
1 
 

 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 المؤجر 
 و

 ]الشركة[ 
 بصفتها وكيل الخدمة

]*[ 
 شهادات االئتمان المستحقة ]*[

 _________________________ 
 اتفاقية وكالة الخدمات 

_________________________ 
 

 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)" ههذ اتتم إبرام اتفاقية وكالة الخدم

المحدودة] (1) الخاص  الغرض  ذو  لحاملي  الكيان  والوصي  الشهادات  إصدار  جهة  بصفتها   ]"( المؤجر الوصيالشهادات  وبصفتها   )"
 و ؛"(المؤجرألصول عقد اإليجار )بهذه الصفة، "

 "(.وكيل الخدمة[ بصفتها وكياًل للمؤجر لتقديم الخدمات فيما يتعلق بأصول عقد اإليجار )بصفتها وكياًل للمؤجر، "الشركة] (2)

 مقدمة: 

ائتمان مستحقة ]*[   )أ( الوصي إصدار ]*[ شهادات  )"الشهادات)"في حين يقترح  اإلغالق"( في  الشهادات تاريخ  إنشاء هذه  "(، وسيتم 
االئتمانبموجب إقرار االئتمان المؤرخ في تاريخ اإلغالق )" "(، وستمثل المفوض"( بين الوصي، والشركة و ]*[ بصفته المفوض )"إقرار 

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

اإلبموجب عقد اإليجار المؤرخ في تاريخ هذه االتفاقية )"  )ب( "(، فيما يتعلق بأصول عقد اإليجار، المبرم بين المؤجر والشركة  جارةعقد 
 استئجار أصول عقد اإليجار. "(، فقد وافق المؤجر على التأجير، وقد وافق المستأجر على المستأجربصفتها المستأجر )"

 وافق وكيل الخدمة )بصفته هذه( على تقديم الخدمات، وفقًا ألحكام وشروط هذه االتفاقية.  )ج(

 وعليه فقد تم االتفاق على ما يلي:

 . التعاريف والتفسير 1

 في هذه االتفاقية )بما في ذلك المقدمة(:  1.1

 ؛ 2.4المعنى المحدد له في الفقرة  ويحمل" مبلغ رسوم الخدمة اإلضافية"

 1  ؛]*[" يعني النفقاتكل حتياطي إمبلغ "

 ؛ 7.2المعنى المحدد له في الفقرة  ويحمل" مبالغ رسوم الخدمة اإلضافيةتاريخ طلب "

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

 له في القسم )أ( من المقدمة؛المعنى المحدد  ويحمل" تاريخ اإلغالق"

 ؛ 10.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" االلتزامات التعويضية"

 ؛10.1المعنى المحدد له في الفقرة  ويحمل" األشخاص المعوضون "

 " وتعني أحكام وشروط الشهادات المجدولة في إقرار االئتمان، والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر وفقًا الشروط"

 إلقرار االئتمان، ويتم تفسير اإلشارات إلى شرط معين وفقًا لذلك؛ 

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

 القسم )أ( من المقدمة؛  " ويحمل المعنى المحدد له فيالمفوض"

 
 على الشركة تقديم تقديرًا معقواًل لمبالغ رسوم الخدمة المتوقعة بموجب هذا االتفاق يجب    1
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" ُ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"
ع يتعلق بأي التزامات  أي نزاع فيما يتعلق بوجودها، أو صحتها، أو تفسيرها، أو أدائها، أو خرقها، أو إنهائها، أو عواقب بطالنها و أي نزا 

 غير تعاقدية ناشئة عنها أو مرتبطة بها(؛

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

 " تعني، في أي وقت، مبلًغا يساوي إجمالي:إلعادة االستردادالقيمة الكاملة "

 ؛ في ذلك الوقت القيمة اإلسمية المعلقة للشهادات )أ(

 مبلغًا مساويًا لجميع مبالغ التوزيع الدورية المستحقة وغير المدفوعة فيما يتعلق بالشهادات؛ و  )ب(

أيام فيما يتعلق بالشهادات المعلقة في ذلك    )ج( مبلغ مساويًا لمبالغ التوزيع الدوري السائدة في ذلك الوقت والتي سوف تتراكم لمدة ]*[ 
 الوقت؛ و 

الحساب، مبلغًا يمثل أي مبالغ مستحقة الدفع من قبل ]الشركة[ )بأي صفة( بموجب وثائق المعامالت التي  دون تكرار أو ازدواجية في    )د(
تكون طرفًا فيها )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مبلغًا مساويًا ألي رسوم خدمات مستحقة ولكن غير مدفوعة المبلغ وأي مبالغ  

وافق المستأجر بشأنها على سداد دفعة مقابلة من األجرة اإلضافية التكميلية ولكن لم يتم إجراء مستحقة عن رسوم الخدمات اإلضافية التي  
 هذا الدفع وفقًا لعقد اإليجار.

 ؛ )أ( 6.1المعنى المحدد لها في الفقرة  وتحمل" التأمينات "

 ويحمل المعنى المحدد له في القسم )ب( من المقدمة؛ " عقد اإليجار "

 ؛طرًفا في هذه االتفاقيةيعني "الطرف" 

 ؛ )ج(25.4الفقرة وتحمل المعنى المحدد لها في  " اإلجراءات"

 ؛ 12.1في الفقرة وتحمل المعنى المحدد لها " العملة الثانية"

بأصول  الخدمات" المتعلقة  الخدمات  تعني  الصيانة  عقد  "  بعمليات  يتعلق  فيما  المؤجر  عن  نيابة  الخدمة  وكيل  يقدمها  التي  اإليجار 
 ؛شروط هذه االتفاقيةحكام و أل وفقاً الملكية والتأمينات، على  ضرائب الو  ،الرئيسية ةالهيكلي اتصالحواإل

الخدمة" رسوم  بفترة  مبلغ  يتعلق  فيما  يعني،  المدفوعات  اإليجار"  جميع  يتعلق   وااللتزامات،  فيما  الخدمة  وكيل  سددها  أو  تكبدها  التي 
، باستثناء  7.1للفقرة    وفقاً وكيل الخدمة المؤجر    والتي يخطر بهاتلك  اإليجار  خالل فترة    عقد اإليجاربالخدمات المنجزة فيما يتعلق بأصول  

 ؛ أي التزامات أو مدفوعات تشتمل على مبالغ رسوم خدمة إضافية

 :تكبدهاأو تكلفة الخدمة التي تم فيها دفع بفترة اإليجار فيما يتعلق قصد به، ويُ  "تاريخ فاتورة الخدمات"

 أو  ؛يوم العمل الثالث قبل تاريخ دفع اإليجار المطبق على فترة اإليجار )أ(

 ؛النهائية )بما في ذلك نتيجة لحدث الخسارة الكلية( اإليجارتاريخ انتهاء عقد اإليجار، في حالة فترة  )ب(

 و  ؛12.1في الفقرة   لهالمعنى المحدد  ويحمل" مبلغ"

 . 6.2في الفقرة ويحمل المعنى المحدد له  "  الكلية العجز في الخسارة مبلغ"
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 في هذه االتفاقية، ما لم تظهر نية خالف ذلك، تكون اإلشارة إلى: 1.2

 " يجب أن تفسر وفقًا لذلك؛ معّدلالملحق، أو إعادة الصياغة أو التجديد و " " تشمل 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 )

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

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

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

 و

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

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

 في هذه االتفاقية، الكلمات التي تشير إلى:  1.4

 المفرد يجب أن تشمل الجمع والعكس صحيح؛  )أ(

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

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

إقرار االئتمان أو الشروط أو خالف ذلك المحددة في هذه االتفاقية نفس المعاني في عقد اإليجار، و يكون لإلصطالحات المحددة في    1.5
 هذه االتفاقية، باستثناء الحاالت التي يقتضي السياق فيها خالف ذلك.

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

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

في هذه االتفاقية إلى أي تشريع أو أي حكم في أي تشريع، يجب أن تشير أيضًا إلى أي تعديل قانوني أو جميع اإلشارات الواردة    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  المفوضأو 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. 
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 . التعيين والرسوم2

من  وذلك اعتبارًا  له، ويوافق وكيل الخدمة بموجب هذا على العمل كوكيل للمؤجر،    كوكيليعين المؤجر بموجب هذا وكيل الخدمة    2.1
 اإليجار.  عقدمدة لشروط هذه االتفاقية طوال  وفقاً تاريخ هذه االتفاقية، لتقديم الخدمات 

والتي يجب أن  [،  *]رها  كيل الخدمة رسومًا قدو   سوف يتقاضى،  عقد اإليجارلمؤجر فيما يتعلق بأصول  وكياًل عن ا  في مقابل عمله  2.2
 (.ومالءمتها ه باستالمهاوكيل الخدمة بموجب والتي يقرمستحقة الدفع في تاريخ هذه االتفاقية )تكون 

على المؤجر   يجبفيما يتعلق بالخدمات،  من قبله  كدفعة مقدمة إلى وكيل الخدمة مقابل رسوم الخدمة التي يتعين سدادها أو تكبدها    2.3
 تفاق.االإلى وكيل الخدمة في تاريخ هذا سيتم دفعه  لكل النفقاتحتياطي اإلمبلغ لل يضمن أن مبلغًا مساوياً أن 

في هذه  2.4 الرغم من أي حكم آخر  يتكبدالوثيقة، ال    على  أن  الخدمة أو    يجوز  فترة    يدفع وكيل  أي  في  التزام  يتعلق   إيجارأي  فيما 
حتياطي  االمبلغ  الذات الصلة والتي، بشكل فردي أو كلي، سوف تتجاوز    عقد اإليجاربالخدمات التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بأصول  

اإلضافية، "النفقات  لكلحتياطي  اإلمبلغ  الزامات  المبلغ الذي تتجاوز به هذه االلتوهو  )  لكل النفقات الخدمة  رسوم  يتم   )أ("( ما لم:  مبلغ 
و )ب( بعد هذا    ؛ 7.2للفقرة    وفقاً مبلغ رسوم الخدمة اإلضافية من ِقبل وكيل الخدمة إلى المؤجر في  لدفع  ال أو    التكبدمثل هذه  تقديم طلب ب

في أول  هذا  رسوم الخدمة اإلضافية    لمبلغ  مساوياً األجرة اإلضافية التكميلية    ًا منمبلغإلى المؤجر  دفع  أن يالطلب، وافق المستأجر على  
على هذا  ر المؤجر قد وافق  يعتبسوف ، وفي هذه الحالة مبلغ رسوم الخدمة اإلضافيةدفع تبدأ من تاريخ طلب  إيجاريوم عمل من أول فترة 

الشروط السابقة في الفقرتين )أ( و )ب( ب  الوفاءدون    ا االلتزام أو دفعه، بتحمل هذاإليجارإذا قام وكيل الخدمة، أثناء أي فترة  الطلب، و 
بها وسدادها من حسابه   والتبرع  االلتزامات  الوفاء بجميع هذه  أو شرط على  قيد  قد وافق دون  اعتباره  فسيتم  يتحمل   الخاص ولن أعاله، 

 .بهذا االلتزامالمؤجر أية مسؤولية فيما يتعلق 

 . صالحيات وكيل الخدمة3

 : ، فيإذا اختار ذلك ينكاملوالسلطة والصالحية والحق التقدير الكيل المؤجر، ويتمتع بموجبه بوكيل الخدمة، بصفته و ليكون  3.1

األخرى بموجب هذه    الدخول في ترتيبات تعاقدية مع مقاولين من الباطن واستشاريين من أجل مساعدته في أداء الخدمات والتزاماته  )أ(
 ا القبيل إلى إعفاء وكيل الخدمة من التزاماته بموجب هذه االتفاقية.أال يؤدي الدخول في أي ترتيب من هذ علىاالتفاقية، 

أو عارًضا    أو مستصوباً   وفق ما يراه وكيل الخدمة ضروريًا أو مرغوباً   جميع االتفاقات والتعهدات األخرى وإبرامها وتنفيذهاالدخول في    )ب(
 و ؛لهذه االتفاقية  وفقاً لتنفيذ الخدمات 

  هالتصرف لصالح المؤجر وبالنيابة عن  بموجب هذه االتفاقية،  بالقدر الالزم لتمكينه من ممارسة حقوقه بشكل صحيح والقيام بواجباته  )ج(
 . القيام بها هالمؤجر أو يمكن وة والتأثير اللذين قد يتمتع بهمبنفس الطريقة وبنفس الق

في هذ   3.2 الواردة  ا)  3  الفقرة  هالصالحيات  والتأثير( هي صالحيات مستمرة وستظل  لخدمةصالحيات وكيل  يتم  الكاملين    بالقوة  حتى 
بأي طريقة عن المعامالت التي بدأت قبل أي ينتج  اإللغاء على أي التزام  مثل هذا  يؤثر  شريطة أن ال    ؛ إلغاؤها عند إنهاء هذه االتفاقية

 من هذا القبيل. لغاءإ
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 صالح الهيكلي اإل. الصيانة الرئيسية و 4

بأصول  الرئيسية فيما يتعلق    ةالهيكلي  اتيتعهد وكيل الخدمة للمؤجر بأن يقوم وكيل الخدمة بإجراء جميع أعمال الصيانة واإلصالح  4.1
 الوكيل: بذلك يجب على قيام عقد اإليجار نيابة عن المؤجر وفي ال

 ؛ الرئيسية ةالهيكلي اتضمان االحتفاظ بسجالت دقيقة وحديثة لجميع أنشطة الصيانة واإلصالح )أ(

الرئيسية  عقد  ألصول    ةمنتظم  معاينةإجراء    )ب( الصيانة  إجراء  من  والتأكد  الهيكلية  اإليجار  للمواد  واإلصالحات  المناسبة  الجودة  مع 
 و  ؛والصنعة

 لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها،  وفقاً بواسطة أشخاص مؤهلين و واإلصالحات الهيكلية ضمان إجراء الصيانة الرئيسية  )ج(

بوكيل    التي يقوم بهالممارسات الصيانة الجيدة المتوقعة من شخص حكيم يقوم بأعمال تجارية وعمليات مماثلة لتلك    وفقاً في كل حالة،  
 .عقد اإليجارأصول  الستعادة، وللحفاظ على القيمة الكاملة التنافس الحر الخدمة على أساس 

إجراء    4.2 في  الخدمة  وكيل  أخفق  الهيكلية  إذا  واإلصالحات  الرئيسية  الفقرة    ينالمطلوبالصيانة  هذه  الرئيسية )  4بموجب  الصيانة 
الهيكلية فواإلصالحات  س(،  للمؤجر  إنه  ملزماً يحق  ليس  االتفاقية  لشروط    وفقاً (،  )ولكن  مدته  منح    وبعدهذه  وكيل  *[] إشعار  إلى  أيام 

 .الصيانة الرئيسية واإلصالحات الهيكليةلغرض تنفيذ  عقد اإليجارلوصول إلى أصول االخدمة،  

المؤجر،    يجب على   4.3 ِقبل  الخدمة، بناًء على طلب مكتوب من  أو مصروفات أو    ،أو تكلفة  ،المؤجر عن أي خسارة  تعويضوكيل 
التزام يتكبده نتيجة ألي خرق  أو  الخدمة  أو سوء تصرف متعمد  ، أو إهمال جسيم،  رسوم  الفشل في  من قبل وكيل  صيانة تنفيذ أي  في 

 .4.1للفقرة  وفقاً  ةهيكليات إصالحرئيسية و 

 األمالك ضرائب . 5

يتوجب على وكيل الخدمة نيابة عن المؤجر دفع جميع  أنه ، عقد اإليجاريتعهد وكيل الخدمة بأنه طالما بقي المؤجر هو مالك أصول  5.1
 ضريبيةمن قبل أي سلطة  عقد اإليجار  أو المطالبة بها فيما يتعلق بأصول  فرضها  أو    احتسابها،تم  ي)إن وجدت( التي  األمالك  ضرائب  

 ذات الصلة. 

أو يقوم بإخطار وكيل الخدمة  المؤجر    يجب علىإلى المؤجر،    األمالكتم تسليم أي مطالبة أو ضريبة أو رسوم على ضرائب  إذا    5.2
وجب على وكيل الخدمة  مباشرة إلى وكيل الخدمة،  األمالك  إذا تم تسليم أي مطالبة أو ضريبة أو رسوم على ضرائب  على الفور، وبالمثل  

 إخطار المؤجر على الفور. 

تصبح متأخرة السداد،  على الفور بعد استالم اإلخطار، وعلى أي حال، قبل أن  األمالك  وكيل الخدمة جميع ضرائب    يسدديجب أن    5.3
من اإليصاالت أو الشهادات المناسبة من السلطة الضريبية ذات الصلة    صوراً يجب على وكيل الخدمة أن يقدم على الفور إلى المؤجر  و 

 ها.التي دفعاألمالك ضرائب  بالمبلغ الكامل لجميع
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 التأمين اإلسالمي )التكافل( . التأمين/6

 بأن وكيل الخدمة، نيابة عن المؤجر، سوف: للمؤجر بشكل ال رجعة فيه، يتعهد وكيل الخدمة  6.1

لدى شركات تأمين "( )اتالتأمين)"  مؤمن عليها  ، طالما كانت الشهادات معلقة،عقد اإليجارعن ضمان أن تكون أصول    يكون مسؤوالً   )أ(
صول مماثلة مقابل أل  مالك حكيمينمن قبل  في المجال  وضع مالي جيد( إلى الحد الذي يتمشى مع الممارسة العامة  و طيبة  ذات سمعة  

 ؛ ادالكاملة إلعادة االستردقيمة للعلى األقل  مساويًا في جميع األوقات، والذي يكون مبلغ مؤمن عليه،  ب الكليحدث الخسارة 

بأصول    )ب( تتعلق  خسارة  بكل  يتعلق  فيما  الفور  على  مطالبة  اإليجارتقديم  بجدية    وفقاً   عقد  المطالبة  هذه  ومتابعة  التأمينات  لشروط 
 و  ؛بموجب شروط التأمين

مباشرة في حساب المعاملة في    [العملة المطبقةـ ]يتم دفع جميع عائدات أي تأمينات بالتأكد من أنه  بعد حدوث حدث الخسارة الكلية،    )ج(
 وفقاً شركة التأمين )شركات التأمين(  ه يتم توجيهوأنالكلية بعد وقوع حدث الخسارة وهو اليوم ]الـ[ [ عدد األيام يرجى إدخاليتجاوز ]موعد ال 

 لذلك 

أقل من   6.1للفقرة )ج( من الفقرة   وفقاً المعاملة  المبلغ )إن وجد( المقيد في حساب    أن كان حدث الخسارة الكلية،    وقوع، بعد  حدث  إذا   6.2
 مبلغ هو "المعاملة يجب أن يكون  المبلغ المقيد لحساب  و   ة هذهالفرق بين قيمة إعادة االسترداد الكاملفإن  الكاملة،  االسترداد  قيمة إعادة  

الخسارة في  بمبلغ يساوي على   أصول عقد اإليجارة في االمتثال اللتزاماته المتعلقة بتأمين  في حالة فشل وكيل الخدم"، و الكلية  العجز 
يرجى إدخال  المعاملة خالل ]حساب  ولضمان دفع عائدات التأمين في    6.1للفقرة )أ( من الفقرة    وفقاً الكاملة  االسترداد  األقل قيمة إعادة  

عجز   عن تعويض المؤجر عن أي مبلغ  يكون مسؤوالً فإنه  ،  6.1للفقرة )ج( من الفقرة    وفقاً هذا    الكلية[ أيام من حدث الخسارة  عدد األيام
الخسارة اليوم،  الكلية  في  نفس  )في  دفعه  سيتم  والذي  للتحويل    بأموال،  المعاملوصافيةبحرية  قابلة  إلى حساب  مباشرة  ال    ة(  في موعد 

ورهنًا بعد ذلك،  الكلية، و بعد وقوع حدث الخسارة    أيام[  1ة أعاله زائد  عدد األيام المذكور   يرجى إدخال [ في ]*يتجاوز إغالق العمل في ] 
وكيل شركة التأمين هذه لحساب  من    تم استالمهاعائدات أي تأمينات    يجب أن تكون ،  6.2  الفقرة  هالمتثال الصارم لوكيل الخدمة لهذبا
 شركة. حدث تفاقية، لكنه لن يشكل يشكل خرًقا لهذه االيجب أن  6.3 الفقرةو  6.1أي خرق للفقرة فقط، و  لخدمةا

المعقولة لضمان  بذل  وكيل الخدمة  على   2يجب   6.3 لشروط هذه االتفاقية )بما في ذلك    وفقاً يتم شراؤها  أي تأمينات  أن تكون  مساعيه 
التجارية،سيتم الحصول  عليها،  تجديد أي تأمينات موجودة في تاريخ اإلغالق(،   الناحية  للتطبيق من  قابلة  المتاح بشروط  على    بالقدر 

فإنه  من الناحية التجارية،    تكافل( بشروط قابلة للتطبيقوفر مثل هذا التأمين اإلسالمي )في حالة عدم ت(، و تكافلأساس التأمين اإلسالمي )
 يتعين على وكيل الخدمة شراء التأمين التقليدي.

األخرى، فإن تعهد وكيل الخدمة بدفع    تالمعامال   وثائقالنظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد في هذه االتفاقية أو في    بصرف  6.4
ة عن أي فشل من قبل هو العالج الوحيد للمؤجر ضد وكيل الخدمسيكون    6.2المنصوص عليه في الفقرة    الكلية  مبلغ العجز في الخسارة

 (. التأمين) 6 الفقرة هأداء التزاماته بموجب هذوكيل الخدمة في 

  6.1للفقرة )ج( من الفقرة    وفقاً حساب المعامالت  ل  قيدهالمبلغ )إن وجد( الذي تم  ن كان  أإذا حدث، بعد وقوع حدث الخسارة الكلية،    6.5
 . حافزهذا المبلغ الزائد كدفعة بيحق لوكيل الخدمة االحتفاظ فإنه ، االستردادأكثر من القيمة الكاملة إلعادة 

 
ل متاًحا بشروط معقولة  ملحوظة: أوصت الهيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية بضرورة أن تكون جميع التأمينات على أساس التكافل. إذا لم يكن التكاف 2

 .حصول على موافقة مجلس الشريعة لديها للموافقة على الحصول على التأمين التقليدي بهذا الخصوصتجارًيا ، فيجب على الشركة ال
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 النفقات . 7

فاتورة عن كل التزام  الإلى المؤجر أو وكيله  أن يقدم  ،  هاأو قبلكل تاريخ فاتورة خدمات  وكيل الخدمة، في    يجب على ،  2.4للفقرة    وفقاً   7.1
كل هذه المسؤولية التي تشمل مبالغ رسوم الخدمة،    تحمل في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد دفع أو  وذلك  يشتمل على مبالغ رسوم الخدمة،  

اتدمج جميع  التي  فاتورة  الوعلى أي حال،   المتكبدة خالل فترة  المدفوعة أو  الخدمة  التي تشمل مبالغ رسوم  إليجار في تاريخ االلتزامات 
لمبالغ رسوم الخدمة    سيحق لوكيل الخدمة خصم مبلغًا مساوياً في تاريخ دفع اإليجار مباشرة بعد تاريخ فاتورة الخدمة،  فاتورة الخدمات، و 

باستثناء ما هو  شريطة أنه،  ،  هالنفقات عن طريق سداد مبالغ رسوم الخدمة هذلكل  حتياطي  الامبلغ  الالمحددة في هذه الفاتورة الموحدة من  
 .المبلغ االحتياطي لكل النفقات، ال يحق لوكيل الخدمة الحصول على أي تعويض يتجاوز 7.3و  2.4 الفقرتينمنصوص عليه في 

دفع  المؤجر بتكبد أو    خدمة، يجب على وكيل الخدمة تقديم طلب إلى المؤجر أو وكيله للحصول على موافقة وكيل  2.4للفقرة    وفقاً   7.2
طلب  تاريخ هذا اإلشعار هو "خدمة إضافية قبل تكبد أو دفع هذا االلتزام المقترح )أي التزام مقترح يتضمن مبالغ رسوم   مبلغ  تاريخ  دفع 

 (. "رسوم الخدمة اإلضافية

(  اإليجارات والمدفوعات)  3  الفقرة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  عقد اإليجارمن هذه االتفاقية وشروط    2.3للفقرة    وفقاً   7.3
في أول يوم    2.3  للفقرة  وفقاً مبالغ رسوم الخدمة اإلضافية المعتمدة  لوكيل الخدمة    أن يضمن دفع ، يتعين على المؤجر  عقد اإليجارمن  

في حالة إنهاء أي عقد في تاريخ إنهاء عقد اإليجار هذا  أو طلب دفع مبلغ رسوم الخدمة اإلضافيةتبدأ بعد تاريخ  إيجارعمل من أول فترة 
 إيجار قبل تاريخ دفع اإليجار.

الخدمة  مساوياً ًا  مبلغتسديد    يجوزال    7.4 وكالة  لم    7.3للفقرة    وفقاً اإلضافية    لتكاليف  الخدمة    يقدمما  أو  دليل  وكيل  الدفع  متطلبات 
المؤجر   إلى  تسليمه  هذا عن طريق  اإلضافية  الخدمة  مبلغ رسوم  على  يشتمل  التزام  تكبد كل  األدلة    التسعيراتمتطلبات  من  غيرها  أو 

 . لب دفع مبلغ رسوم الخدمة اإلضافيةطالمناسبة لهذا الشرط بموجب موعد أقصاه 

 وفقاً (  ها)أو كجزء مناألجرة  الذي سيدفعه المستأجر إلى المؤجر باعتباره    ةالتكميلي  ةاإلضافي  لألجرةمبلغًا مساويًا    يجب أن يخضع  7.5
 (.النفقات) 7 الفقرة هبموجب هذمقابل مبلغ رسوم الخدمة اإلضافية الذي سيدفعه المؤجر إلى وكيل الخدمة للمقاصة لعقد اإليجار 

 . التأكيدات والضمانات 8

 وكيل الخدمة ويضمن للمؤجر في تاريخ هذه االتفاقية ما يلي:يؤكد 

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

 وغيرها من الوثائق المطلوب تنفيذها بموجب هذه االتفاقية: أن إبرام وأداء هذه االتفاقية  )ب(

 ع اإلجراءات الالزمة؛ ويقع ضمن صالحيات وكيل الخدمة والتي تم التفويض بها حسب األصول من خالل جمي )أواًل(

 ال يتعارض مع:  )ثانيًا(

أي قانون معمول به، أو الئحة، أو مرسوم، أو أمر، أو تصريح أو أي قيد آخر ملزم لوكيل الخدمة أو أي من ممتلكات وأصول وكيل   )أ(
 الخدمة؛ 

 وثائقها الدستورية؛ أو )ب(
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أي اتفاق، أو رهن عقاري، أو سند، أو عقد أو تعهد أو صك آخر يكون وكيل الخدمة طرًفا فيه أو يكون ملزمًا لوكيل الخدمة أو أيًا    )ج(
 من ممتلكات وأصول وكيل الخدمة والتي تؤثر على قدرة وكيل الخدمة على الوفاء بالتزاماته  بموجب هذا االتفاق والوثائق ذات الصلة به؛ 

و   )ج( األخرى حصول  السلطات  من  أو  الحكومية  أو  القانونية  والموافقات  والتفويضات  والموافقات،  التراخيص  جميع  على  الخدمة  كيل 
الذي قد  الالزمة من أجل التنفيذ والتسليم الواجبين لهذه االتفاقية والوثائق األخرى المتعلقة بأداء الخدمات بموجب هذه اإلتفاقية على النحو  

 ه؛ و يطلب المؤجر تنفيذ

 تعهد. 9

الخدمة وكيل  على  االتفاق  يجب  هذا  بموجب  للمؤجر  الخدمة  وكيل  مدفوعات  جميع  أن  من  جميع    التأكد  مع  متساو  بشكل  ستصّنف 
فقط بالقدر الذي  فتكون  وكيل الخدمة، الحالية والمستقبلية، ولكن في حالة اإلعسار،  ل  الخاضعة االلتزامات األخرى غير المضمونة وغير  

 تسمح به القوانين المعمول بها والمتعلقة بحقوق الدائنين. 

 . التعويض 10

ساهميه وتعويضه وإبراء ذمته، وكل من مديريه وموظفيه وملمؤجر  ليجب على وكيل الخدمة عند الطلب أن يقوم بالتسديد الكامل    10.1
"( األصول  حسب  المعينين  المعوضون وممثليه  أي األشخاص  )باستثناء  والتكاليف  والخسائر  والمطلوبات  االلتزامات  وجميع  أي  ضد   )"

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

التزاماته بموجب هذه من األشخاص المعوضين والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق ب أي فشل من جانب وكيل الخدمة في االمتثال ألي من 
 "(. االلتزامات التعويضيةجسيم أو التقصير أو االحتيال المتعمدين )"االتفاقية أو اإلهمال ال

من شأنه، عندما يفشل الشخص المعوض في تقديم درجة من العناية واالجتهاد المطلوبين في   10.1ال يوجد شيء في هذه الفقرة    10.2
دوره المنطبق لوكيل الخدمة، أن يعفي أو يعوض مثل هذا الشخص المعوض من أو ضد أي مسؤولية والتي يلتزم بها بموجب أي قاعدة 

 ل أو إهمال جسيم أو تقصير متعمد قد يكون مذنبا فيه فيما يتعلق بواجباتها والتزاماتها.قانونية فيما يتعلق بأي احتيا

على  10.3 الخدمة    يجب  لوكيل  يعطي  معوض  أن  له  إشعارًا  كل شخص  بالفعل  معروفة  حالة  أو  واقعة  بأي  عنها  فورًيا  ينتج  والتي 
 . 10.1بموجب الفقرة  التعويضأو   للسدادأي شخص معوض استحقاق 

( أن يقدم إلى وكيل الخدمة  التعويض)  10دفع عماًل باألحكام المذكورة أعاله من هذه الفقرة  العلى كل شخص معوض يطالب ب  10.4
 تلك االلتزامات التعويضية.فيها  تكبدتلظروف التي باحساًبا مكتوًبا بالمبلغ المطلوب مع بيان مرفق كتابًيا 

تكون طرًفا في هذه االتفاقية أم ال( و ( صراحة لصالح كل شخص معوض )وسواء أكان  التعويض)  10  الفقرة  هيتم وضع أحكام هذ  10.5
 من قبله، ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية من اإلنهاء.  قابلة للتنفيذ

 

 

 

 



11 
 

 . إنفاذ الحقوق 11

القدرة على إنفاذ أحكام هذه االتفاقية باسم    للمفوض  الخاصة بموجب هذه االتفاقية، فإن  المفوضعلى الرغم من حقوق  تقر الشركة بأنه،  
  إقرار االئتمان توكيل ال رجعة فيه في  وذلك بموجب  ((  التعويض)  10)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفقرة    ونيابة عنهالوصي  

 لحاملي الشهادات بموجب وثائق المعامالت.، من بين أمور أخرى، السترداد المبالغ المستحقة المفوضلصالح   الوصي الذي قدمه  

 . تعويض العملة12

"(، أو أي أمر، أو حكم، أو قرار تم منحه أو  مبلغإذا كان يتعين تحويل أي مبلغ مستحق من وكيل الخدمة بموجب هذه اإلتفاقية )"  12.1
 "( لغرض:الثانية العملة المبلغ الدفع إلى عملة أخرى )""( التي يستحق فيها هذا العملة األولىتم إصداره فيما يتعلق بمبلغ، من العملة )"

 تقديم أو رفع مطالبة أو إثبات ضد وكيل الخدمة؛ أو  )أ(

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

كالتزام مستقل، وفورًا عند الطلب، تعويض كل شخص معوض يكون هذا المبلغ مستحقًا له مقابل أي تكلفة    وكيل الخدمةعلى    فإنه يتعين
ض فعلية )باستثناء تكاليف الفرصة البديلة أو تكاليف التمويل( أو الخسارة أو االلتزام الناشئ عن أو نتيجة التحويل بما في ذلك أي تعار 

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

  بعملة أو وحدة عملة غيرهذه اإلتفاقية عن أي حق قد يكون له في أي والية قضائية في دفع أي مبلغ بموجب وكيل الخدمة يتنازل  12.2
 تلك التي يتم التعبير عنها على أنها مستحقة الدفع. 

أم ال(  هذه اإلتفاقية  ( صراحة لصالح كل شخص معوض )سواء كان كان طرفًا في  تعويض العملة)  12تم وضع أحكام هذه الفقرة    12.3
 تفاقية من اإلنهاء. هذه اإلمن قبله، ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ  قابلة للتنفيذوتكون 

 اإلشعارات  .13

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

 تم تسليمه شخصيًا، في وقت التسليم؛ )أ(

 أيام عمل من اإلرسال؛ و 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 
 ط قد تم استالمه في يوم العمل التالي. االستالم سيعتبر فق

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

 )أواًل(  في حالة المؤجر: 

 ]الكيان ذو الغرض الخاص المحدودة[
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  ]*[ 

 ]*[ رقم الفاكس:   

 ]*[  عناية: 

 )ثانيًا(  في حالة وكيل الخدمة:  

 شركة[ ]ال

]*[ 

 ]*[ 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  
(، اإلشعارات)  13فقرة  اآلخر )األطراف األخرى( عن طريق إشعار خطي ال يقل عن ]*[ يوم عمل وفقًا ألحكام هذه الفقرة، و في هذه ال

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

 . ضمان إضافي14

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

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

 مصروفات . الضرائب والتكاليف وال15

 يجب على وكيل الخدمة أن يدفع، فور استحقاقها، جميع الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات المعمول بها )بما في ذلك الرسوم القانونية(
أو تكون مصاحبة لتنفيذ، أو تسليم، أو تقديم، أو تسجيل، أو قيد، أو أداء، أو تعديل أو  التي يتم إثباتها بشكل صحيح وتكبدتها فيما يتعلق  

 عفاء، أو إنهاء أو إنفاذ هذه االتفاقية أو خالف ذلك. إ 

 . إستقاللية البنود 16

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  
المتبقي ة بموجب هذه االتفاقية، أو مثل هذا الحكم أو االلتزام في أي والية قضائية  صالحية وقانونية وقابلية إنفاذ األحكام أو االلتزامات 

 أخرى، لن تتأثر أو تضعف بسبب ذلك.

 . ممارسة الحقوق 17

(، تأخر أي شخص معوض في ممارسة أو  تعويض العملة)  12( والفقرة  التعويض)  10إذا تأخر أي طرف أو، فيما يتعلق بالفقرة    17.1
 أو أغفل عن ممارسة أي حق، أو سلطة، أو امتياز، أو سبل انتصاف بموجب هذه االتفاقية، فإن ذلك لن: في  فشل 

 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(
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ن تمنع الممارسة الفردية، أو الجزئية، أو المعيبة ألي حق من هذه الحقوق أو سبل االنتصاف أيًا من الطرفين، أو، فيما يتعلق ل  17.2
 (، لن تمنع أي شخص معوض من ممارسة هذا الحق أو سبل االنتصاف في المستقبل. تعويض العملة) 12( والفقرة التعويض) 10بالفقرة 

( حقوق أي شخص معوض بموجب هذه تعويض العملة )  12( والفقرة  التعويض)  10أو فيما يتعلق بالفقرة    تعتبر حقوق كل طرف،  17.3
القانون أو بموجب وثائق أخرى، ويمكن ممارسة هذه الحقوق من  االتفاقية تراكمية وليست حصرية ألي حقوق منصوص عليها بموجب 

بال أو، فيما يتعلق  المعني  الطرف  العملة)  12( والفقرة  التعويض)  10فقرة  وقت آلخر وبقدر ما يراه  (، يراه أي شخص معوض  تعويض 
 مناسبًا. 

 . التغيير في الحالة18

طريق الدمج، أو تظل حقوق كل طرف في هذه اإلتفاقية سارية وُملِزمة بصرف النظر عن أي تغيير في اإلسم أو التغيير عن  يجب أن  
 أو غير ذلك من األمور التي يمكن إجراؤها في دستور مثل هذا الطرف. إعادة اإلعمار، أو إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة 

 . التعديالت 19

، ولن يكون أي تعديل، أو تغيير أو إنهاء ألي حكم المفوضأو تغييره أو إنهاؤه إال بموافقة كتابية مسبقة من    تفاق،هذا االال يمكن تعديل  
 . من قبل المؤجر ووكيل الخدمةساريًا ما لم يكن كتابيًا وموقعًا  االتفاقمن أحكام هذا  

 عام . 20

 تفاقية. الوقت، أينما تم ذكره، سيكون ذا أهمية جوهرية في هذه اال  20.1

النسخ    20.2 على  التوقيعات  كانت  لو  كما  التأثير  نفس  لها  يكون  والتي  المتطابقة،  النسخ  من  عدد  أي  في  االتفاقية  هذه  تنفيذ  يجوز 
 المتطابقة على نسخة واحدة من هذه االتفاقية.

حقوقه والتزاماته بموجب إقرار االئتمان إلى  بموجب هذا ويقر بأن المؤجر، بصفته وصيًا، قد فوض بعضًا من  وكيل الخدمة  يوافق    20.3
المفوض، ويوافق على أنه يجوز للمفوض إنفاذ هذه االتفاقية نيابة عن المؤجر وفقًا ألحكام وشروط إقرار االئتمان، وتهدف أحكام الفقرة 

 ن اإلنهاء. هذه إلى منح حقوق الطرف الثالث للمفوض ويجب أن تظل سارية المفعول لتحفظ هذه االتفاقية م 20.3

 يجوز للمؤجر في أي وقت بموافقة المفوض ووكيل الخدمة التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب هذه االتفاقية.  20.4

 التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقلها بموجب هذه االتفاقية أو أي مصلحة فيها. لوكيل الخدمة ال يجوز  20.5

 3محدودية الرجوع وعدم اإللتماس . 21

 يوافق وكيل الخدمة على أنه بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد هنا، فإنه: 21.1

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

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

 
 يجب أن تحدد بناًء على الوالية القضائية للكيان ذو الغرض الخاص    3
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قبل التاريخ الذي يكون سنة ويومًا واحدًا من التاريخ الذي يتم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤجر بموجب هذه االتفاقية   )ب(
أو   بالكامل، أنه لن يقوم برفع أو باالنضمام إلى أي شخص آخر في رفع دعاوى اإلفالس، أو إعادة التنظيم، أو الترتيب، أو التصفية،

 دعاوى أخرى ضد المؤجر بموجب أي قانون إفالس أو قانون مشابه؛ و

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(
ق بها بموجب أي قانون، أو تشريع أو خالف ذلك، ضد أي  التزام، أو تعهد من جانب المؤجر الذي ينشأ بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعل

مساهم، أو مسؤول، أو مدير للمؤجر بصفتهم هذه وأنه يجب التنازل صراحة عن أي وكل مسؤولية شخصية لكل مساهم، أو مسؤول أو  
لتزام أو التعهد واستبعاده إلى  مدير من هذا القبيل بصفته هذه عن حدوث أي انتهاكات من جانب المؤجر ألي واجب من هذا القبيل، أو اال

 الحد الذي يسمح به القانون. 

  قاصةالم  .22

البند    في  ما هو منصوص عليه  )باستثناء  أو ممارسة أي حق مقاصة  بأي حق مقاصة  المطالبة  الخدمة  أو  7.5ال يحق لوكيل   )
دعوى مقابلة فيما يتعلق بأي مسؤولية مستحقة عليه للمؤجر أو المطالبة بأي امتياز أو حقوق أخرى على أي ممتلكات يملكها نيابة 

 عن المؤجر.

 1999العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة . قانون 23

بخالف المفوض وكل شخص معوض، ال يحق ألي شخص ليس طرًفا في هذا االتفاق بموجب قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة( لسنة  
ن موجودة أو متاحة ال يؤثر على أي حق أو سبل االنتصاف لطرف ثالث التي تكو إال أن هذا  أن ينفذ أيًا من شروط هذا االتفاق،    1999

 بصرف النظر عن هذا القانون. 

 االمتثال للشريعة. 24

 يوافق كل من المؤجر ووكيل الخدمة على أنهما قد وافقا على طبيعة أن هذا االتفاق يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ و 24.1

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

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

ه  إلى الحد الذي يسمح به القانون، لن يتم التقليل من أي من التزاماتها بموجب هذا االتفاق، أو إلغائه، أو إضعافه، أو إبطاله، أو تأثر   )ج(
سلبًا بأي شكل من األشكال بأي نتيجة، أو إعالن، أو تصريح، أو أمر أو حكم من أي محكمة أو محكمة خاصة أو هيئة أخرى، بأن هذا  

 يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. االتفاق ال

 . القانون الحاكم واالختصاص القضائي  25

يخضع هذا االتفاق )بما في ذلك األحكام المتبقية من هذه الفقرة( وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا االتفاق،    25.1
 .للقانون اإلنجليزي ويتم تفسيرها وفقًا 
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)بما في ذلك أي    االتفاق، فإن أي نزاع، أو مطالبة، أو اختالف أو خالف ينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط بهذا  25.3لفقرة  ا  مع مراعاة  25.2
التزامات غير  بأي  يتعلق  نزاع  أي  أو  أو عواقب بطالنه  إنهائه،  أو  أو خرقه  أدائه،  أو  تفسيره،  أو  أو صحته،  يتعلق بوجوده،  فيما  نزاع 

"( يجب إحالته إلى ويحل في نهاية المطاف عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بـ  نزاعطة به( )"تعاقدية ناشئة عنه أو مرتب
 ، ولهذه األغراض: . 25.2"(، أي القواعد )بصيغتها المعدلة من وقت آلخر( المدرجة بالرجوع إلى الفقرة القواعد]*[ )"

 يكون مكان التحكيم هو ]*[؛  )أ(

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

 اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية. )ج(

، كبديل لذلك ، أن يختار بشكل نهائي أن يتم االستماع إلى النزاع من قبل محكمة قانونية وال يتم تحديده   فوضالميجوز للوصي أو  25.3
من خالل التحكيم. يجب على الوصي أو المندوب االختيار قبل بدء التحكيم أو من خالل تقديم إشعار كتابي إلى جهة اإلصدار والشركة  

 . 25.4ذي بدأ فيه الُمصدر والشركة التحكيم. إذا تم اإلختيار ، فسيتم تحديد النزاع وفًقا للبند في غضون ]•[ أيام من استالم المستند ال

 ، يجب تطبيق األحكام التالية:   25.3مع مراعاة إجراء االختيار بموجب البند  25.4

شركة لالختصاص القضائي الحصري )ج( أدناه ، يكون لمحاكم ]•[ االختصاص الحصري لتسوية أي نزاع وتخضع ال  25.4)أ( وفًقا للبند  
 لهذه المحاكم ؛ 

خالف ذلك  في    عارض)ب( توافق الشركة على أن محاكم ]•[ هي المحاكم األنسب واألكثر مالءمة لتسوية أي نزاع ، وبالتالي ، فإنها لن ت
 ؛ و

المادة   هذه  و  25.4)ج(  الوصي  الفقرة    المفوض  لصالح  النظر عن  ، وبغض  لذلك  نتيجة  أو  )  25.4فقط.  للوصي  يجوز   ، أعاله  أ( 
المفوض اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بنزاع )"اإلجراءات"( في أي محاكم أخرى ذات اختصاص قضائي. إلى الحد الذي يسمح به القانون ،  

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

 للخدمة المسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة، فإن المؤجر:دون اإلخالل بأي طريقة أخرى  25.5 

 يعين بشكل ال رجعة فيه ]*[ ليكون وكيله لخدمة العملية فيما يتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق بهذا االتفاق؛ و )أ(

 ل اإلجراءات المعنية.يوافق على أن عدم قيام الوكيل بإشعار المؤجر بالعملية لن يؤدي إلى إبطا )ب(

 . التنازل عن الفائدة 26

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

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

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

  في بدايتها.وبما ذكر حررت هذه االتفاقية في التاريخ المذكور 
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ون الموقع  

 اتفاقية وكالة الخدمة

 المؤجر 

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

 من قبل:

 

 وكيل الخدمة

 [ شركةال] 

 من قبل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صفحة التوقيع في اتفاقية الخدمة


