   الوكالة، كوكالء  فيه، و   مكتبهخالل    كل منهم يعمل منو اتفاقية  عليه  المنصوص    وفقاا بالحق، في أي وقت    الوصي يحتفظ  المحدد 

ء بديلين أو إضافيين بشرط أن يحتفظ في جميع األوقات بأي وكيل مطلوب لشروط اتفاقية الوكالة، في إنهاء تعيين أي وكيل وتعيين وكال
الشهادات  لحامليالمحددة  مكاتبهموكالء وأي تغييرات في للار بأي إنهاء أو تعيين شعسيتم تقديم إالشروط الواجب الحفاظ عليها، و  بموجب

أن   الوصييجب على  ، و في أقرب وقت ممكن بعد ذلك  المفوضلى ( وإ اإلشعارات)   18للشرط    وفقاا بواسطة الوصي )أو الشركة نيابة عنه(  
نشرة الالمطلوبة في    الوثائقيتأكد من قيام كل من الوكالء الدائمين بإتاحة الفحص من ِقبل حاملي الشهادات في نسخ مكتبه المحددة من  

 . التي سيتم توفيرها

 لمفوضلالصالحيات المخولة في  .6

 االجتماعاتأحكام  6.1

حاملي مع  ( سلطة عقد اجتماعات  أولا (: )مع مراعاة تعويضه و/أوتأمينه و/أوتمويله مسبقاا بالطريقة التي ترضيه)  للمفوضيجب أن يكون  
( القدرة على التصرف بناءا على تعليمات حاملي ثانياا و )  ؛(أحكام اجتماعات حاملي الشهادات)  3الشهادات كما هو موضح في الجدول  

أحكام ) 3في الجدول بالتحديد أكثر هو موضح بما  ورهناا  وفقاا وذلك حاملي الشهادات، لأو قرار أو قرار استثنائي ألي قرار،  وفقاا الشهادات 
 . (واجتماعات حاملي الشهادات

 الفسخ حدث  6.2

لألحكام   وفقاا وإرسال اإلشعارات وتحديدها    ،( لتخاذ القراراتالفسخأحداث  [ ) 15الصالحيات المنصوص عليها في الشرط ]   للمفوضيكون  
 . الدفع مستحقةالفسخ فقط مستحقة على الفور و إذا كان يجب أن تصبح الشهادات في حالة حدث   ورهناا بها ماالواردة فيها 

 التعهد السلبي  6.3

ما إذا كان الضمان الممنوح للشهادات ليس أقل  في(،  التعهد السلبي[ )5للشرط ]  وفقاا لتقديره المطلق،    وفقاا تحديد،  السلطة  يكون للمفوض  
ل بالنسبة  المادية  الناحية  الشهادات  فائدة من  حاملي  في    عن مصالح  الذي  ضمان أي  ذلك  يتم   فائدة  التي  الشروط(  في  هو محدد  )كما 

 .للشركة مستقبليةحالية أو على كامل أو أي جزء من أي ممتلكات أو إيرادات أو أصول  تكون مستحقةإنشاؤها أو 

 والتحديد التفويض و التنازل، و التعديالت،  6.4

 المفوضاألساسي إل بموافقة    هنظاموعقد تأسيس الوصي و وأي وثيقة أخرى للمعاملة    ، هذه  الئتمان  وثيقة إعالن  تعديلللوصي  ل يجوز  
بأي خرق أو   التفويضلتنازل أو  على ا، أو  في  حاملي الشهادات، على أي تعديل  جزاء من قبلويجوز للمفوض الموافقة، دون موافقة أو  

األخرى التي    وثائق المعامالتأو    إقرار الئتمانأي من الشروط أو أي من أحكام    ،أو إعطاء أي موافقة مطلوبة بموجبفي  خرق مقترح  
أو   اا،، مع إعطاء إشعار اا أو حدث  فسخطرفاا فيها أو يقرر، دون أي موافقة أو جزاء كما ذ كر آنفاا، أن أي حدث    المفوضيكون الوصي أو  

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

 
 : سيتم التفاق على أدوار  كل وكيل ومسؤولياته بين األطراف على كل معاملة ذات صلة.حوظة مل   2
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 أو ؛أو ثانوية أو تقنية ،طبيعة رسمية ويكون هذا التعديل ذ 6.4.1

 أو  ؛ تم إجراء هذا التعديل لتصحيح خطأ واضحي 6.4.2

يعتبر    6.4.3 التحديدأ  ،التعديلمثل هذا  ل  أو  التفويض  أو  التنازل،  الوحيد، ضاراا مادياا بمصالح حاملي    المفوض، من وجهة نظر  و 
( أو أي حكم الشهادات  حاملياجتماعات  أحكام  )  3ما هو محدد في الجدول  )ك  منصوص عليهاالشهادات، كما أنه ل يخالف أي مسألة  

صريح من حاملي الشهادات الذين يمثلون   لتوجيهأو غير ذلك في مخالفة    المنصوص عليها في تعريف المسألة  المشار إليه الوثيقةهذه  في
 .المستحقةللشهادات  اإلسميمن المبلغ اإلجمالي  المائةب 25ما ل يقل عن 

يجب إجراء أي تعديل أو تنازل أو تفويض أو  تحديد سابق، و أو    ،أو تفويض  ،أو تنازلطلب على موافقة،  التوجيه أو  ال  مثل هذالن يؤثر  
، المفوضلشروط )إن وجدت( التي قد يحددها  مثل هذه اويخضع ل  األحكاملهذه    وفقاا إجراؤه    ويجوز،  الوثيقةلهذه    وفقاا من هذا القبيل  تحديد  

لوصي )أو الشركة نيابة عنه(  اخالف ذلك، فإنه يجب اإلخطار بها من قبل    المفوض  يقررحاملي الشهادات، وما لم  تكون ملزمة على  و 
 .وقت ممكن عملياا بعد ذلك( في أقرب اإلشعارات[ ) 18للشرط ] وفقاا إلى حاملي الشهادات 

 كالءالو  6.5

 :للمفوضتصبح الشهادات مستحقة ومستحقة الدفع، يجوز بعد أن ، أو الفسخفي أي وقت بعد وقوع حدث 

يطلب من كل وكيل بموجب اتفاقية الوكالة أن يتصرف بعد ذلك، حتى يتم بأن  ار كتابي إلى الوصي وكل وكيل  شععن طريق إ  6.5.1
المفوض  إشعاره   قبل  من  ذلك،  بكتابياا  القانون  و خالف  به  يسمح  ما  للتطبيقبقدر  كوكيل  القابل  الئتمانألحكام    وفقاا   للمفوض،   إقرار 

بموجب    المفوضمسؤولية    تقتصرلشروط المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة )باستثناء أن  على ا   الالزمةإجراء التعديالت  والشهادات مع  
كل وكيل على المبالغ المودعة في الوقت الحالي  فع المصروفات الشخصية الخاصة بوالمكافآت ود  ،اتفاقية الوكالة للتعويض  في  حكمأي  

 المفوضالوكالء بصفتهم وكيل    مصروفاتالتعامل مع    يجب أن يتمادات لهذا الغرض، بحيث  المتعلقة بالشهو   الوثيقةكأمانة بناءا على هذه  
 ( وبعد ذلك: المفوضكمصروفات يتكبدها 

 أو ؛المفوض ألمربها فيما يتعلق بالشهادات  ون حتفظيوالسجالت التي  والوثائق ،الحتفاظ بجميع الشهادات وجميع المبالغ )أ(

ما يوجه  حسب  أو    المفوضفيما يتعلق بالشهادات إلى  يحتفظون بها  والسجالت التي  والوثائق    ،تسليم جميع الشهادات وجميع المبالغ  )ب(
الوكيل المعني عدم  التي يتعين على  أو سجالت    وثائقار شريطة أل يعتبر هذا اإلشعار ينطبق على أي  شعهذا اإلمثل  في    المفوضبه  

 أوو/ ؛ي قانون أو لئحةبموجب أعنها اإلفراج 

طلب من أي منهم تسديد جميع المدفوعات الالحقة فيما يتعلق بالشهادات إلى أو  يوالشركة    الوصيكتابي إلى  إشعار  عن طريق    6.5.2
إلى    المفوض  ألمر اعتباراا الدفع  وكيل  وليس  يتم سحب هذا    الرئيسي  الوصي والشركة وحتى  إلى  القبيل  إشعار من هذا  أي  من إصدار 

 .اإلشعار

 جديد  وصي 6.6

إلى   وصي  عزلصالحية    المفوضت سند  وتعيين  يجوز  و ،  الوثيقةلهذه    اا جديد   اا الوصي  أي شخص   عزللكن ل  تعيين  يجوز  الوصي ول 
 . بقرار استثنائي اعتمادهوالتعيين قد سبق  العزلما لم يكن هذا  الوثيقةلهذه  كوصي جديد

  لمفوضأخرى ل سلطات  6.7
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( ويكون له  التعهدات) 14.1، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الفقرة الوثيقةيكون للمفوض الصالحيات األخرى الممنوحة له في هذه 
يجب أن تكون ، و األخرى   وثائق المعامالتوفي    الوثيقةالصالحيات والسلطات والسلطات التقديرية األخرى المحددة صراحةا في هذه    أيضاا 

من وقت آلخر بموجب القانون العام  له    يتم منحهاباإلضافة إلى أي صالحيات قد    المفوضإلى  الوثيقة  هذه    بموجبالصالحيات الممنوحة  
 .أو كحامل شهادة

 التخويل االستفادة من  6.8

الشهادات، مع مراعاة   حامليو   المفوضمارس لصالح  ت  يجب أن    6في هذه الفقرة    للمفوضبموجب هذا أن الصالحيات المخولة    يتم اإلقرار
 . الوثيقةشروط هذه 

 المفوضتفويض السلطة إلى  .7

 [ على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم التفاق بين ]

 المفوض .8

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 الوصي والمفوض واجبات  .9

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المفوض أو الوصي حماية  .10

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 اإلستثمار .11

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 األموال طلب .12

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 التأكيدات والضمانات  .13

 ما يلي: له ويضمن للمفوض بموجبه  الوصي يؤكد

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

 ؛لديها القدرة على امتالك أصولها وممارسة أعمالها أثناء تنفيذهاأن  13.1.2

 تشكل التزاماته  وثائق المعامالتفي    التي تم التعبير عنها على أنه سيقوم بهاوجميع اللتزامات    المنصوص عليهاالمعامالت  أن    13.1.3
التيحالقانونية والصح القوانين  الخاضعة لقوانين اإلفالس وغيرها من  الدائنين عموماا  ة والملزمة والنافذة  إلى  ي تؤثر على حقوق  وتخضع 

اتفاقية   في(  نونيةاآلراء القا-الشروط المسبقة*[ )المؤهالت المتعلقة بالتنفيذ المنصوص عليها في اآلراء القانونية المشار إليها في الفقرة ]
 ؛ الكتتاب
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بموجب تعهد الشراء( ل تتعارض  )والحقوق الممنوحة له وثائق المعامالتمن قبل،  ، والمعامالت المنصوص عليها في  أن دخوله 13.1.4
 مع:

 أو ؛تنطبق عليه ]*[أي قانون أو لئحة في  )أ(

 أو  ؛الدستورية وثائقه )ب(

 ؛ أي اتفاق أو صك ملزم له أو ألي من أصوله )ج(

وثائق  وجميع  وأنه اتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتفويض إبرامه، وأدائه وتسليمه لهذه الوثيقة    وأداء وتسليم،  ،إبرامتمتع بسلطة  أنه ي  13.1.5
  و ؛طرف فيها واألخرى التي ه المعامالت

 :]*[جميع التراخيص المطلوبة بموجب قوانين أن  13.1.6

 و  ؛الوثيقةفي هذه  إبرام وممارسة حقوقه والمتثال للتزاماتهبشكل قانوني من  لتمكينه )أ(

 مقبولة كدليل في اختصاصها التأسيسي، الوثيقةجعل هذه في  )ب(

 . ينوالتأثير الكامل  القوةتم الحصول عليها أو تنفيذها وهي في  قد 

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 التعهدات .14

 يتعهد كل من الوصي والشركة بما يلي: 14.1

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المفوض مكافآت وتعويض الوصي و  14.2

 [ الصلةسيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات ]

 نهاء اإل  .15

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المفوضأو تقاعد  عزلتعيين أو  .16

 [ سيتم التفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 شعارات اإل .17

، أو بالفاكس باللغة اإلنجليزية  خطياا   الوثيقةيجب أن تقدم جميع اإلشعارات أو المراسالت األخرى المطلوب تقديمها فيما يتعلق بهذه    17.1
 على النحو التالي:قد تم تسليمه أي إشعار من هذا القبيل سيعتبر و 

 ؛، في وقت التسليمشخصياا  إذا تم تسليمه 17.1.1

 و ؛أيام عمل من اإلرسال 5بالبريد المسجل، بعد  إذا تم إرساله 17.1.2
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   .إرسال الفاكس بنجاحرسالة المرسل استالم  تقرير اإلرسالتم إرساله بواسطة الفاكس، عندما يظهر  إذا 17.1.3

تم استالمه في يوم ل يكون يوم عمل أو بعد ساعات العمل في مكان   ولكن لما ورد أعاله    وفقاا ومع ذلك، فإن اإلشعار الذي يتم تقديمه  
 . في يوم العمل التاليقد تم استالمه الستالم سيعتبر فقط 

 هي:  بهاأو فيما يتعلق هذه الوثيقة  بموجبجميع اإلشعارات   لتسليموعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الفاكس العناوين،  17.2

 الشركة:في حالة  17.2.1

 شركة العنوان:

 ]*[  الفاكس:رقم 

 ]*[  :عناية

 :الوصيفي حالة  17.2.2

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة] العنوان:

 ]*[  رقم الفاكس:

 ]*[  عناية:

 ؛للمفوضمع نسخة 

 : المفوضفي حالة  17.2.3

 [*]  العنوان:

 ]*[  رقم الفاكس:

 ]*[  عناية:

من وقت آلخر من قبل أي طرف للطرف   آخر أو الموجه لعناية أي شخص أو دائرة أخرى والذي قد يخطر به أو إلى عنوان أو رقم فاكس  
خطي   إشعار  طريق  عن  األخرى(  )األطراف  األقل    5مدته  اآلخر  على  عمل  الفقرة  أيام  هذه  في  و  الفقرة،  هذه  ألحكام    17وفقاا 

العمل(، سوف يعني "اإلشعارات) اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل  " فيما يتعلق بأي مكان  يوم 
 . إليه

 :والمفوضدون إبطاء نسخة إلى الشركة أن يرسل  الوصي يجب على 17.3

 و  ؛يتلقاها بموجب شروط أي وثيقة معاملة مراسالتأو معلومات أو  ،أو وثيقة ،أو رأيإشعار، أو شهادة، كل  17.3.1

 .يتم تقديمها بموجب شروط أي وثيقة معاملةكل إشعار، أو شهادة، أو رأي، أو وثيقة، أو معلومات أو مراسالت  17.3.2
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 1999قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة  .18

 في   شرط، إنفاذ أي  1999قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة  ، بموجب  الوثيقةل يحق ألي شخص ليس طرفاا في هذه    18.1
صراحة على أن ينطبق هذا القانون على أي من شروطها، ولكن هذا ل يؤثر   الوثيقة، باستثناء وإلى المدى الذي تنص فيه هذه  الوثيقةهذه  

 .بصرف النظر عن هذا القانون  ةأو متاح ةموجودكون التي تلطرف ثالث   سبل النتصافعلى أي حق أو 

تعديل  18.2 الموافقة على أي  الشك، ل تكون  إنهاء ألي حكم من أحكام هذه    تغيير،أو    ،لتجنب  أو  تنازل  أي    مطلوباا   الوثيقةأو  من 
 .حقوق طرف ثالث في هذه التفاقية تم منحهشخص 

 والضرائب واستقاللية البنود اإلقرار،النسخ من  .19

في أي عدد من النسخ المتطابقة، والتي يكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات أو النسخ إقرار الئتمان هذا  يجوز تنفيذ    19.1
 .إقرار الئتمان هذاالمتطابقة هي نسخة واحدة من 

التزام بموجب    19.2 للتنفيذ في أي ولية إقرار الئتمان هذاإذا كان هناك أي حكم في، أو  ، غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل 
، أو مثل هذا الحكم أو اللتزام في  إقرار الئتمان هذا قضائية، فإن صالحية وشرعية وقابلية إنفاذ األحكام أو اللتزامات المتبقية بموجب  

 .أي ولية قضائية أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك

بع، أو إصدار، أو تسجيل، أو واطرسوم  دفع أي  غرامات مستحقة الدفع،  ، وقبل أن تصبح أي رسوم أو  وراا فالشركة    يجب على  19.3
محكمة( مستحقة لئحة أو أمر من القانون أو  بموجب  ورسوم أخرى أو رسوم أو ضرائب )بما في ذلك المدفوعات اإللزامية الناشئة    توثيق

أي إجراء يتخذ من   )ج(و    ؛للشهادات  واإلصدار األصلي  التأسيس  )ب(  ؛وتسليمها  الوثيقةتنفيذ هذه  )أ(  :  بما يليالدفع أو في فيما يتعلق  
 ه الوثيقةبهذ   ( أي حامل شهادة إلنفاذ، أو لحل أي شك فيما يتعلقالوثيقةسمح بذلك بموجب هذه  أو )حيثما ي    ه،أو بالنيابة عنالمفوض    قبل

 .بها أو ألي غرض آخر يتعلق

  اإلسالمية  االمتثال للشريعة .20

 و  ؛توافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةتإقرار الئتمان هذا( على أنه قد وافق على طبيعة أن هذا التفاق )الوصي والشركة يوافق كل من 

التفاقية )أو أي شرط منها(    )أ( التزاماته بموجب هذه  أياا من  المطالبة بأن  له  للغاية  ل يجوز  أو ل يتوافق مع مبادئ الشريعة مخالف 
 ؛اإلسالمية

 و ؛ل يجوز له اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن هذا التفاق ل يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية )ب(

ها إلى الحد الذي يسمح به القانون، لن يتم التقليل من أي من التزاماته بموجب هذه التفاقية أو إلغائها أو إضعافها أو إبطالها أو تأثر   )ج(
سلباا بأي شكل من األشكال بأي استنتاج، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر أو حكم من أي محكمة أو محكمة خاصة أو هيئة أخرى، أن هذا  

 .اق ل يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةالتف

 القانون الحاكم واالختصاص القضائي   .21

( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما  20)بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة    ههذ  وثيقة إعالن اإلئتمانخضع  ت  1.21
 . فسر وفقاا له.تو  اإلنجليزي وفقاا للقانون ه الئتمان هذ وثيقة إعالنيتعلق ب



15 
 

ناشئ هذه    الئتمان  وثيقة إعالنب  ينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط   ، أي نزاع أو مطالبة أو اختالف أو خالف  21.3مع مراعاة البند    21.2
أدائه أو خرقه أو إنهائه عن إعالن الثقة هذا أو يتعلق به أو له أي صلة به )بما في ذلك أي نزاع يتعلق بوجوده أو صالحيته أو تفسيره أو  

نهائياا  أو العواقب من بطالنها أو أي نزاع يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو فيما يتعلق بها( )"نزاع"( يجب الرجوع إليها وحلها 
عدلة من وقت آلخر( باإلشارة إلى عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بـ ]•[ )"القواعد" ( ، والتي تم دمج القواعد )بصيغتها الم

  . لهذه األغراض: 21.2هذا البند 

 ؛ [*]هو يكون مكان التحكيم  )أ(

خبرة    ذو  ي صلة بأي طرف فيها ويكون محامياا التحكيم، وليس له أ  محايداا فييجب أن يكون هناك ]ثالثة[ محكمين، يكون كل منهم    )ب(
 و ؛في معامالت األوراق المالية الدولية

 .اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية )ج(

[ للرد على طلب التحكيم، يجب على المدعي )المدعين(، بصرف النظر عن العدد،  *من استالم المسجل ]يوماا    15في غضون    21.3
بشكل مشترك بترشيح المحكم  (، بصرف النظر عن العدد،  عليهم  ىالمدعالمدعى عليه )يقوم  و   اا واحد  اا ترشيح محكمالقيام بشكل مشترك ب

تعيين من آخر  يوماا    15الطرفين في غضون  ين اللذين رشحهما  رئيس، من قبل المحكماليشغل منصب  ل،  اا ثالث  اا يتم ترشيح محكم، و الثاني
  .لهم

، كبديل لذلك، أن يختار بشكل ل رجعة فيه أن يتم الستماع إلى النزاع من قبل محكمة قانونية ول يتم  المفوضأو    للوصييجوز    .21.3
ار  شعقبل بدء التحكيم أو عن طريق تقديم إ  عملية الختيارأو المفوض إجراء    الوصي يجب على  ، و التحكيماتخاذ القرار فيه عن طريق  

، عملية الختيارفي حالة إجراء ، و التحكيموالشركة   الوصي بدأ  ي   التي بموجبها  الوثيقةاستالم  [ أيام من *والشركة خالل ]  الوصيكتابي إلى  
 . 21.4 بندلل  وفقاا سيتم عندئذ البت في النزاع 

 ق األحكام التالية:يتطب فإنه يجب ،  21.3 الفقرةبموجب عملية الختيار مع مراعاة إجراء  21.4

للفقرة  )أ( لمحاكم    وفقاا  يكون  أدناه،  سواها    ]*[)ج(  للولية  في    الحصري   القضائيالختصاص  دون  الشركة  وتخضع  نزاع،  أي  تسوية 
 ؛القضائية لهذه المحاكم دون سواها

 و  ؛ذلكخالف   في  تعارضمة لتسوية أي نزاع، وبالتالي، فإنها لن ءهي أنسب المحاكم وأكثرها مال ]*[توافق الشركة على أن محاكم  )ب(

اتخاذ    المفوضأو    للوصينتيجة لذلك، وعلى الرغم من الفقرة )أ( أعاله، يجوز  ، و والمفوض فقط الوصيهي لصالح    21.4هذه الفقرة    )ج(
"( بالنزاع  المتعلقة  ذات  اإلجراءاتاإلجراءات  أخرى  أي محاكم  القانون، يجوز  ولية قضائية، و "( في  به  الذي يسمح  الحد  أو    للوصيإلى 

 . اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الوليات القضائية المفوض

 من الوصي والشركة:   كالفإن بها بموجب أي قانون ذي صلة،  المسموحدون اإلخالل بأي طريقة أخرى للخدمة  21.5

  وثيقة إعالنلخدمة العملية فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق ب  ماوكيلهليكون    ]*[   فيهيعين بشكل ل رجعة    )أ(
 و ؛ههذ الئتمان

 .إلى إبطال اإلجراءات المعنيةار الوصي أو الشركة )حسب القتضاء( بالعملية لن يؤدي شعيوافق على أن عدم قيام الوكيل بإ )ب(
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 وثيقة إعالن اإلئتمان   ل رجعة فيه على أنه لن تكون هناك فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجبنهائي  يوافق كل طرف بشكل  
بوثيقة إعالن  أو بأي وثيقة معامالت أخرى، وفي حالة تحديد أي فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق    اأو فيما يتعلق به  ههذ

قانون بأو    هذهاإلئتمان   إنفاذ أي  أي وثيقة معامالت أخرى من قبل أي طرف، سواء كان ذلك نتيجة ألي حكم قضائي أو عن طريق 
ستالم هذه الفوائد ويوافق على أنه  لفق على التنازل عن أي حقوق قد تكون لديه للمطالبة أو  معمول به أو غير ذلك، فإن هذا الطرف يوا

  .إذا تم استالم أي من هذه الفوائد بالفعل، فإنه يجب عليه أن يتبرع بها على الفور إلى مؤسسة خيرية مسجلة أو معترف بها رسمياا 

 

 . المذكورين أواًل أعالهمن قبل األطراف في اليوم والسنة  كسند هذهوثيقة إعالن اإلئتمان تم تنفيذ وإثباًتا لما تقدم وُذكر، 
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 1الجدول 

 نموذج الشهادات
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 القسم )أ(

 النهائية نموذج الشهادة 
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 القسم )ب(

 نموذج الشهادة العالمية
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 2الجدول 

 شروط وأحكام الشهادات 

 [يتم إدراجها]

  



21 
 

 3الجدول 

 اجتماعات حاملي الشهاداتأحكام 

 [ على المعاملة ذات الصلة األطرافسيتم التفاق بين ]
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 إقرار االئتمان التوقيعات على 
 

 (    من قبل  تنفيذه وتسليمه كسندتم 
 (    [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 (       بواسطة 
 (    تحت سلطة تلك الشركة بحكم عمله

 (      في حضور: 
 
 

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

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

 (    من قبل  تنفيذه وتسليمه كسندتم 
 (       شركة ال

 (       بواسطة 
 (    بحكم عمله تحت سلطة تلك الحكومة

 (      في حضور: 
 
 

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

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

 من قبل( تنفيذه وتسليمه كسندتم 
 (    [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 (       بواسطة 
 (    بحكم عمله تحت سلطة تلك الشركة

 (      في حضور: 
 
 

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

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


