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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 ]*[

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[  
 بصفتها المشتري 

 و
 ]الشركة[ 

 بصفتها البائع 
]*[ 

 شهادات االئتمان المستحقة ]*[
 _________________________ 

 اتفاقية البيع والشـراء
_________________________ 

 

 إخالء المسؤولية 
 تتضمن مستندات صكوك اإلجارة ما يلي:

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

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

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

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

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

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

 .وأحكام هذه المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي

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

قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات السوق، في صياغة نماذج المستندات الموحدة لصكوك اإلجارة للسوق المالية   ت الصلة  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذا 
 اإلسالمية الدولية في تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات. 
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 "( في ]*[، بين:اإلتفاقية)"  هتم إبرام اتفاقية البيع والشراء هذ

المحدودة] (1) الخاص  الغرض  ذو  لحاملي  الكيان  الشهادات والوصي  إصدار  )"[ بصفتها جهة  المشتري الوصيالشهادات  "( وبصفتها 
 و ؛"(المشتري )بصفته "

 ."(البائع[ )بصفتها بائعًا، "الشركة] (2)

 مقدمة: 

"( في تاريخ اإلغالق )على النحو المحدد أدناه(، وسيتم الشهاداتفي حين يقترح الوصي إصدار ]*[ شهادات ائتمان مستحقة ]*[ )" )أ(
إقرار االئتم الشهادات بموجب  )"إنشاء هذه  المؤرخ في تاريخ اإلغالق  االئتمانان  المفوض إقرار  الوصي، والشركة و ]*[ بصفته  "( بين 

األخرى )كما هو محدد   االئتمانية"(، وستمثل كل شهادة حصة ملكية غير مقسمة في أصول عقد اإليجار األساسية واألصول  المفوض)"
 .في إقرار االئتمان(

ونقل ملكية البائع ]مصالح وحقوق الملكية والمزايا وفي حين يرغب البائع في البيع والنقل والتحويل، ويرغب المشتري في شراء وقبول    )ب(
  الخاضعة ، وإن أمكن، األصول اإلضافية من البائع وفقًا لألحكام و هاوبموجب  وبالنسبة لألصول،  1واالستحقاقات ، الحالية والمستقبلية ، في [ 

 . روط المنصوص عليها في هذه االتفاقيةللش

 وعليه فقد تم االتفاق على ما يلي:

 التعاريف والتفسير  .1

 في هذه االتفاقية )بما في ذلك المقدمة(:  1.1

اإلضافية" التكميلية ذات  " تعني، إن أمكن، كل األصول الموضحة على أنها "أصول إضافية" في الجدول الملحق باتفاقية الشراء  األصول 
 ؛ الصلة

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

 ؛ من المقدمة )أ(  القسمفي  المحدد لهاالمعنى  تحمل" الشهادات"

 ؛" يعني تاريخ هذه االتفاقيةتاريخ اإلغالق"

 ؛[*" تعني ]الشركة"

 ؛ 5.1الفقرة " وتحمل المعنى المحدد لها في االلتزامات التعويضية"

 ؛5.1" وتحمل المعنى المحدد لهم في الفقرة األشخاص المعوضون "

ويتم الشروط" االئتمان،  إلقرار  وفقًا  آلخر  وقت  من  تعديلها  يجوز  والتي  االئتمان،  إقرار  في  المجدولة  الشهادات  وشروط  أحكام  وتعني   "
 ؛ تفسير اإلشارات إلى شرط معين وفقًا لذلك

 
. ويهدف ذلك إلى توفير  ملحوظة: قد تم استخدام عبارة "مصلحة الملكية ، والحقوق ، والملكية ، والمزايا واالستحقاقات" في مجموعة نماذج مستندات صكوك اإلجارة  1

مستندات   نموذج  استخدام  يمكن  بحيث  المحلي  المرونة  المستشار  استشارة  ستكون   ، ذلك  ومع  العام.  القانون  وسلطات  المدني  القانون  من  كل  في  اإلجارة  صكوك 
ن النظر في كل والية  مطلوبة على أساس معاملة محددة لضمان نقل الحق القانوني الصحيح إلى المشتري في الوالية القضائية ذات الصلة. وسيتطلب األمر مزيًدا م

" وما إذا كان هناك تمييز وتفريق بين الملكية القانونية والملكية النفعية. تنطبق هذه المالحظة على كل  ائتمانفيما إذا كان هناك مفهوم معترف به لـ "  قضائية محددة
 .إشارة إلى هذه العبارة في مجموعة مستندات نموذج صكوك اإلجارة
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 ؛ ويحمل المعنى المحدد له في القسم )أ( من المقدمة" إقرار االئتمان"

 ؛ " ويحمل المعنى المحدد له في القسم )أ( من المقدمةالمفوض"

" ُيقصد به أي نزاع، أو مطالبة، أو اختالف، أو خالف ينشأ عن أو يتعلق بأي عالقة بهذه االتفاقية أو له صلة بها )بما في ذلك  النزاع"
، أو صحتها، أو تفسيرها، أو أدائها، أو خرقها، أو إنهائها، أو عواقب بطالنها و أي نزاع يتعلق بأي التزامات  أي نزاع فيما يتعلق بوجودها

 ؛غير تعاقدية ناشئة عنها أو مرتبطة بها(

ر  " يعني أي رهن عقاري، أو رسوم، أو رهن حيازي، أو امتياز، أو صك ائتمان، أو فائدة ضمان أو عبء أو ترتيب تفضيلي آخالعبء"
 ؛ الذي يكون له أثر في تكوين فائدة ضمان سواء كان ساريًا في تاريخ إصدار الشهادات أو بعد ذلك

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

 ؛في هذه االتفاقية " يعني طرفاً الطرف"

 ؛ 18.3في الفقرة  المحدد لهاالمعنى  وتحمل" اإلجراءات"
 ؛ [*يعني ]" سعر الشراء" 2

 ؛ 6.1في الفقرة وتحمل المعنى المحدد لها " العملة الثانية"

 ؛ 6.1في الفقرة ويحمل المعنى المحدد له " المبلغ"

 و ؛(التكميلية شراءالنموذج اتفاقية ) 2في الجدول  الموضح بشكل أساسي في النموذج  اإلتفاق" تعني تكميليةالشراء الاتفاقية "

ضريبة، أو جباية، أو رسوم، أو فرض، أو أي رسوم أخرى، أو اقتطاع ذو طبيعة مماثلة )بما في ذلك أي غرامة أو  " تعني أي  الضريبة"
 و ؛ مبالغ أخرى مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي فشل في الدفع أو أي تأخير في دفع أي ٍّ من ذلك(

 إلى:، ما لم تظهر نية لخالف ذلك، تكون اإلشارة ه االتفاقيةفي هذ 1.2

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

 " ويشمل: الشخص" )ب(

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

 ؛ ( خلفه ومن تنتقل إليهم حقوقهثانياً )

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

  ؛ند، أو فقرة أو جدول في هذه االتفاقيةالبند، أو الفقرة أو الجدول هو إشارة إلى ب )د(

 
 مبلغ كل احتياطي المصاريف المستحق الدفع بموجب اتفاقية وكالة الخدمة  يجب أن يكون هذا مبلغًا مساويًا لمبلغ اإصدار ناقصاً    2
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أو  هذه  أو أي وثيقة أخرى، هي إشارة إلى وثيقة المعاملة    ،من هذا القبيل  معاملة  وثيقة  ألي"  حكم" أو أي "وثيقةأي وثيقة معاملة أو "  )هـ(
 ؛ خرآلحكم بصيغته المعدلة، أو المستحدثة، أو التكميلية، أو الموسعة، أو المستبدلة أو المعاد صياغتها من من وقت  الخرى أو  األوثيقة  ال
 و

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

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

 تشير إلى: الكلمات التي في هذا اإلتفاقية،  1.4

 ؛ الجمع والعكس صحيحيجب أن تشمل المفرد  )أ(

 و  ؛الجنس اآلخرشمل تيجب أن الجنس الواحد  )ب(

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

الواردة في هذا    1.5 المعاني  الشروط أو خالف ذلك المحددة في هذا االتفاق نفس  أو  إقرار االئتمان  المحددة في  يكون لإلصطالحات 
 . االتفاق، باستثناء الحاالت التي يقتضي السياق فيها خالف ذلك

إلشارات إلى المبلغ المستحق فيما يتعلق بالشهادات شاملة أي مبالغ يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع بموجب  تعتبر جميع ا  1.6
 .الشهادات

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

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

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

 بيع وشراء األصول  .2

وشروط    وفقاً   2.1 البائع  ألحكام  يقوم  االتفاقية،  و بموجبه  هذه  جميع  ببيع  وتحويل  ومستحقاته نقل  وحقوقه  الملكية،  في  البائع  حقوق 
والمستقبلية، الحالية  وبموجبها    واستحقاقاته  لألصول  وبالنسبة  المشتري،  في  بموجبه  ويقوم  إلى  وقبولالمشتري  من    والتحويلالنقل    بشراء 

 .عر الشراء، في كل حالة، في تاريخ اإلغالقسفي مقابل أن يدفع المشتري  البائع،

)بما في ذلك أي ضرائب سارية( للقيمة في تاريخ   صافية[ بأموال متاحة  *لبائع في ] إلى االشراء    سعريجب على المشتري أن يدفع    2.2
 .في وبالنسبة لألصول وبموجبهاحقوق البائع في الملكية، وحقوقه ومستحقاته واستحقاقاته الحالية والمستقبلية، جميع اإلغالق لشراء 

حقوق البائع في الملكية، وحقوقه    وتحويلبالقدر الذي يكون فيه بيع ونقل  و أدناه،    4.2باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة   3 3.2
ساري المفعول   غير (  األصول  بيع وشراء)  2  الفقرة  هلهذ  وفقاً   في وبالنسبة لألصول وبموجبهاومستحقاته واستحقاقاته الحالية والمستقبلية،  

 
ي إلى اسم المشتري وبعض  ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية القضائية المحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملكية / سند الملكية القانون  3

 تتطلب ذلك.الواليات القضائية األخرى قد ال  
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وقابل للتنفيذ بشكل منفصل، على  وقابل للتعددية  في أي والية قضائية ألي سبب من األسباب، يوافق البائع بموجب هذا، كالتزام مستقل  
يجب    وعند استالم هذا المبلغ  ،من سعر الشراء الذي يتعلق بهذه األصول عن طريق ردها إلى المشتري فور طلبها  اً دفع مبلغ يساوي جزء

 . عادة هذه األصول إلى البائع على الفورعلى المشتري إ 

أعاله، ودون اإلخالل بأحكامها، يوافق البائع والمشتري على أن البائع يجب أن يظل المالك    2.1النظر عن أحكام الفقرة    بصرف  2.4
 .4صول أصل من األملكية كل  وثائقالمسجل في 

 بيع وشراء األصول اإلضافية  .3

آلخر،  3.1 وقت  من  للبائع،  على    يجوز  يعرض  جميع  المشتري  أن  وتحويل  ونقل  ومستحقاته بيع  وحقوقه  الملكية،  في  البائع  حقوق 
أن يوافق على شراء ويقبل البيع والنقل  ويجوز للمشتري، من وقت آلخر،   ،في وبالنسبة لألصول وبموجبها واستحقاقاته الحالية والمستقبلية، 

 . البائع في تاريخ إصدار أي شهادات إضافيةوالتحويل من 

في اتفاقية شراء تكميلية مع بالدخول  المشتري    يقوم،  3.1للفقرة    وفقاً في كل مناسبة يتم فيها الوصول إلى أي اتفاق من هذا القبيل    3.2
 .هايتعين دفعه مقابلالبائع والتي، من بين أمور أخرى، تحدد األصول اإلضافية التي يتم بيعها وسعر الشراء الذي 

 التأكيدات والضمانات  .4

 البائع ويضمن للمشتري، فيما يتعلق بنفسه، في تاريخ هذه االتفاقية ما يلي: يؤكد

 و ؛أن البائع يمتلك السلطة والصالحية الالزمين للدخول في التزاماته بموجب هذه االتفاقية وتنفيذها  )أ(

 يتم تنفيذها بموجب هذه االتفاقية: لأن إبرام هذه االتفاقية وأدائها والمستندات األخرى المطلوبة من قبل المشتري  )ب(

 و ؛األصول من خالل جميع اإلجراءات الالزمة تقع ضمن صالحيات البائع وتم التفويض بها حسب )أواًل(

 ال تتعارض مع:  )ثانيًا( 

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

 أو  ؛وثائقه الدستورية )ب(

أي من على  أو    على البائعأو تعهد أو صك آخر يكون البائع طرًفا فيه أو يكون ملزمًا  أي اتفاقية، أو رهن عقاري، أو سند، أو عقد،    )ج(
 .بها والمستندات ذات الصلة هذه االتفاقيةبموجب  البائع على الوفاء بالتزاماتهمما يؤثر على قدرة  البائعممتلكات وأصول  

والموافقات القانونية الالزمة أو السلطات الحكومية أو السلطات األخرى  ، والموافقات، والتفويضات  ل البائع على جميع التراخيصو حص  )ج(
ونقل   ببيع  المتعلقة  األخرى  والوثائق  االتفاقية  لهذه  الواجبين  والتسليم  للتنفيذ  جميع  الالزمة  وحقوقه  وتحويل  الملكية،  في  البائع  حقوق 

على النحو الذي قد يكون مطلوبًا من قبل  لهذه االتفاقية    وفقاً في وبالنسبة لألصول وبموجبها  بلية،  ومستحقاته واستحقاقاته الحالية والمستق
 و  ؛المشتري ليتم تنفيذه

 
ي إلى اسم المشتري وبعض  ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية القضائية المحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملكية / سند الملكية القانون 4

 الواليات القضائية األخرى قد ال  تتطلب ذلك.
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غير  األصول وأن البائع ليس طرفًا في، وأن   موجود على اإلطالق عبءاألصول ال تتأثر بأي  أن المالك الشرعي الوحيد لألصول و أنه  )د(
أو السماح بقيام أي   ،أو افتراض  ،إنشاءملزمةبأي أمر، اتفاق أو صك الذي بموجبه يطلب من البائع، أو قد يطلب منه في حاالت معينة،  

قد    على النحو الذي  وتحويلهاول ونقلها  لوثائق األخرى المتعلقة ببيع األصللها و   وفقاً فيما يتعلق بهذه االتفاقية و   ف ذلك الناشئ ، بخالعبء
 . من قبل المشتري ليتم تنفيذه اً يكون مطلوب

 التعويض  .5

يجب على البائع عند الطلب أن يقوم بالتسديد الكامل للمشتري وتعويضه وإبراء ذمته، وكل من مديريه وموظفيه ومساهميه وممثليه   5.1
"( األصول  حسب  المعوضون المعينين  تكاليف  األشخاص  أي  )باستثناء  والتكاليف  والخسائر  والمطلوبات  االلتزامات  وجميع  أي  ضد   )"

تكاليف أو  البديلة  لهذه   الفرصة  بأي تطبيق  يتعلق  فيما  المتكبدة  القانونية  الرسوم والمصاريف  ذلك  في  )بما  التمويل(، والنفقات، والرسوم 
ذلك(، واألضرار والمطالبات واإلجراءات واألحكام من كل نوع وطبيعة المفروضة على أو المتكبدة من قبل أو المؤكدة   خالفاالتفاقية أو  

 تي تنشأ عن أو فيما يتعلق )في كل حالة، دون تكرار( بما يلي:ضد أي من األشخاص المعوضين وال

 ؛بيع، ونقل وتحويل األصول )بما في ذلك أن يكون هذا البيع غير فعال( )أ(

 أو ؛أي مطالبات، أو أعباء أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المشتري لألصول )ب(

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

 ."(االلتزامات التعويضية)ويشار إليها معًا باسم "

شخص    5.2 أي  تجاه  مسؤولية  أي  إلزام  عدم  على  ويوافق  المسؤولية  من  البائع  يعفي  القانون،  بموجب  به  المسموح  األقصى  الحد  إلى 
معوض ضد البائع أو أي طرف ثالث، في العقد أو خالف ذلك، عن أي خسارة، أو إصابة، أو ضرر أو تكلفة، أو مصاريف، أو مطالبة 

بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي من البائع، ولن يكون الشخص المعوض المعني مسؤواًل أو طلب الذي يحدث على، أو يتسبب  
عن السداد إلى البائع أو تعويضه فيما يتعلق بأي مطالبة تقدم ضد البائع عن مثل هذه الخسارة، أو اإلصابة، أو الضرر، أو التكلفة، أو 

 .المصاريف، أو المطالبة أو الطلب

درجة من العناية واالجتهاد المطلوبين   للبائع ، عندما يفشل الشخص المعوض في أن يثبت  5.2إلى    5.1ال يوجد في الفقرتين من    5.3
منه في دوره المنطبق، ما يقوم بإعفاء أو تعويض مثل هذا الشخص المعوض من أو ضد أي مسؤولية التي قد ترتبط به بموجب أي قاعدة  

 .فيما يتعلق بواجباته والتزاماتهفيه أو إهمال جسيم أو تقصير متعمد قد يكون مذنبا  احتيال،تعلق بأي من قواعد القانون فيما ي

له والتي نتيجتها يكون ألي شخص   5.4 بالفعل  أو حالة معروفة  البائع إعطاء كل شخص معوض إشعارًا فوريًا بأي واقعة  يجب على 
 . 5.1معوض الحق في السداد أو التعويض بموجب الفقرة 

حسابًا مكتوبًا  البائع  إلى    ( أن يقدمالتعويض)   5على كل شخص معوض يطالب بالدفع عماًل باألحكام المذكورة أعاله من هذه الفقرة    5.5
  .بالمبلغ المطلوب مع بيان مصاحب كتابًيا بالظروف التي تكبدت فيها تلك االلتزامات التعويضية

وتكون نافذة  ( صراحة لصالح كل شخص معوض )سواء كان طرًفا في هذه االتفاقية أم ال(  التعويض)  5تم وضع أحكام هذه الفقرة    5.6
 . ، ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من اإلنهاءمن قبله
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 تعويض العملة .6

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

 أو ؛تقديم أو رفع مطالبة أو إثبات ضد البائع )أ(

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

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

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

يتنازل البائع عن أي حق قد يكون له في أي والية قضائية في دفع أي مبلغ بموجب هذه االتفاقية بعملة أو وحدة عملة غير تلك   6.2
 . التي يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع

أم ال( سواء كان كان طرفًا في هذه اإلتفاقية  ( صراحة لصالح كل شخص معوض )تعويض العملة)  6الفقرة  تم وضع أحكام هذه    6.3
 . وتكون نافذة من قبله، ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من اإلنهاء

 اإلشعارات  .7

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

 ؛تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم )أ(

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

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

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

 لجميع اإلشعارات بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها:  للمشتري والبائعفيما يلي عنوان ورقم الفاكس 

 )أواًل(  في حالة المشتري:

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[

 عناية ]الشركة[ 

 ]*[   العنوان: 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 
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 مع نسخة للمفوض:

]*[ 

 ]*[   العنوان: 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 )ثانيًا(  في حالة البائع: 

 الشركة 

 ]*[ 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 طرف للطرف  
الفقرة، و في هذه الفقرة  اآلخر )األطراف األخرى( عن   (، اإلشعارات)  7طريق إشعار خطي ال يقل عن ]*[ يوم عمل وفقًا ألحكام هذه 

 . " فيما يتعلق بأي مكان اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليهيوم العملسوف يعني "

 ضمان إضافي .8

المعقولة لضمان قيام األطراف يتعهد كل طرف بموجب هذا وعلى    8.1 المساعي  البائع بالقيام بكل األفعال واألشياء وبذل كل  حساب 
بشكل اآلخر  الطرف  يطلبها  التي  واألشياء  األفعال  بكل  والقيام  الوثائق  بتنفيذ  هذه    الثالثة  من  المقصود  الغرض  تنفيذ  أجل  من  معقول 

 اآلخر أو إنفاذها بموجب هذه االتفاقية.حقوق الطرف  االتفاقية أو خالف ذلك للحفاظ على 

باتخاذ أي صراحة بأنه لن يكون أي منهما ملزمًا  البائع والمشتري    يقر،  2.4، ودون اإلخالل بالفقرة  8.1بصرف النظر عن الفقرة    8.2
تسجيل بيع األصول لن   يوافق كل طرف على أن اإلخفاق في، و تسجيل هذا البيع(فيه خطوات لتسجيل بيع األصول )إلى الحد الذي يمكن 

 5. من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية ووثائق المعامالت األخرى  هاأو يعفيعلى الشركة  يؤثر 

 شراكة أو وكالة عدم  .9

أنه ال يجوز تفسير أي شيء في هذه االتفاقية على أنه يؤدي إلى أي عالقة    والبائع  المشتري من المسلم به والمتفق عليه بموجب هذا بين  
بالكامل   اأن يتصرف  على المشتري والبائعبموجب هذه االتفاقية، يجب    مابالتزاماته   ئهماوفاالمشتري والبائع وأنه عند  وكالة أو شراكة بين  

   .الخاص مالحسابه

 

 

 
 

لمحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملكية / سند الملكية القانوني إلى اسم المشتري وبعض  ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية القضائية ا 5
 الواليات القضائية األخرى قد ال  تتطلب ذلك.
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 الضرائب والتكاليف والمصروفات  .10

ي  يجب على المشتري أن يدفع، فور استحقاقها، جميع الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات المعمول بها )بما في ذلك الرسوم القانونية( الت
ل أو إعفاء، أو إنهاء أو إنفاذ هذه  يتم تكبدها فيما يتعلق أو تكون مصاحبة لتنفيذ، أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو أداء، أو تعدي

 . االتفاقية أو خالف ذلك

 إستقاللية البنود  .11

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

 .أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك

 ممارسة الحقوق  .12

(، تأخر أي شخص معوض في ممارسة أو فشل  تعويض العملة)  6( والفقرة  التعويض)  5إذا تأخر أي طرف أو، فيما يتعلق بالفقرة    12.1
 ممارسة أي حق، أو سلطة، أو امتياز، أو سبل انتصاف بموجب هذه االتفاقية، فإن ذلك لن: أو أغفل عن 

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

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

حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أيًا من الطرفين، أو، فيما يتعلق   لن تمنع الممارسة الفردية، أو الجزئية، أو المعيبة ألي  12.2
 .(، لن تمنع أي شخص معوض من ممارسة هذا الحق أو سبل االنتصاف في المستقبلتعويض العملة) 6( والفقرة التعويض) 5بالفقرة 

( حقوق أي شخص معوض بموجب هذه لعملةتعويض ا)  6( والفقرة  التعويض)  5تعتبر حقوق كل طرف، أو فيما يتعلق بالفقرة    12.3
القانون أو بموجب وثائق أخرى، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من  االتفاقية تراكمية وليست حصرية ألي حقوق منصوص عليها بموجب 

 . شخص معوض مناسباً (، يراه أي تعويض العملة) 6( والفقرة التعويض) 5وقت آلخر وبقدر ما يراه الطرف المعني أو، فيما يتعلق بالفقرة 

 التغيير في الحالة .13

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

 التعديالت  .14

أو تغيير أو إنهاء ألي    ،ال يمكن تعديل هذه االتفاقية، أو تغييرها، أو إنهائها إال بموافقة كتابية مسبقة من المفوض، ولن يكون أي تعديل
 .المشتري والبائعحكم من أحكام هذه االتفاقية ساريًا ما لم يكن كتابيًا وموقعًا من ِقبل 

 عـام  .15

يجوز تنفيذ هذه االتفاقية في أي عدد من النسخ المتطابقة، والتي يكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات أو النسخ المتطابقة   15.1
 .حدة من هذه االتفاقيةعلى نسخة وا
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إلى    15.2 االئتمان  إقرار  بموجب  والتزاماته  حقوقه  من  بعضًا  فوض  قد  وصيًا،  بصفته  المشتري،  بأن  ويقر  هذا  بموجب  البائع  يوافق 
وشروط إقرار    هافقط( وفقًا ألحكام  14المفوض، ويوافق على أنه يجوز للمفوض إنفاذ هذه االتفاقية )ونيابة عن نفسه فيما يتعلق بالفقرة  

هذه إلى منح حقوق الطرف الثالث للمفوض ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من    15.2االئتمان، وتهدف أحكام الفقرة  
 . اإلنهاء

 .في أي وقت بموافقة المفوض والبائع التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب هذه االتفاقية للمشتري يجوز  15.3

 .ال يجوز للبائع التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب هذه االتفاقية أو أي مصلحة فيها 15.4

 6لتماس وعدم اإل  محدودية الرجوع .16

 يوافق البائع على أنه بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد هنا، فإنه:  16.1

  االئتمانية لن يقوم المشتري أو أي من وكالئه نيابة عنه بدفع أي مبلغ على اإلطالق، إال في حدود توفر األموال لذلك من األصول    )أ(
موجب هذه االتفاقية، سواء لدفع أي رسوم أو أي مبلغ آخر ويوافق كذلك على أنه لن يكون هناك رجوع على سداد أي مبلغ مستحق ب

األصول  استنفاد  فيه  يتم  الذي  الحد  إلى  المشتري  ضد  االتفاقية،  هذه  على  بناًء  أو  عن  ناشئة  مطالبة  أو  آخر  التزام  أي  أو  بموجب، 
 ؛ التي يجب أن يعقبها إطفاء جميع التزامات المشتري  االئتمانية

قبل التاريخ الذي يكون سنة ويومًا واحدًا من التاريخ الذي يتم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة على المشتري بموجب هذه االتفاقية   )ب(
بالكامل، لن يقوم برفع أو باالنضمام إلى أي شخص آخر في رفع دعاوى اإلفالس، أو إعادة التنظيم، أو الترتيب، أو التصفية أو دعاوى  

 و ؛مشتري بموجب أي قانون إفالس أو قانون مشابهأخرى ضد ال

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

أي مساهم، أو مسؤول، أو مدير للمشتري بصفتهم هذه وأنه يجب التنازل صراحة عن أي وكل مسؤولية شخصية لكل مساهم، أو مسؤول 
ستبعاده  أو مدير من هذا القبيل بصفته هذه عن حدوث أي انتهاكات من جانب المشتري ألي من هذه الواجبات، أو االلتزام أو التعهد وا

 . إلى الحد الذي يسمح به القانون 

أو    16.2 للمشتري  عليه  مستحق  التزام  بأي  يتعلق  فيما  المقابلة  المطالبة  أو  المقاصة  في  حق  أي  ممارسة  أو  المطالبة  للبائع  يحق  ال 
 .المطالبة بأي امتياز أو حقوق أخرى على أي ممتلكات في حيازته نيابة عن المشتري 

  اإلسالمية  االمتثال للشريعة .17

 و ؛توافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةتيوافق كل من المشتري والبائع على أنه قد وافق على طبيعة أن هذا االتفاق 

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

 ؛ميةال يجوز له اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالأنه    )ب(
 و

 
 ستقرر بناًء على الوالية القضائية للكيان ذي الغرض الخاص    6
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 إلى الحد الذي يسمح به القانون، ال يجوز التقليل من أي من التزاماته بموجب هذه االتفاقية، أو إلغائها، أو إضعافها، أو إبطالها، أو  )ج(
تأثرها سلبًا بأي شكل من األشكال بأي نتيجة، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر، أو حكم من أي محكمة أو محكمة خاصة أو هيئة أخرى، 

 .فاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةأن هذا االت

 7القانون الحاكم واالختصاص القضائي   .18

بهذه   18.1 يتعلق  فيما  أو  عن  ناشئة  تعاقدية  غير  التزامات  وأي  الفقرة(  هذه  من  المتبقية  األحكام  ذلك  في  )بما  االتفاقية  هذه  تخضع 
 .االتفاقية، ويتم تفسيرها وفقًا لـ ]*[ 

، يوافق البائع لصالح المشتري على أن يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص القضائي في تسوية أي نزاعات  18.3وفقًا للفقرة    18.2
 . قد تنشأ عن هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها

للمشتري اتخاذ اإلجراءات المتعلقة أعاله، يجوز    18.2هي لصالح المشتري فقط، ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الفقرة    18.2الفقرة    18.3
"( في أي محاكم أخرى ذات والية قضائية، وإلى الحد الذي يسمح به القانون، يجوز للمشتري اتخاذ إجراءات متزامنة في  اإلجراءاتبالنزاع )"

 . أي عدد من الواليات القضائية

 التنازل عن الفائدة  .19

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

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

 .و معترف بها رسمياً بالفعل، فإنه يجب عليه أن يتبرع بها على الفور إلى مؤسسة خيرية مسجلة أ

  .وبما ذكر حررت هذه االتفاقية في التاريخ المذكور في بدايتها

 

 

 

 

 

 

 

 
جل الحصول على اليقين القانوني في حالة نشوء نزاع تعاقدي. يظل القانون اإلنجليزي هو المعيار إلصدارات  ملحوظة: يعد اختيار القانون الحاكم أمًرا مهًما من أ    7

ول  شـراء بالرجوع إلى موقع وموطن األصالصكوك أما بالنسبة لصكوك اإلجارة ، يتم تحديد القانون الحاكم التفاقية البيع والشراء  واتفاقية عقد اإلجارة واتفاقية التعهـد بال
 المؤجرة.
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 1الجدول 

 األصول  

 [يجب ملء جدول األصول]
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 2الجدول 

 نموذج اتفاقية الشراء التكميلية 

 

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 بصفتها المشتري 

 

 [ الشركة]

 بصفتها البائع 

 

 _________________________ 

 

 اتفاقية الشـراء التكميلية 

_________________________ 
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 هذه )"االتفاقية"( في ]*[ وتم إبرامها بين:شراء التكميلية حررت اتفاقية ال

المحدودة]  (1) الخاص  الغرض  اإلضافية )على النحو الموضح أدناه(،  [ بصفتها الوصي لحاملي الشهادات والمشتري لألصول  الكيان ذو 
 و ؛"(المشتري )"

 . "(البائع[ )بصفتها البائع لألصول )"*] (2)

  .وتعتبر هذه اإلتفاقية مكملة التفاقية البيع والشراء والمؤرخة في ]*[ )"اتفاقية البيع والشراء"( والمبرمة بين نفس الطرفين

 حيث تم االتفاق على ما يلي:

 التفسير  .1

البيع والشراء،   التكميلية هذه، ما لم يتم    وإقرار االئتمانيكون للمصطلحات المحددة في اتفاقية  والشروط، نفس المعنى في اتفاقية الشراء 
 باإلضافة إلى ذلك، في اتفاقية الشراء التكميلية هذه:ي اتفاقية الشراء التكميلية هذه، و تحديد خالف ذلك ف

 و ؛ما يتعلق بالشهادات، األصول الموضحة في جدول اتفاقية الشراء التكميلية هذهفيوتعني، "، ضافيةاإل األصول"

 ؛ في اتفاقية الشراء التكميلية هذه " يعني طرفاً الطرف"

 . [المبلغ[ ]العملة المحددة" يعني ]سعر الشراء"

 التكميليةشراء  الاتفاقية  .2

الالشراء  الاتفاقية  هي  هذه   البيع والشراء، و تكميلية حيث يتم استخدام هذا  التكميلية هذه مكملة التفاقية مصطلح في اتفاقية  اتفاقية الشراء 
ما  يتم دمج أحكام اتفاقية البيع والشراء في اتفاقية الشراء التكميلية هذه مع مراعاة  قراءتها وتفسيرها كوثيقة واحدة، و   البيع والشراء، ويجب

 .يلزم من تبديل أو تعديل

 بيع وشراء األصول اإلضافية  .3

وشروط    3.1 ألحكام  هذهوفقًا  التكميلية  الشراء  جميع  اتفاقية  وتحويل  ونقل  ببيع  بموجبه  البائع  يقوم  وحقوقه  ،  الملكية،  في  البائع  حقوق 
ري بموجبه بشراء وقبول وبموجبها إلى المشتري، ويقوم المشتاإلضافية  في وبالنسبة لألصول    ومستحقاته واستحقاقاته الحالية والمستقبلية،

 .النقل والتحويل من البائع، في مقابل أن يدفع المشتري سعر الشراء، في كل حالة، في تاريخ اإلغالق

الشراء إلى البائع في ]*[ بأموال متاحة صافية )بما في ذلك أي ضرائب سارية( للقيمة في تاريخ   سعريجب على المشتري أن يدفع    3.2
جميع   لشراء  والمستقبلية،  اإلغالق  الحالية  واستحقاقاته  ومستحقاته  وحقوقه  الملكية،  في  البائع  لألصول  حقوق  وبالنسبة  اإلضافية في 

 . وبموجبها

حقوق البائع في الملكية، وحقوقه  أدناه، وبالقدر الذي يكون فيه بيع ونقل وتحويل    4.3في الفقرةباستثناء ما هو منصوص عليه   8 3.3
(  اإلضافية  األصول  بيع وشراء)  3وبموجبها وفقًا لهذه الفقرة  اإلضافية  في وبالنسبة لألصول    ومستحقاته واستحقاقاته الحالية والمستقبلية،  

وقابل للتنفيذ وقابل للتعددية  غير ساري المفعول في أي والية قضائية ألي سبب من األسباب، يوافق البائع بموجب هذا، كالتزام مستقل  

 
ي إلى اسم المشتري وبعض  ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية القضائية المحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملكية / سند الملكية القانون 8

   الواليات القضائية األخرى قد ال  تتطلب ذلك.
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عن طريق ردها إلى المشتري فور طلبها، اإلضافية  بشكل منفصل، على دفع مبلغ يساوي جزءًا من سعر الشراء الذي يتعلق بهذه األصول  
 . إلى البائع على الفوراإلضافية هذا المبلغ يجب على المشتري إعادة هذه األصول وعند استالم 

أن البائع يجب أن يظل المالك  ب  نقراويُ أعاله، ودون اإلخالل بأحكامها، يوافق البائع والمشتري    3.1بصرف النظر عن أحكام الفقرة    3.4
وعليه االحتفاظ بوثائق الملكية هذه بصفته الوكيل والمرشح لصالح ونيابة عن  اإلضافية    المسجل في وثائق ملكية كل أصل من األصول

 .9المشتري 

 التأكيدات والضمانات  .4

( من اتفاقية البيع والضمانات  التأكيدات)  4يكرر البائع في اتفاقية الشراء التكميلية هذه التأكيدات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة  
 ويضمن للمشتري ما يلي:خ اتفاقية الشراء التكميلية هذه، ويؤكد البائع أيضًا والشراء للمشتري في تاري

، أعباءأي  وبدون  من    من قبل البائع أو نيابة عنه يكون خالياً   المملوكلمشتري،  مباشرة من قبل اكل أصل إضافي قبل بيعه وشرائه    )أ(
  5  الفقرةلألحكام الواردة في    وفقاً يحصل المشتري،  وف  ، سالخاص بهذا األصلسعر الشراء  لتري  مشالعند الدفع من قبل أو نيابة عن  أنه  و 
 .االستحقاقات في وبالنسبة لألصول اإلضافية وبموجبها خالية وبدون أي أعباءالمستحقات و الملكية، والحقوق، و  حقوق على  (التعويض)

 و  ؛والرسوم )إن وجدت( المستحقة فيما يتعلق باألصول اإلضافية والمصاريف ،قام بدفع أي وجميع الضرائبأنه  )ب(

 . هو المالك الوحيد لألصول اإلضافية وله حق ملكية األصول اإلضافية أنه )ج(

 اإلشعارات  .5

والشراء، مع ما يلزم من تعديل أو  ( من اتفاقية البيع  اإلشعارات)  7يقر كل طرف هنا صراحًة بأنه ملتزم باألحكام الواردة في الفقرة    5.1
 .تبديل، وكما لو كانت مذكورة بالكامل في اتفاقية الشراء التكميلية هذه

 ضمان إضافي .6

المعقولة لضمان قيام األطراف   6.1 المساعي  البائع بالقيام بكل األفعال واألشياء وبذل كل  يتعهد كل طرف بموجب هذا وعلى حساب 
اتفاقية   المقصود من  الغرض  تنفيذ  اآلخر بشكل معقول من أجل  الطرف  التي يطلبها  األفعال واألشياء  الوثائق والقيام بكل  بتنفيذ  الثالثة 

 .هذه أو خالف ذلك للحفاظ على حقوق الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقية أو إنفاذهاالشراء التكميلية 

، يقر البائع والمشتري صراحة بأنه لن يكون أي منهما ملزمًا باتخاذ أي 3.4، ودون اإلخالل بالفقرة  6.1بصرف النظر عن الفقرة    6.2
جيل هذا البيع(، ويوافق كل طرف على أن اإلخفاق في تسجيل بيع خطوات لتسجيل بيع األصول اإلضافية )إلى الحد الذي يمكن فيه تس

 .10األصول اإلضافية لن يؤثر على الشركة أو يعفيها من التزاماتها بموجب اتفاقية الشراء التكميلية هذه ووثائق المعامالت األخرى 

 

 
 

القضائية المحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملكية / سند الملكية القانوني إلى اسم المشتري وبعض  ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية  9
   الواليات القضائية األخرى قد ال  تتطلب ذلك.

 ية / سند الملكية القانوني إلى اسم المشتري ملحوظة: يتم تحديد ذلك على أساس الوالية القضائية المحددة. قد تتطلب بعض الواليات القضائية نقل سند الملك 10
   وبعض الواليات القضائية األخرى قد ال  تتطلب ذلك.
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 ال وكالة وال شراكة  .7

المشتري والبائع أنه ال يجوز تفسير أي شيء في اتفاقية الشراء التكميلية هذه على أنه يؤدي من المسلم به والمتفق عليه بموجب هذا بين  
على التكميلية هذه، يجب  الشراء  اتفاقية  بالتزاماتهما بموجب هذه  عند وفائهما  والبائع وأنه  المشتري  أي عالقة وكالة أو شراكة بين    إلى 

   .لخاصالمشتري والبائع أن يتصرفا بالكامل لحسابهما ا

 الضرائب والتكاليف والمصروفات  .8

ي  يجب على المشتري أن يدفع، فور استحقاقها، جميع الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات المعمول بها )بما في ذلك الرسوم القانونية( الت
أداء، أو تعديل أو إعفاء، أو إنهاء أو إنفاذ يتم تكبدها فيما يتعلق أو تكون مصاحبة لتنفيذ، أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو  

 . اتفاقية الشراء التكميلية هذه أو خالف ذلك

 إستقاللية البنود .9

ية إذا كان هناك أي حكم في اتفاقية الشراء التكميلية هذه أو التزام بموجبها غير صالحًا، أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي وال
فإن   أو  قضائية،  الحكم  أو مثل هذا  هذه،  التكميلية  الشراء  اتفاقية  المتبقية بموجب  االلتزامات  األحكام أو  إنفاذ  صالحية وقانونية وقابلية 

 .االلتزام في أي والية قضائية أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك

 ممارسة الحقوق  .10

تأخر أي شخص معوض في ممارسة أو فشل    (تعويض العملة)  6والفقرة  (  التعويض)  5إذا تأخر أي طرف أو، فيما يتعلق بالفقرة    10.1
 ، فإن ذلك لن: اتفاقية الشراء التكميلية هذهأو أغفل عن ممارسة أي حق، أو سلطة، أو امتياز، أو سبل انتصاف بموجب 

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

 .ن هذا الحق أو سبل االنتصافيعمل على أنه أو يؤخذ على أنه تنازاًل ع )ب(

لن تمنع الممارسة الفردية، أو الجزئية، أو المعيبة ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أيًا من الطرفين، أو، فيما يتعلق   10.2
 .(، لن تمنع أي شخص معوض من ممارسة هذا الحق أو سبل االنتصاف في المستقبلتعويض العملة) 6( والفقرة التعويض) 5بالفقرة 

اتفاقية ( حقوق أي شخص معوض بموجب  تعويض العملة)  6( والفقرة  التعويض)  5أو فيما يتعلق بالفقرة    تعتبر حقوق كل طرف،  10.3
التكميلية هذه   أو بموجب وثائق أخرى، ويمكن ممارسة هذه  الشراء  القانون  تراكمية وليست حصرية ألي حقوق منصوص عليها بموجب 

أو، ف المعني  الطرف  بالفقرة  الحقوق من وقت آلخر وبقدر ما يراه  العملة)  6( والفقرة  التعويض)  5يما يتعلق  (، يراه أي شخص تعويض 
 . معوض مناسباً 

 التغيير في الحالة .11

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

 . عليه
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 التعديالت  .12

تغيير ال يمكن تعديل اتفاقية الشراء التكميلية هذه، أو تغييرها، أو إنهائها إال بموافقة كتابية مسبقة من المفوض، ولن يكون أي تعديل، أو  
 .إنهاء ألي حكم من أحكام اتفاقية الشراء التكميلية هذه ساريًا ما لم يكن كتابيًا وموقعًا من ِقبل المشتري والبائعأو 

 عـام  .13

يجوز تنفيذ اتفاقية الشراء التكميلية هذه في أي عدد من النسخ المتطابقة، والتي يكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات أو   13.1
 .النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من اتفاقية الشراء التكميلية هذه

بع    13.2 فوض  قد  وصيًا،  بصفته  المشتري،  بأن  ويقر  هذا  بموجب  البائع  بموجبيوافق  والتزاماته  حقوقه  من  إلى    ضًا  االئتمان  إقرار 
فقط( وفقًا ألحكامها    12المفوض، ويوافق على أنه يجوز للمفوض إنفاذ اتفاقية الشراء التكميلية هذه )ونيابة عن نفسه فيما يتعلق بالفقرة  

الفقرة   إقرار االئتمان، وتهدف أحكام  لتحفظ    13.2وشروط  للمفوض ويجب أن تظل سارية المفعول  الثالث  إلى منح حقوق الطرف  هذه 
 . اتفاقية الشراء التكميلية هذه من اإلنهاء

 .ه أو نقلها بموجب اتفاقية الشراء التكميلية هذهيجوز للمشتري في أي وقت بموافقة المفوض والبائع التنازل عن حقوقه أو التزامات 13.3

 .ال يجوز للبائع التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب اتفاقية الشراء التكميلية هذه أو أي مصلحة فيها 13.4

 محدودية الرجوع وعدم اإللتماس .14

( من اتفاقية البيع والشراء، مع ما يلزم محدودية الرجوع وعدم اإللتماس) 16الفقرة يقر كل طرف هنا صراحًة بأنه ملتزم باألحكام الواردة في 
 .من تعديل أو تبديل، وكما لو كانت مذكورة بالكامل في اتفاقية الشراء التكميلية هذه

 اإلسالمية  االمتثال للشريعة .15

 و ؛الشريعة اإلسالميةوأحكام يوافق كل من المشتري والبائع على أنه قد وافق على طبيعة أن اتفاقية الشراء التكميلية هذه تتوافق مع مبادئ 

ق مع أنه ال يجوز له المطالبة بأن أًيا من التزاماته بموجب اتفاقية الشراء التكميلية هذه )أو أي شرط فيها( مخالف للغاية أو ال يتواف  )أ(
 ؛ مبادئ الشريعة اإلسالمية

أنه ال يجوز له اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن اتفاقية الشراء التكميلية هذه ال تتوافق مع مبادئ    )ب(
 و ؛الشريعة اإلسالمية

اتفاقية  )ج( التزاماته بموجب  التقليل من أي من  القانون، ال يجوز  إلغائها، أو   إلى الحد الذي يسمح به  التكميلية هذه تتوافق، أو  الشراء 
إضعافها، أو إبطالها، أو تأثرها سلبًا بأي شكل من األشكال بأي نتيجة، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر، أو حكم من أي محكمة أو محكمة  

 . سالميةخاصة أو هيئة أخرى، أن اتفاقية الشراء التكميلية هذه تتوافق ال تتوافق مع مبادئ الشريعة اإل

 11القانون الحاكم واالختصاص القضائي   .16
 

زي هو المعيار إلصدارات  ملحوظة: يعد اختيار القانون الحاكم أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة نشوء نزاع تعاقدي. يظل القانون اإلنجلي 11
وع إلى موقع وموطن األصول  بالنسبة لصكوك اإلجارة ، يتم تحديد القانون الحاكم التفاقية البيع والشراء  واتفاقية عقد اإلجارة واتفاقية التعهـد بالشـراء بالرج الصكوك أما  

 المؤجرة .
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الفقرة( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما    16.1 المتبقية من هذه  تخضع اتفاقية الشراء التكميلية هذه )بما في ذلك األحكام 
 .يتعلق باتفاقية الشراء التكميلية هذه، ويتم تفسيرها وفقًا لقانون ]*[

، يوافق البائع لصالح المشتري على أن يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص القضائي في تسوية أي نزاعات  16.3وفقًا للفقرة    16.2
 . قد تنشأ عن اتفاقية الشراء التكميلية هذه أو فيما يتعلق بها

أعاله، يجوز للمشتري اتخاذ اإلجراءات المتعلقة   16.2هي لصالح المشتري فقط، ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الفقرة  16.2الفقرة  16.3
"( في أي محاكم أخرى ذات والية قضائية، وإلى الحد الذي يسمح به القانون، يجوز للمشتري اتخاذ إجراءات متزامنة في  اإلجراءاتبالنزاع )"

 . أي عدد من الواليات القضائية

التاريخ المذكور المحدد في بداية اتفاقية الشراء   تم إبرام اتفاقية الشراء التكميلية هذه من قبل األطراف في
 التكميلية هذه. 
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 اتفاقية الشراء التكميلية جدول 

 األصول اإلضافية 

 [ يجب تعبئة جدول األصول]
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 اتفاقية الشراء التكميليةالتوقيعات على 

 المشتري 

 الوصي لحاملي الشهادات والمشتري [، بصفتها الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 

[*] 

 : من قبل

 

 البائع 

]*[ 

 من قبل: 
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 ن والموقع

 شراءالبيع والاتفاقية 

 

 المشتري 

 الشهادات والمشتري  لحاملي  الوصي[، بصفتها الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 : من قبل

 

 البائع 

 [ الشركة]

 : من قبل

 

 

 

 

 

 اتفاقية البيع والشراء صفحة التوقيعات على 

 
 


