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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 الوصي 
 لصالح 

 ]الشركة[ 
 بصفتها الشركة

]*[ 
 شهادات االئتمان المستحقة ]*[

 _________________________ 
 تعهد البيع واإلستبدال

_________________________ 
 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  •

إصدار صكوك اإلجارة،  بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع السوق المالية اإلسالمية الدولية جميع الهدف األساسي لهذه المستندات هو تسهيل وتيسير  
 ية اإلسالمية فقط.أصحاب 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
من اإلعتماد. علما بأن إعتماد هيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية به هو االتصال بالسوق المالية اإلسالمية الدولية إلكمال بعض  اإلجراءات الخاصة للحصول على نسخة  

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

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

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  يوافق  و  .أو في معاملة معينة ولضمان حماية مصالحهم عن طريق استخدامها المستخدم  أنه من مسؤولية  المستندات على  لهذه  المحتملون  المستخدمون 

 .وأحكام هذه المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع النواحي

علومات توضيحية ولكنها ال تشكل جزًءا من المستندات نفسها.  مستخدمي هذه المستندات إلى الحواشي السفلية لهذه الوثيقة ، والتي توفر م  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   صلة  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات ال
 اإلسالمية الدولية في تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات. 
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 هذا )"الصك"( والعمل به كصك في ]*[، بين:  البيع واالستبدالتم إبرام تعهد 

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

 لصالح: 

 ]شركة[ )"الشركة"(،   (2)

 مقدمة: 

)"  )أ(  ]*[ مستحقة  ائتمان  شهادات   ]*[ إصدار  الوصي  )"الشهاداتيقترح   ]*[ في  اإلغالق"(  بإقرار تاريخ  الشهادات  إنشاء  وسيتم   ،)"
االئتماناالئتمان المؤرخ في تاريخ اإلغالق )" ، "(المفوض[ بصفته مفوضًا )"المفوض]يرجى إدخال إسم    "( بين الوصي والشركة وإقرار 

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

، الحالية والمستقبلية، مستحقاته واستحقاقاتهو وملكيته،    ، وحقوقه  ،ملكيةفي ال  حقوقهجميع  تحويل  و   ونقل  ،ببيع بموجبه    الوصيعهد  يت  )ب(
المنصوص عليها في  والتي تخضع للشروط  المحددة    الحاالتفي    وبموجبهاعقد اإليجار  أصول  وبالنسبة إلى أصل واحد أو أكثر من  في  

 . هذا الصك

الحالية والمستقبلية، في  ته، ومستحقاته واستحقاقاته، حقوقه في الملكية، وحقوقه، وملكييتعهد الوصي بموجبه ببيع، ونقل وتحويل جميع  )ج(
وتحويل   نقل  مقابل  في  وبموجبها  المستبدلة  األصول  من  أكثر  أو  واحد  أصل  إلى  الملكية  حقوق جميع  وبالنسبة  في  وحقوقها،   ،الشركة 

أصول جديدة محددة وبموجبها إلى الوصي في الحاالت المحددة  ، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى  ومستحقاتها واستحقاقاتهاوملكيتها،  
 . والتي تخضع للشروط المنصوص عليها في هذا الصك

  4الجدول  الموضح فيالنموذج  على النحو المبين بشكل أساسي فييتم إبرامها بين البائع والشركة سيجب أن تكون اتفاقية البيع التي 1 )د(
 . من هذا الصك( النقلنموذج اتفاقية البيع/)

 فقد تم االتفاق على ما يلي:  عليه و 

 التعاريف والتفسير  .1

 (: المقدمة)بما في ذلك  الصك في هذا  1.1

اإللغاء" تعني  أصول  اإليجار"  عقد  اإللغاء،  أصول  إشعار  في  النحو  على هذا  المطلق    وفقاً الشركة    الذي تحدد هويته  المحددة  لتقديرها 
 ؛ 2.1في الفقرة )ج( من الفقرة فقط )ولكن دون اإلخالل بمصالح الوصي(، مع مراعاة ما هو منصوص عليه  

 " تعني الشهادات المحددة على هذا النحو في إشعار اإللغاء؛شهادات اإللغاء "

 " يعني التاريخ المحدد على هذا النحو في إشعار اإللغاء الذي يجب أن يكون تاريخ التوزيع الدوري؛اإللغاء  تاريخ"

 (؛نموذج إشعار اإللغاء) 3" يعني اإلشعار الموضح بشكل أساسي في النموذج في الجدول إشعار اإللغاء "

 
)نموذج اتفاقية البيع/النقل( هي شكل اتفاقية البيع/النقل التي سيتم إبرامها في الوقت المناسب وفقاص لهذه الوثيقة )أي لتوثيق    4اتفاقية البيع الواردة في الجدول      1

 نقل األصول( ولم يتم إبرامها في تاريخ هذا الصك، ويعتبر هذا الصك تعهدًا من جانب واحد في تاريخ توقيعه.
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 ( من المقدمة؛ أ" وتحمل المعنى المحدد لها في القسم ) الشهادات"

 ؛( من المقدمةأالقسم ) المعنى المحدد له في   ويحمل" ريخ اإلغالقتا"

، ويتم تفسير  إلقرار االئتمان  وفقاً يجوز تعديلها من وقت آلخر    التي،  في إقرار االئتمانشروط الشهادات المجدولة  أحكام و تعني  و "  الشروط"
 ؛لذلك وفقاً اإلشارات إلى شرط معين 

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

 ( من المقدمة؛ أويحمل المعنى المحدد له في القسم )" المفوض"

)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"
أي نزاع يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو  ، أو عواقب بطالنه و أو إنهائه  ،أو خرقه  ،أو أدائه  ،أو تفسيره  ،أو صحته  ،بوجوده

 ؛مرتبطة به(

" يعني أي امتياز، أو رهن، أو رهن عقاري، أو فائدة ضمان، أو صك ائتمان، أو رسم، أو عبء آخر أو ترتيب ترتيب له تأثير  العبء"
 مماثل؛ 

 ؛ (التنفيذنموذج إشعار ) 1يعني اإلشعار الموضح بشكل أساسي في النموذج في الجدول  " التنفيذإشعار "

 [ يساوي إجمالي: *في ] " يعني مبلغاً التنفيذ سعر "

 ؛للشهادات المعلقةسمية القيمة اإل )أ(

 و  ؛يتعلق بالشهاداتجميع مبالغ التوزيع الدورية المستحقة وغير المدفوعة فيما ل اً ساويم اً مبلغ )ب(

المعامالت التي    وثائق[ )بأي صفة( بموجب  *يمثل أي مبالغ مستحقة الدفع من قبل ]   اً أو ازدواجية في الحساب، مبلغ  تكراردون    )ج(
ألي رسوم خدمات مستحقة ولكن غير مدفوعة المبلغ وأي مبالغ    اً مساوي  اً فيها )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مبلغ  اً طرف  يكون 

ولكن لم يتم إجراء   التكميلية  ةاإلضافي  األجرةمستحقة عن رسوم الخدمات اإلضافية التي وافق المستأجر بشأنها على سداد دفعة مقابلة من  
 .لعقد اإليجار  وفقاً هذا الدفع 

 ؛ي تاريخ اإلغالق بين الوصي )كمؤجر( والشركة )كمستأجر(" يعني اتفاقية اإليجار المؤرخة فعقد اإليجار "

إشعار  جديدةأصول  " في  والمحددة  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  األصول  تعني  قبل  االستبدال"  من  هويتها  تحديد  يتم  والتي   ،
 ؛ 2.1لفقرة لما هو منصوص عليه في الفقرة )ب( من ا وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق فقط  وفقاً الشركة 

 ؛ )ج( 13.4المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" اإلجراءات"

 ؛ والمفوض الوصيمن قبل الشركة لصالح  والممنوحفي تاريخ اإلغالق  المؤرخ" يعني تعهد الشراء تعهد الشراء"

 ؛(نقلالبيع/ال نموذج اتفاقية ) 4في الجدول  النموذج  االتفاق الموضح بشكل أساسي في " تعني البيع عقد"

 ؛بائع(بصفتها المشتري( والشركة )بصفته ال" تعني اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في تاريخ اإلغالق بين الوصي )اتفاقية البيع والشراء"

الخدمة"   لصالح خدمة  لل  " تعني اتفاقية وكالة الخدمة المؤرخة في تاريخ اإلغالق بين القيم والشركة )التي تعمل بصفتها وكيالً اتفاقية وكالة 
 ؛ نيابة عنه(و  الوصي
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المستبدلة" لتقديرها    وفقاً اإليجار المحددة على هذا النحو في إشعار االستبدال، والتي تحددها الشركة  عقد  ل )أصول(  " تعني أصاألصول 
 ؛ 2.1في الفقرة )ب( من الفقرة المنصوص عليه فقط المطلق )ولكن دون اإلخالل بمصالح الوصي(، مع مراعاة 

 ؛الذي يجب أن يكون تاريخ التوزيع الدوري و " يعني التاريخ المحدد على هذا النحو في إشعار االستبدال، تاريخ االستبدال"

 ؛(نموذج إشعار االستبدال) 2بشكل أساسي في النموذج في الجدول  الموضح  اإلشعار " يعني إشعار االستبدال"

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

 ؛ المعنى المحدد له في الشروط ويحمل" حدث ضريبي"

 ؛ المعنى المحدد له في اتفاقية الوكالة ويحمل" حساب المعامالت"

 (؛ و نموذج اتفاقية البيع/النقل)  4تعني االتفاق الموضح بشكل أساسي في النموذج في الجدول "  اتفاقية النقل"

 تعني: و " القيمة"

لتجنب أي شك، أي أصل مستبدل أو أصل إلغاء( المبلغ المدفوع في  و )بما في ذلك،    عقد اإليجارمن أصول  أصل  فيما يتعلق بأي    )أ(
بناًء   الوصياإليجار من قبل  عقد  تم الحصول على أصل  يلشروط اتفاقية البيع والشراء أو، عندما    وفقاً إلى الشركة    من قبل الوصي[  *]

على  الصلة    ذيالبيع    عقد المبلغ المحدد على هذا النحو في    فسوف يعني،  2.1وح بموجب الفقرة )ب( من الفقرة  على ممارسة الحق الممن
 و  ؛"قيمة" ذلك األصل أنه

تحدده الشركة على أنه قيمة  الذي  [  *المبلغ في ]  سوف يعني(،  أصاًل من أصول عقد اإليجارفيما يتعلق بأي أصل جديد )ال يمثل    )ب(
 . عقد البيع ذي الصلةفي  ي الصلة والمحددالبيع ذ عقدفي تاريخ  ذلك األصل الجديد 

 في هذا الصك، ما لم تظهر نية لخالف ذلك، تكون اإلشارة إلى: 1.2

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

 " ويشمل: الشخص" )ب(

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

 ( خلفه ومن تنتقل إليهم حقوقه؛ ثانياً )

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

 البند، أو الفقرة أو الجدول هو إشارة إلى بند، أو فقرة أو جدول في هذا الصك؛  )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(
، أو التكميلية، أو الموسعة، أو المستبدلة أو المعاد صياغتها من من وقت آلخر؛ الوثيقة األخرى أو الحكم بصيغته المعدلة، أو المستحدثة

 و

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

 العناوين في هذا الصك هي لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر على تفسيرها. 1.3
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 في هذا الصك، الكلمات التي تشير إلى:  1.4

 الجمع والعكس صحيح؛  المفرد يجب أن تشمل )أ(

 شمل الجنس اآلخر؛ و يالجنس الواحد يجب أن  )ب(

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

يكون لإلصطالحات المحددة في عقد اإليجار، أو إقرار االئتمان أو الشروط أو خالف ذلك المحددة في هذا الصك نفس المعاني   1.5
 ، باستثناء الحاالت التي يقتضي السياق فيها خالف ذلك. هذا الصكالواردة في 

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

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

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

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

 تعهدات .2

 : الحقوق التالية ال رجعة فيهبشكل  هللشركة بموجب الوصي ، يمنح الفسخشريطة عدم وقوع حدث الخسارة الكلية أو حدث  2.1

لنقل  ي بيع و أن يالوصي    أن تطلب من،  اً ضريبي  اً حدث  وقعشريطة أن يكون قد   2  )أ( المحدد في    الضريبة  حلالشركة في تاريخ    إلى  ويحوٍّ
، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى  ومستحقاته واستحقاقاته  الوصي في الملكية، وحقوقه، وملكيته،  حقوق جميع  التنفيذ ذي الصلة  إشعار  

بسعر التنفيذ المحدد في إشعار التنفيذ ذي الصلة، بشرط أال يكون قد تم تسليم إشعار التنفيذ )كما هو محدد  وبموجبها  يجار  أصول عقد اإل
 في تعهد الشراء( بموجب تعهد الشراء؛

ل في  أن يأن تطلب من الوصي   3  )ب( الوصي في    حقوق االستبدال ذي الصلة جميع  تاريخ االستبدال المحدد في إشعار  بيع وينقل ويحوٍّ
وملكيته،   وحقوقه،  واستحقاقاتهالملكية،  األصول  ومستحقاته  إلى  وبالنسبة  في  والمستقبلية،  الحالية  مقابل  المستبدلة  ،  في  نقل وبموجبها 

، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى أصول  ومستحقاته واستحقاقاته،  الشركة في الملكية، وحقوقها، وملكيتها  حقوق لجميع  الشركة  وتحويل  
 شريطة أن: جديدة محددة وبموجبها إلى الوصي، 

الشركة في إشعار االستبدال قبل  من    على النحو المعتمدقيمة تساوي أو تزيد عن قيمة األصول المستبدلة  باألصول الجديدة  تكون    (أوالً )
 ؛ ذي الصلة

 
 سيتطلب الحدث الضريبي استردادًا كاماًل للشهادات وسيتطلب بيع األصول وفًقا لعقد البيع.   2

ل األصول، يرجى مالحظة،  سيتطلب حدث االستبدال نقل أصول عقد اإليجار الحالية بداًل من أصول عقد اإليجار الجديدة وفقًا التفاقية النقل، وفيما يتعلق باستبدا   3
 )نموذج البيع/النقل(.  4من الجدول  2.6الخصوص، الفقرة على وجه  
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( من اتفاقية البيع التأكيدات والضمانات)  3يمكن للشركة تنفيذ التأكيدات الواردة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( من الفقرة    )ثانيًا(
لى إ  والشراء في تاريخ االستبدال فيما يتعلق باألصول الجديدة، مع مراعاة ما يلزم من تعديل أو تبديل، كما لو كانت اإلشارات الواردة فيها

 "األصول" هي إشارات إلى األصول الجديدة؛ 

 لم يتم تسليم إشعار تنفيذ أو إشعار إلغاء بموجب هذا الصك فيما يتعلق باألصول المستبدلة؛ و )ثالثًا(

 لم يتم تسليم إشعار تنفيذ )على النحو المحدد في تعهد الشراء( بموجب تعهد الشراء؛ و )رابعًا(

أن ينقل   الوصي  أن تطلب من(، شراء وإلغاء الشهادات) 13للشرط  وفقاً إلغاؤها  ويتعينفيه شراء أي شهادات  تمالذي يحد  الإذا وإلى   )ج( 
إلى ل  تاري  ويحوٍّ في  المحدد  اإللغاء  تاريخ  في  المحدد  الشركة  الصلة جميعإشعار اإللغاء  في  خ اإللغاء  الملكية،    حقوق   ذي  في  الوصي 

تسليم شهادات اإللغاء    ، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى أصول اإللغاء وبموجبها في مقابلومستحقاته واستحقاقاتهوحقوقه، وملكيته،  
 ( وتخضع لما يلي: الشهادات شراء وإلغاء) 13للشرط  وفقاً إلى وكيل الدفع الرئيسي لإللغاء 

 ؛سمية اإلجمالية لشهادات اإللغاءعن القيمة اإلالقيمة اإلجمالية ألي أصول إلغاء أن ال تزيد    )أواًل(

 و ؛ فيما يتعلق بأصول اإللغاء الصكب هذا بموج استبدالأو إشعار  تنفيذتسليم إشعار  عدم  )ثانيًا(

 تعهد الشراء( بموجب تعهد الشراء، على النحو المحدد في)تنفيذ تسليم إشعار  عدم  )ثانيًا(

)بخالف أي امتياز نشأ فقط بموجب القانون وليس فيما    عبء"كما هي" ولكن خالية من أي  على أساس  تكون  يجب أن  في كل حالة،  
لالستخدام  المالءمة  أو    ،أو المالءمة للغرض  بالحالة،  فيما يتعلق( )دون أي ضمان صريح أو ضمني  قبل الوصييتعلق بأي تقصير من  

شروط  فقًا للقانون( وبخالف ذلك و بموجب القانون، فسيتم استبعاده إلى أقصى حد يسمح به ال  ضمنياً   ذلك، وإذا كان أي ضمان  خالفأو  
 . الصكشروط هذا  يخضع لو 

 ما يلي:بصراحًة  الوصي يقر 2.2

لبيع ونقل  يمثل    التنفيذسعر  أن    )أ( العادل  الملكية، وحقوقه، وملكيته،    حقوق جميع    وتحويلالسعر  ، ومستحقاته واستحقاقاتهالوصي في 
 ؛ 2.1من الفقرة  (للفقرة )أ وفقاً الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى أصول عقد اإليجار وبموجبها 

، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى  ومستحقاته واستحقاقاتهوملكيتها،    ،وحقوقهاالشركة في الملكية،    حقوق جميع    وتحويليمثل نقل    )ب(
،  ومستحقاته واستحقاقاتهالوصي في الملكية، وحقوقه، وملكيته،    حقوق جميع    يلو وتحونقل    ،العادل لبيع  المقابل،  وبموجبهااألصول الجديدة  

 ؛ 2.1الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى األصول المستبدلة وبموجبها وفقًا للفقرة )أ( من الفقرة 

ومستحقاته في الملكية، وحقوقه، وملكيته،    حقوق الوصيجميع    وتحويللنقل    المقابل العادليمثل إلغاء شهادات اإللغاء ذات الصلة    )ج(
 ؛ 2.1، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى أصول اإللغاء وبموجبها وفقًا للفقرة )ج( من الفقرة واستحقاقاته

 ممارسة ال .3

 :2.1ال يجوز ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة  3.1

تاريخ حل  والذي يحدد  (  المفوض)مع نسخة إلى   الوصي إلى   التنفيذار  شعالشركة إ   عن طريق تسليم،  2.1في حالة الفقرة )أ( من الفقرة   )أ(
 ؛التنفيذمن تاريخ تقديم إشعار يومًا [*أو أكثر من ] *[ يوماً الذي يجب أن يكون تاريخ توزيع دوري ويجب أن ال يقل من ] الضريبة
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الذي يحدد تاريخ االستبدال )الذي يجب  الوصي و االستبدال إلى  عن طريق تسليم الشركة إشعار  ،  2.1الفقرة  في حالة الفقرة )ب( من    )ب(
 و ؛دوري( واألصول الجديدةتوزيع  أن يكون تاريخ

شهادات اإللغاء، وتاريخ اإللغاء والذي يحدد  اإللغاء إلى الوصي  عن طريق تسليم الشركة إشعار  ،  2.1الفقرة  في حالة الفقرة )ج( من    )ج(
 .( وأصول اإللغاءتاريخ توزيع دوري )الذي يجب أن يكون 

[ بأموال بنفس قيمة اليوم( *)بالدفع في ]  التنفيذمع مراعاة دفع سعر  و ،  2.1بعد ممارسة الحقوق الموضحة في الفقرة )أ( من الفقرة    3.2
من أي نوع )بخالف ما هو    مطالبة مقابلةمقاصة أو  دون إجراء  الضريبة مباشرًة  تاريخ حل  في حساب المعاملة في يوم العمل الذي يسبق  

وفي    ذلك،القانون    ما لم يقتض  هاأو بسبب  للضريبة  اقتطاع( ودون أي خصم أو  معمول بهالبيع ال  عقد من    8.3منصوص عليه في الفقرة  
المبالغ اإلضافية التي ستؤدي إلى استالم  فإن  ،  من هذا القبيل  طاعحالة وجود أي خصم أو اقت للمبالغ    الوصي قيام الشركة بدفع جميع 

  وتحويل نقل،  و   بيع،يجب أن يتم  و   طاع أو الخصم،راء هذا االقتتلقاها من الشركة في حالة عدم إجيالصافية التي كان من الممكن أن  
الوصيجميع   وملكيته،    حقوق  وحقوقه،  الملكية،  واستحقاقاتهفي  إلى  ومستحقاته  وبالنسبة  في  والمستقبلية،  الحالية  اإليجار ،  عقد  أصول 

 للشركة، من خالل تنفيذ اتفاقية بيع بين الشركة والوصي. وبموجبها

في الملكية،   حقوق الوصييع، ونقل، وتحويل جميع  يجب أن يحدث ب،  2.1الفقرة  بعد ممارسة الحقوق الموضحة في الفقرة )ب( من    3.3
نقل وتحويل جميع في مقابل  ، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى األصول المستبدلة وبموجبها  ومستحقاته واستحقاقاتهوحقوقه، وملكيته،  

الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى األصول الجديدة وبموجبها، ،استحقاقاتها  ومستحقاتها  الشركة في الملكية، وحقوقها، وملكيتها،    حقوق 
ووثائق   عقد اإليجار إيجار ألغراض عقد  األصول الجديدة أصول ستشكل  و   والوصي،عن طريق تنفيذ اتفاقية البيع بين الشركة  الوصيإلى  

 . األخرى  تالمعامال

في الملكية، وحقوقه،   حقوق الوصييجب أن يحدث نقل وتحويل جميع ، 2.1بعد ممارسة الحقوق الموضحة في الفقرة )ج( من الفقرة  3.4
في تاريخ اإللغاء عن طريق  وبموجبها  أصول اإللغاء ذات الصلة  ، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى  ومستحقاته واستحقاقاتهوملكيته،  

 . والشركة  الوصيمن قبل   نقل الملكيةتنفيذ اتفاقية 

 شعارات اإل .4

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

 تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم؛ )أ(

 عمل من اإلرسال؛ و تم إرساله بالبريد المسجل المدفوع مسبًقا، بعد ]*[ أيام  )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 
 م استالمه في يوم العمل التالي. االستالم سيعتبر فقط قد ت
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 فيما يلي عنوان وأرقام الفاكس 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[

 عناية ]الشركة[ 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 مع نسخة للمفوض على:

]*[ 

 ]*[ 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 الوصي إلى  
الصي والمفوض، حسب   إلى  الشركة  قبل  أو من  عمل وفقًا الشركة والمفوض  يوم   ]*[ عن  يقل  إشعار خطي ال  عن طريق  االقتضاء، 

العمل(، سوف يعني "اإلشعارات)  4ألحكام هذه الفقرة، و في هذه الفقرة   " فيما يتعلق بأي مكان اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية يوم 
 مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليه. 

 . إيداع الصك5

مع المفوض ويكون في حوزته، ويقر الوصي بموجب هذا بحق كل حامل شهادة في الحصول على نسخة من هذا  يجب إيداع هذا الصك  
 الصك. 

 الصك  زايام. 6

ويجب أن يعود هذا الصك بالمنفعة على الشركة وخلفها )وأي من يجب أن يكون هذا الصك ساري المفعول كصك لصالح من الشركة،  
 تنفيذ هذا الصك بشكل منفرد ضد الوصي. يخلفهم(، ويحق لكل واحد منهم 
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 إستقاللية البنود. 7

هذ في  أي حكم  التزام بموجب  الصك  اإذا كان هناك  فإن    هأو  قضائية،  أي والية  في  للتنفيذ  قابل  غير  أو  قانوني  غير  أو  صالحًا،  غير 
بموجب   المتبقية  االلتزامات  أو  األحكام  إنفاذ  وقابلية  وقانونية  الصكصالحية  أهذا  قضائية  ،  والية  أي  في  االلتزام  أو  الحكم  هذا  مثل  و 

 أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك.

 . ممارسة الحقوق 8

 إذا تأخرت الشركة في ممارسة أو فشلت في ممارسة أي حق، أو سبل انتصاف بموجب هذا الصك، فإن ذلك لن:  8.1

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

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

و المعيبة ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف الشركة من ممارسة هذا الحق أو  لن تمنع الممارسة الفردية، أو الجزئية، أ  8.2
 سبل االنتصاف في المستقبل.

وثائق   8.3 بموجب  أو  القانون  بموجب  عليها  منصوص  حقوق  ألي  حصرية  وليست  تراكمية  الصك  هذا  بموجب  الشركة  حقوق  تعتبر 
 ما تراه الشركة مناسبًا.  أخرى، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من وقت آلخر وبقدر

 . التغيير في الحالة9

طريق الدمج، أو تظل حقوق الشركة بموجب هذا الصك سارية وُملِزمة بصرف النظر عن أي تغيير في اإلسم أو التغيير عن  يجب أن  
 الشركة.   أو غير ذلك من األمور التي يمكن إجراؤها في دستورإعادة اإلعمار، أو إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة 

 . التعديالت 10

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

 1999. قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة 11

ال  (، فإنه  وتسوية المنازعات  حاكم القانون ال)   13( والفقرة  التعديالت)   10(، والفقرة  فائدة الصك)  6بخالف ما هو منصوص عليه في الفقرة  
،  أن ينفذ أيًا من شروط هذا الصك 1999  لسنةالعقود )حقوق األطراف الثالثة(  قانون  في هذا الصك بموجب    يحق ألي شخص ليس طرفاً 

 القانون. ال يؤثر على أي حق أو سبل االنتصاف لطرف ثالث التي تكون موجودة أو متاحة بصرف النظر عن هذا إال أن هذا 

 اإلسالمية  . االمتثال للشريعة12

 يوافق الوصي على أنه قد وافق على طبيعة أن هذا الصك يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ و 12.1

توافق مع مبادئ الشريعة ي أو ال  للغاية  أنه ال يجوز له المطالبة بأن أًيا من التزاماته بموجب هذا الصك )أو أي شرط فيه( مخالف    )أ(
 اإلسالمية؛

مبادئ الشريعة   أحكام  أنه ال يجوز له اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع  )ب(
 اإلسالمية؛ و
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التزاماته بموجب هذا الصك، أو إلغائها، أو إضعافها، أو إبطالها، أو    )ج( التقليل من أي من  إلى الحد الذي يسمح به القانون، لن يتم 
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،  

 وافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.بأن هذا الصك ال يت

 . القانون الحاكم واالختصاص القضائي  13

يخضع هذا الصك )بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا الصك،    13.1
 ويتم تفسيرها وفقًا لقوانين انجلترا.

، فإن أي نزاع، أو مطالبة، أو اختالف أو خالف ينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط بهذا الصك )بما في ذلك أي  13.3الفقرة  مع مراعاة 13.2
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  نزاعتعاقدية ناشئة عنه أو مرتبطة به( )"
   ، ولهذه األغراض: 13.2"(، أي القواعد )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر( المدرجة بالرجوع إلى الفقرة القواعد]*[ )"

 يكون مكان التحكيم هو ]*[؛  )أ(

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

 اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية. )ج(

اع إلى النزاع من قبل محكمة قانونية وال يتم يجوز للوصي أو المفوض، كبديل لذلك، أن يختار بشكل ال رجعة فيه أن يتم االستم   13.3
اتخاذ القرار فيه عن طريق التحكيم، ويجب على الوصي أو المفوض إجراء عملية االختيار قبل بدء التحكيم أو عن طريق تقديم إشعارًا 

ر والشركة التحكيم، وفي حالة إجراء  كتابيًا إلى جهة اإلصدار والشركة خالل ]*[ أيام من استالم الوثيقة التي بموجبها تبدأ جهة اإلصدا
 . 13.4عملية االختيار، سيتم عندئذ البت في النزاع وفقًا للفقرة 

 ، فإنه يجب تطبيق األحكام التالية: 13.3مع مراعاة إجراء عملية االختيار بموجب الفقرة  13.4

الفقرة    )أ( في تسوية أي نزاع، وتخضع الشركة للوالية القضائي  )ج( أدناه، يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص    13.4مع مراعاة 
 القضائية لهذه المحاكم دون سواها؛

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

الفقرة    )ج( الفقرة    13.4هذه  من  الرغم  وعلى  لذلك،  ونتيجة  فقط،  والمفوض  الوصي  لصالح  أو    13.4هي  للوصي  يجوز  أعاله،  )أ( 
إلى الحد الذي يسمح به القانون، يجوز والية قضائية، و "( في أي محاكم أخرى ذات  اإلجراءاتالمفوض اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالنزاع )"

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

 دون اإلخالل بأي طريقة أخرى للخدمة المسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة، فإن الشركة: 13.6

 تعين بشكل ال رجعة فيه ]*[ ليكون وكيلها لخدمة العملية فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق بهذا الصك؛ و )أ(

 توافق على أن عدم قيام الوكيل بإشعار الشركة بالعملية لن يؤدي إلى إبطال اإلجراءات المعنية.  )ب(
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 . التنازل عن الفائدة 14

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

لك نتيجة ألي حكم قضائي أو عن طريق إنفاذ أي قانون معمول به أو غير ذلك، فإن هذا الطرف  أخرى من قبل أي طرف، سواء كان ذ
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

 سسة خيرية مسجلة أو معترف بها رسميًا. فإنه يجب عليه أن يتبرع بها على الفور إلى مؤ 

 كسند من قبل األطراف في اليوم والسنة المذكورين أواًل أعاله. وثيقة هذه الوإثباًتا لما تقدم وُذكر، تم تنفيذ  
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 1الجدول 

 نموذج إشعار التنفيذ 

 ]التاريخ[

 "(الوصيالى: ]*[ )"

 نسخة إلى ]*[ بصفته المفوض

 تحية طيبة وبعد، 

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 ]*[ شهادات االئتمان المستحقة ]*[ 

"( الشهاداتفيما يتعلق بشهادات االئتمان ]*[ المستحقة ]*[ )"  الوصيه  [ الذي أبرمنشير إلى تعهد البيع واالستبدال المؤرخ في ]* .1
البيع تعهد  ة، أو المعاد صياغتها من وقت آلخر، باسم "بصيغتها المعدلة، أو التكميليالمشار إليها  )وهي الوثيقة    الوصيالصادرة عن  

 "(.واالستبدال
البيع واالستبدالما لم يقتض السياق خالف ذلك، فإن المصطلحات المحددة وتفسيرها الواردين في " .2 " سوف تحمل نفس المعنى تعهد 

 والتفسير عند استخدامها هنا.
البيع واالستبدال، ونحن نؤكد على عدم وقوع حدث [ من تعهد  3.1هذا هو إشعار التنفيذ الصادر عماًل بالفقرة ])أ(/)ب( من الفقرة   .3

 .  الفسخالخسارة الكلية أو حدث 
الحالية  ،  حقوقه في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاتهجميع  وتحويل  ،  ونقل،  بيعالوصي  بموجب هذا من  طلب  نحن ن .4

البيعوالمستقبلية، في "أصول عقد اإليجار" وبالنسبة لها وبموجبها كما هو محدد بشكل أكثر تحديًدا في اتفاقية البيع )" "( التي اتفاقية 
 .البيع واالستبدالسيبرمها الوصي والشركة وفقًا لشروط تعهد 

سعر التنفيذ هو ]المبلغ[ * ويجب دفعه بالكامل )دون أي خصم أو اقتطاع عن أو بسبب الضريبة إال إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب  .5
، وفي حالة  اتفاقية البيع(من    8.3باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  وبدون مقاصة أو مطالبة مقابلة من أي نوع )القانون،  

من دفع مبالغ إضافية حتى يحصل الوصي على كامل المبلغ الذي كان سيتم استالمه  ب  إننا سوف نقومفوجود أي خصم أو اقتطاع،  
"[، ونحن على علم بأنه إذا  تاريخ حل الضريبة]"في ]     [ **  (الشركة) نافي حالة عدم إجراء هذا الخصم أو االقتطاع( من قبلقبله 

 فيذ هذا سيصبح الغيًا وباطاًل. لم يتم إجراء هذا الدفع من قبلنا فإن إشعار التن
الفقرة   .6 المنازعات  الحاكمالقانون  )  13تنطبق  البيع واالستبدال  ( من  وتسوية  تبديلتعهد  التنفيذ هذا، مع ما يلزم من  أو   على إشعار 

 ، كما لو كانت ُمدرجة صراحًة في هذه الوثيقة. تعديل
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 مع وافر الشكر والتقدير،

 االحترام،وتفضلوا بقبول فائق 

 لصالح ونيابة عن

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

 [  الشركة]

 مالحظات: 

 واالستبدال. البيع * يرجى إدراج المبلغ في ]*[ محسوبًا وفقًا لتعريف سعر التنفيذ الوارد في تعهد 

المتطلبات المعمول بها المنصوص عليها في الفقرة )أ( من الفقرة مع  لالسترداد الذي يجب أن يتوافق  ** يرجى إدراج تاريخ االستحقاق  
 . واالستبدالمن تعهد البيع  3.1
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 2الجدول 

 نموذج إشعار االستبدال 

 [تاريخال]

 "( الوصي[ )"*] إلى:

 مفوضبصفته ال[ *] نسخة إلى:

 

 تحية طيبة وبعد، 

 [ الغرض الخاص المحدودةالكيان ذو ]

 [ *] المستحقة االئتمانشهادات [ *]

 

البيع واالستبدال المؤرخ في ]*[ الذي أبرمه الوصي فيما يتعلق بشهادات االئتمان ]*[ المستحقة ]*[ )"  .1 "( الشهاداتنشير إلى تعهد 
" المعاد صياغتها من وقت آلخر، باسم  أو  التكميلية،  أو  المعدلة،  إليها بصيغتها  المشار  الوثيقة  الوصي )وهي  البيع الصادرة عن  تعهد 

 "(واالستبدال

واالستبدالما لم يقتض السياق خالف ذلك، فإن المصطلحات المحددة وتفسيرها الواردين في "  .2 البيع  " سوف تحمل نفس المعنى تعهد 
 والتفسير عند استخدامها هنا.

الفقرة    .3 من  )ب(  بالفقرة  عماًل  الصادر  االستبدال  إشعار  هو  و   3.1هذا  عدم  على  نؤكد  ونحن  واالستبدال،  البيع  تعهد  حدث  من  قوع 
 الخسارة الكلية أو حدث الفسخ.  

الحالية  حقوقه في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته،  جميع  نحن نطلب بموجب هذا من الوصي بيع، ونقل، وتحويل    .4
 "(:األصول المستبدلة)"وبموجبها "أصول عقد اإليجار" وبالنسبة إلى والمستقبلية، في 

 [ األصول المستبدلة وتقديم تفاصيل عن قيمة كل أصل من األصوليرجى تحديد ]

األصول وبالنسبة إلى  في  وحقوقنا وملكيتنا ومستحقاتنا واستحقاقاتنا، الحالية والمستقبلية،    ،الملكية  في  حقوقناجميع  وتحويل  نقل    وذلك مقابل
 "(: األصول الجديدة)"إلى الوصي وبموجبها التالية 

 [ لجديدة وتقديم تفاصيل عن قيمة كل أصل من األصوليرجى تحديد األصول ا]

 .واالستبدالللشروط وتخضع لشروط البيع   وفقاً في كل حالة والتي ستكون عن طريق الدخول في اتفاقية البيع، 

 ما يلي:بموجب هذا ونضمن  نؤكدنحن  .5

 ؛أو تزيد عنها المستبدلةألصول الجديدة ذات قيمة إجمالية تساوي قيمة األصول أن ا )أ(
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حقيقة وصحيحة  والضمانات( من اتفاقية البيع والشراء    التأكيدات)  3  الفقرة)د( من  ، )ج(، و)ب(أن التأكيدات الواردة في الفقرات )أ(،    )ب(
في تاريخ االستبدال فيما يتعلق باألصول الجديدة، مع حقيقة وصحيحة  كون  توسوف  هذا  االستبدال  إشعار  من جميع النواحي في تاريخ  

 و  ؛إشارات إلى األصول الجديدة  هيإلى "األصول"  ا، كما لو كانت اإلشارات الواردة فيهإجراء ما يلزم من تعديل أو تبديل

 هذا: االستبدال من تاريخ إشعار أنه اعتبارًا  )ج(

 و  ؛األصول المستبدلةب واالستبدال فيما يتعلقالبيع تعهد لغاء بموجب  اإلر أو إشعا التنفيذلم نقم بتسليم إشعار نحن   (أوالً )

 .)كما هو محدد في تعهد الشراء( بموجب تعهد الشراء تنفيذلم نتلق إشعار نحن  (ثانياً )

الجديدة سوف تشكل  االستبدال  شعار  إل  ومن خالل قبولكنحن نوافق،    .6 فإنك توافق على أن األصول  البيع،  اتفاقية  هذا والدخول في 
 . األخرى  اإليجار ووثائق المعامالت  عقدأصول إيجار ألغراض 

 . "(تاريخ االستبدالالتاريخ الذي يتم فيه تنفيذ اتفاقية البيع هو ]التاريخ[ * )" .7

مع إجراء ما يلزم من تعديل    هذا، االستبدال  على إشعار  واالستبدال  البيع  تعهد  ( من  وحل المنازعات  الحاكمالقانون  )   13  الفقرةنطبق  ت  .8
 .في هذه الوثيقة صراحة اً ُمدرج كما لو كان أو تبديل، 

 مع وافر الشكر والتقدير،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

…………………………. 

 لصالح ونيابة عن

 [ شركةال]

 

 مالحظة:

 .تاريخ االستبدال الذي يجب أن يكون تاريخ التوزيع الدوري  ادخاليرجى *
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 3الجدول 

 نموذج إشعار اإللغاء

 ]تاريخ[

 "(الوصي[ )"*]  إلى:  

 مفوضبصفته ال[ *] نسخة إلى:  

 

 تحية طيبة وبعد، 

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 ]*[  شهادات االئتمان المستحقة]*[ 

 

إلى    .1 المؤرخنشير  واإلحالل  البيع  ال  تعهد   ]*[ )"ذفي   ]*[ المستحقة   ]*[ االئتمان  بشهادات  يتعلق  فيما  الوصي  أبرمه  "( الشهاداتي 
المعاد صياغتها من وقت آلخر، باسم "  الصادر  أو  التكميلية،  أو  المعدلة،  إليها بصيغتها  المشار  الوثيقة  الوصي )وهي  البيع عن  تعهد 

 "(.واالستبدال

واالستبدالما لم يقتض السياق خالف ذلك، فإن المصطلحات المحددة وتفسيرها الواردين في "  .2 البيع  " سوف تحمل نفس المعنى تعهد 
 والتفسير عند استخدامها هنا.

من تعهد البيع واالستبدال، ونحن نؤكد على عدم وقوع حدث الخسارة   3.1( من الفقرة  جالصادر عماًل بالفقرة )  اإللغاءهذا هو إشعار    .3
 الكلية أو حدث الفسخ.  

4.  [ تسليم  بالالمبلغبعد  اإلجمالي  [  لإللغاء  اإلسمي  مبلغ  الرئيسي  الدفع  وكيل  إلى  الشهادات  شراء)  13للشرط    وفقاً للشهادات  ( وإلغاء 
اإللغاء)" ، الملكية  في  حقوقكجميع    وتحويلإبرام اتفاقية نقل في تاريخ اإللغاء )كما هو موضح أدناه( لنقل  نطلب منك  نحن  "(،  شهادات 

 "(:أصول اإللغاء)"في وبالنسبة إلى أصول عقد اإليجار التالية وبموجبها وحقوقك وملكيتك ومستحقاتك واستحقاقاتك، الحالية والمستقبلية، 

 ([، يجارعقد اإلالتي قد تشمل نسبة مئوية من الفائدة في أصل ) أصول اإللغاء يرجى تحديد]

 . واالستبدالالبيع  لتعهدشروط وتخضع  ال بناء على

 نحن نقر ونضمن بموجب هذا ما يلي: .5

 و  ؛القيمة اإلجمالية ألصول اإللغاء ليست أكبر من شهادات اإللغاءأن  )أ(

 من تاريخ إشعار اإللغاء هذا:أنه اعتبارًا  )ب(

 و ؛البيع واإلحالل" فيما يتعلق بأصول اإللغاءتعهد بموجب " استبدالأو إشعار  تنفيذتسليم إشعار  ب نقملم نحن   )أواًل(

 .)كما هو محدد في تعهد الشراء( بموجب تعهد الشراء تنفيذ لم نتلق إشعار نحن   )ثانيًا(
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 ."(تاريخ اإللغاء * )"[التاريخالتاريخ الذي يتم فيه تنفيذ اتفاقية النقل هو ] .6

مع إجراء ما يلزم من تعديل ينطبق على إشعار اإللغاء هذا،    واالستبدالالبيع  تعهد  ( من  وتسوية المنازعات  الحاكمالقانون  )   13  الفقرة  .7
 .صراحًة في هذه الوثيقةأو تبديل، كما لو كان ُمدرجًا 

 

 مع وافر الشكر والتقدير،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 لصالح ونيابة عن

 [ الشركة]

 

 مالحظة:

 *يرجى ادخال تاريخ النقل الذي يجب أن يكون تاريخ التوزيع الدوري.
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 4الجدول 

 النقلاتفاقية البيع/نموذج 

 

 بتاريخ ]*[

 [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 بصفتها البائع/الناقل

 و

 [ الشركة]

 بصفتها الشركة

 _________________________ 

 

 اتفاقية البيع/النقل 

_________________________ 

 

 بين البائع والشركة[  الوقت المناسبفي  إبرامهاالنقل التي سيتم اتفاقية البيع/نموذج  هو : هذا حوظة]مل
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 "( في ]*[ وتم إبرامها بين: االتفاقيةهذه )" اتفاقية البيع/النقلحررت 

 "(؛ و البائع/الناقل[ بصفتها جهة إصدار الشهادات والوصي لحاملي الشهادات )"الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة] (1)

 "(. الشركة[ )"الشركة] (2)

 مقدمة: 

"(، تعهد ]البائع/الناقل[  تعهد البيع واالستبدالوفقًا لتعهد البيع واالستبدال المؤرخ في ]*[ المقدم من قبل ]البائع/الناقل[ لصالح الشركة )"  )أ(
]أصول  وبالنسبة إلى الحالية والمستقبلية، في  حقوقه في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحقاقاته،جميع  بأن ]يبيع[، وينقل ويحول 

من تعهد    2.1بناًء على ممارسة الشركة للحق الممنوح لها في الفقرة  إلى الشركة  عقد اإليجار/األصول المستبدلة/أصول اإللغاء[ وبموجبها  
 البيع واالستبدال للمطالبة بمثل هذا ]البيع[، والنقل والتحويل.

البيع واالستبدال تعهد  من    2.1الفقرة  من  ])أ(/)ب(/)ج([  الفقرة    بموجبلممنوح للشركة  وفقًا لتعهد البيع واالستبدال، تم ممارسة الحق ا  )ب(
 (. [إشعار االستبدال/إشعار اإللغاء"/إشعار التنفيذ"]بتاريخ ]*[  اً عن طريق إصدار إشعار 

في الملكية، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته،   الناقل[/البائع]  حقوق جميع  ، ونقل، وتحويل  [بيع]هذه االتفاقية لتنفيذ  بموجبه  يبرم الطرفان    )ج(
وبموجبها ونقل حقوق الملكية وبالنسبة إلى ]أصول عقد اإليجار/األصول المستبدلة/أصول اإللغاء[  واستحقاقاته، الحالية والمستقبلية، في  

 فيها إلى الشركة. 

 وعليه فقد تم االتفاق على النحو التالي:

 . التعاريف 1

ما لم يتم تحديدها في هذه االتفاقية أو خالف ذلك حسب ما يجيز السياق، يكون للمصطلحات المحددة في أو المدرجة بالرجوع إلى    1.1
 "تعهد البيع واالستبدال" نفس المعنى عند استخدامها في هذه االتفاقية، وباإلضافة إلى ذلك: 

 ؛ ءالمعنى المحدد لها في إشعار اإللغا تحمل"  أصول اإللغاء"

 ؛المعنى المحدد لها في إشعار اإللغاء تحمل" شهادات اإللغاء "

 ؛" تعني حاملي الشهاداتالشهادات حاملي"

 القسم )ب( من المقدمة؛  المعنى المحدد له في   يحمل إشعار التنفيذ/إشعار االستبدال/إشعار اإللغاء""

 4 ؛يعني ]المبلغ[التنفيذ" "سعر 

  ________________ 
 يرجى إدخال المبلغ بالدوالر األمريكي المحسوب وفقًا لتعريف "سعر التنفيذ" الوارد في "تعهد البيع" المحدد في إشعار التنفيذ. 4
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 تحمل المعنى الوارد لها في عقد اإليجار، وكما هو موضح بشكل خاص في الجدول الزمني لهذه االتفاقية؛ "أصول عقد اإليجار"

 " تحمل المعنى المحدد لها في إشعار االستبدال؛ األصول الجديدة "

 " يحمل المعنى المحدد له في القسم )أ( من المقدمة؛ و تعهد البيع واالستبدال"

 . [*]  المؤرخ فيالمعنى المحدد لها في إشعار االستبدال  تحمل "األصول المستبدلة"

 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(

 النقل /البيع .2

يع[  وفقًا لشروط وأحكام تعهد البيع واالستبدال و]"إشعار التنفيذ/إشعار االستبدال/إشعار اإللغاء"[، يقوم ]البائع/الناقل[ بموجب هذا ]بب  2.1
جميع   وتحويل  نقل  قبول  و[  ]بشراء،  هذا  بموجب  الشركة  وتقوم  وتحويل،  وملكيته،    حقوق ونقل  وحقوقه،  الملكية،  في  ]البائع/الناقل[ 

على  ومستحقاته وبموجبها  اإللغاء[  المستبدلة/أصول  اإليجار/األصول  عقد  ]أصول  إلى  وبالنسبة  في  والمستقبلية،  الحالية  واستحقاقاته،   ،
أساس "كما هي" ولكن خالية من أي أعباء )بخالف أي امتياز ينشأ فقط بموجب القانون وليس فيما يتعلق بأي تقصير في ما يتعلق بـ 

ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بالشروط والمالءمة للغرض ومدى مالءمته لالستخدام أو غير ذلك، وإذا    ]البائع/الناقل[( )دون أي 
في مقابل ]سعر التنفيذ الذي تم دفعه بالكامل/نقل كان أي ضمان ضمنًيا بموجب القانون، فسيتم استبعاده إلى أقصى حد يسمح به القانون( 

وحقوقها وملكيتها ومستحقاتها واستحقاقاتها، الحالية والمستقبلية، في  الملكية،    الشركة في   حقوق جميع  من قبل الشركة إلى البائع  وتحويل  
 ([.شراء وإلغاء الشهادات) 13إلى وكيل الدفع الرئيسي لإللغاء وفقًا للشروط  األصول الجديدة/تسليم شهادات اإللغاء وبموجبها وبالنسبة إلى 

قة الشركة، باستكمال جميع اإلجراءات الرسمية والقيام بجميع اإلجراءات واألشياء األخرى التي يتطلبها  يقوم الطرفان، على تكلفة ونف  2.2
 القانون المعمول به إلكمال وتنفيذ ]البيع[ والنقل والتحويل المتوقعين بموجب هذه االتفاقية. 

وحقوقها وملكيتها ومستحقاتها واستحقاقاتها، الشركة في الملكية    حقوق يقر ]البائع/الناقل[ صراحًة أن ]دفع سعر التنفيذ/نقل وتحويل    2.3
 األصول الجديدة/تسليم شهادات اإللغاء وبموجبها:  وبالنسبة إلى الحالية والمستقبلية، في 

واستحقاقاته، الحالية  وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته،  ]البائع/الناقل[ في الملكية،    حقوق جميع    وتحويل]لشراء،[ ونقل    مقاباًل عادالً يمثل    )أ(
 والمستقبلية، في وبالنسبة إلى ]أصول عقد اإليجار/األصول المستبدلة/أصول اإللغاء[ وبموجبها، و 

]البائع/الناقل[ وبناًء على ذلك  أو التي تكبدتها الشركة إلى    الدائنةجميع المبالغ المستحقة أو  عن  لشركة  من قبل ا  مناسباً تسديًا  يمثل    )ب(
و والتحويل/النقل  ]الدفع/ على  التسليم  يوافق  فيهالشركة    إعفاءاإللغاء[  رجعة  ال  شرط    بشكل  أو  قيد  تجاه  ودون  أخرى  مسؤولية  أي  من 

 ]البائع/الناقل[. 
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لـ ]البائع/الناقلأي  بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شرط كل أو  الشركة صراحة أنها تقبل    تقر  2.4 أصول عقد  [ في ]منفعة قد تكون 
الناقل[  منفعة قد تكون إلى ] البائع/أو أي    كل  على  المنازعةالطعن أو  لها  [، وعليه، ال يجوز  اإليجار/األصول المستبدلة/أصول اإللغاء

 .بأي شكل من األشكال

وحقوقها وملكيتها  الشركة في الملكية    حقوق   وتحويلبالقدر الذي يكون فيه نقل  و أدناه،   2.6باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة    2.5
الحالية والمستقبلية، في   إلى  ومستحقاتها واستحقاقاتها،  الجديدة وبموجبها  وبالنسبة  [( ليس ساري نقلالبيع/ال)]  2الفقرة  لهذه    وفقاً األصول 

وقابل للتنفيذ بشكل   للتعدديةتوافق بموجب هذا، كالتزام مستقل وقابل  فإن الشركة  المفعول في أي والية قضائية ألي سبب من األسباب،  
 المعامالت( عن طريق ردها إلى البائع   وثائق" تلك األصول الجديدة ألغراض  قيمةلـ "  كمقابليساوي ]المبلغ[ )  اً منفصل، على دفع مبلغ

 . فور طلبها وعند استالم هذا المبلغ، يجب على البائع إعادة هذه األصول الجديدة على الفور إلى البائع

 أعاله ودون المساس بها: 2.1بصرف النظر عن أحكام الفقرة  2.6

ويجب أن تحتفظ بوثائق الملكية هذه كل أصل جديد، لملكية ال وثائقفي  هي المالك المسجل يوافق البائع والشركة على أن تظل الشركة  )أ(
 و  ؛الوكيل والمرشح نيابة عن البائع بصفتها

الشركة أن نقل    )ب( المنصوص عليها في    وتحويلتؤكد  الجديدة  إلى تسجيله أو  البيع)  2  الفقرةاألصول  في أي سجل    قيده( ال يحتاج 
 [ .[(*للتنفيذ بموجب قوانين ] وقابالً  اً وملزم اً وصحيح اً قانونفعالين، والذي يعتبر  بيعًا وشراءً كون ي[ حتى *رسمي في ]

  2[ المنصوص عليها في هذه الفقرة  أصول عقد اإليجار/األصول المستبدلة/أصول اإللغاء]وتحويل  ]تؤكد الشركة أن ]بيع،[  ونقل    2.7
ملزم  و صالح،  و قانوني،    وتحويالً   نقالً و ،[  اً من أجل أن يكون ]بيع  ]*[ في أي سجل رسمي في    قيدنقل[( ال يحتاج إلى تسجيل أو  البيع/ال)]

 [.[*وقابل للتنفيذ بموجب قوانين ]

 التأكيدات والضمانات  .3

 ما يلي:للبائع  وتضمنتمثل الشركة 

 أن األصول الجديدة ذات قيمة تساوي قيمة األصول المستبدلة أو تزيد عنها؛ )أ(

 ( من اتفاقية البيع والشراء  التأكيدات والضمانات) 3أن التأكيدات الواردة في الفقرات )أ(، )ب(، )ج(، و)د( من الفقرة  )ب(

باألصول الجديدة، مع إجراء ما يلزم من تعديل أو تبديل، كما لو  حقيقة وصحيحة من جميع النواحي في تاريخ هذه اإلتفاقية فيما يتعلق  
 كانت اإلشارات الواردة فيها إلى "األصول" هي إشارات إلى األصول الجديدة؛ و 

 أن القيمة اإلجمالية ألصول اإللغاء ليست أكبر من شهادات اإللغاء؛ )ج(

 و ؛[أصول اإللغاءالمستبدلة/]األصول  فيما يتعلق بـ واالستبدالأو إشعار إلغاء بموجب تعهد البيع   التنفيذلم يتم تسليم إشعار  )د(

 .جب تعهد الشراءمحدد في تعهد الشراء( بمو ال على النحو)  التنفيذلم يتم تسليم إشعار  )هـ(

 شعارات اإل .4

ار يجب تقديم جميع اإلشعارات أو المراسالت األخرى بموجب هذا االتفاق أو فيما يتعلق به كتابيًا أو بالفاكس باللغة اإلنجليزية، وأي إشع
 من هذا القبيل سيعتبر قد تم تسليمه إذا: 
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 تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم؛ )أ(

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

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

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

 فيما يلي عنوان ورقم الفاكس للشركة و ]البائع/الناقل[ لجميع اإلشعارات بموجب هذا االتفاق أو فيما يتعلق به:

 )أواًل(  في حالة الشركة: 

 ]الشركة[ 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 )ثانيًا(  في حالة ]البائع/الناقل[: 

 ]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 طرف إلى  
 عن طريق إشعار خطي الطرف اآلخر 

" فيما يتعلق بأي مكان اليوم الذي  يوم العمل(، سوف يعني "اإلشعارات) 4ال يقل عن ]*[ يوم عمل وفقًا ألحكام هذه الفقرة، وفي هذه الفقرة 
 تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل العام في مكان المرسل إليه. 

 . الضرائب، والتكاليف والمصروفات 5

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

 ذلك لهذا االتفاق. أو خالف إنفاذ 

 . استقاللية البنود6

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

   أو تضعف بذلك.
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 . ممارسة الحقوق 7

 إذا تأخر أحد الطرفين في ممارسة أو فشل في ممارسة أي حق أو سبل انتصاف بموجب هذه االتفاقية، فإن ذلك لن:  7.1

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

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

ي أو المعيب ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أي من الطرفين من ممارسة هذا الحق أو ال يمنع التنفيذ الفردي، أو الجزئ 7.2
 سبل االنتصاف في المستقبل.

حقوق الطرفان بموجب هذه االتفاقية هي تراكمية وليست حصرية ألي حقوق ينص عليها القانون، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من   7.3
  لطرفين مناسبًا.وقت آلخر وبقدر ما يراه أي من ا

   45. محدودية الرجوع وعدم االلتماس8

 توافق الشركة على أنه بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد هنا: 8.1

أو أي من وكالئه نيابة عنه بدفع أي مبلغ على اإلطالق فيما يتعلق بهذه اإلتفاقية، إال في حدود توفر    )أ( ]البائع/الناقل[  أنه لن يقوم 
ويوافق كذلك على أنه لن يكون هناك رجوع على سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا االتفاق، سواء    االئتمانيةاألموال لذلك من األصول  

أو أي مبلغ آخر بموجب، أو أي التزام أو مطالبة أخرى ناشئة عن أو بناًء على، هذه االتفاقية، ضد ]البائع/الناقل[ إلى الحد  لدفع أي رسوم 
 التي يجب أن يعقبها إطفاء جميع التزامات ]البائع/الناقل[؛ االئتمانيةالذي يتم فيه استنفاد األصول 

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

 مشابه؛ و  أخرى ضد ]البائع/الناقل[ بموجب أي قانون إفالس أو قانون 

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

ضد أي مساهم، أو مسؤول، أو مدير لـ ]البائع/الناقل[ بصفتهم هذه وأي وكل مسؤولية شخصية لكل مساهم، أو مسؤول أو مدير بصفته 
التعهد  أو  التنازل بموجب هذا صراحًة عن االلتزام  الواجبات، ويتم  ]البائع/الناقل[ ألي من هذه  انتهاكات من جانب  هذه عن حدوث أي 

 حد الذي يسمح به القانون. واستبعاده إلى ال

الفقرة    8.2 أحكام  مراعاة  بها  8.3مع  اإلخالل  ودون  الشراء  تعهد  أو  من  المقاصة  في  حق  أي  ممارسة  أو  المطالبة  للشركة  يحق  ال   ،
ممتلكات في    المطالبة المقابلة فيما يتعلق بأي مسؤولية مستحقة لها لدى ]البائع/الناقل[ أو المطالبة بأي امتياز أو حقوق أخرى على أي

 حيازتها نيابة عن ]البائع/الناقل[. 

إلى الحد الذي يوجد به أي مبالغ مستحقة مقابل رسوم الخدمة، يجوز تسوية هذه المبالغ بالكامل مقابل سعر التتفيذ المستحق على    8.3
 الشركة بموجب هذه االتفاقية. 

 
 

 سيتم تحدده بناًء على الوالية القضائية للكيان ذو الغرض الخاص المحدودة  5
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 اإلسالمية  . االمتثال للشريعة9

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

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؛

 خاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات في أي منتدى للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وال يجوز له ات )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، نتيجةمن األشكال بأي  تأثرها سلبًا بأي شكل  

 أن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 6. القانون الحاكم واالختصاص القضائي 10

الفقرة[ وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن هذه اإلتفاقية أو فيما يتعلق بها  ]بما في ذلك األحكام المتبقية في هذه    هذه اإلتفاقية  10.1
 تخضع ويجب أن تفسر وفقًا لـ ]*[. 

، توافق الشركة لصالح ]البائع/الناقل[ على أن يكون لمحاكم ]*[ دون سواها االختصاص القضائي في تسوية أي  10.3وفقًا للفقرة    10.2
 ة أو فيما يتعلق بها. نزاعات قد تنشأ عن هذه االتفاقي

الفقرة    10.2الفقرة    10.3 من  الرغم  وعلى  لذلك،  ونتيجة  فقط،  ]البائع/الناقل[  لصالح  اتخاذ    10.2هي  ]البائع/الناقل[  لـ  يجوز  أعاله، 
المتعلقة بالنزاع )" القانون، يجوزاإلجراءاتاإلجراءات  للبائع اتخاذ    "( في أي محاكم أخرى ذات والية قضائية، وإلى الحد الذي يسمح به 

 إجراءات متزامنة في أي عدد من الواليات القضائية. 

 

  وبما ذكر حررت هذه االتفاقية في التاريخ المذكور في بدايتها.

 

 

 

 

  _______________ 

تعاقدي ناشئ. يظل القانون اإلنجليزي هو ملحوظة: يعد اختيار القانون الواجب التطبيق أمًرا مهًما من أجل الحصول على اليقين القانوني في حالة وجود نزاع  6
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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 البيع عقدجدول 

 أصول عقد اإليجار 

 [يرجى إدراج تفاصيل أصول عقد اإليجار]
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 الموقعون 

 اتفاقية البيع/النقل 

 

 ]البائع/الناقل[ 

 [، بصفته الوصي لحاملي الشهادات وبصفته ]البائع/الناقل[ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة]

 من قبل: 

 

 الشركة 

 [ الشركة]

 قبل: من 
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 التوقيع

 تعهد البيع واالستبدال

 

 

 (        سندتنفيذه كتم 

 (   [ الكيان ذو الغرض الخاص المحدودةمن قبل ]

 (      بالنيابة عن

 (     بتفويض من تلك الشركة 

 (      في حضور: 

 

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

 ............................................................... اإلسم:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


