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 Translation Arabic - Draftالترجمة العربية :  -مسودة  
 

وتيسير عملية إصدار صكوك اإلجارة بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ    تسهيللالسوق المالية اإلسالمية الدولية    من قبل هذه  صكوك اإلجارة    مستندات   تم تطوير
،    هذه المستنداتاستخدام    جميع أصحاب المصلحة في الصناعة المالية اإلسالمية واألطراف المعنية   الدولية   اإلسالمية وتشجع السوق المالية    الشريعة اإلسالمية.

  التشغيلية   اإلرشاداتجراءات و اإللهيكل و   نشرة اإلصدار التي تشمل شرحا  المستندات هذه  رافقتفقط، و   سالميةاإل   يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المالية  الو 
 التي يتعين على المستخدمين المحتملين تنفيذها.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التاريخ ]*[

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[ 
 بصفتها المؤجر 

 و
 ]الشركة[ 

 المستأجر بصفتها 
]*[ 

 ]*[  وثيقة إعالن اإلئتمان
 _________________________ 

 عقد اإلجارة 
_________________________ 

 

 إخالء المسؤولية 
 صكوك اإلجارة ما يلي:مستندات تتضمن 

 نشرة اإلصدار  •
 اتفاقية البيع والشراء  •
 جارةعقد اإل  •
 ات اتفاقية وكالة الخدم •
   التعهد بالشراء •
 واإلستبدال تعهد البيع  •
 وثيقة إعالن اإلئتمان  •

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

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

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

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

للتأكد من أنها مناسبة لالستخدام من قبلهم في ظروفهم الخاصة  لهذه المستندات جميع المستخدمين المحتملين على إجراء تقييمهم الخاصوتحث السوق المالية اإلسالمية الدولية 
المحتملون  و  .أو في معاملة معينة ولضمان حماية مصالحهم عن طريق استخدامها المستخدمون  المستندات  يوافق  التأكد من أن شروط  لهذه  أنه من مسؤولية المستخدم  على 

 .من جميع النواحيمناسبة وتحمي مصالح المستخدم هذه المستندات وأحكام 

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

قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات السوق، في صياغة نماذج المستندات الموحدة لصكوك اإلجارة للسوق المالية   والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة  
 ي تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات. اإلسالمية الدولية ف
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 ى المحتو 
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 في ]*[، بين: تفاقية"( )"اإل  1هذا  جارةتم إبرام عقد اإل

ذات غرص خاص] (1) ا[ بصفتها  محدودة  مؤسسة  إصدار  )"الوصي"( وبصفته   لحامليوصي  اللشهادات و جهة  المؤجر   االشهادات 
 و  ؛)بصفته "المؤجر"(

 . "المستأجر"( ،اً ]الشركة[ )بصفتها مستأجر  (2)

 : مقدمة

سيتم المحدد أدناه(، و غالق )على النحو  "( في تاريخ اإلالشهادات[ )"*مستحقة ]  ائتمان[ شهادات  *إصدار ]  الوصييقترح  في حين   )أ(
إقرار االئتمانالشهادات  هذه  إنشاء   )"ال  بموجب  االئتمانمؤرخ في تاريخ اإلغالق  المفوض بصفته  [  *والشركة و ]   ،الوصي"( بين  إقرار 

األخرى )كما هو محدد   االئتمانيةول عقد اإليجار األساسية واألصول  ستمثل كل شهادة حصة ملكية غير مقسمة في أص"(، و المفوض)"
 .(إقرار االئتمانفي 

  من المؤجر  أن يستأجرالمستأجر  في حين ينوي  و   ،ويعتزم التأجير إلى المستأجرعقد اإليجار  المؤجر هو مالك أصول  وفي حين أن    )ب(
 .شروط المنصوص عليها في هذه االتفاقيةحكام واللأل وفقا  عقد اإليجار أصول  

 :ما يليعلى عليه فقد تم االتفاق و 

 فسيراتوالت اتالتعاريف .1

 (: المقدمةفي هذه االتفاقية )بما في ذلك  1.1

 ؛  3.8المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" ضافيةاإل اإليجارفترة "

 مبالغ رسوم الخدمة اإلضافية" لها المعنى المحدد لها في اتفاقية وكالة الخدمات ؛

تكبدها في فترة اإليجار مبلغ ا مساوي ا لمبالغ رسوم الخدمة اإلضافية المقترح    ،اإليجارفيما يتعلق بفترة    ،" يعنيةالتكميلي  اإلضافيةاألجرة  "
 ؛  2.4فيما يتعلق بفترة التأجير هذه وفق ا للفقرة  ASCA التي يندرج فيها تاريخ طلب

 ؛ المعنى المحدد له في اتفاقية وكالة الخدمة ويحمل" دفع مبالغ رسوم الخدمة اإلضافيةتاريخ طلب "

 2 ؛[المناسبالسعر المرجعي  يرجى إدخال" يعني ]المرجعي السعر"

 " وتحمل المعنى المحدد لها في القسم )أ( من المقدمة؛الشهادات"

 " يعني تاريخ هذه االتفاقية؛تاريخ اإلغالق"

 
 4.1إبرام عقد اإلجارة وأشكال اإلجارة.   . 4( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة 9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )   1

يجب تحديد مدة عقد اإلجارة    4.2.1عقد اإليجار هو عقد ملزم ال يجوز ألي من الطرفين إنهاؤه أو تغييره دون موافقة الطرف اآلخر.    4.1.1توقيع العقد وعواقبه.  
ي، عقد إجارة يتم  ستقبلية، أ في العقد، ويجب أن تبدأ فترة اإلجارة في تاريخ تنفيذ العقد، ما لم يتفق الطرفان على تاريخ بدء مستقبلي محدد، مما ينتج عنه إجارة م

يجوز توقيع عقد اإلجارة مع عدة مستأجرين يكون لهم نفس الحق في االنتفاع من أصل محدد ومدة اإليجار، دون تحديد فترة زمنية    4.2.3تنفيذه في تاريخ مستقبلي.  
ا  للقواعد المحددة، وهذه الحالة هي أحد أشكال المحاياة  معينة لشخص معين، وفي هذه الحالة، يجوز لكل مستأجرأن يستفيد من العقار خالل الوقت المخصص له وفق

 )تقاسم الوقت( في االستفادة من االنتفاع.
. ال تتضمن هذه الوثيقة حالي ا  IBOR: تضاف إذا كان معدل متغير. بالنسبة لشهادات السعر العائم ، وتوضع في اإلعتبار تضمين األحكام االحتياطية لـ  حوظةمل   2

 .IBORأي آليات إليقاف وعدم استمرارية 
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 ؛ 3.9الفقرة " ويحمل المعنى المحدد له في  تاريخ البدء"

 " تعني ]الشركة[.الشركة"

 ؛ 9.1" وتحمل المعنى المحدد لها في الفقرة االلتزامات التعويضية"

 ؛9.1في الفقرة  مالمعنى المحدد له وتحمل" األشخاص المعوضون "

و تعني  و "  الشروط" المجدولة  أحكام  الشهادات  آلخر    والتي  ،االئتمان  قرارإفي  شروط  وقت  من  تعديلها  االئتمان  وفقا  يجوز  ويتم   ،إلقرار 
 ؛ لذلك وفقا  تفسير اإلشارات إلى شرط معين  

 ؛ من المقدمة )أ( القسم في المحدد له  المعنى  ويحمل" إقرار االئتمان"

 ؛ )أ( من المقدمةالقسم ويحمل المعنى المحدد له في " المفوض"

صلة بها )بما في ذلك    بأي عالقة بهذه االتفاقية أو له   أو خالف ينشأ عن أو يتعلق  ، أو اختالف  ،أو مطالبة" ُيقصد به أي نزاع،  النزاع"
و أي نزاع يتعلق بأي التزامات    اأو عواقب بطالنهأدائها، أو خرقها، أو إنهائها،  أو    ،اأو تفسيره  ا،أو صحته  ا،أي نزاع فيما يتعلق بوجوده

  ؛(اأو مرتبطة به اغير تعاقدية ناشئة عنه

أو ترتيب آخر له تأثير عبء  أو    رسمأو    وثيقة ائتمان،أو    ،تأمين  فائدةأو  عقاري،  أو رهن  ،  رهن حيازي أو    امتياز،ويعني أي  "  العبء"
 ؛ مماثل

 ؛ 10.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" العملة األولى"

 ؛ أصول اإليجار بموجب هذه االتفاقية تأجيرعني وي" جارة عقد اإل"

( حيث يمكن إصالح هذه األصول أو تجديدها أو ترقيتها أو اإلجارةأصول  )  1تعني األصول الموضحة في الجدول  و  3  "جارةاإلأصول  "
 نتيجة لما يلي:استبدالها أو استكمالها من وقت آلخر 

 أو   ؛أو أي أعمال صيانة وإصالح عاديةإصالحات هيكلية و/أي صيانة كبرى و  )أ(

  ،تكميليةالشراء الالتفاقية  وفقا  أو أي شراء أو بيع لألصول اإلضافية لتعهد البيع واالستبدال و/  وفقا  أي استبدال  )ب(

المعامالت    وثائقأو نقله بطريقة أخرى إلى الشركة بموجب شروط    ملكيته، أو نقل  " أي أصل تم بيعهاإلجارةأصول  شريطة أال تتضمن "
 ؛ ذات الصلة

 يعني تاريخ هذه االتفاقية؛ 4" جارة تاريخ بدء عقد اإل"

 
3     ( رقم  الشرعي  )إيوفي(  اإلسالمية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الفقرة  9معيار  بالتمليك:  المنتهية  واإلجارة  اإلجارة  المراد  3(  األصول  على  الحصول   .

الملكية ممكنة بموجب عقد بيع، حتى لو كان لم يتم تسجيل الملكية باسم المشتري )المؤسسة(، وللمشتري الحق    3.1.2) تأجيرها، أو االنتفاع بها، من قبل المؤسسة  
 في الحصول على صك معارض إلثبات النقل الفعلي لملكيته لألصل(.

القواعد التي   5.1: اإلجارة  موضوع . 5ة المنتهية بالتمليك: الفقرة ( اإلجارة واإلجار 9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )    4
يصبح اإليجار إلزامي ا بموجب العقد ويبدأ استحقاق المؤجر لألجرة من الوقت الذي يبدأ فيه المستأجر االستفادة من األصل   5.2.2 تحكم المنافع والممتلكات المؤجرة. 

ا للمستأجر، وال يبدأ استحقاق األجرة بالضرورة في تاريخ توقيع عقد اإلجارة، ويجوز دفع األجرة بالكامل مقدم ا  أو بمجرد أن يجعل المؤجر حق االنتفاع باألص ل متاح 
مناسبة،   العرفية التي تعتبر أو على أقساط خالل فترة تعادل مدة اإلجارة، أو أكثر أو أقل منها، ومع ذلك، إذا لم يتم توفير األصل إال بعد فترة أطول من الممارسات

 فلن يكون الدفع ملزما .
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 " ُيقصد به التاريخ المقرر لفسخ العقد، ما لم: اإلجارةتاريخ انتهاء عقد "

في تاريخ مبكر وفقا  لشروط هذه االتفاقية أو أي وثيقة معامالت أخرى، وفي هذه الحالة، يجب أن يعني التاريخ    جارةيتم إنهاء عقد اإل  )أ(
 الذي يصبح فيه هذا اإلنهاء المبكر ساريا ؛ أو

 اإلضافية؛، وفي هذه الحالة يجب أن يعني اليوم األخير من فترة اإليجار 3.8وفقا  للفقرة  جارةيتم تمديد عقد اإل )ب(

 ؛ جارة" تعني الفترة من تاريخ بدء عقد اإليجار وتشمله ولكن باستثناء تاريخ انتهاء عقد اإلجارةمدة عقد اإل"

الرئيسية واإلصالح" بما في ذلك القيام بمثل هذه األعمال أو    ،تعني جميع اإلصالحات الهيكلية والصيانة الرئيسية 5" ةالهيكلي  ات الصيانة 
أو خسارة أو نقص في   ،أي ضرر  تتكبدمناسبة للغرض األصلي وال    عقد اإليجاراألشياء واتخاذ مثل هذه الخطوات للتأكد من أن أصول  

ستبعد  نب الشك، يجب أن توالتي، ولتجبشكل معقول وسليم من قبل المستأجر )عقد اإليجار  والتي بدونها ال يمكن استخدام أصول    ،القيمة
 ؛ الصيانة واإلصالح العاديين(

العاديين" " تعني جميع أعمال اإلصالح، واالستبدال، واألفعال والصيانة والصيانة الالزمة لالستخدام العام ألصول عقد  الصيانة واإلصالح 
)والتي، ولتجنب الشك، يجب أن  في حالة جيدة من حيث ترتيبها وحالتها ووضعها  اإليجار وتشغيلها وللمحافظة على أصول عقد اإليجار  

 كلي(؛تستبعد الصيانة الرئيسية واإلصالح الهي

 ؛  3.8" ويحمل المعنى المحدد له في الفقرة المستحق سعر التنفيذ "

 ؛ 23.3" وتحمل المعنى المحدد لها في الفقرة اإلجراءات"

" تعني جميع الضرائب المتعلقة بأصول اإليجار المفروضة، أو التي يتم تحصيلها من، أو التي تفرض على المالك بموجب  ضرائب الملكية"
و مرسوم، ولكن باستثناء جميع الضرائب التي يتم فرضها أو تحصيلها أو فرضها بموجب قانون أو الئحة أو مرسوم ضد  قانون أو الئحة أ

 مستأجر أو شاغل لهذه األصول؛ 

 ؛والمفوض الوصي من قبل الشركة لصالح الذي يتم منحه في تاريخ اإلغالق و  المؤرخ" يعني تعهد الشراء تعهد الشراء"

 يساوي إجمالي:وتعني مبلغا   إيجاركل فترة المبلغ المفروض عن " األجرة"

 
التي    5.1:  اإلجارة   موضوع.  5( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة  9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )     5 القواعد 

المؤجرة.  والممتلكات  المنافع  يجب على المؤجر أن يقبل المسؤولية عن أي عيوب في األصول المؤجرة التي تضعف االستخدام المقصود لألصل، وال    5.1.5  تحكم 
ثر على الفوائد التي  يجوز له أن يستبعد مسؤوليته عن أي انخفاض في قيمة األصول المؤجرة، إما بسبب عمله الخاص أو نتيجة ألحداث خارجة عن إرادته، والتي تؤ 

إذا كانت الفائدة من األصل المؤجر قد انخفضت قيمتها كليا  أو جزئيا  نتيجة لسوء سلوك المستأجر، في حين    5.1.6د بها أن تكون متاحة بموجب عقد اإلجارة.  يقص
ال يجوز للمؤجر أن   5.1.7خاللها الفائدة.    أن العقار ال يزال قيد التأجير، يلتزم المستأجر باستعادة أو إصالح حق االنتفاع وال يجوز التنازل عن األجرة التي تفقد

ر، ويجوز للمؤجر أن يفوض  ينص على أن المستأجر سيتعهد الصيانة الرئيسية لألصل المطلوب إلبقائه في الحالة الالزمة لتقديم المزايا التعاقدية بموجب عقد اإليجا
تعتبر األصول    5.1.8المستأجر القيام بالصيانة التشغيلية أو الصيانة الدورية )العادية(.  إلى المستأجر مهمة تنفيذ مثل هذه الصيانة على نفقة المؤجر، ويجب على  

ا أمكن ذلك، ويجب أن  المؤجرة مسؤولية المؤجر طوال مدة اإلجارة، ما لم يرتكب المستأجر سوء سلوك أو اإلهمال، ويجوز للمؤجر الحصول على تأمين مسموح به كلم
هذه، ويجوز للمؤجر أن يأخذ ذلك في االعتبار بشكل ضمني عندما يتم تحديد أجرة العقد، ومع ذلك، ال يجوز له، بعد توقيع العقد،    يتحمل المؤجر مصاريف التأمين 

ى نفقة  ى التأمين علأن يفرض على المستأجر أي تكلفة تزيد عن التكلفة المتوقعة في وقت تحديد اإليجار، ويجوز للمؤجر أن يفوض إلى المستأجر مهمة الحصول عل
 المؤجر.
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 ؛ [*على ] ثانيا ( إجمالي القيمة اإلسمية للشهادات المعلقة مقسوما  و )  6[السعر المرجعي[ و ] إدخاله( ]الهامش الذي سيتم أوال  ناتج: ) )أ(

 اإليجار اإلضافي التكميلي )إن وجد( ،  )ب(

 ؛[*لمجموع ]مبلغا  مساويا   ،" فيما يتعلق بفترة اإليجار غير الكاملةاألجرةكون "تشريطة أن 

 ؛ ( لهذه االتفاقيةاألجرةإشعار  ) 2الجدول  النموذج في في  أساسيبشكل موضح الشعار اإل" يعني األجرةإشعار "

دفع  "  ،ولتجنب الشك وإذا كان ذلك ممكنا    ،)بما في ذلك  هتاريخ نهاية عقد اإليجار ويشمل  حتى" يعني كل تاريخ توزيع دوري  األجرةتاريخ 
 ؛ اليوم األخير من فترة اإليجار اإلضافية(

  ،اإليجار( إلى عقد  تاريخ بدء    ،وتشمل  ،من  ،)أو فيما يتعلق بفترة اإليجار األولى  األجرةتاريخ دفع    ،وتشمل  ،" تعني الفترة مناألجرةفترة  "
الحصر المثال ال  انتهاء    ،النهائية  عقد اإليجارفيما يتعلق بفترة    ،)أومباشرة  التالي    األجرةتاريخ دفع    ، على سبيل   ، ( وتشملالعقدتاريخ 

 ؛ إضافية إيجارأي فترة  ،السياق يجيزحيثما 

 ؛ لصالح الشركة الوصيحهما " ُيقصد به تعهد البيع واالستبدال بتاريخ أو في تاريخ اإلغالق ويمنواالستبدالتعهد البيع "

 ؛[*" يعني ]المقرر الفسختاريخ "

 ؛ 10.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" العملة الثانية"

 ؛ بموجب اتفاقية وكالة الخدمة ةخدمال" يعني الشركة بصفتها وكيل وكيل الخدمة"

 ؛ بين المؤجر ووكيل الخدمةالمبرمة " تعني اتفاقية وكالة الخدمة المؤرخة في تاريخ اإلغالق اتاتفاقية وكالة الخدم"

 ؛ 10.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" المبلغ"

 ؛في اتفاقية البيع والشراءالمحدد لها المعنى  وتحمل" اتفاقية الشراء التكميلية"

 " يعني: 7حدث الخسارة الكلية "

 [ في المائة من 70يجعل ]  جعليبالكامل أو أي حدث     جارةعقد اإلصول  [ في المائة أل70لـ ]أو التدمير أو التلف    الكليةالخسارة    )أ(
و  تأجيرالأصول   اقتصادي  استخدام  ألي  دائم  بشكل  صالحة  من   غير  غيرها  أو  الدفع  مستحقة  تأمينات  أي  مراعاة  بعد  فقط  )ولكن 

 أو ؛غير اإلقتصادية بالكامل المتعلقة بها  ( أعمال اإلصالح جارةاإلعقد أي طرف ثالث فيما يتعلق بأصول  التعويضات الممنوحة من قبل

أو تنفيذ أي عملية قانونية فيما   فرض الحراسة على أو  على  أو الحجز    ، أو مصادرة  االستحواذ على،أو    ،أو تأميم  ، ملكية  مصادرة  )ب( 
 . جارةاإلعقد أصول   من [ في المائة70ب] يتعلق

 شارة إلى:تكون اإل ،خالف ذلكما لم تظهر نية  ،في هذه االتفاقية 1.2

 ؛ لذلك وفقا  فسر ت" يجب أن معّدلو إعادة الصياغة أو التجديد و "أ ،شمل الملحقت" تعديل" )أ(
 

. ال تتضمن هذه الوثيقة حالي ا  IBOR: تضاف إذا كان معدل متغير. بالنسبة لشهادات السعر العائم ، وتوضع في اإلعتبار تضمين األحكام االحتياطية لـ  حوظةمل   6
 .IBORأي آليات إليقاف وعدم استمرارية 

[٪ أو أكثر من أصول التأجير ، يجب اعتبار ذلك خسارة  70اإلسالمية الدولية بأنه في حالة حدوث خسارة بلغ ]ملحوظة: أوصت الهيئة الشرعية للسوق المالية  7
من اتفاقية عقد اإلجارة هذه ، أي أن اإليجار الكامل سيكون  3.5[٪ من أصول التأجير ، سيستمر تطبيق أحكام البند 70كلية. أما إذا كانت الخسارة أقل من ]

 .مستحق الدفع
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 يشمل: و " الشخص" )ب(

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

 ؛ ومن تنتقل إليهم حقوقه ( خلفهثانياً )

 ؛بموجب القانون المعمول به إليهالشخص أعمال نقل تم أي كيان يجب أن يشمل " الخلف" (ج)

 ؛هذه االتفاقية فيأو فقرة أو جدول  بند،جدول هو إشارة إلى الفقرة أو الأو  البند )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 الموسعة، أو المستبدلة أو المعاد صياغتها من من وقت آلخر؛ الوثيقة األخرى أو الحكم بصيغته المعدلة، أو المستحدثة، أو التكميلية، أ

 و

 . [ الوقت*اليوم هو إشارة إلى ]من  وقت ال )و(

 . العناوين في هذه االتفاقية هي لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر على تفسيرها 1.3

 الكلمات التي تشير إلى:  ،في هذه االتفاقية 1.4

 المفرد يجب أن تشمل الجمع والعكس صحيح؛  )أ(

 الجنس الواحد يجب أن يشمل الجنس اآلخر؛ و  )ب(

 تشمل فقط المؤسسات، والشركات وأي شخص آخر على النحو المنصوص عليه أعاله والعكس صحيح. األفراد فقط يجب أن  )ج(

 ،المحددة في هذه االتفاقية نفس المعاني في هذه االتفاقية  ذلكأو خالف  أو الشروط    إقرار االئتمانالمحددة في  لإلصطالحات  يكون    1.5
 .خالف ذلكفيها باستثناء الحاالت التي يقتضي السياق 

أي مبالغ يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع بموجب    شاملةتعتبر جميع اإلشارات إلى المبلغ المستحق فيما يتعلق بالشهادات    1.6
 .الشهادات

التكالي  1.7 إلى  االتفاقية  هذه  في  الواردة  اإلشارات  جميع  تشمل  أن  أو    ف،يجب  المضافة  القيمة  ضريبة  أي  المصاريف  أو  الرسوم  أو 
 . فيما يتعلق بها للفرضأو قابلة  مفرضةضريبة مماثلة 

إلى أي تعديل قانوني أو   أيضا  يجب أن تشير    ،جميع اإلشارات الواردة في هذه االتفاقية إلى أي تشريع أو أي حكم في أي تشريع  1.8
 .تشريعأو الئحة صادرة بموجب هذا التعديل أو بموجب أي تعديل أو إعادة  ،أو أمر ،أو أي صك قانوني ،تشريع لهإعادة 

مشارك أو )على    وصيإلى أي  يجب أن تشمل اإلشارة  "  المفوض"إلى  " أو  الوصيجميع اإلشارات الواردة في هذه االتفاقية إلى "  1.9
 . خلف لهبديل وأي  مفوضبديل و )على التوالي( أي   وصيمشارك وأي   مفوضالتوالي( أي 
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 8والصيانة  التأجير .2

 ،قيد أو شرط ال رجعة فيه ودون  وبشكلبموجب هذا من المؤجر المستأجر يستأجر لمستأجر و لالمؤجر  يؤجر ،في تاريخ هذه االتفاقية 2.1
إيجار بموجب  لكل فترة  وذلك    لإليجارفي كل تاريخ دفع  لألجرة  مقابل دفع المستأجر  وذلك في  اإليجار طوال مدة عقد اإليجار  عقد    أصول

 .شروط الواردة في هذه االتفاقيةحكام واللأل ووفقا  

( ويتم إبرام اتفاقية شراء تكميلية فيما أخرى   إصدارات[ ) *للشرط ]  وفقا  في كل تاريخ يتم فيه إنشاء أي شهادات إضافية وإصدارها    2.2
بذلك )و   ،يتعلق  بديلة  إيجار  اتفاقية  والمستأجر  المؤجر  جوهري  يبرم  االتفاقية(  بشكل  هذه  شكل  األصول و في  تأجير  يتم  بموجبها  التي 

اإلضافية  عقدأصول  اتفاقية الشراء التكميلية ذات الصلة )"سيتم تأجير  اإلضافية التي بموجبها    الموجودةاإليجار  عقد  "( وأصول  اإليجار 
ستصبح سارية المفعول من  والتي ،المستأجر بموجب اتفاقية اإليجار البديلةإلى مباشرة قبل إنشاء وإصدار الشهادات اإلضافية ذات الصلة 

 .9تحل محل هذه االتفاقية أو اتفاقية اإليجار الحالية )حسب االقتضاء( في مجملهاالتي يجب أن و اتفاقية اإليجار البديلة تاريخ 

حالتها الحالية على  ، في تاريخ هذه االتفاقية ، يقوم المستأجر بتسليم أصول التأجير في    2.8و    2.2مع عدم اإلخالل بالبندين    2.3
 10.أساس "كما هي" من المؤجر

ار المستأجر بأنه يطلب منه أن يدفع في  شعيجب على المؤجر )أو وكيله( إ  ، لدفع مبالغ رسوم الخدمة اإلضافيةفي كل تاريخ طلب    2.4
ويوافق   .دفع مبالغ رسوم الخدمة اإلضافية مبلغ أجرة إضافية  تكميليةأول يوم عمل من فترة اإليجار األولى التي تبدأ بعد تاريخ طلب  

بأن هذا  يقر  في هذه الحالة و )دفع مبالغ رسوم الخدمة اإلضافية ما لم يرفض هذا اإلشعار في تاريخ طلب   ،المستأجر بموجب هذا على أنه
 . التكميلية ةاإلضافي األجرةسيتم اعتباره قد وافق على هذا اإلشعار ووافق على دفع المبلغ المطلوب من  ،الرفض سيشكل حدث ا للشركة(

بالفقرة    2.5 اإلخالل  أصول    ،2.8دون  استخدام  على  المستأجر  اإليجاريوافق  الخاصة  عقد  مسؤوليته  و على  يتحمل    ، لذلك  وفقا  ، 
اإليجار  اعتبارا    ،المستأجر عقد  بدء  تاريخ  أصول    ،من  تلف  أو  فقدان  مخاطر  اإليجار  كامل  منها  عقد  جزء  أي  إهمال   ةناتجالأو  عن 
يكون المؤجر مسؤوال  )ويتنازل المستأجر   ن ل  ، باإلضافة إلى ذلك، و من قبل المستأجر  امتعمد لهالستخدام  االأو سوء    هاأو تشغيل  هااستخدام

 ،سببهاأيا كان    ،( عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو غيرهاعلى العكس من ذلك  ، سببهأيا كان    ،بموجب هذا عن أي مطالبة أو حق
 11. عقد اإليجارألصول  هفيما يتعلق باستخدام المستأجر أو تشغيل

 
8  ( الشرعي رقم  )إيوفي(  للمؤسسات اإلسالمية  المحاسبة والمراجعة  بالتمليك:  9معيار هيئة  المنتهية  للمؤجر أن ينص على أن    5.1.7( اإلجارة واإلجارة  ال يجوز 

يجار، ويجوز للمؤجر أن يفوض إلى المستأجر  المستأجر سيتعهد الصيانة الرئيسية لألصل المطلوب إلبقائه في الحالة الالزمة لتقديم المزايا التعاقدية بموجب عقد اإل
   مهمة تنفيذ مثل هذه الصيانة على نفقة المؤجر، ويجب على المستأجر القيام بالصيانة التشغيلية أو الصيانة الدورية )العادية(. 

فس الشروط مثل الشهادات الحالية. يجب أن تشكل أي  ، وفق ا للشروط ، قادر ا على إنشاء وإصدار شهادات إضافية لها ن الوصي: ليتم تضمينها إذا كان حوظةمل 9
 .شهادات إضافية جزء ا من نفس سلسلة الشهادات المعلقة الحالية

يجب أن تكون األصول المؤجرة قادرة    5.1.1( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك:  9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم ) 10
ار منزل أو ملك  لى استخدامها مع الحفاظ على األصول، ويجب أن تكون االستفادة من اإلجارة مسموح بها من قبل الشريعة، على سبيل المثال، ال يجوز استئج ع

حب متجر لبيع أو تخزين  منقول لغرض فعل غير مسموح به من ِقبل المستأجر، مثل استئجار مكان الستخدامه كمقر من قبل مؤسسة تتعامل بالفائدة أو إلى صا
 البضائع المحظورة، أو استئجار مركبة لنقل البضائع المحظورة.

بيع أو تلف    7.1. التغييرات في عقد اإلجارة:  7( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك:  9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم ) 11
يحتفظ المستأجر باألصل المؤجر في حوزة المستأجر بصفة ائتمانية نيابة عن المؤجر.، ولن يتحمل المستأجر المسؤولية عن أي ضرر أو    7.1.4المؤجرة.  األصول  

تبدال األصل إذا كان  تلف لألصول المستأجرة ما لم يكن هذا الضرر أو التلف ناتج عن سوء سلوك أو إهمال من جانب المستأجر، وفي هذه الحالة، يجب عليه اس
 قابال  لالستبدال؛ وإال سيكون مسؤوال  عن مقدار الضرر الذي يتم تحديده من خالل التقييم.
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المستأجر  2.6 ألصول    ،ونفقتهالخاصة    تكلفتهعلى    ،يكون  المطلوبة  العادية  واإلصالح  الصيانة  أعمال  جميع  أداء  عن  عقد  مسؤوال  
 12 .اإليجار

 يتعين على المستأجر في جميع األوقات: ،الصيانة واإلصالح العاديينب عند القيام 2.7

 ؛اإليجارعقد  منتظمة ألصول ال المعاينةإجراء عمليات  )أ(

)بما   أو المقصود من استخدامها ي حالة مناسبة للغرض الذي تستخدم من أجله حاليا  والمحافظة عليها ف جارةاإلعقد االحتفاظ بأصول  )ب(
عقد اإليجار هذه الخطوات لضمان عدم تعرض أصول مثل  القيام بهذه األعمال أو األشياء واتخاذ    ،على سبيل المثال ال الحصر  ، في ذلك

خسار  أو  ضرر  أو  ألي  العادل((ة  البلى  )بخالف  القيمة  في  حالة  نقص  وفي  في  اأخف،  المستأجر  هذالحفاظ  ق   ةالمناسب  الحالة   ه على 
إلى  [ أيام  *]مدته  ار  شعتقديم إ  ،ملزما    لن يكون ولكن    ،يحق للمؤجرفإنه    ،والمحافظة عليها  عقد اإليجارصول  )بخالف البلى العادل( أل

التي قد تكون ضرورية  عقد اإليجار  أصول    حيازةللمستأجر  ا القيام بجميع األفعال  أو  الالزمة  التدابير  أو  الخطوات  اتخاذ جميع  لغرض 
المقصود من حاليا أو    ي حالة مناسبة للغرض الذي تستخدم من أجلهفعقد اإليجار  ( لضمان أن أصول  ونفقته  )على حساب المستأجر

  ؛استخدامها
التأمين اإلسالمي فيما يتعلق بأصول اإلجارة )باستثناء    )ج( الغير على أساس  التشغيلي والتأمين ضد المسؤولية تجاه  االحتفاظ بالتأمين 

الهيئة   من   الحصول على موافقة  الحاالت التي ال يتوفر فيها التأمين اإلسالمي )التكافل( المناسبة، وفي هذه الحالة يجب على المستأجر
 13وضد المسؤولية تجاه الغير(؛   التقليدي التشغيلي التأمين  للحفاظ على[•] لل الشرعية

 التأكد من أن أصول عقد اإليجار تتم صيانتها وإدارتها بواسطة أشخاص مؤهلين لصيانة أصول عقد اإليجار وإدارتها؛  )د( 
التأكد من إجراء الصيانة واإلصالح العاديين وفقا  لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، والحصول على جميع التراخيص، وتقديم جميع   )هـ(

 تخدام أصول عقد اإليجار أو فيما يتعلق باستخدامها. اإلشعارات الالزمة الس
 و ؛اإليجارعقد من االحتفاظ بسجالت دقيقة وحديثة لجميع أنشطة الصيانة واإلدارة فيما يتعلق بأصول التأكد، قدر اإلمكان،  )و(
حجز أو  عقد اإليجار خالية من أي مصادرة أو مصادرة، أو  المعقولة للحفاظ على أصول    ذ جميع اإلجراءات في حدود سيطرتهاتخا  )ز(

 .عقد اإليجارأو تنفيذ أي عملية قانونية تؤثر على أصول   ض الحراسة علىفر 
 

 يكون المؤجر مسؤواًل عن:  2.8
 ؛أعمال الصيانة الرئيسية واإلصالح الهيكلي أداء جميع )أ(

 و ؛دفع أي ضرائب ملكية )إن وجدت( )ب(

أصول    )ج( على  اإليجار  التأمين  ستكون عقد  والتي  الثالث  الطرف  تجاه  المسؤولية  ضد  والتأمين  التشغيلي  بالتأمين  يتعلق  ما  )بخالف 
  ،مسؤولية المستأجر(

 
ال يجوز للمؤجر أن ينص على أن    5.1.7( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك:   9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )     12
ر أن يفوض إلى المستأجر  ستأجر سيتعهد الصيانة الرئيسية لألصل المطلوب إلبقائه في الحالة الالزمة لتقديم المزايا التعاقدية بموجب عقد اإليجار، ويجوز للمؤجالم

 العادية(.  مهمة تنفيذ مثل هذه الصيانة على نفقة المؤجر، ويجب على المستأجر القيام بالصيانة التشغيلية أو الصيانة الدورية ) 
مسموح    تعتبر األصول المؤجرة مسؤولية المؤجر طوال مدة اإلجارة، ما لم يرتكب المستأجر سوء سلوك أو اإلهمال، ويجوز للمؤجر الحصول على تأمين   5.1.8    13

ني عندما يتم تحديد أجرة العقد، ومع ذلك،  به كلما أمكن ذلك، ويجب أن يتحمل المؤجر مصاريف التأمين هذه، ويجوز للمؤجر أن يأخذ ذلك في االعتبار بشكل ضم
ض إلى المستأجر مهمة  ال يجوز له، بعد توقيع العقد، أن يفرض على المستأجر أي تكلفة تزيد عن التكلفة المتوقعة في وقت تحديد اإليجار، ويجوز للمؤجر أن يفو 

 الحصول على التأمين على نفقة المؤجر.
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أداء أو الحصول    ، شروط المنصوص عليها في اتفاقية وكالة الخدمةحكام واللأل  وفقا    ، وكيل الخدمةيقر المستأجر أن المؤجر سيطلب من  و 
في كل حالة    ،أعاله  )ج(للفقرة    وفقا  اإليجار  عقد  ملكية وتأمين أصول  ضرائب  ودفع أي    ،الصيانة الرئيسية واإلصالح الهيكلي  على أداء

 . نيابة عن المؤجروذلك 

 14. اإليجارات والمدفوعات  3

في يوم العمل السابق لتاريخ دفع اإليجار الذي    إيجاريجب على المستأجر دفع أجرة عقد اإليجار إلى المؤجر فيما يتعلق بكل فترة    3.1
 يقع في نهاية فترة اإليجار ذات الصلة، وفقا  ألحكام وشروط هذه االتفاقية، وهي: 

 ألولى، يجب أن يكون مبلغ ا مساويا  لـ ]*[؛ فيما يتعلق بفترة اإليجار ا )أ(

 فيما يتعلق بكل فترة إيجار الحقة، تكون: )ب(

 ؛ و يجاراإلمبلغ مبلغا  بـ ]*[، محسوبا  وفقا  لتعريف   )أواًل(

 . ذي الصلة يجاراإلمبلغ في إشعار  كما هو محدد ،أدناه 3.3للفقرة  وفقا   (ثانياً )

 : يجاراإلمبلغ بيجب على المؤجر إخطار المستأجر 

[ أيام العمل من بدء *]   في غضون   مبلغ اإليجارب)بخالف فترة اإليجار اإلضافية( عن طريق تقديم إشعار    إيجارفيما يتعلق بكل فترة    )أ(
 و  ؛فترة اإليجار هذه

[ يوم العمل بعد اليوم األول من فترة  *في موعد ال يتجاوز ] مبلغ اإليجارب عن طريق تقديم إشعار  ،اإلضافية اإليجارفيما يتعلق بفترة  )ب(
 ،اإليجار اإلضافية

  و ؛بطريقة ووقت تسليمهاهذه  مبلغ اإليجاربتلقى إشعارات  (1): قديوافق المستأجر بموجب هذا على أنه سيعتبر  ،وفي كل حالة 3.2

 . بعد ذلك[1واحد ]هذه خالل  يوم عمل   مبلغ اإليجارإشعارات استالم أقر ب (2)

يتعين على  أنه    ،اإلضافية  اإليجارالذي يتم تسليمه فيما يتعلق بفترة    بإشعار األجرةيوافق المؤجر والمستأجر على أنه فيما يتعلق    3.3
 . خالل فترة اإليجار اإلضافية هذه األجرة على أساسه تستحقالمؤجر فقط تحديد السعر اليومي الذي يجب أن 

إيجاريةدفع كل    يجب  3.4 الفقرة    قيمة  المدفوعات    ،(3.2دون أي إشعار مسبق أو طلب )بخالف ما هو محدد في  إلى جانب جميع 
االتفاقية هذه  شروط  بموجب  المستحقة  وجدت(  )إن  المؤجر  ،األخرى  المبالغ    ،إلى  لهذه  البنكي  التحويل  طريق  األموال  *]  بـ عن  وفي   ]

في تاريخ ]*[    صباحا    10.00  الساعة  في موعد ال يتجاوز  ةإلى حساب المعاملوالخالية من أي أعباء    ، القابلة للتحويل بحريةو   ،المتاحة
الذي يسبق كل يوم العمل ]*[  في  ]*[  ء   مسا  05.00قبل الساعة  ، ويجب على المستأجر،  3.1االستحقاق المنصوص عليه في الفقرة  

 
وجب العقد ويبدأ استحقاق المؤجر لألجرة من الوقت الذي يبدأ فيه المستأجر االستفادة من األصل أو بمجرد أن يجعل المؤجر يصبح اإليجار إلزامي ا بم  5.2.2    14

ا للمستأجر، وال يبدأ استحقاق األجرة بالضرورة في تاريخ توقيع عقد اإلجارة، ويجوز دفع األجرة بالكامل مقد الل فترة  م ا أو على أقساط خ حق االنتفاع باألصل متاح 
  سبة، فلن يكون الدفع ملزما . تعادل مدة اإلجارة، أو أكثر أو أقل منها، ومع ذلك، إذا لم يتم توفير األصل إال بعد فترة أطول من الممارسات العرفية التي تعتبر منا

ة األولى من عقد اإلجارة بمبلغ مقطوع، ويجوز بعد ذلك تحديد  في حالة تعرض األجرة للتغييرات )األجرة الطافية(، فيكون من الضروري تحديد مبلغ إيجار الفتر  3/ 2/ 5
لإل الحاسم  العامل  للنزاع، ألنها ستصبح  صيغة واضحة ال تخضع  إلى  المعيار  لمعيار معين، ويجب أن يستند هذا  الحقة وفق ا  لفترات  المتبقية،  األجرة  للفترات  جرة 

 قصى والحد األدنى.ويجب أن يخضع هذا المعيار لسقف على كل من المستويين األ
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قة و موث  سويفتتلكس تم اختبارها أو رسالة  بواسطة رسالة    لهالدفع تنفيذ  البنك الذي يقوم بتأكيد  تأكد من أن  يجب عليه ال  ،لألجرةتاريخ دفع  
 . الدفع المتعلقة بهذا الدفعتعليمات بي منهما( ألإلى المؤجر والوكيل الرئيسي للدفع )أو أي وكيل أو ممثل معين حسب األصول 

والمدفوعات األخرى من قبل المستأجر إلى المؤجر بموجب هذه االتفاقية دون مقاصة )باستثناء ما    اتجميع اإليجار   دفعيجب أن يتم    3.5
بسبب الضريبة   أواقتطاع من أي نوع ودون أي خصم أو  مقابلة( أو أي مطالبة واتفاقية وكالة الخدمات 3.8هو منصوص عليه في الفقرة 

القانون ما لم يكن ذلك مطلوبا    المبالغ   ،جود أي خصم أو اقتطاع من هذا القبيلوفي حالة و   ،بموجب  يتعين على المستأجر دفع جميع 
حالة عدم وجود هذا الخصم أو    لمبالغ الصافية التي كان من الممكن أن يستلمها فيباالمؤجر    كانت ستظهر في إيصالاإلضافية التي  

هذه المبالغ اإلضافية فورا  المؤجر    حسب ما قد يوجه بهيتعهد المستأجر بالدفع للمؤجر أو لغيره من األشخاص    ،بناء  على ذلك، و طاعاالقت
 . عند الطلب وبالطريقة والعملة المحددة أدناه

االتفاقيةوفقا     3.6 هذه  الكلية  ،لشروط  الخسارة  حدث  وقوع  عدم  المبفإن    ،وبشرط  وجميع  اإليجار  بدفع  المستأجر  األخرى التزامات  الغ 
 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  ،بأي ظروفلن تتأثر الواردة أدناه 

الفقرة    )أ( في  عليه  منصوص  هو  ما  )باستثناء  مقاصة  مطالبة  3.8أي  أو  تعويض  مقابلة،(  يكون    ،أو  قد  آخر  حق  أي  أو  دفاع  أو 
 ؛للمستأجر ضد المؤجر أو أي شخص آخر ألي سبب من األسباب

 ؛ الكليةخسارة الال يشكل حدث عقد اإليجار الذي  أو أي جزء من أصول   عقد اإليجارأي ضرر أو تدهور في حالة أصول  )ب(

 ؛ يردتم تقديمه وأينما  أو تعهد متى عهدأو  تمثيل،أو  ،أي خرق من قبل المستأجر ألي ضمان )ج(

أو أي عيب في حالة أو مالءمة عقد اإليجار  ( من جانب المستأجر في استخدام أو حيازة أصول  أي انقطاع أو توقف )كليا  أو جزئيا    )د(
 ؛ لمؤجرإلى ا يرجعالتي سببها المستأجر أو ألي سبب ال عقد اإليجار استخدام أصول 

 ؛ عقد اإليجارأي عيب في ملكية المؤجر ألصول  )هـ(

 ؛ للشركة وقوع أي حدث  )و(

إلى المستأجر أو أي عيب في إشعار  األجرةإشعار  تسليمأي تأخير من ِقبل المؤجر )أو الوكيل الرئيسي الذي يتصرف نيابة عنه( في  )ز(
 أو ؛األجرة

مدرج في الفقرات من )أ(  بند  أو غير مشابه ألي    سواء كان مشابها    ،اإلطالقعلى  من أي نوع  أو حدث آخر    واقعة،أو  أي ظرف،    )ح(
 . ( أعالهإلى )ز( )شامال  

عقد  المستحقة بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بكل يوم يتمتع فيه المستأجر بمزايا أصول    اإليجار  احتساب جميع مدفوعات  يجب  3.7
 .في القوة والتأثير الكاملينطالما بقيت هذه االتفاقية  اإليجار

)إن وجد( المستحق الدفع من قبل    ةالتكميلي  ةاإلضافي  األجرة  )أ(يساوي:  الذي  فإن المبلغ    ،)المقاصة(    21    الفقرةبصرف النظر عن   3.8
إلى وكيل الخدمة فيما يتعلق دفعها  المؤجر    يتعين على أي مبالغ رسوم خدمة إضافية    )ب(  ؛أجرةالمستأجر باعتباره )أو كجزء من أي(  

 . قابل بعضها البعضمن اتفاقية وكالة الخدمة يجب أن يخضع للمقاصة م( النفقات) 7 الفقرةاإليجار بموجب عقد بأصول 

في تاريخ   هجزء منأي  أو  سعر التنفيذ  في دفع كل  أن فشلت الشركة    لشروط تعهد الشراءالتنفيذ وفقا   بعد استالم إشعار  حدث    إذا  3.9
الفقرة   في  عليها  منصوص  مقاصة  أي  مراعاة  )بعد  الشراءمن    6.3استحقاقه  دفعه    وكان  ، تعهد  يتم  لم  الذي    التنفيذ سعر  "  هوالمبلغ 
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الجدول  بشكل جوهري    المنصوص عليه بيع  الاتفاق    وبشرط أن"  المستحق المحدد في  النموذج  الشراء  2في  يجب على    فإنه   ،من تعهد 
فيهبشكل  و المستأجر   رجعة  وتلقائيو   ،ال  شرط  أو  قيد  إشعار    الحاجة)دون    ا  دون  تسليم  )بخالف  إشعار  وفقا   ألي  هذه  األجرة  لشروط 

وذلك اعتبارا  من تاريخ االستحقاق   ،مؤجر(بصفته المن الوصي ) عقد اإليجارأصول  استئجارتمر في سأن ي ،االتفاقية( أو أي إجراء آخر(
  ،فيما يتعلق بالفترة منعلى أساس يومي   مستحقةستكون  غير أن األجرة ،وشروط هذه االتفاقية ألحكام ويشمله، وذلك وفقا  "( تاريخ البدء")

الملكية، وحقوقه    بحقوق الوصي فينقل فيما يتعلق  الو الملكية  بيع ونقل  الالتاريخ الذي يحدث فيه    ،ولكن باستثناء  ،تاريخ البدء إلى  ،وتشمل
جميع المستحق و   التنفيذسعر  لالكامل  عقد اإليجار )بما في ذلك الدفع  كامل أصول  وإلى  في   ،الحالية والمستقبلية ،و ومستحقاته واستحقاقاته

اإلضافيةى من قبل الشركة( )"المبالغ المستحقة األخر  اإليجار  سوف تساتحق فيها مبالغ التوزيع الدوري  التي    باألسعارأو    بالسعر"(  فترة 
 ، لهذا الغرض، و تاريخ التوزيع الدوري(  في[ )احتساب مبالغ التوزيع الدوري المستحقة الدفع بخالف  8.2]للشرط  وفقا   للشروط المحددة  وفقا   

 .اليوم األخير من فترة اإليجار اإلضافية سوف يعني" كما هو مستخدم في هذه االتفاقية عقد اإليجارتاريخ انتهاء " فإن

 جارة اإلعقد تعديالت على أصول  .4

لشروط تعهد البيع   وفقا  أو استبدالها    إلجارةعقد افي هذه االتفاقية بشكل ال رجعة فيه على أنه في حالة نقل أي من أصول    الطرفانيتفق  
 . حسب الحالة ،عمليات النقل أو االستبدال هذهعكس مثل ليهذه االتفاقية   في( جارةعقد اإلأصول )  1يجب تعديل الجدول فإنه  ،واالستبدال

 المؤجر  ضمانات وتعهداتإقرارات و  .5

 : ولم يكن مستمرا   كليةأو حدث خسارة   فسخطالما لم يحدث أي حدث أنه ويتعهد  ويضمنيقر المؤجر بموجب هذا  5.1

اإليجار عقد  في استخدامه الهادئ والسلمي والتمتع بأصول    التدخلأو  التسبب في إزعاج للمستأجر    ،خالل مدة عقد اإليجار  ،فال يجوز  )أ(
 و ؛لمستأجريرجع لليس بسبب خطأ أو إهمال و من جانب المؤجر  امتناع عن فعلأو أي جزء منها بسبب أي فعل أو 

 ثناء أي من:باست  هاأو جزء منأصول عقد اإليجار على كامل  عبءوجود أي  تكبدأو  ببقاءال يجوز للمؤجر إنشاء أو السماح  )ب(

 أو  ؛ صراحةللمستأجر ويوافق عليها  بطريقة معروفة صراحة (أوالً )

 .وثائق المعامالتوفقا  لشروط  )ثانيًا(

لن يكون المؤجر مسؤوال  تجاه المستأجر عن أي انقطاع أو إزعاج لحيازة المستأجر الهادئة أو تمتعه المتواصل بأصول عقد اإليجار   5.2
 . نتيجة لإلهمال الجسيم، أو التقصير، أو اإلخالل بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية أو أي وثيقة معامالت أخرى التي يكون طرفا  فيها

 المستأجر مانات وض مثيالتت .6

 المستأجر ويضمن للمؤجر في تاريخ هذه االتفاقية ما يلي: يؤكد

 ؛ يتمتع بالسلطة والصالحية الالزمتين للدخول في التزاماته بموجب هذه االتفاقية وتنفيذها هأن )أ(

 إبرام وأداء هذه االتفاقية: أن  )ب(

 و  ؛حسب األصول من خالل جميع اإلجراءات الالزمةضمن صالحيات المستأجر والتي تم التفويض بها يقع  )أواًل(

 : مع عارضي  ال (ثانياً )

 ؛للمستأجر أو أي من ممتلكات وأصول المستأجر  مملز  قيد آخرأو تصريح أو أي  ،أو أمر ،أو مرسومأي قانون معمول به، أو الئحة،  )أ(
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 أو ؛الدستورية اوثائقه )ب(

أيا   أو عقد أو تعهد أو صك آخر يكون المستأجر طرف ا فيه أو يكون ملزما  للمستأجر    ، أو سندعقاري،  أو رهن    ،أي اتفاق  )ج( من  أو 
 ؛ به بموجب هذا االتفاق والوثائق ذات الصلة  على قدرة المستأجر على الوفاء بالتزاماته والتي تؤثرالمستأجر وأصول  ممتلكات 

األخرى الالزمة  الموافقات القانونية أو الحكومية أو من السلطات  ضات و التفوي و جر على جميع التراخيص والموافقات،  ل المستأو حص  )ج(
أو كما هو مطلوب   جارةعقد اإلالمقصود ألصول  جارة  بعقد اإلأجل التنفيذ والتسليم الواجبين لهذه االتفاقية والوثائق األخرى المتعلقة  من  

 و  ؛هذا االتفاقبموجب 

خالل مدة منها لالستخدام المقصود  من ناحية الصالحية والمالئمة اعن حالته ورضاه جارةاإلعقد  أصول حيازة المستأجر  استالم )د(
)د( ويؤكد المستأجر بموجب هذا   6ويؤكد كذلك أنه لم يعتمد على المؤجر فيما يتعلق بأي أمر منصوص عليه في الفقرة  اإليجار بأكملها

مح به القانون.أن أي ضمانات )صريحة أو ضمني ا( مستثناة إلى أقصى حد يس  

 المستأجر تعهدات .7

جميع   7.1 وفي  التأجير  أصول  بشأن  الصادرة  واإلعالنات  والتصاريح  والتراخيص  واللوائح  القوانين  لجميع  باالمتثال  المستأجر  يتعهد 
 األوقات استخدام أصول التأجير وفق ا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

و طرف األخرى التي ه  وثائق المعامالتمن تاريخ هذه االتفاقية و للمؤجر بأنه اعتبارا   المستأجر بموجب هذا صراحة  ويتعهد    يتعهد  7.2
التزاماته ما   المستأجر  بأنه يجب على  ،قائمةطرف فيها    وبموجب هذه االتفاقية وغيرها من وثائق المعامالت التي ه  فيها وطالما كانت 

 :يلي

 ؛ صول اإليجار والحفاظ عليها في حالة جيدةاالحتفاظ بأ )أ(

  15شعارا  خطيا  مدته  بإعطاء المؤجر إ  رهنا    ،السماح للمؤجر وأي شخص مرخص له من ِقبل المؤجر في جميع األوقات المعقولة  )ب(
 .عقد اإليجاروفحص حالة أصول  معاينةلغرض  عقد اإليجاربالدخول في أصول  ،يوما  

  ة المادي  النواحيكل  من    وامتثالها  ، من أجله  أو المزمع استخدامها  استخدامهامناسبة للغرض الذي تم    جارةعقد اإلالتأكد من أن أصول   )ج(
 و ؛ للغرض الذي يتم استخدامها أو المزمع استخدامها من أجلهلجميع القوانين واللوائح المعمول بها 

كلية فور علمه  خسارة  ( أو أي حدث  التي تم اتخاذها إلصالحه  ،إن وجدت  ،بأي حدث فسخ )والخطوات  والمفوضإخطار المؤجر    )د(
 . بوقوعه

المؤجر بموجب هذه االتفاقية    7.3 إلى  المستأجر  المستأجر أن يضمن أن جميع مدفوعات  مع بالتساوي  ستصنف  تصنف و يجب على 
األخرى   االلتزامات  المدعومة  المستحقة  جميع  المضمونة وغير  فإنها فقط    ،ولكن في حالة اإلعسار  ،ة والمستقبليةالحاليللمستأجر،  غير 

 . لقوانين المعمول بها المتعلقة بحقوق الدائنينالحد الذي تسمح به اتكون إلى 

هذا    التعهدات   تظل  7.4 في  طالما  المستأجر  تعهدات)  7  الفقرةالواردة  االتفاقية  هذه  تاريخ  من  المفعول  سارية  هناك  (  مبلغ  كان  أي 
 .مستحق بموجب أي وثيقة معاملة

 

 



14 
 

 15  الكليةخسارة الحدوث   .8

دون المساس بأي حق أو تعويض قد يكون للمؤجر بموجب أي و   ،فعندئذ    ،16جارةعقد اإلأصول  بالخسارة الكلية فيما يتعلق    وثحدعند    )أ(
سيحق للمؤجر )باإلضافة إلى أي مبالغ مستحقة و هذا    الكلية في حدث الخسارة  ينتهي عقد اإليجار تلقائيا     ، وثيقة معاملة أو بموجب القانون 

 .حتى تاريخ وقوع حدث الخسارة الكلية ة وغير مدفوع ةمستحق أجرةوكالة الخدمة( أي  للمؤجر بموجب اتفاقية

التاريخ الذي    ة وغير المدفوع   ةالمستحق  األجرة  هيتعهد المستأجر بدفع هذ  )ب( لكامل للمؤجر في  با  الكليةحدث الخسارة  يحدث فيه  حتى 
   .هذا المبلغ إلى حساب المعاملة إيداععن طريق  ةالخسارة الكلي الفسخ بسببتاريخ موعد ال يتجاوز 

 التعويض  .9

على  9.1 يقوم  الطلب    عند المستأجر    يجب  ذمتهوتعويضه  للمؤجر  الكامل  التسديد  بأن  من    ،وإبراء  ومساهميه  وكل  وموظفيه  مديريه 
)"  وممثليه المعوضون المعينين   االلتزامات  أأي    ضد"(  األشخاص  والتكاليف  والمطلوباتوجميع  تكاليف    الفعلية  والخسائر  أي  )باستثناء 

التمويل( تكاليف  أو  البديلة  الرسوم    ،والنفقات  ،الفرصة  ذلك  في  )بما  لهذه والمصاريف  والرسوم  بأي تطبيق  يتعلق  فيما  المتكبدة  القانونية 
مؤكدة الأو  من قبل  متكبدة  الأو  على  مفروضة  الواإلجراءات واألحكام من كل نوع وطبيعة    اتواألضرار والمطالب  ،االتفاقية أو غير ذلك(

 :بما يلي دون تكرار( ،)في كل حالةأو فيما يتعلق  عن  والتي تنشأضد أي من األشخاص المعوضين 

أصول    )أ( من  أي  تشغيل  أو  استخدام  أو  اإلتأجير  اإليجار    جارةعقد  عقد  يكون  أن  ذلك  في  هذه هذا  )بما  شروط  بموجب  فعال  غير 
 ؛ االتفاقية(

لمستأجر بأي طريقة مرتبطة بأي أصول  من قبل ا  امتناع عن فعلأو إجراءات قانونية ناشئة عن أي فعل أو    أعباءأو    ،أي مطالبات  )ب(
 أو ؛جارةعقد اإل

أو سوء التصرف المتعمد أو   ،التزاماته بموجب هذه االتفاقية أو إهماله الجسيم  أي إخفاق من جانب المستأجر في االمتثال ألي من  )ج(
 ، سوء النية

 "(.االلتزامات التعويضية)ويشار إليها معا  باسم "

ويوافق على عدم إلزام أي مسؤولية تجاه أي شخص   المستأجر من المسؤوليةيعفي    ، إلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون   9.2
أو   ،مصاريفأو    ،أو ضرر أو تكلفة  ،أو إصابة  ،عن أي خسارة  ،ذلك  خالف في العقد أو    ،معوض ضد المستأجر أو أي طرف ثالث

 
بيع أو    7.1. التغييرات في عقد اإلجارة:  7( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك:  9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )     15

ذا تم إبرامه على أصل محدد، وفي مثل هذه الحالة، قد ال يشترط دفع  في حالة التلف الكامل لألصل المؤجر، يتم إنهاء عقد اإلجارة إ  7.1.3تلف األصول المؤجرة.  
 بقية األقساط.

لأل  4/ 1/ 7 أو تلف  ضرر  المسؤولية عن أي  المستأجر  ولن يتحمل  المؤجر،  نيابة عن  ائتمانية  بصفة  المستأجر  المؤجر في حوزة  باألصل  المستأجر  صول  يحتفظ 
ة سوء سلوك أو إهمال من جانب المستأجر، وفي هذه الحالة، يجب عليه استبدال األصل إذا كان قابال  لالستبدال؛ وإال  المستأجرة ما لم يكن هذا الضرر أو التلف نتيج

 فسيكون مسؤوال  عن مقدار الضرر الذي يتم تحديده من خالل التقييم.
فإنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد اإلجارة، وقد يوافق هو والمؤجر    في حالة التلف الجزئي لألصل المؤجر بطريقة تضعف الفوائد المتوقعة من األصل المؤجر،  5/ 1/ 7

الحصول على األجرة عن    أيضا  على تعديل األجرة في حالة التلف الجزئي للعقار المؤجر، إذا تنازل المستأجر عن حقه في اإلنهاء، وال يحق للمؤجر في هذه الحالة 
ستفادة من األصل ما لم يقم المؤجر بتعويضه )باالتفاق مع المستأجر( على فائدة مماثلة بعد انتهاء المدة المحددة  الفترة التي لم يكن المستأجر خاللها قادرا  على اال

 في العقد.
 
 .في تعريف حدث الخسارة اإلجمالي لحوظة : راجع الملحوظةم 16
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الذي يحدث علىمطالبة أو   الشخص  لن يكون  و   ،لعقد اإليجارتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي من أصول  يأو    ،طلب 
المعني مسؤوال   إلىعن    المعوض  بأي مطالبة    هأو تعويضمستأجر  ال  السداد  يتعلق  أو فيما  الخسارة،  عن مثل هذه  المستأجر  ضد  تقدم 

 .اإلصابة، أو الضرر، أو التكلفة، أو المصاريف، أو المطالبة أو الطلب

العناية  ما    9.2إلى    9.1  الفقرتينفي  شيء    يوجدال    9.3 من  درجة  للبائع  يثبت  أن  في  المعوض  الشخص  يفشل  عندما  شأنه،  من 
واالجتهاد المطلوبين منه في دوره المنطبق، أن يعفي أو يعوض مثل هذا الشخص المعوض من أو ضد أي مسؤولية التي قد يلتزم بها 

 متعمد قد يكون مذنبا فيه فيما يتعلق بواجباته والتزاماته. فيما يتعلق بأي احتيال، أو إهمال جسيم أو تقصير قاعدة قانونية بموجب أي 

ألي شخص   والتي نتيجتها يكون بأي واقعة أو حالة معروفة بالفعل له    شعارا  فوريا  كل شخص معوض إ  يجب على المستأجر إعطاء  9.4
 .9.1بموجب الفقرة معوض الحق في السداد أو التعويض معوض 

الفقرة  العلى كل شخص معوض يطالب ب  9.5 ( أن يقدم إلى المستأجر حسابا  التعويض)  9دفع عمال  باألحكام المذكورة أعاله من هذه 
   .لظروف التي تكبدت فيها تلك االلتزامات التعويضيةبابالمبلغ المطلوب مع بيان مصاحب كتابي ا  مكتوبا  

  ،سواء كان طرف ا في هذه االتفاقية أم ال( وتنفذ من قبلهصراحة لصالح كل شخص معوض )( التعويض) 9تم وضع أحكام هذه الفقرة  9.6
 . ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من اإلنهاء

 العملة تعويض .10

قرار تم منحه أو تم "(، أو أي أمر، أو حكم، أو  مبلغإذا كان يتعين تحويل أي مبلغ مستحق من البائع بموجب هذه االتفاقية )"  10.1
 "( لغرض:الثانية العملة "( التي يستحق فيها هذا المبلغ الدفع إلى عملة أخرى )"العملة األولىإصداره فيما يتعلق بمبلغ، من العملة )"

 أو ؛أو إثبات ضد المستأجر  مطالبةأو رفع  تقديم )أ(

 ،أو قرار فيما يتعلق بأي إجراءات التقاضي أو التحكيم ،أو حكمالحصول على أو إنفاذ أمر،  )ب(

الطلب  ،المستأجر كالتزام مستقلفإنه يتعين على   المبلغ    ،وفورا  عند  له مقابل أي تكلفة مستحقا   تعويض كل شخص معوض يكون هذا 
ض فعلية )باستثناء تكاليف الفرصة البديلة أو تكاليف التمويل( أو الخسارة أو االلتزام الناشئ عن أو نتيجة التحويل بما في ذلك أي تعار 

الثانية و    )أ(بين   أو أسعار  سعر الصرف الفوري    (ب)سعر الصرف الفوري المستخدم لتحويل هذا المبلغ من العملة األولى إلى العملة 
 .الصرف المتاحة لذلك الشخص في وقت استالم ذلك المبلغ

يتنازل المستأجر عن أي حق قد يكون له في أي والية قضائية في دفع أي مبلغ بموجب هذه االتفاقية بعملة أو وحدة عملة غير    10.2
 . تلك التي يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع

الفقرة    10.3 أحكام هذه  صراحة  العملةتعويض  )  10تم وضع  في  سواء كان طرفلصالح كل شخص معوض ) (  اإلا   أم ال(  هذه  تفاقية 
 . ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من اإلنهاءوتكون نافذة من قبله، 

 شعارات اإل .11

أي إشعار ، و أو بالفاكس باللغة اإلنجليزية  الت األخرى بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها كتابيا  يجب تقديم جميع اإلشعارات أو المراس
 : إذا قد تم تسليمهمن هذا القبيل سيعتبر 

 ؛في وقت التسليم ،شخصيا   تم تسليمه )أ(
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 و ؛ اإلرسال منعمل [ أيام  *]بعد  ،بالبريد المسجلتم إرساله  )ب(

 .لفاكسلرسالة باعندما يتلقى المرسل تقرير إرسال يوضح اإلرسال الناجح ل ،الفاكستم إرساله ب )ج(

تم استالمه في يوم ال يكون يوم عمل أو بعد ساعات العمل في مكان   ن اإلشعار الذي يتم تقديمه وفقا  لما ورد أعاله ولكن فإ  ،ومع ذلك
 . في يوم العمل التاليقد تم استالمه االستالم سيعتبر فقط 

  : بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بهاعنوان ورقم الفاكس لكل طرف لجميع اإلشعارات فيما يلي 

 في حالة المؤجر:  )أواًل( 

 [الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 عناية ]الشركة[ 

 [*]   فاكس: رقم ال

 [*]  : عناية

 :للمفوضمع نسخة 

[*] 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 حالة المستأجر: ( في ثانياً )

 شركة ال

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

أي طرف للطرف    من قبل من وقت آلخر  والذي قد يخطر به  دائرة أخرى أي شخص أو    لعناية  الموجه أو إلى عنوان أو رقم فاكس آخر أو 
 ،(اإلشعارات)  11  هذه الفقرةفي    الفقرة، و*[ يوم عمل وفقا  ألحكام هذه  ( عن طريق إشعار خطي ال يقل عن ]األخرى   )األطرافاآلخر  
 . " فيما يتعلق بأي مكان اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليهيوم العمليعني "سوف 

 ضمان إضافي .12

قيام األطراف الثالثة   لضمانكل المساعي المعقولة  وبذلالقيام بكل األفعال واألشياء بعلى حساب المستأجر و يتعهد كل طرف بموجب هذا 
والقيام بكل األفعال واألشياء التي يطلبها الطرف اآلخر بشكل معقول من أجل تنفيذ الغرض المقصود من هذه االتفاقية أو   الوثائقبتنفيذ  

 وجب هذه االتفاقية.حقوق الطرف اآلخر أو إنفاذها بمخالف ذلك للحفاظ على 
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 شراكة أو وكالة عدم  .13

المؤجر والمستأجر أنه ال يجوز تفسير أي شيء في هذه االتفاقية على أنه يؤدي إلى أي   من المسلم به والمتفق عليه بموجب هذا بين 
أن يتصرف بالكامل عليه  يجب    ،بالتزاماته بموجب هذه االتفاقيةالمستأجر  وفاء  بين المؤجر والمستأجر وأنه عند  عالقة وكالة أو شراكة  

 . لحسابه الخاص 

 الضرائب والتكاليف والمصروفات  .14

المستأجر أن يدفع القانونية(   ،افور استحقاقه  ، يجب على  الرسوم  المعمول بها )بما في ذلك  الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات  جميع 
تعديل أو إعفاء، أو إنهاء أو أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو أداء، أو  وتكبدها بشكل صحيح فيما يتعلق بتنفيذ  التي يتم إثباتها  

  .إنفاذ هذه االتفاقية أو خالف ذلك 

 قابلية الفصل  .15

إذا كان هناك أي حكم في هذه االتفاقية أو التزام بموجبها غير صالحا ، أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي والية قضائية، فإن  
المتبقية بموجب هذه االتفاقية، أو مثل هذا الحكم أو االلتزام في أي والية قضائية  صالحية وقانونية وقابلية إنفاذ األحكام أو   االلتزامات 

 .أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك

 ممارسة الحقوق  .16

أي شخص معوض في ممارسة أو  تأخر    (تعويض العملة)  10( والفقرة  التعويض)  9فيما يتعلق بالفقرة    ،أي طرف أو  تأخرإذا    16.1
 : إن ذلك لنف ،بموجب هذه االتفاقية سبل انتصافأو  ،أو امتياز  ،أو سلطة ،ممارسة أي حق عنأو أغفل  في  فشل 

 أو ؛االنتصافسبل على هذا الحق أو   يؤثر سلبا   )أ(

 .االنتصافسبل عن هذا الحق أو  تنازال   أو يؤخذ على أنه يعمل على أنه  )ب(

فيما يتعلق أو،    ، من الطرفين  ا  أو المعيبة ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أي، أو الجزئية،  لن تمنع الممارسة الفردية   16.2
 .مستقبلالاالنتصاف في سبل أي شخص معوض من ممارسة هذا الحق أو لن تمنع  ،(العملةتعويض )  10( والفقرة التعويض) 9بالفقرة 

( حقوق أي شخص معوض بموجب هذه تعويض العملة )  10( والفقرة  التعويض)  9تعتبر حقوق كل طرف، أو فيما يتعلق بالفقرة    16.3
القانون أو بموجب وثائق أخرى، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من  االتفاقية تراكمية وليست حصرية ألي حقوق منصوص عليها بموجب 

المعني   الطرف  يراه  ما  وبقدر  آلخر  بالفقرة  وقت  يتعلق  فيما  والفقرة  التعويض)  9أو،  العملة)  10(  معوض تعويض  شخص  أي  يراه   ،)
 . مناسبا  

 الحالةالتغيير في  .17

أو التغيير عن طريق اإلسم  تظل حقوق والتزامات كل طرف في هذه االتفاقية سارية وُملِزمة بصرف النظر عن أي تغيير في  يجب أن  
 . عليهالتي قد يتم إجراؤها في دستور هذا الطرف أو و التنظيم، أو إعادة الهيكلة أو خالف ذلك أو إعادة  ، أو إعادة اإلعمار  ،الدمج

 تعديالت ال .18

كم أو إنهاء ألي ح  تغييرولن يكون أي تعديل أو    المفوض،إال بموافقة كتابية مسبقة من  إنهائها  أو    تغييرهاال يمكن تعديل هذه االتفاقية أو  
 . من ِقبل المؤجر والمستأجر من أحكام هذه االتفاقية ساريا  ما لم يكن كتابيا  وموقعا  
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 ةامـعأحكام  .19

من    19.1 عدد  أي  في  االتفاقية  هذه  تنفيذ  المتطابقةيجوز  لها  ،النسخ  يكون  التوقيعات    والتي  كانت  لو  كما  التأثير  النسخ    علىنفس 
 .نسخة واحدة من هذه االتفاقية علىالمتطابقة 

المؤجر  19.2 المستأجر بموجب هذا ويقر بأن  إلى    إقرار االئتمانحقوقه والتزاماته بموجب    ا  منقد فوض بعض  ،بصفته وصيا    ،يوافق 
حكام أل  فقط( وفقا    18بالفقرة  فيما يتعلق    نفسه  ونيابة عن إنفاذ هذه االتفاقية نيابة عن المؤجر )  ضو للمفويوافق على أنه يجوز    المفوض،
هذه لتحفظ  المفعول  سارية  ب أن تظل  يجو   للمفوضإلى منح حقوق الطرف الثالث  هذه    19.2تهدف أحكام الفقرة  إقرار االئتمان، و وشروط  
 . من اإلنهاء االتفاقية

 .بموجب هذه االتفاقيةأو نقلها حقوقه أو التزاماته  التنازل عنوالمستأجر  المفوضيجوز للمؤجر في أي وقت بموافقة  19.3

 .ال يجوز للمستأجر التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب هذه االتفاقية أو أي مصلحة فيها 19.4

 17لتماس وعدم اإل  محدودية الرجوع .20

 أي شيء يتعارض مع ما ورد هنا، فإنه: يوافق المستأجر على أنه بصرف النظر عن 

  االئتمانية توفر األموال لذلك من األصول  إال في حدود    ،أي مبلغ على اإلطالقالمؤجر أو أي من وكالئه نيابة عنه بدفع  لن يقوم    )أ(
سواء لدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر   ،هذه االتفاقية   مستحق بموجبسداد أي مبلغ    أنه لن يكون هناك رجوع علىويوافق كذلك على  

  االئتمانية اد األصول  تم فيه استنفيضد المؤجر إلى الحد الذي    ،االتفاقيةأو مطالبة ناشئة عن أو بناء  على هذه  التزام آخر  أو أي    ،بموجب
 ؛المؤجرجميع التزامات التي يجب أن يعقبها إطفاء 

تم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤجر بموجب هذه االتفاقية يمن التاريخ الذي    ا  واحد  ا  سنة ويوم  يكون قبل التاريخ الذي    )ب(
أو   ،تصفيةالأو    ،ترتيبالأو    ،تنظيمالأو إعادة    ،فالسرفع دعاوى اإلإلى أي شخص آخر في    باالنضمامأو    رفعقوم بيلن  أنه    ،بالكامل
 و ؛بموجب أي قانون إفالس أو قانون مشابهضد المؤجر أخرى  دعاوى 

واجب، أو  ذلك( فيما يتعلق بأي خرق ألي  خالف  أو إنفاذ أي إجراء قانوني أو تقييم أو    رفع )سواء عن طريق    رجوع  لن يكون هناك  )ج(
ضد أي  خالف ذلك، أو    تشريعأو    ،بموجب أي قانون بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها  ينشأ  الذي  من جانب المؤجر  التزام، أو تعهد  

لتنازل صراحة عن أي وكل مسؤولية شخصية لكل مساهم، أو مسؤول أو  وأنه يجب اهذه    مأو مدير للمؤجر بصفته  مسؤول، أو    ،مساهم
، أو االلتزام أو التعهد واستبعاده  ألي واجب من هذا القبيلمدير من هذا القبيل بصفته هذه عن حدوث أي انتهاكات من جانب المشتري  

 . إلى الحد الذي يسمح به القانون 

 المقاصة  التسوية/ .21

وفي اتفاقية وكالة الخدمات ، ال يحق للمستأجر المطالبة أو ممارسة أي حق في المقاصة   3.8منصوص عليه في الفقرة باستثناء ما هو 
بأي التزام مستحق على المؤجر أو المطالبة بأي حقوق امتياز أو حقوق أخرى على أي ممتلكات محتفظ   أو المطالبة المقابلة فيما يتعلق

 بها نيابة عن المؤجر. 

 

 
    يتم تحديدها بناء  على الوالية القضائية للكيان ذو الغرض الخاص   17
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 اإلسالمية  اإللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. 22

 و ؛أن هذا االتفاق يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةطبيعة وافق على قد  يوافق كل من المؤجر والمستأجر على أنه  22.1

ال يتوافق مع مبادئ الشريعة أو  مخالف للغاية  (  فيهابموجب هذه االتفاقية )أو أي شرط    المطالبة بأن أي ا من التزاماته  ال يجوز له أنه    )أ(
 ؛اإلسالمية

 ؛بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةاتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن   ال يجوز لهأنه    )ب(
 و

أو   ،أو إبطالها  ،أو إضعافها  ،هاائأو إلغبموجب هذه االتفاقية،    من أي من التزاماتهال يجوز التقليل    ،إلى الحد الذي يسمح به القانون   )ج(
 ، أو هيئة أخرى خاصة  أو حكم من أي محكمة أو محكمة    ،أو أمر  ،أو تصريح  ،أو إعالن  ،نتيجةبأي شكل من األشكال بأي  تأثرها سلبا   

 .أن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 18واالختصاص القضائي  الواجب التطبيقالقانون  .32

بهذه   23.1 يتعلق  فيما  أو  عن  ناشئة  تعاقدية  غير  التزامات  وأي  الفقرة(  هذه  من  المتبقية  األحكام  ذلك  في  )بما  االتفاقية  هذه  تخضع 
 .لـ ]*[  وفقا  االتفاقية، ويتم تفسيرها 

]  ، 23.3للفقرة    وفقا    23.2 أن يكون لمحاكم  المؤجر على  المستأجر لصالح  االختصاص [  *يوافق  أي  في    القضائي   دون سواها  تسوية 
 . نزاعات قد تنشأ عن هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها

يجوز للمؤجر اتخاذ اإلجراءات المتعلقة   ، أعاله  23.1  الفقرةوعلى الرغم من    ،نتيجة لذلك، و لصالح المؤجر فقط  هي  23.1  الفقرة  23.3
يجوز للمؤجر اتخاذ إجراءات متزامنة في    ،إلى الحد الذي يسمح به القانون ، و "( في أي محاكم أخرى ذات والية قضائيةاإلجراءاتبالنزاع )"

 . أي عدد من الواليات القضائية

 الفائدة التنازل عن  .24

أو فيما يتعلق يوافق كل طرف بشكل ال رجعة فيه على أنه لن تكون هناك فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجب هذه االتفاقية  
أو أي    ،أي وثيقة معامالت أخرى بها أو ب القبض فيما يتعلق بهذه االتفاقية  الدفع أو مستحقة  فائدة مستحقة   وثيقةوفي حالة تحديد أي 

هذا  فإن    ،أي قانون معمول به أو غير ذلك   إنفاذسواء كان ذلك نتيجة ألي قرار قضائي أو عن طريق    ،أي طرف  ن قبلم  أخرى معامالت  
هذه الفوائد ويوافق على أنه إذا تم استالم أي من هذه الفوائد    استالمعلى التنازل عن أي حقوق قد تكون لديه للمطالبة أو  يوافق  الطرف  

 .خيرية مسجلة أو معترف بها رسميا   مؤسسةعلى الفور إلى بها برع تعليه أن ييجب فإنه  ،بالفعل

  .تهافي بداي المذكورهذه االتفاقية في التاريخ  وبما ذكر حررت

  
 

 
أمر ا مهم ا من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة وجود نزاع تعاقدي ناشئ. يظل القانون اإلنجليزي هو    الواجب التطبيق: يعد اختيار القانون حوظة مل    18

يتم   تعهد الشراء وتعهد البيع واتفاقية البيع واتفاقية ال وعقد اإلجارة البيع والشراء  ية المعيار إلصدار الصكوك بينما بالنسبة لصكوك اإلجارة ، فإن القانون الناظم التفاق
 .األصول المؤجرة )بلد(  بالرجوع إلى موقع  تحديد ذلك



20 
 

 الجدول 1

 جارة اإلعقد أصول 

 [ جارةأصول عقد اإلجدول  ملءيجب ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 2الجدول 

  مبلغ اإليجار إشعار

 الشركة[ ]   :لىإ

 عنوان[ ال]

 التاريخ: ]التاريخ[ 

 ، تحية طيبة وبعد

 مؤجربصفتنا ال وبيننامستأجر المبرم بينكم بصفتكم ال"( االتفاقية[ )"*] بتاريخ: عقد إيجار الموضوع

 .عند استخدامها هنا والتفسيراالتفاقية نفس المعنى هذه في  وتفسيرهايكون للمصطلحات المحددة   ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك .1

 .األجرةهذا هو إشعار   .2

]فترة يرجى تحديد التاريخ[/[ وتنتهي في ]يرجى تحديد التاريختبدأ في ]و   ،[ أشهر*هذا هي ]  األجرةالتي يتعلق بها إشعار    اإليجارفترة    .3
 . [يرجى تحديد التاريخاإلضافية تبدأ في ] اإليجار

اإليجاركون  ي  .4 ذلك    مبلغ  في  ])بما  ]المبلغ[  هذه  اإليجار  فترة  عن  التكميلية  المستحق  ] األجرة  اإليجار *لـ  فترة  خالل  يوم  لكل   ]]
مبلغ إيجار وفيما يتعلق بأي ]تاريخ انتهاء عقد اإليجار[[ [ في ]]التاريخ[/*هذا مستحق الدفع في ]مبلغ اإليجار يجب أن يكون  .اإلضافية[[

 .19  كون مستحق الدفع في ]التاريخ[يس إضافية إضافي تكميلي

على أساس يومي  .5 الدفع  األجرة  أن تستحق  االتفاقية  3.8للفقرة    وفقا  وذلك    يجب  إ  ،من  فإن  في جميع   األجرةار  شعوبالتالي  يخضع 
 : سواء كانت ،قبل تاريخ االنتهاء المحدد أعاله اإليجارإذا انتهت فترة  األجرةاألوقات ألي تعديالت على 

 أو  ؛نتيجة لحدث الخسارة الكلية )أ(

 . واالستبدالمن خالل ممارسة الحقوق بموجب تعهد الشراء أو تعهد البيع  )ب(

  ت كما لو كان   ،مع ما يلزم من تبديل  ،األجرةالتفاقية على إشعار  الحاكم واالختصاص القضائي( من هذه ا)القانون    23  الفقرةتسري    .6
 .صراحة  في هذه الوثيقةة ُمدرج

 مع وافر الشكر والتقدير،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 لصالح ونيابة عن 

 [ المؤجر]

 

 

 
 هذا التاريخ يجب أن يكون يوم العمل األول لفترة اإليجار التي يتم فيها تقديم إشعار األجرة.   19
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 التوقيعات 

 عقد اإليجار 

 المؤجر 

 والمؤجر الشهادات  لحاملي  الوصيبصفتها  ،[الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 :من قبل

 

 المستأجر 

 [ شركة]

 :من قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   صفحة التوقيع في عقد اإليجار 


