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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 

 التاريخ ]*[
 ]*[ بصفتها الشركة  

 لصالح 
 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[ 

 بصفتها الوصي 
 و ]*[ 

 بصفتها المفوض ]*[
 شهادات االئتمان المستحقة ]*[

 _________________________ 
 الشـراءبتعهـد ال

_________________________ 
 

 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  •

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

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
سالمية لية اإلسالمية الدولية إلكمال بعض  اإلجراءات الخاصة للحصول على نسخة من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق المالية اإل به هو االتصال بالسوق الما

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

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

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

 .وأحكام هذه المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي

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

قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات السوق، في صياغة نماذج المستندات الموحدة لصكوك اإلجارة للسوق المالية   والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة  
 اإلسالمية الدولية في تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات. 
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 في ]*[، بين:  سندك"( والعمل به سندال)" هذا التعهد بالشراءتم إبرام 

 "(،  الشركة[ )"الشركة] (1)

 لصالح: 

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

 و

و   ؛( من إقرار االئتمانفي المفوضالمخولة    الصالحيات)  6المخول بالصالحيات المنصوص عليها في الفقرة    )أواًل([، بصفته:  *]  (3)
ويشمل "(،  المفوض")الذي يتصرف بتلك الصفة وهي    ( من إقرار االئتمانتفويض السلطة للمفوض)  7كمفوض للوصي وفقًا للفقرة    )ثانيًا(

 . مشارك، وأي مفوض بديل وأي خلف لهالتعبير أي مفوض 

 : مقدمة

]   الوصييقترح    )أ( شهادات  *إصدار  ]  ائتمان[  )"*مستحقة  ]الشهادات[  في   )"*"( اإلغالق[  و تاريخ  الشهادات  "(،  إنشاء  بإقرار سيتم 
االئتمانمؤرخ في تاريخ اإلغالق )"الاالئتمان   ستمثل كل شهادة حصة ملكية غير مقسمة في  المفوض، و والشركة و   الوصي"( بين  إقرار 

 .(إقرار االئتماناألخرى )كما هو محدد في  االئتمانيةعقد اإليجار األساسية واألصول أصول  

وقبول    )ب( بشراء  بموجبه  الشركة  الوصي  ونقل    تحويلتتعهد  واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وملكيته،  وحقوقه،  الملكية،  الحالية    في 
في هذا    ،وتخضع للشروط المنصوص عليها  ،من الوصي في الظروف المحددةوبالنسبة لها وبموجبها  اإليجار  عقد  أصول    فيوالمستقبلية،  

 الصك. 

اتفاقية نموذج  )  2النموذج الموضح في الجدول  في    خاصيجب أن تكون اتفاقية البيع التي سيتم إبرامها بين البائع والشركة بشكل  1  )ج(
 . سندالهذا ( من البيع

 على النحو التالي: وعليه فقد تم االتفاق

 التعاريف والتفسير  .1

 (:التمهيد)بما في ذلك  الصك في هذا  1.1

 ؛ من التمهيد )أ(القسم لها في   المحددالمعنى  وتحمل" الشهادات"

 ؛في القسم )أ( من التمهيدالمعنى المحدد له   يحمل" تاريخ اإلغالق"

 ؛ 8المعنى المحدد لها في الفقرة  تحمل" االلتزامات التعويضية"

 ؛8" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة الشخص المعوض"

 
)أي لتوثيق نقل األصول( ولم  لسند ( هي نموذج اتفاقية البيع التي سيتم إبرامها في الوقت المناسب وفقًا لهذا انموذج اتفاقية البيع ) 2اتفاقية البيع الواردة في الجدول     1

 ًا من جانب واحد في تاريخ توقيعه.بمثابة تعهد سند، ويعتبر هذا السند يتم إبرامها في تاريخ هذا ال
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" وتعني أحكام وشروط الشهادات المقررة في إقرار االئتمان، والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر وفقًا إلقرار االئتمان، ويتم تفسير  الشروط"
 اإلشارات إلى شرط معين وفقًا لذلك؛

 ؛القسم )أ( من التمهيد المعنى الذي حدده له   يحمل" االئتمانإقرار "

)بما في ذلك أي نزاع فيما يتعلق    الصك أو اختالف أو خالف ينشأ عن أو يرتبط بأي صلة بهذا    ،أو مطالبة  ،" ُيقصد به أي نزاعالنزاع"
أو إنهائه أو عواقب بطالنه و أي نزاع يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو    ،أو خرقه  ، أو أدائه  ،أو تفسيره  ،أو صحته   ،بوجوده

 ؛مرتبطة به(

 ؛ 3.2المعنى المحدد له في الفقرة  ويحمل" تاريخ االستحقاق"

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

 ؛(التنفيذنموذج إشعار ) 1لجدول في النموذج في ا خاصيعني اإلشعار الموضح بشكل " التنفيذإشعار "

 [ يساوي إجمالي: *] بـ" يعني مبلًغا التنفيذ سعر "

 ؛للشهاداتالقيمة اإلسمية المستحقة  )أ(

 و  ؛يساوي جميع مبالغ التوزيع الدورية المستحقة وغير المدفوعة فيما يتعلق بالشهادات اً مبلغ )ب(

التي    توثائق المعاماليمثل أي مبالغ مستحقة الدفع من قبل ]الشركة[ )بأي صفة( بموجب    اً مبلغ  ،أو ازدواجية في الحساب  تكراردون   )ج(
وأي مبالغ   المدفوعولكن غير  مبلغ رسم الخدمة المستحق  ألي    اً مساوي  اً مبلغ  ، فيها )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  اً طرف  يكون 

ولكن لم يتم   ةالتكميلياإلضافية   لألجرةدفعة مقابلة    بها على سداد أجر فيما يتعلق  لخدمة اإلضافية التي وافق المستالرسوم مستحقة    ةإضافي
 .لعقد اإليجار  وفقاً إجراء هذا الدفع 

 ؛ 9.1وتحمل المعنى المحدد لها في الفقرة " العملة األولى"

 ؛والشركة )كمستأجر(" يعني اتفاقية اإليجار المؤرخة في تاريخ اإلغالق بين الوصي )كمؤجر( عقد اإليجار "

 ؛ 21.4المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" اإلجراءات"

الصلة" أو    ،أو مذكرةلتي تكون في شكل أو تمثل بأي سند،  أي مديونية لهذا الشخص وا  ،فيما يتعلق بأي شخص  ،تعنيو "  المديونية ذات 
أو    سوق األوراق المالية،مدرجة في    على أن تكون قادرة  تكون  أو    ،أو يقصد بها أن تكون   ، والتيأو سندات أو أداة مماثلة    ، رصيد قرض
 ؛أو في السوق المقابلةسوق لألوراق المالية أي في  هافي يتم التعاملمتداولة أو 

الصلة" ذات  الصكوك  سواًء كانت   االئتمان" يعني أي تعهد أو التزام آخر بدفع أي أموال يتم تقديمها فيما يتعلق بإصدار شهادات  التزام 
أن تكون مدرجة في سوق  أو تكون قادرة على    ،أن تكون بها  أو المقصود    ،المعنية  االئتمانأم ال حيث تكون شهادات    من أي نوعمقابل  ب

 ؛ لتعامل فيها في أي سوق لألوراق المالية أو في السوق المقابلةاألوراق المالية، أو متداولة أو يتم ا

 ؛عقد اإليجارفي  االمعنى المحدد له وتحكل" األجرة"

 ؛(اتفاقية البيعنموذج )  2النموذج المحدد في الجدول  في  خاصالمبين بشكل  االتفاق" تعني اتفاقية البيع"
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 ؛ 9.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" العملة الثانية"

 ؛من أي نوع امتياز أو رسم أو  عبءأو  فائدة تأمين،أو رهن حيازي، أو عقاري، " تعني أي رهن التأمينفائدة "

الخدم" وكالة  خدمة  اتاتفاقية  )التي تعمل بصفتها وكيل  الوصي والشركة  بين  اإلغالق  تاريخ  في  المؤرخة  الخدمة  اتفاقية وكالة  تعني   "
 ؛ نيابة عنه(و لصالح الوصي 

 ؛ 9.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" المبلغ"

أو    غرامةطبيعة مماثلة )بما في ذلك أي    وذ  اقتطاعأو    ،أو أي رسوم أخرى   ،فرضأو    ،أو رسوم  ،جبايةأو    ،" تعني أي ضريبةالضريبة"
 و ؛ (ذلكمبالغ أخرى مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي فشل في الدفع أو أي تأخير في دفع أي ٍّ من 

 . في اتفاقية الوكالة االمعنى المحدد له وتحمل" حساب المعامالت"

 شارة إلى:تكون اإل ،خالف ذلكلما لم تظهر نية  ،سندالفي هذا  1.2

 ؛ " يجب أن تفسر وفًقا لذلكمعّدل"أو إعادة الصياغة أو التجديد وكلمة  " تشمل الملحق،تعديل" )أ(

 " ويشمل: الشخص" )ب(

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

 ؛ ومن تنتقل إليهم حقوقه( خلفه ثانياً )

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

 ؛هذه االتفاقية فيأو الفقرة أو الجدول هو إشارة إلى بند، أو فقرة أو جدول  ،البند )د(

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

 و

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

 هي لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر على تفسيرها.العناوين في هذا الصك  1.3

 الكلمات التي تشير إلى: ،  سندفي هذا ال 1.4

 المفرد يجب أن تشمل الجمع والعكس صحيح؛  )أ(

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

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

لإلص  1.5 المعاني طيكون  نفس  الصك  هذا  في  المحددة  ذلك  خالف  أو  الشروط  أو  االئتمان  اإليجار، وإقرار  عقد  في  المحددة  الحات 
 في هذا الصك، باستثناء الحاالت التي يقتضي السياق فيها خالف ذلك. الواردة 
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تعتبر جميع اإلشارات إلى المبلغ المستحق فيما يتعلق بالشهادات شاملة أي مبالغ يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع بموجب    1.6
 الشهادات.

أي ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة    ،يجب أن تشمل جميع اإلشارات الواردة في هذا الصك إلى التكاليف، أو الرسوم أو المصاريف  1.7
 مماثلة مفرضة أو قابلة للفرض فيما يتعلق بها. 

أي تعديل قانوني أو إعادة   جميع اإلشارات الواردة في هذا الصك إلى أي تشريع أو أي حكم في أي تشريع، يجب أن تشير أيضًا إلى  1.8
 تشريع له، أو أي صك قانوني، أو أمر أو الئحة صادرة بموجب هذا التعديل أو بموجب أي تعديل أو إعادة تشريع.

1.9  " إلى  الصك  هذا  في  الواردة  اإلشارات  "الوصيجميع  إلى  أو  )على  المفوض"  أو  مشارك  وصي  أي  إلى  اإلشارة  تشمل  أن  يجب   "
 شارك وأي وصي بديل و )على التوالي( أي مفوض بديل وأي خلف له. التوالي( أي مفوض م

 التعهدات .2

 تمنح الشركة بموجب هذه الوثيقة إلى الوصي الحقوق التالية:  ،شريطة عدم وقوع حدث الخسارة الكلية 2.1

  استرداد بالشراء في تاريخ    ،المقرر  الفسخفي أي وقت قبل تاريخ    ،مطالبة الشركةقد حدث ويستمر، ل  الفسخشريطة أن يكون حدث    )أ(
إشعار  الفسخ  حدث   في  الصلة  المحدد  ذي  الوصي  جميع  التنفيذ  واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وملكيته،  وحقوقه،  الملكية،  الحالية    في 

 و ؛ ذي الصلة التنفيذالمحدد في إشعار   التنفيذبسعر وذلك  اوبموجبه اأصول عقد اإليجار وبالنسبة له فيوالمستقبلية، 

الحالية    في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته،حقوق الوصي  بشراء جميع    ،الفسخ المقررفي تاريخ    ،مطالبة الشركة  )ب(
   ،الصلة  يذ التنفيذالمحدد في إشعار  في أصول عقد اإليجار وبالنسبة لها وبموجبها وذلك بسعر التنفيذ  والمستقبلية، 

ولكن خالية من أي أعباء )بخالف أي امتياز ينشأ فقط بموجب القانون وليس فيما يتعلق بأي تقصير "كما هي"  كل حالة على أساس  في  
)دون أي ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بحالتها، أو صالحيتها للغرض أو مالءمتها لالستخدام أو غير ذلك، وإذا    من الوصي(

كان أي ضمان ضمنيًا بموجب القانون فإنه يجب استبعاده إلى أقصى حد يسمح به القانون( وإال على أساس الشروط وتخضع لشروط هذا  
 الصك والشروط.  

 ما يلي:بالشركة صراحة  تقر 2.2

الصلة    التنفيذسعر  أن    )أ( الوصي  لشراء  عاداًل  سعرًا  يمثل  ذي  واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وملكيته،  وحقوقه،  الملكية،  الحالية    في 
 ؛ وبموجبهااإليجار عقد أصول إلى   وبالنسبةفي والمستقبلية، 

وبدون قيد أو شرط جميع أو أي مصلحة قد  أن تقبل بشكل نهائي  يجب عليها    ، 2.1للفقرة    وفقاً ي حق ممنوح  الواجبة ألممارسة  العند    )ب(
جميع أو أي مصلحة قد تكون لدى    علىأو الطعن    معارضةلها  ال يجوز    ،وبناًء على ذلك  ،عقد اإليجارفي أصول    الوصيتكون لدى  

 و ؛بأي طريقة الوصي

حارس أو مصفي أو    إداري،أو أي    قامت هيإذا    (ثانياً )( أو  التعهدات)   2إقرار أو تعهد في هذه الفقرة  أي    قامت بخرق إذا    (أوالً )  )ج(
الحالية والمستقبلية،   في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته،حقوق الوصي  من    بمعارضة أو الطعن على أي  لديهاقضائي  

في الملكية، وحقوقه، وملكيته، حقوق الوصي  إذا لم يكن بيع وشراء أي من    (ثالثاً )أو    ؛وبموجبهااإليجار  عقد  أصول  وبالنسبة إلى  في  
في وبالنسبة إلى أي جزء من أصول عقد اإليجار، وبموجبها ليس )أو ُيزعم أنه ليس( ساري  الحالية والمستقبلية،    ومستحقاته واستحقاقاته،

المفعول في أي والية قضائية ألي سبب من األسباب، فإنه يجب على الشركة )كالتزام مستقل، وقابل للتعددية وقابل للتنفيذ بشكل منفصل( 
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للشهادات ذات الصلة، وبالتالي، المبلغ المستحق الدفع بموجب أي مطالبة    بتعويض الوصي بالكامل، في ]*[ لغرض االسترداد بالكامل
 تعويض من هذا القبيل سوف يساوي سعر التنفيذ ذو الصلة. 

طعن فيما يتعلق بالحقوق، أو    لمعارضة سواء كنتيجة    ، الصكألحكام هذا    وفقاً   التنفيذبأنه إذا لم يتم دفع سعر    وتضمنتتعهد الشركة    2.3
 ، أو أي منها  ،وبالنسبة لها وبموجبها  اإليجار المتبقيةعقد  أصول    في   الوصي  يمتلكهاالتي قد  واالستحقاقات  والمستحقات  وحقوق الملكية،  

الشركة )كالتزام مستقلف  ، أو ألي سبب آخر بال  للتعددية،وقابل    ،يتعين على  الوصي  للتنفيذ بشكل منفصل( تعويض  كامل لغرض وقابل 
بالكامل للشهادات   بناًء على ذلك  المستحقةاالسترداد  القبيل سوف يساوي    ، و  المستحق بموجب أي مطالبة تعويض من هذا  المبلغ  فإن 

 . التنفيذسعر 

إليها في    2.4 المشار  المبالغ  دفع هذه  نقل    ،2.3  الفقرةبعد  الملكية، والمستحقات  سيتم  قد يمتلكها الحقوق، وحقوق  التي  واالستحقاقات 
 . إلى الشركة  في أصول عقد اإليجار المتبقية وبالنسبة لها وبموجبها،  ،الوصي

 ممارسة ال .3

 على النحو التالي:  2.1يجوز ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة  3.1

 التنفيذ( بتسليم إشعار  قرار االئتمانإل  وفقاً ونيابة عنه    الوصي)الذي يتصرف باسم    المفوضيقوم    ،2.1في حالة الفقرة )أ( من الفقرة    )أ(
 و  ؛(التنفيذ)الذي قد يكون تاريخ إشعار  التنفيذسعر  لتاريخ استحقاق الدفع فيه إلى الشركة يحدد 

 . المقرر الفسخقبل تاريخ يوم عمل  [*في ]إلى الشركة إشعار التنفيذ بتسليم  الوصييقوم  ،2.1 الفقرةفي حالة الفقرة )ب( من  )ب(

عن طريق التحويل البنكي   الوصيإلى  سعر التنفيذ  إنها ستدفع  ب  ،3.1للفقرة    وفقاً بعد ممارسة حق    ،تتعهد الشركة بشكل ال رجعة فيه  3.2
ي ضرائب مستحقة الدفع )إن وجدت أل  اً مساوي  اً مبلغ  باإلضافة إلى)  مقاصةوبدون    ،األموال القابلة للتحويل بحرية  ،[ وفي نفس اليوم*في ]

المعاملبمثل هذا  وحسب االقتضاء( فيما يتعلق   الصلة    المقرر  الفسخأو تاريخ  الفسخ  حدث    استحقاقفي تاريخ    ةالبيع( في حساب  ذي 
 . "(تاريخ االستحقاق)حسب االقتضاء( )مثل هذا التاريخ هو "

مبلغًا مساويًا ألي المعمول به )باإلضافة إلى    التنفيذمع مراعاة دفع سعر  و   ،(التعهدات)  2  الفقرةبعد ممارسة الحقوق الموضحة في    3.3
يجب    ،( أدناهالمدفوعات)  6  والفقرةأعاله    3.2للفقرة    وفقاً ضرائب مستحقة الدفع )إن وجدت وحسب االقتضاء( فيما يتعلق بمثل هذا البيع(  

بيع   يتم  الوصي  جميع  أن  واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وملكيته،  وحقوقه،  الملكية،  والمستقبلية،    في  اإليجار   الحالية  عقد  أصول  في 
 الوصي. بين الشركة و  بموجب تنفيذ اتفاقية البيعوبالنسبة لها وبموجبها إلى الشركة 

 الشركة   وإقراراتتعهدات  .4

إ  4.1 الفور  على  عليها  يتعين  بأنه  التالي  النحو  على  هذا  بموجب  الشركة  حدث    الوصي و   المفوضار  شعتتعهد  بأي    فسخ كتابًيا 
 . ذت لتصحيح ذلك( فور علمها بوقوعهالتي اتخ ،إن وجدت ،)والخطوات

لفترات السماح   وفقاً   ،الشروط وأن حدوثهاعلى أن أحداث الشركة المنطبقة عليها موضحة بالكامل في  بموجبه  تقر الشركة وتوافق    4.2
 . تالمعامالووثائق  ألغراض الشروط  فسخسيشكل حدث  ،اوالشروط الواردة فيه

 التعهد السلبي  .5

 بشأن المعاملة ذات الصلة[   طراف]يتم االتفاق عليها بين األ
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 المدفوعات  .6

الفقرة    6.1 اتفاقية بيع دون أي   ،6.3باستثناء ما هو منصوص عليه في  يجب أن تتم جميع مدفوعات الشركة بموجب هذا العقد وأي 
وفي حالة وجود   ،من أي نوعمقابلة حساب الضريبة ما لم يطلب القانون ذلك وبدون إجراء مقاصة أو مطالبة في أو على  اقتطاعخصم أو 

سيكون التي  المبالغصافي ل  الوصيبدفع جميع المبالغ اإلضافية التي ستؤدي إلى استالم أن تقوم الشركة يجب على  ،اقتطاعأي خصم أو  
أو ألشخاص آخرين   بأن تدفع للوصيوبالتالي تتعهد الشركة    االقتطاعتم استالمها من قبل الوصي إذا لم يتم إجراء هذا الخصم أو  قد  

 .هناعند الطلب وبالطريقة والعملة المحددة غ اإلضافية فورًا هذه المبال الوصي  الذي قد يوجه بهم

لما    وفقاً )   وستكون وستكون التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة للشركة    تكون   الصك السداد بموجب هذا  الشركة بالتزامات    6.2
أعاله( مرتبة   عليه  األخرى    مع  بالتسايهو منصوص  االلتزامات  المستحقة  كل  المضمونة  للشركة  للرقابة غير  الخاضعة  الحالية    ،وغير 

 .بقدر ما تسمح به القوانين المعمول بها المتعلقة بحقوق الدائنين تكون فقط ،في حالة اإلعسار ،ولكن ،يةالمستقبلو 

إلى الحد الذي يوجد به أي مبالغ  و   ،(مانيةالعائدات من األصول االئتتطبيق  )  6.2ولكن مع مراعاة الشرط   6.1على الرغم من الفقرة    6.3
المستحق على الشركة فيما    التنفيذسعر  يمكن تعويض المبلغ الكامل لهذه المبالغ مقابل جزء من  ف  ،رسوم الخدمة مستحقة وغير مدفوعة

 .الصكيتعلق بهذه المبالغ عند ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذا 

 التأكيدات والضمانات  .7

 : أنفي تاريخ هذا العقد  المفوضالشركة وتضمن لكل من الوصي و  تؤكد

 و  ؛وتنفيذها سندالين للدخول في التزاماتها بموجب هذا الالزم والصالحيةالسلطة   الشركة تمتلك )أ(

 : سندالوالمستندات األخرى المطلوب تنفيذها بموجب هذا وأداؤه   الصك هذا  إبرام )ب(

 و  ؛حسب األصول من خالل جميع اإلجراءات الالزمةوتم التفويض بها تقع ضمن صالحيات الشركة  ( أوالً )  

 : مع ال تتعارض (ثانياً )  

 ؛أو أمر أو تصريح أو أي قيود أخرى ملزمة للشركة أو أي من ممتلكات وأصول الشركة ،أو مرسوم ،أو الئحة ،أي قانون معمول به )أ(

 أو ؛وثائقها الدستورية )ب(

أي  على الشركة أو على    اً ملزميكون  أو تعهد أو صك آخر تكون الشركة طرًفا فيه أو    ، أو سند أو عقدعقاري،  أو رهن    ،أي اتفاقية  )ج(
 . بها والمستندات ذات الصلة سندالبموجب هذا  من ممتلكات وأصول الشركة مما يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها

 التعويض  .8

وكل    المفوضو   ، الوصيبعد الضرائب(  ما  )على أساس    وتبرئ ذمة  وتؤمنوتعوض    ،يتعين على الشركة عند الطلب أن تسدد بالكامل  8.1
 والمساهمين والممثلين المعينين  ،والمسؤولين ،والمستلمين ، والمعينين ،يننيمن مديريهم المع

والخسائر والتكاليف )باستثناء أي تكاليف الفرصة البديلة    والمطلوباتأي وجميع االلتزامات  "( ضد  األشخاص المعوضون حسب األصول )"
ضرار، واأل  ،( الصكالقانونية المتكبدة فيما يتعلق بأي إنفاذ لهذا  والمصاريف  والرسوم )بما في ذلك الرسوم    ،والنفقات  ،أو تكاليف التمويل(

وطبيعة    ،والمطالب نوع  أي  من  واألحكام  أو  الواإلجراءات  على  يمفروضة  أو  التي  ضدتكبدها  المعوضين   المؤكدة  األشخاص  من  أي 
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ا الجسيم أو التقصير عن أو فيما يتعلق بأي فشل من جانب الشركة في االمتثال ألي من التزاماتها بموجب هذا العقد أو إهماله  ةالناشئ
 . "(التعويضية ماتااللتزاأو االحتيال )"المتعمد 

العناية واالجتهاد المطلوبين في دوره   تقديمالشخص المعوض في    يفشل  عندما  ، من شأنه  8.1في الفقرة    شيءال يوجد    8.2 درجة من 
فيما    وذلكبموجب أي قاعدة قانونية    يلتزم بهاوالتي  هذا الشخص المعوض من أو ضد أي مسؤولية  مثل  يعفي أو يعوض    ما   ،المنطبق

 .فيه فيما يتعلق بواجباته والتزاماتهأو تقصير متعمد قد يكون مذنبا  ،أو إهمال جسيم ،يتعلق بأي احتيال

نتيجة ألي شخص الذي نتيجته يكون  بأي واقعة أو شرط معروف لها و   فوراً ار كل شخص معوض  شعبإأن تقوم  الشركة    يجب على  8.3
 . 8.1وتعويضه بموجب الفقرة  الحق في الدفع لهمعوض 

الفقرة    دفع عمالً العلى كل شخص معوض يطالب بيجب    8.4 المذكورة أعاله من هذه  للشركة حسابًا التعويض)  8باألحكام  ( أن يقدم 
 . لظروف التي تكبدت فيها هذه االلتزامات التعويضيةبابالمبلغ المطلوب مع بيان مصاحب كتابًيا مكتوبًا 

أم    الصككان طرًفا في هذا  تكون قابلة للتنفيذ، من قبل كل شخص معوض )سواء  و   ،صراحة لصالح   8هذه الفقرة  يتم وضع أحكام    8.5
 . من اإلنهاءهذا الصك ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ ال( 

 العملة تعويض .9

"(، أو أي أمر، أو حكم أو قرار تم منحه أو تم إصداره فيما مبلغ)"هذا الصك  إذا تم تحويل أي مبلغ مستحق من الشركة بموجب    9.1
 "( لغرض: الثانية  العملةالمبلغ إلى عملة أخرى )""( التي يدفع فيها هذا العملة األولىيتعلق بمبلغ، من العملة )"

 أو  ؛أو إثبات ضد الشركة  مطالبةتقديم أو رفع  )أ(

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

كل   تعويض  الطلب،  عند  وفورًا  مستقل،  كالتزام  الشركة  على  مستحقاً يجب  المبلغ  هذا  يكون  معوض  فعلية    شخص  تكلفة  أي  مقابل  له 
 )أ( خسارة أو االلتزام الناشئ عن أو نتيجة التحويل بما في ذلك أي تعارض بين )باستثناء تكاليف الفرصة البديلة أو تكاليف التمويل(، أو ال

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

أي حق قد يكون لها في أي والية قضائية في دفع أي مبلغ بموجب هذا الصك بعملة أو وحدة عملة غير تلك    تتنازل الشركة عن  9.2
 التي يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع. 

( صراحة لصالح كل شخص معوض )سواء كان طرًفا في هذا الصك أم ال( وتكون تعويض العملة)  9يتم وضع أحكام هذه الفقرة    9.3
 نافذة من قبله، ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذا الصك من اإلنهاء.

 شعارات اإل .10

يجب تقديم جميع اإلشعارات أو المراسالت األخرى بموجب هذا الصك أو فيما يتعلق به كتابيًا أو بالفاكس باللغة اإلنجليزية، وأي إشعار 
 : إذا من هذا القبيل سيعتبر قد تم تسليمه

 ؛تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم )أ(

 و ؛ تم إرساله بالبريد المسجل، بعد ]*[ أيام عمل من اإلرسال )ب(
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 تم إرساله بالفاكس، عندما يتلقى المرسل تقرير إرسال يوضح اإلرسال الناجح للرسالة بالفاكس. )ج(

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

 فيما يلي عنوان ورقم الفاكس لكل طرف لجميع اإلشعارات بموجب هذا الصك أو فيما يتعلق به:

 )أواًل( في حالة الشركة: 

 ]الشركة[ 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 )ثانيًا( في حالة الوصي:

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 مع نسخة للمفوض على:

[*] 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

الشركة للوصي  أو إلى عنوان أو رقم فاكس آخر أو الموجه لعناية أي شخص أو دائرة أخرى والذي قد يخطر به من وقت آلخر من قبل  
عن طريق إشعار خطي ال يقل عن ]*[ يوم عمل وفقًا ألحكام هذه    من قبل الوصي إلى الشركة والمفوض، عند االقتضاء،  و أ  والمفوض

" فيما يتعلق بأي مكان اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل  يوم العمل(، سوف يعني "اإلشعارات)  10الفقرة، وفي هذه الفقرة  
 العام في مكان المرسل إليه. 

 التكاليف والمصروفاتو  ،الضرائب .11

تدفع أن  الشركة  على  مستحقة،  يجب  تصبح  أن  الرسوم  فور  ذلك  في  )بما  بها  المعمول  والنفقات  والتكاليف  والرسوم  الضرائب  جميع   ،
أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو أداء، أو تعديل أو إعفاء، أو  القانونية( التي يتم إثباتها وتكبدها بشكل صحيح فيما يتعلق بتنفيذ،  

 . بيع يةأو أي اتفاقفي هذا الصك  إنهاء أو إنفاذ هذه االتفاقية أو خالف ذلك

 الصكإيداع  .12

تقر الشركة بموجب هذا بحق كل حامل شهادة في الحصول على نسخة  ويكون في حوزته، و   المفوضمع    الصك نسخة من هذا    يجب إيداع
 . الصكمن هذا 
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 الصك  مزايا .13

  حاملي لصالح    الصك الذي يحمل منفعة هذا    المفوضلصالح كل من الوصي و   كصك  لو الصك ساري المفعهذا    يجب أن يكون   13.1
 . الشهادات من وقت آلخر

العمل)  9( والفقرة  التعويض)  8  بالفقرتيندون اإلخالل    13.2 الوصي و   الصكهذا    يعوديجب أن    ،(ةتعويض    المفوضلصالح كل من 
 . ضد الشركة الصكهذا   إنفاذمنفردًا ويحق لكل منهما   ، خلف الحق لهم(هم )وأي وخلف

 . أو أي اتفاقية بيع الصكوالتزاماتها بموجب هذا نقل جميع أو أي من حقوقها، واستحقاقتها ال يحق للشركة التنازل عن أو  13.3

 إستقاللية البنود  .14

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

 أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك.

 . ممارسة الحقوق 15

بالفقرة    تأخرإذا    15.1 يتعلق  فيما  أو،  المفوض  أو  والفقرة  التعويض)  8الوصي  العملة)  9(  تأخر  تعويض  في  (  معوض  شخص  أي 
 ممارسة أو فشل في ممارسة أي حق، أو سبل انتصاف بموجب هذا الصك، فإن ذلك لن: 

 أو ؛على هذا الحق أو سبل االنتصاف يؤثر سلباً  )أ(

  عن هذا الحق أو سبل االنتصاف.يعمل على أنه أو يؤخذ على أنه تنازالً  )ب(

لن تمنع الممارسة الفردية، أو الجزئية، أو المعيبة ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف الوصي أو المفوض أو، فيما يتعلق    15.2
 (، أي شخص معوض من ممارسة هذا الحق أو سبل االنتصاف في المستقبل.تعويض العملة) 9( والفقرة التعويض) 8بالفقرة 

(، أي شخص معوض بموجب هذا  تعويض العملة)  9( والفقرة  التعويض)  8أو، فيما يتعلق بالفقرة  تعتبر حقوق الوصي أو المفوض    15.3
القانون أو بموجب وثائق أخرى، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من وقت بموجب  الصك تراكمية وليست حصرية ألي حقوق منصوص عليها  

بالفق أو، فيما يتعلق  المفوض  العملة)  9( والفقرة  التعويض)  8رة  آلخر وبقدر ما يراه كل من الوصي أو  (، أي شخص معوض تعويض 
 حسب االقتضاء. ، مناسباً 

 الحالةالتغيير في  .16

طريق سم أو التغيير عن  مة بصرف النظر عن أي تغيير في اإلسارية وُملز    الصك تظل حقوق الوصي والمفوض بموجب هذا  يجب أن  
   المفوض.أو غير ذلك من األمور التي يمكن إجراؤها في دستور الوصي أو  الدمج، أو إعادة اإلعمار، أو إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة  

 إنفاذ الحقوق  .17

باسم   الصكلديه القدرة على إنفاذ أحكام هذا    المفوض  أن  ،الصكالخاصة بموجب هذا    المفوضعلى الرغم من حقوق    ،تقر الشركة بأنه
 إقرار االئتمان بموجب توكيل ال رجعة فيه في  وذلك  ((  التعويض)  8)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفقرة    ونيابة عنهالوصي  

 . وثائق المعامالتاسترداد المبالغ المستحقة لحاملي الشهادات بموجب  ،من بين أمور أخرى  ، من أجل المفوضلصالح   الوصي الذي قدمه  
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 تعديالت ال .18

، ولن يكون أي تعديل، أو تغيير أو  الشركة والوصي والمفوضأو تغييره أو إنهاؤه إال بموافقة كتابية مسبقة من    هذا الصك،ال يمكن تعديل  
 . من قبل الشركةإنهاء ألي حكم من أحكام هذا الصك ساريًا ما لم يكن كتابيًا وموقعًا 

 1999 لسنةعقود )حقوق األطراف الثالثة( قانون ال .19

بموجب قانون العقود )حقوق األطراف   الصكال يحق ألي شخص ليس طرًفا في هذا    ،وكل شخص معوض  المفوضو   ،الوصيبخالف  
أياً   1999  لسنةالثالثة(   ينفذ  التي تكون إال أن هذا    ،الصكمن شروط هذا    أن  ال يؤثر على أي حق أو سبل االنتصاف لطرف ثالث 

 موجودة أو متاحة بصرف النظر عن هذا القانون. 

 اإلسالمية  االمتثال للشريعة .20

 و ؛توافق الشركة على أنها قد وافقت على طبيعة أن هذا االتفاق يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 20.1

مع مبادئ الشريعة أو ال يتوافق  مخالف للغاية  ال يجوز لها المطالبة بأن أًيا من التزاماتها بموجب هذا الصك )أو أي شرط فيه(  أنه    )أ(
 ؛اإلسالمية

الشريعة أنه    )ب( مبادئ  مع  يتوافق  ال  االتفاق  هذا  بأن  للطعن  منتدى  أي  في  إجراءات  أي  رفع  أو  خطوات  أي  اتخاذ  لها  يجوز  ال 
 و ؛اإلسالمية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لن يتم التقليل من أي من التزاماتها بموجب هذا الصك، أو إلغائها، أو إضعافها، أو إبطالها، أو   )ج(
، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر أو حكم من أي محكمة أو محكمة خاصة أو هيئة أخرى،  نتيجةتأثرها سلبًا بأي شكل من األشكال بأي  

 الصك ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.أن هذا ب

 . القانون الحاكم واالختصاص القضائي  21

يخضع هذا الصك )بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا الصك،    21.1
 .للقانون اإلنجليزي وفقًا ويتم تفسيرها 

أي نزاع، أو مطالبة، أو اختالف أو خالف ينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط بهذا الصك )بما في ذلك أي فإن ،  21.3لفقرة ا مع مراعاة 21.2
غير  التزامات  بأي  يتعلق  نزاع  أي  أو  أو عواقب بطالنه  إنهائه،  أو  أو خرقه  أدائه،  أو  تفسيره،  أو  صحته،  أو  يتعلق بوجوده،  فيما  نزاع 

"( يجب إحالته إلى ويحل في نهاية المطاف عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بـ  نزاعمرتبطة به( )"تعاقدية ناشئة عنه أو  
 ، ولهذه األغراض:  21.2"(، أي القواعد )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر( المدرجة بالرجوع إلى الفقرة القواعد]*[ )"

 ؛ يكون مكان التحكيم هو ]*[ )أ(

ناك ]ثالثة[ محكمين، يكون كل منهم محايدًا في التحكيم، وليس له أي صلة بأي طرف فيه، ويكون محاميًا ذو خبرة  يجب أن يكون ه  )ب(
 و ؛في معامالت األوراق المالية الدولية

 اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية. )ج(

يجوز للوصي أو المفوض، كبديل لذلك، أن يختار بشكل ال رجعة فيه أن يتم االستماع إلى النزاع من قبل محكمة قانونية وال يتم   21.3
اتخاذ القرار فيه عن طريق التحكيم، ويجب على الوصي أو المفوض إجراء عملية االختيار قبل بدء التحكيم أو عن طريق تقديم إشعارًا 
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صدار والشركة خالل ]*[ أيام من استالم الوثيقة التي بموجبها يبدأ الوصي والشركة التحكيم، وفي حالة إجراء عملية  كتابيًا إلى جهة اإل
 . 21.4 بنداالختيار، سيتم عندئذ البت في النزاع وفقًا لل

 ، فإنه يجب تطبيق األحكام التالية: 21.3مع مراعاة إجراء عملية االختيار بموجب الفقرة  21.4

الفقرة  مع    )أ( في تسوية أي نزاع، وتخضع الشركة للوالية القضائي  )ج( أدناه، يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص    21.4مراعاة 
 ؛القضائية لهذه المحاكم دون سواها

 و  ؛توافق الشركة على أن محاكم ]*[ هي أنسب المحاكم وأكثرها مالءمة لتسوية أي نزاع، وبالتالي، فإنها لن تعارض في خالف ذلك )ب(

الفقرة    )ج( الفقرة    21.4هذه  من  الرغم  وعلى  لذلك،  ونتيجة  فقط،  والمفوض  الوصي  لصالح  أو    21.4هي  للوصي  يجوز  أعاله،  )أ( 
إلى الحد الذي يسمح به القانون، يجوز والية قضائية، و "( في أي محاكم أخرى ذات  اإلجراءاتتعلقة بالنزاع )"المفوض اتخاذ اإلجراءات الم

 للوصي أو المفوض اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الواليات القضائية.

 دون اإلخالل بأي طريقة أخرى للخدمة المسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة، فإن الشركة: 21.5

 و ؛الصك هذابلخدمة العملية فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق  اتعين بشكل ال رجعة فيه ]*[ ليكون وكيله )أ(

 وافق على أن عدم قيام الوكيل بإشعار الشركة بالعملية لن يؤدي إلى إبطال اإلجراءات المعنية. ت )ب(

 . التنازل عن الفائدة 22

أو فيما يتعلق به أو  هذا الصك  توافق الشركة بشكل ال رجعة فيه على أنه لن تكون هناك فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجب  
أو بأي وثيقة معامالت  بهذا الصك  بأي وثيقة معامالت أخرى، وفي حالة تحديد أي فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق  

رف، سواء كان ذلك نتيجة ألي حكم قضائي أو عن طريق إنفاذ أي قانون معمول به أو غير ذلك، فإن هذا الطرف  أخرى من قبل أي ط
عل، يوافق على التنازل عن أي حقوق قد تكون لديه للمطالبة أو الستالم هذه الفوائد ويوافق على أنه إذا تم استالم أي من هذه الفوائد بالف

 ى الفور إلى مؤسسة خيرية مسجلة أو معترف بها رسميًا. فإنه يجب عليه أن يتبرع بها عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 1الجدول 

 التنفيذ نموذج إشعار 

 تاريخ[ال]

 "( الشركةالى: ]*[ )"

 تحية طيبة وبعد، 

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 [ *المستحقة ] االئتمان[ شهادات *]

 

"( الصادرة عن  الشهادات[ )"*[ المستحقة ]*]  االئتمان[ الذي أبرمته الشركة فيما يتعلق بشهادات  *]  في نشير إلى تعهد الشراء المؤرخ   .1
المحدودة] الخاص  الغرض  ذو  )الكيان  )الوصي"  بصفتها[  الوثيقة  "(  إليها  وهي  المعاد   التكميلية،أو    ،المعدلة  ابصيغته المشار  أو 

 ."(تعهد الشراءباسم " ،من وقت آلخر صياغتها
الشراء"وتفسيرها الواردين في  فإن المصطلحات المحددة    ، ما لم يقتض السياق خالف ذلك .2  والتفسيرنفس المعنى    حملسوف ت"  تعهد 

 .عند استخدامها هنا
 .الشراء[ من تعهد 3.1)ب( من الفقرة الصادر عماًل بالفقرة ]الفقرة )أ(/ التنفيذإشعار هو هذا  .3
في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته حقوق الوصي  ونقل جميع    وتحويل،  ،وقبول  ،شراءبموجب هذا  من الشركة    الوصييطلب   .4

في اتفاقية البيع   كما هو محدد بشكل أكثر تحديًدا  وبالنسبة لها وبموجبهااإليجار"  عقد  في "أصول    الحالية والمستقبلية،  واستحقاقاته،
 .لشروط تعهد الشراء وفقاً يبرمها الوصي والشركة س"( التي لبيعاتفاقية ا)"

الضريبة إال إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب عن أو بسبب    اقتطاعهو ]المبلغ[ * ويجب دفعه بالكامل )دون أي خصم أو    التنفيذسعر   .5
في حالة  و   ،من أي نوع مقابلةدون إجراء مقاصة أو مطالبة  ،من تعهد الشراء 6.3باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة و  ،القانون 

كامل المبلغ الذي كان سيتم استالمه في حالة عدم  على    الوصي  يحصليجب دفع مبالغ إضافية حتى    ،اقتطاعوجود أي خصم أو  
قتضاء( فيما يتعلق بهذا مبلغ مساو  ألي ضرائب مستحقة الدفع )إن وجدت وحسب اال  باإلضافة إلى ( )االقتطاعإجراء هذا الخصم أو  

 .لتعهد الشراء  وفقاً [ **      البيع( من قبل الشركة في ] 
كما لو    ،أو تعديل  مع ما يلزم من تبديل  ،هذا  التنفيذ( من تعهد الشراء على إشعار  وتسوية المنازعات  الحاكم القانون  )  21  الفقرةنطبق  ت .6

 .صراحًة في هذه الوثيقة ت ُمدرجةكان

 مع وافر الشكر والتقدير،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 لصالح ونيابة عن

------------------------------------- 

 [  الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]
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 مالحظات: 

 . الوارد في تعهد الشراء التنفيذلتعريف سعر  وفقاً  [ محسوباً *المبلغ في ] يرجى إدراج* 

 . 3.2الذي يجب أن يتوافق مع المتطلبات السارية الموضحة في الفقرة  التنفيذدفع سعر لستحقاق االتاريخ يرجى إدراج ** 

 . )أ( 2.1)أ( من الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة  3.1للفقرة  وفقاً  ممارسةبعد أي وإرساله  التنفيذار شعإ تعبئة المفوضى يجب عل*** 
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 2الجدول 

 نموذج اتفاقية البيع

 

 [*بتاريخ ]

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 البائع بصفتها 

 و

 [ شركةال]

 شركةبصفتها ال

  _________________________ 
 

 اتفاقية البيع

 _________________________ 

 

 

 

 

 بين البائع والشركة[  المناسبقت و الفي   التي سيتم إبرامهانموذج اتفاقية البيع هذا هو  :حوظة]مل
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 وتم إبرامها بين:[ *]  في"( االتفاقيةهذه )" اتفاقية البيعحررت 

 و  ؛"(البائعلحاملي الشهادات )"الوصي و جهة إصدار الشهادات [ بصفتها الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة] (1)

 . "(الشركة[ )"الشركة] (2)

 : مقدمة

لتعهد    )أ( المؤرخوفقًا  قبل[  *]  في  الشراء  من  )"  المقدم  البائع  لصالح  الشراءالشركة  فقد  تعهد  نقل "(،  وقبول  شراء  على  الشركة  وافقت 
وبالنسبة    أصول عقد اإليجار  في الحالية والمستقبلية،     في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته، حقوق البائع  وتحويل جميع  

وبموجبها البائع    لها  ممارسة  على  بناء  البائع  الفقرة  لمن  في  له  الممنوح  الشراء  2.1لحق  هذا  بمثل  للمطالبة  الشراء  تعهد  النقل  و   ، من 
 . والتحويل

الشراء  وفقاً   )ب( الفقرة    ،لتعهد  للبائع في  الممنوح  الحق  الشراء عن طريق إصدار إشعار   2.1تم ممارسة  إشعار [ )"*]  بتاريخ  اً من تعهد 
 ."(التنفيذ 

االتفاقية    )ج( هذه  الطرفان  البائع    وتحويل  ،ونقل  ،بيع  لتنفيذيبرم  واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وحقوقه، وملكيته،  الملكية،  الحالية    في 
 .لشركةإلى احقوق الملكية فيها أصول عقد اإليجار وبموجبها ونقل في وبالنسبة إلى في  والمستقبلية، 

 على النحو التالي: االتفاقوعليه فقد تم 

 التعاريف والتفسير  .1

بالرجوع إلى    المدرجة يكون للمصطلحات المحددة في أو    ،خالف ذلك حسب ما يجيز السياقفي هذه االتفاقية أو    اما لم يتم تحديده  1.1
 وباإلضافة إلى ذلك:  ،"تعهد الشراء" نفس المعنى عند استخدامها في هذه االتفاقية

 ؛ القسم )ب( من المقدمةفي   المحدد لهالمعنى  يحمل" التنفيذإشعار "

 ؛" يعني ]المبلغ[التنفيذ سعر "

 ؛موضح بشكل خاص في جدول هذه االتفاقيةوال عقد اإليجار" تعني المعنى المحدد لهذا المصطلح في  عقد اإليجار أصول "

 و  ؛9.3المعنى المحدد لها في الفقرة  تحمل" اإلجراءات"

 . من المقدمة )أ(القسم المعنى المحدد له في   يحمل" تعهد الشراء"

 . العناوين في هذه االتفاقية هي لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر على تفسيرها 1.2

 الكلمات التي تشير إلى:  ،في هذه االتفاقية 1.3

 المفرد يجب أن تشمل الجمع والعكس صحيح؛  )أ(

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

 األفراد يجب أن تشمل فقط المؤسسات، والشركات وأي شخص آخر على النحو المنصوص عليه أعاله والعكس صحيح. )ج(
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 بيعال .2

 وقبولبموجب هذا بشراء  تقوم الشركة    و  ،يقوم البائع بموجب هذا ببيع ونقل وتحويل  ،التنفيذار  شعلشروط وأحكام تعهد الشراء وإ  وفقاً   2.1
البائع  جميع    وتحويلنقل   واستحقاقاته،حقوق  ومستحقاته  وملكيته،  وحقوقه،  الملكية،  والمستقبلية،    في  اإليجار الحالية  عقد  أصول  في 

فيما يتعلق    نشأ فقط بموجب القانون وليسي)بخالف أي امتياز    أعباءخالية من أي    ولكنعلى أساس "كما هي"  وبالنسبة  لها وبموجبها  
للغرض ومدى مالءمته لالستخدام أو    والمالءمة( )دون أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بالشروط  بائعبأي تقصير في ما يتعلق بال

)باإلضافة إلى مبلغ   التنفيذسعر  بفسيتم استبعاده إلى أقصى حد يسمح به القانون(    ،وإذا كان أي ضمان ضمنًيا بموجب القانون   ،غير ذلك
  قرار باستالمها تم اإلسب االقتضاء( فيما يتعلق بمثل هذا البيع( والتي تم دفعها بالكامل و يساوي أي ضرائب مستحقة الدفع )إن وجدت وح

 . من قبل البائع

والقيام بجميع اإلجراءات واألشياء األخرى التي يتطلبها  الرسمية  باستكمال جميع اإلجراءات    ،الشركة  تكلفة ونفقةعلى    ، يقوم الطرفان  2.2
 .بموجب هذه االتفاقية المتوقعالقانون المعمول به إلكمال وتنفيذ البيع 

لسعر    2.3 الشركة  قبل  من  الكامل  السداد  أن  على  البائع  يشكل  له    التنفيذيوافق  أن  المبالغ   إبراءاً يجب  لجميع  الشركة  قبل  من  جيًدا 
سيتم إبراء ذمتها بشكل ال رجعة فيه ودون  الشركة    بأنهعند هذا الدفع  يوافق أنه  أو التي تكبدتها الشركة إلى البائع و   المدينةأو    ،المستحقة

 .من أي مسؤولية أخرى للبائع قيد أو شرط

صراحة    تقر  2.4 سعر  بالشركة  لشراء    التنفيذأن  عاداًل  سعرًا  يمثل  الصلة  الوصي  جميع  ذي  وملكيته، حقوق  وحقوقه،  الملكية،  في 
 في أصول عقد اإليجار وبالنسبة  لها وبموجبها. الحالية والمستقبلية،  ومستحقاته واستحقاقاته،

 ، عقد اإليجارلبائع في أصول  ل أي مصلحة قد تكون  كل أو  قيد أو شرط    بشكل ال رجعة فيه وبدون أنها تقبل  بتعلن الشركة صراحة    2.5
 .لبائع بأي شكل من األشكاللكل أو أي مصلحة قد تكون  يطعن علىأو   يعارضال يجوز أن  ،وبناًء عليه

 شعارات اإل .3

باللغة اإلنجليزية، وأي إشعار يجب تقديم جميع اإلشعارات أو المراسالت األخرى بموجب هذا االتفاق أو فيما يتعلق به كتابيًا أو بالفاكس  
 من هذا القبيل سيعتبر قد تم تسليمه:

 ؛إذا تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم )أ(

 و  ؛إذا تم إرساله بالبريد المسجل، بعد ]*[ أيام عمل من اإلرسال )ب(

 إذا تم إرساله بالفاكس، عندما يتلقى المرسل تقرير إرسال يوضح اإلرسال الناجح للرسالة بالفاكس. )ج(

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

 لجميع اإلشعارات بموجب هذا الصك أو فيما يتعلق به: للشركة والبائعفيما يلي عنوان ورقم الفاكس 

 )أواًل( في حالة الشركة: 

 ]الشركة[ 

 ]*[ رقم الفاكس:   
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 ]*[  عناية: 

 )ثانيًا( في حالة البائع: 

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[

 ]*[ 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 قبل أي من الطرفين  
يوم  (، سوف يعني "اإلشعارات)  3للطرف اآلخر عن طريق إشعار خطي ال يقل عن ]*[ يوم عمل وفقًا ألحكام هذه الفقرة، وفي هذه الفقرة  

 بأي مكان اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليه. " فيما يتعلق العمل

 الضرائب، والتكاليف والمصروفات  .4

تدفع أن  الشركة  على  الرسوم  يجب  ذلك  في  )بما  بها  المعمول  والنفقات  والتكاليف  والرسوم  الضرائب  جميع  مستحقة،  تصبح  أن  فور   ،
إبراء الذمة أو  بتنفيذ، أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو أداء، أو تعديل، أو إعفاء أو    ةالمتكبدة فيما يتعلق أو المرتبطالقانونية(  

 هذا االتفاق. لأو خالف ذلك إنفاذ 

 استقاللية البنود .5

فإن صالحية    ،غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي والية قضائية  ،أو التزام بموجب هذه االتفاقية  ، إذا كان أي حكم في
تتأثر   نل   ،أو هذا الحكم أو االلتزام في أي والية قضائية أخرى   ،وقابلية إنفاذ األحكام أو االلتزامات المتبقية بموجب هذه االتفاقية  وقانونية

 .ضعف بذلكتأو 

 ممارسة الحقوق  .6

 : لن فإن ذلك ،بموجب هذه االتفاقية سبل انتصافإذا تأخر أحد الطرفين في ممارسة أو فشل في ممارسة أي حق أو  6.1

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

 .االنتصافسبل عن هذا الحق أو  تنازالً  أنه أو يؤخذ على أنهعمل على ي )ب(

ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أي من الطرفين من ممارسة هذا الحق أو   الفردي، أو الجزئي أو المعيب التنفيذمنع ي ال  6.2
 .االنتصاف في المستقبلسبل 

يمكن ممارسة هذه الحقوق من ، و ي حقوق ينص عليها القانون ألتراكمية وليست حصرية  هي  بموجب هذه االتفاقية    الطرفانحقوق    6.3
 .در ما يراه أي من الطرفين مناسباً وبقوقت آلخر 

 2. محدودية الرجوع وعدم االلتماس 7

 توافق الشركة على أنه بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد هنا: 7.1

 
    يتم تحديدها بناًء على الوالية القضائية للكيان ذو الغرض الخاص   2
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  االئتمانية أنه لن يقوم المؤجر أو أي من وكالئه نيابة عنه بدفع أي مبلغ على اإلطالق، إال في حدود توفر األموال لذلك من األصول    )أ(
آخر   أي مبلغ  أو  رسوم  لدفع أي  االتفاق، سواء  أي مبلغ مستحق بموجب هذا  على سداد  رجوع  لن يكون هناك  أنه  على  ويوافق كذلك 

  االئتمانيةهذه االتفاقية، ضد البائع إلى الحد الذي يتم فيه استنفاد األصول    ، أو مطالبة أخرى ناشئة عن أو بناًء علىبموجب، أو أي التزام 
 ؛التي يجب أن يعقبها إطفاء جميع التزامات المؤجر

على البائع بموجب هذه االتفاقية   أنه قبل التاريخ الذي يكون سنة ويومًا واحدًا من التاريخ الذي يتم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة  )ب(
بالكامل، لن يرفع أو ينضم إلى أي شخص آخر في رفع دعاوى اإلفالس أو إعادة التنظيم أو الترتيب أو التصفية أو دعاوى أخرى ضد  

 و ؛البائع بموجب أي قانون إفالس أو قانون مشابه

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

هم، أو مسؤول أو مدير بصفته هذه عن حدوث أي مساهم، أو مسؤول، أو مدير للبائع بصفتهم هذه وأي وكل مسؤولية شخصية لكل مسا
صراحًة عن االلتزام أو التعهد واستبعاده إلى الحد الذي يسمح بموجب هذا  انتهاكات من جانب البائع ألي من هذه الواجبات، ويتم التنازل  

 به القانون. 

الفقرة    7.2 أحكام  مراعاة  بها  6.3مع  اإلخالل  ودون  الشراء  تعهد  يحق  ،  من  أو    للشركةال  المقاصة  في  حق  أي  ممارسة  أو  المطالبة 
  ا أو المطالبة بأي امتياز أو حقوق أخرى على أي ممتلكات في حيازته  البائعلدى    االمطالبة المقابلة فيما يتعلق بأي مسؤولية مستحقة له

 . البائعنيابة عن 

  اإلسالمية  . االمتثال للشريعة8

 و ؛يوافق كل من البائع والشركة على أنه قد وافق على طبيعة أن هذا االتفاق يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 8.1

الشريعة   )أ( للغاية أو ال يتوافق مع مبادئ  فيها( مخالف  االتفاقية )أو أي شرط  التزاماته بموجب هذه  أًيا من  له المطالبة بأن  ال يجوز 
 ؛اإلسالمية

 و ؛ه اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةال يجوز ل )ب(

 إلى الحد الذي يسمح به القانون، ال يجوز التقليل من أي من التزاماته بموجب هذه االتفاقية، أو إلغائها، أو إضعافها، أو إبطالها، أو  )ج(
، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر، أو حكم من أي محكمة أو محكمة خاصة أو هيئة أخرى، نتيجةشكل من األشكال بأي  تأثرها سلبًا بأي  

 أن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 3. القانون الحاكم واالختصاص القضائي  9

 لقوانين ]*[.وفقًا تخضع هذه االتفاقية ويتم تفسيرها  9.1

، توافق الشركة لصالح البائع على أن يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص القضائي في تسوية أي نزاعات قد  9.3للفقرة  وفقًا    9.2
 تنشأ عن هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها. 

 
قانون اإلنجليزي هو ملحوظة: يعد اختيار القانون الواجب التطبيق أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة وجود نزاع تعاقدي ناشئ. يظل ال   3

فاقية التعهد الشراء وتعهد البيع يتم  المعيار إلصدار الصكوك بينما بالنسبة لصكوك اإلجارة ، فإن القانون الناظم التفاقية البيع والشراء وعقد اإلجارة واتفاقية البيع وات
 .تحديد ذلك بالرجوع إلى موقع )بلد( األصول المؤجرة
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البائع فقط، ونتيجة ل  9.2الفقرة    9.3 الفقرة  هي لصالح  المتعلقة بالنزاع    9.2ذلك، وعلى الرغم من  للبائع اتخاذ اإلجراءات  أعاله، يجوز 
"( في أي محاكم أخرى ذات والية قضائية، وإلى الحد الذي يسمح به القانون، يجوز للبائع اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد  اإلجراءات)"

 من الواليات القضائية. 

  في التاريخ المذكور في بدايتها. وبما ذكر حررت هذه االتفاقية
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 اتفاقية البيع جدول 

 اإليجار عقد أصول 

 [اإليجارعقد إدراج تفاصيل أصول   يرجى]
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 الموقعون 

 بيع عقد ال

 

 البائع 

 البائعوبصفته الشهادات الوصي لحاملي   بصفته ،[الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 : من قبل

 

 الشركة 

 [ الشركة]

 من قبل: 
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 التوقيعات 

 شراء تعهد ال

 

 (      سند تنفيذه كتم 

 (      [ شركةال] من قبل

 (      بالنيابة عن

 (     تلك الشركة  بتفويض من

 (      في حضور: 

 

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

 .............................................................. .سم:اإل

 ............................................................عنوان:ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة التوقيعات على تعهد الشراء


