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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

 _________________________ 
 نشرة اإلصدار 

________________________ 
 

 إخالء المسؤولية 
 تتضمن مستندات صكوك اإلجارة ما يلي:

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

 
وق المالية اإلسالمية الدولية جميع الهدف األساسي لهذه المستندات هو تسهيل وتيسير إصدار صكوك اإلجارة،  بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتشجع الس

 الية اإلسالمية واألطراف المعنية استخدام هذه المستندات ، وال يقتصر استخدامها على أعضاء السوق المالية اإلسالمية فقط.أصحاب المصلحة في الصناعة الم

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

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

   .محددة بموجبهالسوق المالية اإلسالمية الدولية ليست مسؤولة عن استخدام هذه المستندات أو عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها أو أي معامالت إن ا

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

 .النواحيوأحكام هذه المستندات مناسبة وتحمي مصالح المستخدم من جميع 

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

قد تم استخدامها كمرجع، فضال عن ممارسات السوق، في صياغة نماذج المستندات الموحدة لصكوك اإلجارة للسوق المالية   والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة  
 تاريخ إطالق ونشر هذه المستندات.  اإلسالمية الدولية في
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 توجيهات إرشادية شرعية إلصدار صكوك اإلجارة 

من أجل مساعدة المشاركين في السوق فيما يتعلق بهذه اتفاقيات رئيسة لصكوك اإلجارة، التي تقدمها السوق المالية اإلسالمية الدولية  
للسوق المالية اإسالمية الدولية التوجيهات اإلرشادية الشرعية التالية بشأن توافق هذا  للمشاركين في السوق، فقد قدمت الهيئة الشرعية 

 المنتج مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية:

 يجب التمسك و االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة في هذه الوثائق فيما يتعلق بمعامالت إصدار الصكوك.  (1)
  
 رة هذه ألغراض متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.يجب استخدام عائدات إصدارات صكوك اإلجا (2)

 

 يجب أن تكون األصول األساسية فيما يتعلق باإلصدار أصواًل مادية وغير مالية ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. (3)
 

 يجب أن يكون االنتفاع مشروعًا، فال يجوز التأجير لألنشطة المحرمة، و أن تكون األصول قابلة للتأجير شرعًا وقانونًا في جميع   (4)
   .األحوال         

  يجب عدم اقتضاء أية فائدة )سواء سميت فائدة أو باسم آخر ولكنها تمثل فائدة( وذلك بموجب هذه المعاملة. (5)
 

  عن مراقبة  تنفيذ  ة  مسؤول  اللجنة الشرعية كون تطوال فترة الصكوك )أي حتى تاريخ االستحقاق( و  الشرعيةالمراقبة أن تبقى  (6)
 . إصدار الصكوك          

 

 وفًقا لشروط عقد اإليجار ، يكون المؤجر مسؤواًل عن التكافل / التأمين والصيانة الرئيسية واإلصالح ودفع ضرائب الملكية.   (7)
        ؤجر تفويض هذه المسؤوليات إلى الوكيل. ) بعبارة أخرى: تحمل مالكي األصول ضمان التلف الكلي والجزئي يجوز للم          
 .)والصيانة الذاتية وكل ما يتعلق باألصول من الضرائب ونحوها          
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 )"الشركة"(  

 ]*[ شهادات االئتمان المستحقة ]*[ 

 1[ هذا هو نموذج نشرة اإلصدار التي ستتطلب أن يتفق عليها ألطراف في المعاملة ذات الصلة  ]

  ،جهة اإلصدار[ )بصفتها  جهة اإلصداراسم    إدراجيرجى  "( الخاصة بـ ]الشهادات)"  ]*[    [ المستحقة  *]  االئتمانشهادات  سيتم تشكيل  
اإلصدار" "جهة  و  إعالن)"االئتمان    إقرارب"(  الوصي"  المؤرخ  2" االئتمان  وثيقة  بين  اإلغالق  تاريخ)"  ]*[(  إبرامه  تم  الذي    الوصي، "( 

 االئتمان  إقرارعماًل بالوصي وذلك    عن[ على أنه قد تم تفويضه بالصالحيات وباعتباره المفوض  المفوضاسم  إدراج  يرجى  والشركة و ]
 ،  3"( المفوض)"

الشهادات من   على حاملي  الشهادات  )"وتمنح  الشهاداتوقت آلخر  هنا  حاملي  المحدد  النحو  )على  معينة  تلقي مدفوعات  في  الحق   )"
"( االئتمان  إقرار  في  الوصي  يعلنها  ائتمان  ملكية متناسبة في أصول  الناشئة عن حصة  الوثيقة(  في هذه    "( على االئتمان بشكل خاص 

 
عرف صكوك األستثمار بأنها: وثائق متساوية القيمة تمثل  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي(    )صكوك اإلستثمار( لهيئة   17المعيار الشرعي رقم     1

معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االالكتتاب  حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع  أوخدمات أو في موجودات مشروع  
 (.وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.) وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك االالستثمارية تمييزا لها عن األألسهم وسندات القرض 

 ( المؤجرة: هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود صكوك م  1/ 3( صكوك االستثمار.  17معيار أيوفي الشرعي رقم  لكية الموجودات 
تداول    2/ 5الصكوك.  باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة االالكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة  

لصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في  نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد  فى ا   2/ 2/ 5   :الصكوك واستردادها
 .إتمام عملية اإلإلصدار، بسعر السوق، ولكن ال يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة االالسمية للصك

يمثل إصدار النشرة دعوة من الجهة المصدرة لالكتتاب   5/1/7 .( صكوك االستثمار. 17لشرعي رقم ) معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( ا 
رة على أنه عرضًا، وفي هذه  وفي هذه الحالة، يمثل حدث االكتتاب عرضًا، وأما بالنسبة للقبول، فهو موافقة الجهة المصدرة على االكتتاب، ما لم يرد صراحًة في النش

يلي في نشرة اإلصدار:    5.1.8ار النشرة بمثابة عرضًا ويصبح االكتتاب بمثابة قبواًل.  الحالة، سيتم اعتب يجب أن تتضمن النشرة جميع    5.1.8.1يجب مراعاة ما 
ا البيانات حول وكيل  ار، ومدير اإلصدار،  إلصدالشروط التعاقدية والبيانات الكافية عن المشاركين في اإلصدار وموقفم القانوني وحقوقهم وكذلك االلتزامات، ومثل 

يجب أن تشتمل نشرة الصكوك    5.1.8.2والمنشئ، ووصي االستثمار، والطرف الذي يغطي الخسارة، ووكيل الدفع باإلضافة إلى آخرين مع شروط تعيينهم وعزلهم.  
الملموسة، وإجارة، ومراب الشهادات، مثل بيع األصول المؤجرة  العقد والذي على أساسه يتم إصدار  حة، واستثناء، وسالم، ومضاربة، ومشاركة، ووكالة،  على تحديد 

يتعلق بعناصره وشروطه، ويجب أال يتضمن الشروط التي    5.1.8.3.  اقاتومزارعة، ومغترسة، ومس يجب أن يكون العقد الذي يشكل أساس اإلصدار كاماًل فيما 
بااللتزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وأن هناك هيئة الرقابة الشرعية التي  يجب أن تذكر نشرة اإلصدار صراحة التقيد    5.1.8.4تتعارض مع أهدافه وقواعده.  

يجب أن تذكر نشرة اإلصدار أن استثمار األموال المحققة واألصول التي يتم تحويل األموال    5.1.8.5تعتمد إجراءات اإلصدارات وتراقب تنفيذ المشروع طوال مدته.  
( بشأن مشاركة  12من المعيار الشرعي رقم )   5.1.3مع األخذ في االعتبار البند    5.1.8.6ثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  إليها سيتم من خالل أساليب االست

التي المالية  القيمة  مع  متناسبة  خسارة  ويتحمل  الربح  في  يشارك  شهادة  مالك  كل  أن  اإلصدار  نشرة  تذكر  أن  يجب  الحديثة،  والمؤسسات  شهادات  شركة(  ه.  تمثلها 
حاالت غير    يجب أال تتضمن نشرة اإلصدار أي بيان يفيد بأن جهة إصدار الشهادة تقبل االلتزام بتعويض مالك الشهادة حتى القيمة االسمية للشهادة في   5.1.8.7

من المعيار    7.6نًا مجانيًا، مع مراعاة الفقرة  المسؤولية التقصيرية واإلهمال وال أنه يضمن نسبة ثابتة من الربح، ومع ذلك، ُيسمح للطرف الثالث المستقل بتقديم ضما
ها، مع  ( بشأن الضمانات. كما يجوز لجهة إصدار الشهادة تقديم بعض الضمانات الملموسة أو الشخصية فيما يتعلق بأعمالها غير المشروعة أو إهمال5الشرعي رقم ) 
البند   )   3.1.4.3مراعاة  رقم  الشرعي  المعيار  اإلسال12من  الشريعة  بشأن  المعيار.  (  في هذا  عليها  المنصوص  والعقود  الحديثة  والشركات  الشركة  )مشاركة(  مية. 

قى مكتتب التأمين  يجوز للمؤسسة أن تتعهد بتأمين اإلصدار غير المكتتب به، وفي هذه الحالة يكون التزام مكتتب التأمين مبني على وعد ملزم، ويجب أال يتل  5.1.9
 ( بشأن )مشاركة( الشركة والشركات الحديثة.12من معيار الشرعي رقم )  4.1.2.4مع مراعاة البند أي عمولة بداًل عن هذا االكتتاب 

لحاملي الشهادات،  شهادات االئتمان التي يتكون منها وثيقة إعالن االئتمان هي اآللية القانونية التي يتم من خاللها إصدار الشهادات )أو المصالح فيها(  ملحوظة:     2
   إلحاق نموذج الشهادة بوثيقة إعالن االئتمان في كل معاملة. وسيتم 

من حاملي    كما سيتم تحديد دور المفوض في إقرار االئتمان، والدور الرئيسي للمفوض هو إنفاذ حقوق الوصي في حدث إنفاذ، وسوف يأخذ المفوض تعليمات     3
 بشأن كل معاملة.الشهادات، وسيتم تحديد النطاق الكامل لدوره في إقرار االئتمان 
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جملة أمور، ما يلي: )أواًل( أصول عقد اإليجار )على النحو المحدد    األصول االئتمانية )كما هو محدد في هذه الوثيقة( والتي ستشمل، في
 هنا(؛ و )ثانيًا( وثائق المعامالت )على النحو المحدد هنا(. 

المتلقاة فيما يتعلق    العائدات  التي باألصول االئتمانية  سوف يقوم الوصي بدفع مبالغ التوزيع الدورية )على النحو المحدد هنا( فقط من 
المدف ]تشمل  عن طريق  الشركةوعات  اسم  إدراج  يتم  يرجى  لم  وما  هنا(،  المحدد  النحو  )على  اإليجار  عقد  بموجب  المستأجر  بصفتها   ]

)أحداث الفسخ(، فإنه    15( والشرط  توزيعات رأس المال من الصندوق االئتماني)  14استردادها مسبقًا في الظروف الموضحة في الشرط  
المقرر)"سيتم استرداد الشهادات في  ]*[    الفسخ  "( بمبلغ الفسخ )على النحو المحدد هنا(، وسيدفع الوصي مبلغ الفسخ فقط من  تاريخ 

[ بموجب تعهد الشراء )على  يرجى إدراج اسم الشركةالتي تشمل المدفوعات عن طريق ]باألصول االئتمانية  العائدات المتلقاة فيما يتعلق  
وس الخدمة،  وكالة  واتفاقية  هنا(  المحدد  وتخضع النحو  هنا(  )المحددة  للشروط  وفقًا  بالشهادات  المتعلقة  المدفوعات  جميع  إجراء  يتم 

 ألحكامها.

الدوري "  ،)كل  ]*[    في كل سنة تبدأ من    ]*[    و    ]*[    في   التوزيع  الدورية )  الوصييقوم    ،"(تاريخ  التوزيع  النحو  بدفع مبالغ  على 
 .(التوزيعات الدورية)  8للشرط  وفقاً هنا( إلى حاملي الشهادات المحسوبين الموضح 

التزامات   الشهادات  لستكون  الرجوع  و لوصيمحدودة  المخاطر،  بعض  على  الشهادات  في  االستثمار  علىينطوي  وللتعرف  هذه   ، 
 . "عوامل الخطر" يرجى الرجوع إلى القسم ،المخاطر

 [.بين األطراف على النحو المتفق عليهتبادل األوراق المالية للقائمة و إخالء المسئولية  يرجى إدراج]

 . ]*[ من قبل ]*[  التصنيفمن المتوقع أن يتم منح الشهادات  ،]عند اإلصدار 

 خالء مسؤولية إن أمكن[ يرجى إدراج الئحة وكاالت التصنيف االئتماني إل]

أو التعليق أو   ،)أو المصالح المفيدة فيها( وقد يخضع للمراجعةبها  أو االحتفاظ    هاأو بيعالشهادات  التصنيف ليس توصية لشراء  إن  
 . التصنيف المعينة مؤسسةالسحب في أي وقت من قبل 

الزائدة    ]*[غير المجزأة  ومضاعفاتها    ]*[  القيمة اإلسميةالشهادات أو بيعها أو نقلها إال في صورة مسجلة بأقل قدر من    عرضيجوز  ال  
 .عنها

 ء المسئولية وأنظمة المقاصة اإلضافية يتم االتفاق عليها بين جميع األطراف[.]إخال

الشهادات   لحاملي[ وال ينبغي  *موضح في هذه النشرة( من قبل ]الو  على النحتمت الموافقة على هيكل المعامالت المتعلقة بالشهادات )
مستشاري استشارة  عليهم  المحتملين االعتماد على مثل هذه الموافقات في تقرير ما إذا كان يجب عليهم االستثمار في الشهادات وينبغي  

ثال حول ما إذا كانت المعاملة المقترحة الموضحة في هذه الموافقات المشار إليها أعاله تتوافق مع معاييرهم الفردية لالمتلديهم  الشريعة  
 . مبادئ الشريعة اإلسالميةألحكام و 

 ن والمشترك ن ورئيسيالمدراء ال

]*[ 

 تاريخ صدرت هذه النشرة ب

]*[ 
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 مهمة  مالحظات

االتفاق عليها بين األطراف في المعاملة    يجبإخالء المسئولية وغيرها من المعلومات التنظيمية  و   ،والقيود على البيع  ،مهمةال  المالحظات]
 [ ذات الصلة
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 على العرضنظرة عامة 

وهي مؤهلة بالكامل   ،إلى المعلومات الكاملة التفصيلية التي تظهر في مكان آخر في هذه النشرة  كمدخليجب قراءة النظرة العامة التالية  
إليها و بالرجوع  قبل  ،  االعتبار  في  أخذها  المستثمر  على  يجب  التي  المعلومات  جميع  على  العامة  النظرة  هذه  تحتوي  في  ال  االستثمار 

"عوامل   ترد في القسمال سيما مخاطر االستثمار في الشهادات التي  ،نشرة بالكامل بعنايةاليجب على كل مستثمر قراءة ، ومن ثم الشهادات
 .الخطر"

 .يكون للكلمات والعبارات المحددة في "شروط وأحكام الشهادات" نفس المعاني في هذه النظرة العامة 

الوصي  إدراجيرجى  ]  الوصي: المعامالت    الوصي  إدراجتم    .[اسم  في  المشاركة  لغرض  فقط 
في   عليها  يكون المنصوص  التي  المعامالت  على  فيها  اً طرف  وثائق  ويجب  أن    الوصي، 

 . في تاريخ اإلغالقيصدر الشهادات لحاملي الشهادات 

قدرة   عوامل الخطر:  على  تؤثر  قد  التي  العوامل  بعض  ا   الوصيهناك  بموجب على  بالتزاماته  لوفاء 
وقدرة   الشركةإدراج  يرجى  ]الشهادات،  وثائق اسم  بموجب  بالتزاماتها  الوفاء  على   ]

التي   التي تعتبر    ، باإلضافة إلى ذلك، و فيها  اً طرف  تكون المعامالت  العوامل  هناك بعض 
هذه هي المنصوص عليها في ، و جوهرية لغرض تقييم مخاطر السوق المرتبطة بالشهادات

 ."الخطر عوامل"

[ أسهم عادية بقيمة اسمية أو *من ]والذي يتكون  [  *]هو    لوصيلرأس المال المصرح به    :4الوصي ملكية 
تعادلية سهم[*]مقدارها    قيمة  واحد  و   ،لكل  سهم  وإصدار  دفع  ويتم  بالكاملمنها  يتم   ،

 . [.]  من قبلالمصّدر بالكامل   الوصيبرأس مال  االحتفاظ

 ]*[     : البائع

 ]*[     المستأجر:

 ]*[    وكيل الخدمة:

 ]*[   المديرون الرئيسيون المشتركون:

 ]*[     :المفوض

 ]*[   وكيل الدفع الرئيسي ووكيل الحساب:

 ]*[    نقل:الوكيل المسجل و 

مخطط الوالتدفقات النقدية الرئيسية ضمن "  تيتم عرض نظرة عامة على هيكل المعامال  :والوثائقملخص هيكل المعامالت 
النقدية  يالهيكل وصف    ،"والتدفقات  لبعض    لألحكامويرد  تحت   وثائقالرئيسية  المعاملة 

 .عنوان "ملخص وثائق المعامالت الرئيسية "

 
ستحتاج    SPVستكون مملوكة من قبل مؤسسة خيرية تكون مفضلة ، أو ما إذا كانت   SPVمالحظة: يجب النظر على أساس محدد في المعاملة فيما إذا كانت  4

 .تشريعية / ضريبيةسياسة عامة أو أسباب  إلى أن تكون مملوكة للشركة )أو الكيان األصلي( والتي قد تكون مطلوبة من أجل
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 ]*[     شهادات:ال

 ]*[    :تاريخ اإلغالق

 ]*[.       سعر اإلصدار:

 ]*[ابتداًء من   ،في كل عام ]*[، من  *[الـ ]واليوم  ]*[ من *[الـ  ]اليوم      تواريخ التوزيع الدورية:

تاريخ    التوزيعات الدورية: كل  الشهادات  ،الدوري التوزيع  في  حاملو  يتلقى  تلقاها    ،سوف  التي  األموال  من 
للشرط    وفقاً محسوًبا    ]*[مبلغ التوزيع الدوري في    ،باألصول االئتمانيةفيما يتعلق    الوصي 

 . (التوزيعات الدورية) 8

لدوري األول وكل فترة ولكن باستثناء تاريخ التوزيع ا  وتشمله إلىالفترة من تاريخ اإلغالق     فترة تراكم العائد:
الدوري   التوزيع  إلى ولكن باستثناءمتتالية من تاريخ  الدوري    وتشمله  التوزيع  التالي  تاريخ 

 . ذي الصلة الفسختاريخ أو، إذا كان قبل ذلك،  ،الذي يعقبه

،  العالمية"موضح في "الشهادة  ال  على النحومسجل  ال  النموذجسيتم إصدار الشهادات في     نموذج الشهادات:
الشهادات  و  تمثيل  إصدارسيتم  سيتم  حصص    عند  التي  العالمية  الشهادة  في  الملكية 

باسم مرشحلدى،  إيداعها   إيداع مشترك    ،وتسجيلها    ، كليرستريمو    يوروكلير  لصالح محل 
و لوكسمبورغ العالمية ،  الشهادة  في  الملكية  يتم    ،سيتم عرض حصص  من   نقلهاولن  إال 

نظام   بها كل  يحتفظ  التي  السجالت  إصدار  و   ،ذي صلة ومشاركوه  تخليصخالل  سيتم 
على   الحصول  مقابل  في  الشهادات  حيازة  تثبت  نهائية  الشهادة  حصص  شهادات  في 

 . العالمية فقط في ظروف محدودة

االحتفاظ    التخليص والتسوية: الشهادات  حاملي  على  ف  بحصتهميجب  العالمية  الشهادة  نموذج  في  دفتر  ي 
بين  داخل و من خالل يوروكلير و كليرستريم، لوكسمبورغ، وستكون عمليات النقل  دخال  اإل

لوكسمبورغ   كليرستريم،  و  ألنظمة    وفقاً يوروكلير  التشغيل  وإجراءات  المعتادة  للقواعد 
 . التخليص ذات الصلة

بحد    المبالغ االسمية للشهادات: الشهادات  إصدار  اإلسميةدنى  األسيتم  المجزأة ومضاعفاتها  ]*[بمقدار    للقيمة  غير 
 . الزائدة عنها]*[ بمقدار 

 وفقاً   ،األصول االئتمانيةتثبت كل شهادة حصة ملكية غير مجزأة لحاملي الشهادات في     حالة الشهادات:
ومحدود    ،وغير مضمون   مؤكد،وغير    ،وهي التزام مباشر  ،والشروط  االئتمان  إقرارلشروط  
دون أي  ،بالتساوي مع الشهادات األخرى كل شهادة ، وستصنف انب الوصيمن جالرجوع 

 . تفضيل أو أولوية

المبالغ المستحقة من   فيها ستشكل   اً طرف  تكون المعامالت التي    وثائقبموجب    ]*[ جميع 
 بالتساوي وستصّنف    ]*[وغير مضمونة لـ    مؤكدةغير  و   ،غير مشروطةو   ،التزامات مباشرة

األقل    اأنفسهبين   مع  وعلى  غير  بالتساوي  األخرى  االلتزامات  وغير   المؤكدةجميع 
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والمستقبلية   الحالية  مفضلة    ]*[،لـ  المضمونة  تكون  قد  التي  االلتزامات  تلك  باستثناء 
 . على حد سواء وذات تطبيق عامبموجب أحكام القانون التي تعتبر إلزامية 

 ]مصالح الملكية والمزايا واستحقاقات المنافع ،  6األصول االستئمانية هي جميعها :                            5األصول االئتمانية

 وثائق (  ثانياً )  ؛عقد اإليجار( أصول  أوالً : )وبموجب  وبالنسبة إلى  ،في  ،الحالية والمستقبلية  
والمفوض عن طريق    الوصيُتقدم إلى    تأكيدات)بخالف: )أ( فيما يتعلق بأي    تالمعامال

الشركة] اسم  إدراج  من  يرجى  أي  بموجب  المعامالت  [  عنها  وثائق  تنازل  حقوق  وأي 
 للوصيعهد الممنوح تو )ب( ال ؛وثائق المعامالتفي أي من  المفوضصراحًة أو  الوصي

( جميع  ثالثاً و )   ؛(االئتمان  إقرار( من  المفوضو   الوصيمكافآت وتعويض  )  ]*[وفقًا للفقرة  
المعامالت من وقت آلخر ائتمان  لحساب  الموضوعة  ما سبق   ،األموال  عائدات  وجميع 

( في  )أوالً المذكورة  إلى   )"( أعاله  االئتمانيةثالثًا(  االحتفاظ    ،"(األصول  باألصول وسيتم 
ل كأمانة  هذه  االئتمانية   حاملي  مطلقة  بالتناسبصالح  اإل  وفقاً   الشهادات  سمية للقيمة 

 .للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل شهادة

تاريخ الفسخ المقرر للشهادات هو ]*[، وما لم يتم استرداد هذه الشهادات أو شراؤها مسبًقا  استرداد الشهادات:
لمقرر،  وإلغائها، فسيتم استرداد الشهادات من قبل الوصي بمبلغ الفسخ وفي تاريخ الفسخ ا

 وسيتم فسخ االئتمان من قبل الوصي. 

يجب أن يكون تاريخ الفسخ كما يلي: )أواًل( تاريخ الفسخ المقرر؛ )ثانيًا( بعد حدوث حدث   تاريخ الفسخ:
الشرط   ألحكام  وفقًا  الشهادات  استرداد  فيه  يتم  الذي  التاريخ  وهو  )أحداث    15الفسخ، 

حدث الخسارة الكلية، فيكون التاريخ الذي الفسخ(؛ أو )ثالثًا( بعد وقوع حدث ضريبي أو  
الشرط   وفقًا ألحكام  الشهادات  استرداد  فيه  الصندوق )  14يتم  من  المال  رأس  توزيعات 

 (.االئتماني

  الفسخيمكن استرداد الشهادات بالكامل في تاريخ  ،من أحداث الفسخعند حدوث أي حدث  :الفسخأحداث 
يشمل))  الفسخ  بمبلغ أن  مدفوع(   والذي يجب  غير  ولكن  دوري مستحق  توزيع  مبلغ  أي 

 . (الفسخأحداث )  15الشرط ، راجع  لذلك وفقاً  العائدويمكن تعديل فترة تراكم 

يكون     المبكر ألسباب ضريبية: الفسخ يكون  الوصي  عندما  قد  بالشهادات   ملتزماً أو  يتعلق  فيما  إضافية  مبالغ  أي  بدفع 
أو سيكون [ أو أصبح  يرجى إدراج اسم الشركة( أو ]فرض الضرائب)  11عماًل بالشرط  

 
   راجع اإلرشادات العامة المتعلقة باالمتثال ألحكام الشريعة ألصول االئتمان )األمانة(.   ملحوظة:  5

الهدف من ذلك هو منح  المرونة بحيث يمكن استخدام    .استخدمت عبارة "مصلحة الملكية والحقوق والملكية والمزايا والمستحقات" في مستندات  صكوك اإلجارة   6
الخصوص على أساس معاملة محددة لضمان نقل   ومع ذلك ، إن رأي المستشار المحلي مهم بهذا .مستندات صكوك اإلجارة هذه  للقانون المدني أو القانون  العام

إذا كان   كون هناك حاجة أيًضا إلى مزيد من النظر في كل والية قضائية محددة بشأن ماست .الوالية القضائية ذات الصلة الحق القانوني الصحيح إلى المشتري في
صكوك اإلجارة   تنطبق هذه المالحظة والعبارة في  جميع مستندات   الملكية القانونية والنفعية.   وإذا كان هناك تمييز بين االئتمان/ترست" هناك مفهوم معترف به ل"

   حيثما تم اإلشارة إليها. 
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ببدفملتزمًا   يتعلق  فيما  إضافية  مبالغ  أي  عقد  ع  اتفاقية  بموجب  الدفع  المستحقة  المبالغ 
قض  قوانين والية  في  تغيير  نتيجة ألي  الشراء  تعهد  أو  )كما هو  اإليجار  ذات صلة  ائية 

االلتزام من قبل    مثل هذا( وحيث ال يمكن تجنب  ]*[ولكن باستثناء    ،محدد في الشروط
]  الوصي الشركةأو  اسم  إدراج  االقتضاء  ،[يرجى  المعقولة    ،حسب  التدابير  اتخاذ  مع 

[  يرجى إدراج اسم الشركةمن ]   التنفيذبعد استالم إشعار    ، للوصييجوز  فإنه    ،المتاحة لها
البيع  ب تعهد  جزئيًا    ،واالستبدالموجب  ليس  ولكن  بالكامل  الشهادات  بقيمتها  استرداد 

تاريخ    اإلسمية في  مدفوعة  غير  ولكن  مستحقة  دوري  توزيع  مبالغ  أي  ذي    الفسخ مع 
   .الصلة

الكلية   [ في المائة من 70التلف لـ ]  التدمير أو    ( الخسارة الكاملة أو 1الخسارة الكلية" هو: )                                :7الخسارة 
يجعل   حدث  أي  أو  التأجير  غير  70]   أصول  التأجير  أصول  من  المائة  في   ]

تأمينات   أي  مراعاة  بعد  فقط  )ولكن  اقتصادي  استخدام  ألي  دائم  بشكل  صالحة 
فيما   ثالث  طرف  أي  قبل  من  الممنوحة  التعويضات  من  غيرها  أو  الدفع  مستحقة 
يتعلق بأصول اإليجار( أعمال اإلصالح فيما يتعلق بها غير اقتصادية بالكامل ؛ أو  

، أو تأميم، أو االستحواذ على، أو مصادرة، أو الحجز على أو  ملكيةة  مصادر (  2)
يتعلق ب] فيما  قانونية  عملية  أي  تنفيذ  أو  على  الحراسة  المائة من  70فرض  في   ]

الذي   الخدمة  وكيل  يحدده  الذي  النحو  على  حالة  كل  في  اإلجارة،  عقد  أصول 
 يتصرف نيابة عن الوصي. 

بما يلي:  جارةللوصي، فيما يتعلق بأصول عقد اإل قاطعسوف يتعهد وكيل الخدمة بشكل  
)أ( ضمان أن أصول عقد اإليجار مؤمنة بشكل صحيح )وحيث يتم شراء التأمين الستخدام 

إذا لم يكن  و   ( ،تكافلعلى أساس تأمين إسالمي )ويكون مساع معقولة للحصول على ذلك 
للتطبيق ، فيجب على وكيل الخدمة  التأمين اإلسالمي )التكافل( متاًحا بشروط قابلة 

، من خالل  8للحصول على التأمين التقليدي [•]  الحصول على موافقة مجلس الشريعة من

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

محدد، وفي مثل هذه الحالة، قد ال يشترط دفع بقية    في حالة التدمير الكامل لألصل المؤجر، يتم إنهاء عقد اإلجارة إذا تم إبرامه على أصل  7.1.3األصول المؤجرة.  
يحتفظ المستأجر باألصل المؤجر في حوزة المستأجر بصفة ائتمانية نيابة عن المؤجر، ولن يتحمل المستأجر المسؤولية عن أي ضرر أو تدمير    7.1.4األقساط.  

مال من جانب المستأجر، وفي هذه الحالة، يجب عليه استبدال األصل إذا كان قاباًل  لألصول المستأجرة ما لم يكن هذا الضرر أو التدمير نتيجة سوء سلوك أو إه 
التقييم.   خالل  من  تحديده  يتم  الذي  الضرر  مقدار  عن  مسؤواًل  سيكون  وإال،  الفوائد    7.1.5لالستبدال؛  تضعف  بطريقة  المؤجر  لألصل  الجزئي  التدمير  حالة  في 

إنهاء عقد اإلجارة، وقد يوافق هو والمؤجر أيضًا على تعديل اإليجار في حالة التدمير الجزئي للعقار المؤجر، إذا تنازل    المتوقعة من األصل المؤجر، يجوز للمستأجر
لم يقم    ستفادة من األصل ماالمستأجر عن حقه في اإلنهاء، وال يحق للمؤجر في هذه الحالة الحصول على اإليجار للفترة التي لم يكن المستأجر خاللها قادرًا على اال 

 المؤجر بتعويضه )باالتفاق مع المستأجر( بفائدة مماثلة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد.
موح به  األصول المؤجرة تكون مسؤولية المؤجر طوال مدة اإلجارة، ما لم يرتكب المستأجر سوء سلوك أو إهمال، ويجوز للمؤجر الحصول على تأمين مس  8/ 1/ 5    8

أن يتحمل المؤجر مصاريف التأمين هذه، ويجوز للمؤجر أن يأخذ ذلك في االعتبار بشكل ضمني عندما يتم تحديد األجرة، ومع ذلك، ال يجوز   كلما أمكن ذلك، ويجب
الحصول على    ر مهمة له، بعد توقيع العقد، فرض أي تكلفة على المستأجر تزيد عن التكلفة المتوقعة في وقت تحديد األجرة، ويجوز للمؤجر أن يفوض إلى المستأج

 التأمين على نفقة المؤجر.
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سماسرة ومع شركات تأمين ذات سمعة طيبة ووضع مالي جيد، بما في ذلك ضد حدث  
في جميع  الخسارة الكلية والتأكد من أن مبلغ التأمين المتعلق بحدث الخسارة الكلية سيكون، 

" )باعتباره القيمة اإلسمية قيمة إعادة االسترداد الكاملةاألوقات، مساويًا على األقل لـ "
المستحقة للشهادات جنبًا إلى جنب مع مبالغ التوزيع الدوري المستحقة وغير المسددة  

أوأي مبالغ أخرى   ومبلغًا مساويًا لمبلغ التوزيع الدوري المستحق الدفع لفترة من ]*[ يوم
مستحقة الدفع بموجب مستندات المعامالت )بما في ذلك مبلغ مساوي ألي مبالغ مستحقة 

؛ )ب( يتم تقديم مطالبة على الفور فيما يتعلق بكل خسارة  عن رسوم الخدمات اإلضافية(
تتعلق بأصول عقد اإليجار وفقًا لشروط التأمينات؛ و )ج( بعد حدوث حدث الخسارة 

تم دفع جميع عائدات أي تأمينات في ]*[ مباشرة في حساب المعامالت في موعد  الكلية، ي
ال يتجاوز اليوم ]الـ*[ بعد حدث الخسارة الكلية وأنه سيتم توجيه شركة التأمين )شركات 

 .9التأمين( وفقًا لذلك 

من   أقل  المعاملة  في حساب  المقيد  وجد(  )إن  المبلغ  فإن   ، الكلية  الخسارة  حدوث  بعد 
والمبلغ  "قيم الكاملة  االسترداد  إعادة  قيمة  بين  الفرق  يكون   ، الكاملة"  االسترداد  إعادة  ة 

في حالة فشل   ." مقدار نقص الخسارة" المقيد في حساب المعاملة هو " المبلغ اإلجمالي
وكيل الخدمات في االمتثال اللتزاماته بتأمين موجودات اإليجار بمبلغ يساوي على األقل  

ترداد بالكامل وضمان دفع عائدات التأمين في حساب المعامالت خالل  قيمة إعادة االس
]•[ أيام من إجمالي الخسارة ، فإن وكيل الخدمات يكون مسؤواًل عن تعويض الوصي عن  
أي   أن  للشك  يدع مجااًل  بما ال  يثبت  لم  ما  )وذلك  الكلية،  الخسارة  في  مبلغ عجز  أي 

ه أو إخفاقه في االمتثال لشروط اتفاقية وكالة نقص في عائدات التأمين ال ُيعزى إلى إهمال
  الخدمة المتعلقة بالتأمينات( التي تم التعهد بها دون رجعة ودون قيد أو شرط لدفع الوصي 

  ، الخسارة  في  العجز  اليوم،    يجبوالذي  إجمالي  نفس  )في  للتحويل  بدفعه  قابلة  أموال 
اليوم  ( مباشرة إلى حساب المعاملة في موعد ال يتجاوز إغالق العمل في  وصافيةبحرية  

وقوع  [  الـ*] الكليةبعد  الخسارة  الخدمة  ، و حدث  لوكيل  الصارم  لالمتثال  ووفقًا  ذلك،  بعد 
شركة التأمين هذه ستكون لحساب  من    يتم تلقيهالهذه االلتزامات، فإن أي عائدات تأمين  

من جانب اللتزامات التأمين على أصول عقد اإليجار  أي خرق  الخدمة فقط، وأن  وكيل  
 لن يشكل، مع ذلك، حدًثا للشركة. وكيل الخدمة 

في أي وقت  [  يرجى إدراج اسم الشركة](، يجوز لـ  شراء وإلغاء الشهادات)  13وفقًا للشرط     إلغاء الشهادات التي يحتفظ بها ]*[:
ذلك غير  أو  المفتوحة  السوق  في  شهادات  و شراء  ]إذا  ،  الشركةكانت  اسم  إدراج  [  يرجى 

[  يرجى إدراج اسم الشركة] قوم  تفي إلغاء مثل هذه الشهادات المشتراة بواسطتها، فسترغب  
لإللغاء الرئيسي  الدفع  وكيل  إلى  الشهادات  تلك  لـبتسليم  ويجوز  اسم  ]  ،  إدراج  يرجى 

خياره  أيضاً [  الشركة البيع    اممارسة  تعهد  ا  واالستبدالبموجب  بلمطالبة  يلوصي  نقل  أن 
 

 .نفي حالة الخسارة الكلية ، يجب أن تكون فترة التعويض معقولة وتكون متوافقة مع الممارسة المعتادة في مثل هذه الحالة في صناعة التأمي 9
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الشركة]إلى   اسم  إدراج  وملكيته،  يرجى  حقوقه،  جميع  الملكية،    هوحقوق[  ومستحقاته في 
االسمية    القيمةاإليجار بقيمة إجمالية ال تزيد عن  عقد  في جزء من أصول    واستحقاقاته

اإللغاء، هذا  الرئيسي لإللغاء، وعند  الدفع  وكيل  للشهادات التي تم تسليمها إلى    اإلجمالية
[ في  يرجى إدراج اسم الشركة]اإليجار إلى  عقد  ذلك الجزء من أصول  بنقل  الوصي    يقوم

 هذا اإللغاء.مثل  مقابل

[ يمكن أن تقوم باستبدال أصول عقد اإليجار وفقًا لألحكام ذات يرجى إدراج اسم الشركة] :جارةاستبدال أصول عقد اإل
كون لقيمة أي أصول مستبدلة قيمة إجمالية الصلة من تعهد البيع االستبدال، بشرط أن ي

هذا   يسري  وال  جدا،  بديال  لتكون  اإليجار  عقد  ألصول  اإلجمالية  القيمة  عن  تقل  ال 
 االستبدال إال في تاريخ التوزيع الدوري.

 واالستبدالإجراء جميع المدفوعات من قبل الشركة بموجب تعهد الشراء وتعهد البيع    يجب  :اإلقتطاع الضريبي
وجميع المدفوعات من قبل وكيل الخدمة بموجب اتفاقية وكالة الخدمة دون    اإليجار  وعقد

أو رسوم،    مكوس،أو  أية ضرائب، أو فرض رسوم،  لصالح أو لحساب  أو خصم    اقتطاع
  التي يتم فرضهامفروضة أو  الأو تقييمات أو رسوم حكومية من أي نوع كانت  أو أتعاب،  

في حالة إجراء أي اقتطاع أو خصم،  ، و من قبل أو نيابة عن أي والية قضائية ذات صلة
  [ و/أو وكيل الخدمة، حسب مقتضى الحال، الدفع، يرجى إدراج اسم الشركة]سيتعين على  

كامل   أن يتلقى  للوصيدفع، هذه المبالغ اإلضافية حتى يتسنى  وبناًء على ذلك سيتعهد ب
 أو الخصم.  االقتطاععليها في حالة عدم وجود هذا  حصليس المبالغ التي كان

أي   بدون  الوصي  قبل  من  بالشهادات  المتعلقة  المدفوعات  جميع  إجراء  يتم  أن  يجب 
اقتطاع، أو خصم لصالح أو لحساب أية ضرائب، أو فرض رسوم، أو مكوس، أو رسوم،  
أو أتعاب، أو تقييمات أو رسوم حكومية من أي نوع كانت المفروضة أو التي يتم فرضها  

ذات صلة، وفي حالة إجراء أي من هذا االقتطاع   من قبل أو نيابة عن أي والية قضائية
أو الخصم، سُيطلب من الوصي، باستثناء الحاالت المحدودة المنصوص عليها في الشرط  

)فرض الضرائب(، دفع مبالغ إضافية حتى يتلقى حاملو الشهادات كامل المبالغ التي    11
، وفي حالة الحاجة  كانوا سيحصلون عليها في حالة عدم وجود هذا االقتطاع أو الخصم

يرجى إدراج  ]  فإناإلضافية من قبل الوصي إلى حاملي الشهادات،  المبالغ  إلى دفع هذه  
الوصي فيما يتعلق    بدفع مبلغًا مساويًا اللتزام  في إقرار االئتمانقد تعهدت  [  اسم الشركة

 كل هذه المبالغ اإلضافية.بأي و 

 10 [.يرجى إدراج اسم الشركةتعهد سلبي مقدم من ]يحتوي تعهد الشراء على     التعهد السلبي: 

 
في حالة الصكوك   5.2.2تداول الصكوك واستردادها:  5.2االستثمار. ( لصكوك 17معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )   10

قد يتم تقديمها له، ومع ذلك،    القابلة للتداول، يجوز لجهة اإلصدار القيام، من خالل نشرة اإلصدار، الشراء بالقيمة السوقية، بعد االنتهاء من عملية إصدار أي شهادة
 ك بقيمتها االسمية.ال يجوز لجهة اإلصدار أن تتعهد بشراء الصكو 
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الشرط   تعهدات الوصي: في  عليه  المنصوص  النحو  على  التقييدية  العهود  بعض  على  الوصي    7وافق 
  (.التعهدات)

 ]*[      التصنيف:

للنظر في األمور  ملخصًا ألحكام عقد اجتماعات حاملي الشهادات    19يرد في في الشرط     اجتماعات حاملي الشهادات:
 (.التنازل، التفويض والتصميم اجتماعات حاملي الشهادات، التعديل،المتعلقة بمصالحهم )

" للحصول على وصف لبعض االعتبارات الضريبية المطبقة فرض الضرائبراجع القسم "   االعتبارات الضريبية:
 على الشهادات. 

 ]*[    اإلدراج والقبول في التداول:

و "اتفاقية    ،و "عقد اإليجار"  ،و "اتفاقية البيع والشراء"  ،و "اتفاقية الوكالة"  ،"إقرار االئتمان"  المعامالت:وثائق 
الخدمة" الشراء"  ،وكالة  "تعهد  واالستبدال"،    ،و  البيع  "تعهد  وثائق تشكل  جميعها  و 

 .  المعامالت

 1112القانون الحاكم 

 تخضع الشهادات وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو فيما يتعلق بها للقانون                     وتسوية المنازعات:

  اإلنجليزي وتفسر وفقًا لها.

الخدم وكالة  واتفاقية  الوكالة،  واتفاقية  االئتمان،  إقرار  وتعهد اتيخضع  الشراء،  وتعهد   ،
بذل  البيع يتعلق  فيما  أو  عن  ناشئة  تعاقدية  غير  التزامات  وأي  للقانون واالستبدال،  ك 

 اإلنجليزي. 

إبرامها بموجب   جارةيخضع كل من عقد اإل البيع والشراء، وكل اتفاقية بيع يتم  ، واتفاقية 
 تعهد الشراء وكل اتفاقية بيع يتم إبرامها بموجب تعهد البيع واالستبدال، لقوانين ]*[ 

 بند تسوية المنازعات سيتم االتفاق عليه بين األطراف المعنية بالمعاملة ذات الصلة[ [

القسم     القيود على البيع: راجع   .]*[ في  بيعها  أو  الشهادات  وعرض  النشرة  هذه  توزيع  على  قيود  هناك 
 ". االكتتاب والبيع"

[ على النحو الموضح  إدراج اسم الشركةيرجى  سيتم دفع عائدات إصدار الشهادات إلى ]   استخدام العائدات:
 ".استخدام العائداتفي "

  ________________ 

 
نون اإلنجليزي هو المعيار  ملحوظة: يعد اختيار القانون الواجب التطبيق )الحاكم( أمًرا مهًما للحصول على اليقين القانوني في حالة حدوث نزاع تعاقدي.  يظل القا  11

لشراء ، واتفاقية اإلجارة،  واتفاقية البيع بموجب تعهد الشراء وتعهد البيع  إلصدار الصكوك ، أما بالنسبة إلى صكوك اإلجارة ، فإن القانون الساري التفاقية البيع وا
 .يحددان بالرجوع إلى موقع األصول المؤجرة

 ملحوظة: يمكن إدراج شرط التحكيم بعد النظر من منظور القانون المحلي. 12

 



14 
 

 عوامل الخطر 

الذين لديهم المعرفة والخبرة في األمور المالية    المتمرسينعلى مخاطر كبيرة وهو مناسب فقط للمستثمرين  قد ينطوي  شراء الشهادات  إن  
الشهادات في  االستثمار  ومزايا  مخاطر  تقييم  من  لتمكينهم  الالزمة  و والتجارية  االستثمار،  بشأن  قرار  اتخاذ  المشترين   ،قبل  على  يجب 

 .علومات الواردة في هذه النشرةفي جميع الم ،في ضوء ظروفهم المالية وأهدافهم االستثمارية ،المحتملين للشهادات النظر بعناية

أن العوامل الموضحة أدناه تمثل المخاطر األساسية الكامنة في االستثمار في الشهادات وقد تؤثر على    ]*[و    جهة اإلصداريعتقد كل من  
أو فيما  شهادة    أي  علىعن سداد أي مبالغ  جهة اإلصدار  فإن عجز    ،ومع ذلك  ،المعامالت  وثائقعلى أداء التزاماته بموجب    ]*[قدرة  

أن    ]*[و  جهة اإلصدار  أي من    يؤكدالمعاملة قد يحدث ألسباب أخرى وال    وثائقعلى الوفاء بالتزاماته بموجب    ]*[وعدم قدرة    بهايتعلق  
بعضها قد ال أن  بما في ذلك    ،اعتبارات أخرى   أيضاً قد تكون هناك    .أدناه المتعلقة بمخاطر االحتفاظ بأي شهادة شاملةالواردة  البيانات  

 .مما قد يؤثر على أي استثمار في الشهادات ،حالًيا غير مهم ]*[أو جهة اإلصدار راه تأو ما   ]*[أو  لجهة اإلصداريكون معروًفا حالًيا 

المحتملين   المستثمرين  على  وال  أيضاً يجب  النشرة  مكان آخر من هذه  في  الواردة  التفصيلية  المعلومات  إلى وجهات نظرهم ل  توصقراءة 
 . الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري 

 بجهة اإلصدارعوامل الخطر المتعلقة 

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المخاطر المتعلقة بالشركة

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المخاطر المتعلقة بالشهادات 

 [ االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلةسيتم ]

  وثائق فتوى فيما يتعلق بالشهادات والهيكل واآللية ذات الصلة الموصوفة في  ]*[  و    ،]*[و    ،]*[لـ  هيئة الرقابة الشرعية  أصدر كل من  
فإن الفتوى هي مجرد تعبير عن وجهة نظر هيئة الرقابة الشرعية ذات الصلة    ،ومع ذلك،  لمبادئ الشريعة اإلسالمية  مالمعامالت وامتثاله

ملزًما رأًيا  وليست  الموضوع  في  خبرتها  على  و بناًء  أي،  هناك  يكون  أن  يمكن  ب  ال  يتعلق  فيما  الضمان  إصدار  ة  يعشر إجازة  أو  لهيكل 
 ، كما هو الحال مع أي آراء شرعية  ،ينيتم تذكير المستثمر ك، و تأكيد بذلأي    المفوض  والالشركة    وال  الوصيم  ، وال يقدالشهادات وتداولها

بهم حول ما إذا كان الهيكل   المستقل الخاص   النصح الشرعين بالحصول على  يُينصح المستثمر ، و االختالفات في الرأي ممكنة  إلى أن
إن األسئلة  .بشأن قابلية تداول الشهادات في المستقبل في أي سوق ثانوي بهم قراًرا خاًصا   واتخاذيفي بمعايير االمتثال الفردية الخاصة بهم 

 . السوقية للشهادات القيمةعلى  قد تحد من السيولة وتؤثر سلبًا  هاوتداولالشهادات إصدار لهيكل أو الشريعة  بإجازةالمتعلقة 

 13جارة اإلعوامل الخطر المتعلقة بأصول عقد 

 جارةاإلعقد المخاطر المتعلقة باألراضي الكامنة وراء أصول 

يه  الحصول عل  لعقد اإليجار، فكل ما سيتمولن يتم إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بأي من أصول    استقصاءلن يتم إجراء أي تحقيق أو  
  .جارةاإلعقد أصول  ماكنية استخدامبا فيما يتعلق [الشركة]محدودة فقط من  تأكيدات هو

 
 .تفاصيل األصول المؤجرة ، بما في ذلك ما يتعلق باالستخدام والتقييم والموقع ملحوظة: قد يرغب مجلس الشريعة على أساس المعاملة الخاصة في النظر في  13
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 تنفيذ المخاطر المتعلقة بال

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 المخاطر المتعلقة بالسوق بشكل عام

الرئيسية السوق  لمخاطر  موجز  يلي وصف  السيولة،    ،فيما  مخاطر  ذلك  في  االئتمانبما  الصرف  ،ومخاطر  سعر   ومخاطر   ،ومخاطر 
 :السوق  )المعايير( في  مؤشرال أسعار

 سيولة محدودة /غياب السوق الثانوية

فإنه سيوفر لحاملي الشهادات سيولة من االستثمار أو   ،أو أنه إذا تم تطويره  ،ال يوجد أي ضمان بأن سوق ثانوي للشهادات سوف يتطور
قد ال يتمكن حامل الشهادة من العثور على مشتٍر لشراء شهاداته بسهولة أو بأسعار تمكن   ، لذلك  وفقاً ، و أنه سيستمر طوال عمر الشهادات

المطلوب العائد  الشهادة من تحقيق  للشهادات وقد يكون ال  القيمةقد تتقلب  ، و حامل  تأثير   ،على وجه الخصوص  ، نعدام السيولةالسوقية 
على   مادي  للشهادات  القيمةسلبي  و السوقية  المخاطر   ،لذلك  وفقاً ،  تحمل  يمكنهم  الذين  للمستثمرين  فقط  مناسب  الشهادات  شراء  فإن 

المستثمر في  على  يجب  و   ،المرتبطة بنقص السيولة في الشهادات والمخاطر المالية وغيرها من المخاطر المرتبطة باالستثمار في الشهادات
تم تقديم طلب إلدراج ، وقد  على استعداد لالحتفاظ بتلك الشهادات لفترة غير محددة من الزمن أو حتى تاريخ استحقاقهاأن يكون  الشهادات  
نشرة أو هذه الحدث في أو قبل تاريخ  يمن هذا القبيل س  إدراجولكن ال يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بأن أي  ،  [*]   وفي[  *]  في الشهادات  

 .ستزيد من سيولة الشهاداتف ،إذا حدث ذلك   ،أو ،على اإلطالق

 جميع المخاطرقد ال تعكس التصنيفات االئتمانية 

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 مخاطر سعر الصرف وضوابط الصرف

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 أسعار المؤشر )المعايير( في  السوق: مخاطر 

قد  في السوق    المؤشرعلى خطر أن التغييرات الالحقة في أسعار    ،مثل الشهادات  ،ذات السعر الثابت  دخلينطوي االستثمار في أدوات ال
     .ذات السعر الثابت خلعلى قيمة أدوات الدتؤثر سلبًا 
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 التدفقات النقديةو  الهيكلي المخطط

النقدية الرئيسية الكامنة وراء الشهادات  مخطط هيكلي  فيما يلي للتدفقات  إلى  الرجوع  المستثمرين المحتملين  ، ويجب على  مبسط ووصف 
للحصول على    أحكام النشرة  في مكان آخر في هذه  الصلة والموضحة  ذات  المعامالت  لوثائق  التفصيلية  الشهادات واألوصاف  وشروط 

 . المستخدمة أدناه (باللغة اإلنجليزية) الواردة بحروف كبيرةلشرح معنى بعض المصطلحات وصف أكمل لبعض التدفقات النقدية و 

 ي هيكلالمخطط ال

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 
 التدفقات النقدية الرئيسية 

 الوصيحاملي الشهادات و قبل المدفوعات من 

التفاقية   وفقاً [  اسم الشركة  أدخل  شراء من ](  أوالً )  من أجل"(  العائداتبجمع العائدات من المستثمرين )"  الوصيسيقوم    ،في تاريخ اإلغالق
والشراءالبيع والشراء )" البيع  لمبلغ احتياطي جميع ًا مساويًا  ( دفع مبلغثانياً و )  ؛"(األصولوالمباني )"  يةالعقار األصول  بعض    ،"(اتفاقية 

الخدم  النفقات وكالة  اتفاقية  بموجب  الخدمة  وكيل  النحو)  اتإلى  أدناه(ال  على  اإلغالق  .موضح  تاريخ    محددة   صول أ  تأجير  يجب  ، في 
اإلأصول  )"  جارة لعقد اإل  وفقاً "(  المستأجر"  ،[ )بهذه الصفةاسم الشركة  أدخل  ]إلى  "(  المؤجر"  ،)بهذه الصفةالوصي  "( من قبل  جارةعقد 
 ."(األجرة[ إلى الوصي )"اسم الشركة أدخل ] لإليجار من قبلسداد الدوري ال"( مقابل اإلجارة عقد )"

]  الوصي يقوم   الشركة  أدخل   بتعيين  )"اسم  خدمتها  كوكيل  الخدمة[  بأصول  وكيل  يتعلق  فيما  معينة  خدمات  لتقديم  اإل"(   وفقاً   جارةعقد 
 . "(اتاتفاقية وكالة الخدم)" اتالتفاقية وكالة الخدم

 ةمدفوعات التوزيع الدوري

بالشهادات يتعلق  فيما  دوري  توزيع  تاريخ  كل  دفع    ،قبل  بفترة    األجرةسيتم  يتعلق  حساب  األجرة  فيما  إلى  حساب  )"  الوصي السابقة 
اإليجار، و   وفقاً "(  المعامالت أن  لعقد  هذتيجب  كافية  ه كون  مبلغ    األجرة  المبالغ )بخالف  الشرط  الفسخلتمويل  بموجب  المستحقة   )6.2  

المستحقة   ةمبالغ التوزيع الدوري  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،( )بما في ذلكاألصول االئتمانيةتطبيق العائدات من  -ياالئتمانصندوق  ال)
 . الشهادات( ويجب أن يطبقها الوصي لهذا الغرضفيما يتعلق ب الوصيعلى 

Certificateholders

Issuer and Trustee [SPV LIMITED]
Obligor

as Service Agent

Obligor

as Seller

Obligor

as Lessee

Obligor

as Obligor

Prospectus / Subscription

Agreement

1. Issuance of 

Certif icates

2. Issuance

Proceeds

8. Periodic

Distribution Amounts

11. Dissolution

Distribution Amount

6. Appointment

9a. Insurance

Procceds / insurance

Shortfall*

3. Sale of

Assets

4. Purchase

Price

5. Lease of 

Assets

7. Rental

9b. Sale of

Assets*

10. Exercise

Price*

Service Agency

Agreement
Agency

Agreement / 

Declaration of Trust

Sale and Purchase 

Agreement

Lease Agreement Purchase 

Undertaking / Sale 

Undertaking

Key

Asset Flow

Payment Flow

Appointments

* If there is a total loss of the 

Assets then 9a w ill be 

applicable. If there is no total 

loss of the Assets then 9b and 

10 w ill be applicable. 
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 مدفوعات الفسخ 

 ، وملكيته  ،جميع حقوق الوصي][ بشراء  اسم الشركة  أدخل  الحق بموجب تعهد الشراء في مطالبة ] للوصيسيكون   ،المقرر  الفسخ في تاريخ  
[  اسم الشركة  أدخل   المستحق الدفع بواسطة ]  التنفيذيهدف سعر  ، و  جارة[عقد اإلأصول    في    ومستحقاته واستحقاقاته  ،الملكية  ه في وحقوق

   الوصي.من قبل الدفع المستحق   الفسخإلى تمويل مبلغ 

( ثالثاً و )  ؛( بعد وقوع حدث ضريبيثانياً )  الفسخ؛( االسترداد بعد حدث  أوالً لألسباب التالية: )   المقرر  الفسخقبل تاريخ    االئتمان  فسخيجوز  
 . عند وقوع حدث الخسارة الكلية

بطريقة مماثلة لدفع مبالغ  الفسخفي تاريخ  الوصيسيتم تمويل المبالغ المستحقة الدفع من قبل  ،(ثانياً ( و )أوالً حالة الفقرتين الفرعيتين )في 
أمين ت بوليصاتلمجموع: )أ( عائدات أي المستحقة لحاملي الشهادات مبلغًا مساويًا  ستكون المبالغ ،(ثالثاً في حالة الفقرة الفرعية ) الفسخ.

يتعين الذي   ةالكليالخسارة عجز أو )ب( أي مبلغ /و ؛اإليجار ذات الصلةعقد أصول ب ما يتعلقأبرمها وكيل الخدمة نيابة عن الوصي في
وُيقصد بهذا المبلغ أن يكون  ،اليوم بعد وقوع حدث الخسارة الكلية.[  ]تحويله إلى حساب المعامالت في موعد ال يتجاوزعلى وكيل الخدمة 

 . كافيًا السترداد الشهادات بالكامل
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 14  شروط وأحكام الشهادات

 [ الشروط التجارية للعرض ليعكس اسيتم تعديله]

كل شهادة في   علىسيتم اعتمادها  (  رهناً بإجراء للتعديل وباستثناء النص بالحروف المائلة)فيما يلي نص شروط وأحكام الشهادات التي  
 تم تطبيقها على الشهادة العالمية.شكل نهائي وسي 

)كما هو محدد في الشرط  األصول االئتمانية  في    حق ملكية غير مقسمسيمثل كل من حاملي الشهادات المسجلين )"حاملي الشهادات"(  
االئتماني)"  6.1 االئتمانية-الصندوق  ]  "(األصول  بها  يحتفظ  )"*التي  (  الوصي[  أخرى   ،"(االئتمان)"  كأمانة"(  أمور  بين  لصالح    ،من 

  الوصي، بين    والمبرم"(  اإلغالق  تاريخ)"  [*]في  "( المؤرخ    وثيقة إعالن االئتمان)"  االئتمان  لوثيقة إعالن  وفقاً حاملي الشهادات المسجلين  
وثيقة إعالن    بموجب  الوصي عن    والمفوضةالصالحيات    الجهة الممنوحة[ بصفته  *[ و ] *عمل من خالل ] تي  ت[ الاسم الشركة  أدخل   ]

أي    مفوضأي  ويشمل  "،  المفوض)"  االئتمان أو  )"و   ،(خلف مشارك  والشراء  البيع  اتفاقية  إبرام  والشراءسيتم  البيع  تاريخ  اتفاقية  في   )"
بشراء وقبول النقل    الوصيحيث سيقوم    ،" (البائع"  ،[ )بهذه الصفةاسم الشركة  أدخل  "( و ]المشتري "  ،اإلغالق بين الوصي )بهذه الصفة

البائع  والتحويل و   وحقوقهالبائع    حقوق جميع  ل  من  و وملكيته  والمستقبلية  ،هاستحقاقاتمستحقاته  إلى    في  ،الحالية  األصول  وبالنسبة  بعض 
والشراء   البيع  اتفاقية  في  تأجير  "(األصول)"وبموجبها  المحددة  وستم   ، ( يجوز األصول  آلخر    التي  وقت  من   وثائق لشروط    وفقاً تعديلها 

"( بموجب المستأجر"  ،[ )بهذه الصفةاسم الشركة  أدخل  "( إلى ]المؤجر"  بهذه الصفة، )  الوصي  من قبل"(  جارة اإل  عقد  أصول( )"تالمعامال
اإل )"  المؤرخ  جارةعقد  اإلغالق  تاريخ  اإلفي  اإلوعماًل    ."(جارة عقد  على    ،جارةبعقد  المستأجر  الدورية  يوافق  اإليجار  مدفوعات  سداد 

 .جارةاإلعقد  لمؤجر فيما يتعلق بأصول إلى ا"( األجرة)"

المتعلقة بالشهادات بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة في   الوكالةتاريخ اإلغالق )"سيتم إجراء المدفوعات    الوصي، بين    ستبرم"( التي  اتفاقية 
الرئيسي" ،هذه الصفةببصفتها وكيل الدفع الرئيسي ) ]*[ ،[يرجى إدراج اسم الشركة] ،المفوضو    ، له يشمل التعبير أي خلفو  ،"وكيل الدفع 

الدفع"  ، التفاقية الوكالة  وفقاً يتم تعيينهم من وقت آلخر  الذين  باإلضافة إلى أي وكالء دفع آخرين أو غيرهم   ويشمل التعبير أي    ،"وكالء 
 ،"المسجل"  ،)بهذه الصفة   المسجلبصفته    ]*[( و  خلف لهيشمل التعبير أي  و   ،"الحساب  وكيل"  ،هذه الصفةووكيل الحساب )ب(  خلف لهم

النقل"يشار إليهم باسم    المسجل  وجنبًا إلى جنب معوكيل النقل )بهذه الصفة  و (  خلف له ير أي  التعب   ويشمل يشمل التعبير أي  و   ،"وكالء 
 ."الوكالءفي هذه الشروط باسم "" معًا النقلوكالء " و "وكيل الحساب" و "وكالء الدفعيشار إلى "و  ،(خلف لهم

من ِقبل حاملي الشهادات   ويمكن الحصول عليها مجاناً   لالطالع عليها  الموضحة أدناهالوثائق  تتوفر نسخ من    ،لما هو موضح أدناه  وفقاً 
للدفع الرئيسي  للوكيل  الحالي  الوقت  المحدد في  المكتب  العادية في  العمل  الشهادات  ، و خالل ساعات  جميع    االستفادة من يحق لحاملي 

 : بها، وهي على علم  واأن يكونبها و اإللتزام يجب عليهم و  أحكام الوثائق

الخدم  )أ( وكالة  ]  اتاتفاقية  و  الوصي  الشركة  أدخل  بين  خدماسم  وكيل  )بصفته  )"ات[  اإلغالق  تاريخ  في  المؤرخة  وكالة (  اتفاقية 
 "(؛ اتالخدم

 "(؛تعهد الشراء[ لصالح الوصي والمفوض المؤرخ في تاريخ اإلغالق )"اسم الشركة أدخل تعهد الشراء الذي أبرمته ] )ب(

 "(؛البيع واالستبدال تعهد[ بتاريخ "تاريخ اإلغالق" )"كةاسم الشر  أدخل تعهد البيع واالستبدال الذي يبرمه الوصي لصالح ]  )ج(

 
سعر الفائدة بين البنوك في لندن االحتياطية. ال تتضمن هذه الوثيقة حالًيا    IBOR  بالنسبة لشهادات األسعار العائمة، يجب األخذ في االعتبار تضمين أحكام    14

 .IBORأي آليات إليقاف 
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 اتفاقية البيع والشراء؛  )د(

 ؛جارةعقد اإلي )هـ(

 االئتمان؛ و وثيقة إعالن )و(

 اتفاقية الوكالة.  )ز(

" الشروط باسم  إلى )ز( )شاملة( في هذه  المذكورة أعاله في )أ(  الوثائق  إلى  الواردة في هذه  تشتمل  ، و "المعامالت  وثائقيشار  البيانات 
 .تالشروط على ملخصات وتخضع لألحكام التفصيلية لوثائق المعامال

قام   ،لمصلحته في شهادة  واستحواذهحيازته  من خالل    ، أولييعتبر كل حامل شهادة   نيابة عن حاملي    لوصي،اتفويض وتوجيه  ب  أنه قد 
( الدخول في  ثانياً و )  ؛التفاقية البيع والشراء  وفقاً يتعلق بشهاداته على المشتري    ها فيماأواًل( تطبيق المبالغ التي دفع: ) لما يلي  ،الشهادات

 . وهذه الشروط االئتمان إقرارألحكام  وفقاً  ،كون طرًفا فيها يكل وثيقة معاملة 

 التفسير  .1

المحددة في   للكلمات والعبارات  المعاني    االئتمان  إقراريكون  الوكالة نفس  السياق   عند استخدامها واتفاقية  لم يقتض  الشروط ما  في هذه 
 في هذه الشروط: و  ،باإلضافة إلى ذلك، و خالف ذلك يردخالف ذلك أو ما لم 

مستحقة الدفع بموجب ي مبالغ إضافية فيما يتعلق بتوزيعات األرباح التي قد تكون شاملة ألأي إشارة إلى مبالغ التوزيع الدورية تعتبر  (أوالً )
( وأي مبلغ آخر في طبيعة توزيع األرباح المستحقة تئمانيالصندوق االتوزيعات رأس المال من  )  14( والشرط  الضرائبفرض  )   11الشرط  

 ؛بموجب هذه الشروط

 و االئتمان؛ قرارإل وفقاً " المعلقةيجب تفسير اإلشارات إلى الشهادات " (ثانياً )

من    هذه المعدلة و/أو المستكملةمعاملة )كما هو موضح أعاله( يجب أن تفسر على أنها مرجع لوثيقة المعاملة  وثيقة  أي إشارة إلى    (ثالثاً )
 ،وقت آلخر

 التالية المعاني التالية:  للعباراتيكون  ،وفي هذه الشروط

 ؛المعنى المحدد لها في اتفاقية البيع والشراء وتحمل" األصول اإلضافية"

 ؛ المعنى المحدد له في اتفاقية وكالة الخدمةويحمل " غ رسوم الخدمة اإلضافيةمبل"

 ؛ في اتفاقية وكالة الخدمةويحمل المعنى المحدد له " كل النفقاتاحتياطي مبلغ "

 ؛ في اتفاقية وكالة الخدمةويحمل المعنى المحدد له  " مبلغ رسوم الخدمة اإلضافيةتاريخ طلب "

العمل" " يعني اليوم الذي تقوم فيه البنوك التجارية وأسواق الصرف األجنبي بتسوية المدفوعات وتكون مفتوحة لألعمال العامة )بما في  يوم 
 ؛ ]*[ذلك التعامل في العمالت األجنبية والودائع بالعمالت األجنبية( في 

اإللغاء" تعني أصول  أصول  اإلعقد  "  إشعار  في  النحو  المحددة على هذا  البيع  اإليجار  تعهد  تقديمه بموجب  يتم  الذي   ،واالستبداللغاء 
تخضع فقط والتي    ،مصالح الوصي(رها المطلق )ولكن دون اإلخالل بلتقدي  وفقاً [  يرجى إدراج اسم الشركةوالذي يتم تحديد هويته بواسطة ]

 ؛واالستبدالمن تعهد البيع  2.1 الفقرةمنصوص عليه في الفقرة )ج( من لما هو 
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( التي ستصدر في  األصول االئتمانيةل حقوق الملكية غير المقسمة في  )التي تمث  ]*[المستحقة    االئتمانشهادات  ]*[  " تعني  الشهادات"
للش  االئتمان  إقرارتاريخ اإلغالق وتتشكل من خالل   بدائل  أي  بالشرط  وتتضمن  الصادرة عماًل  النهائية)   17هادات  الشهادات  ( استبدال 

 ؛لما قد يتطلبه السياق وفقاً  ،في شكل نهائي أو عالميوالتي تكون 

النهائية"  ، مقابل الشهادة العالميةفي    االئتمان  إقرارحكام  أل  وفقاً   الوصيعن   مسجل يصدرفي نموذج نهائي    اتئمان" تعني شهادة  الشهادة 
 .االئتمان إقرارفي النموذج المحدد في جداول   على النحو المحدد بشكل أساسي هذه  االئتمانشهادة وتكون 

 ؛إلى جانب أي مبلغ توزيع دوري مستحق ولكن غير مدفوع ،المبلغ اإلجمالي لهذه الشهادة ،فيما يتعلق بكل شهادة ،" يعنيالفسخمبلغ "

 ما يلي: المبكر حدوث ال ،" يعنيالفسخ تاريخ"

 ؛ المقرر الفسخ تاريخ  )أ(

 ؛ ألسباب ضريبية فسخالتاريخ  )ب(

 ؛ الخسارة الكلية  فسختاريخ  )ج(

أو أي من أقسامها /[ واسم الشركة  أدخل   التاريخ الذي يتم فيه إلغاء جميع الشهادات بعد شراء هذه الشهادات من قبل أو نيابة عن ]  د()
 و ؛(عمليات الشراء-)شراء وإلغاء الشهادات  13.1الفرعية بموجب الشرط 

 الفسخ؛ تاريخ استرداد حدث   )هـ(

 ؛(الفسخ)أحداث  15المعنى المحدد له في الشرط  ويحمل" الفسخحدث "

 ؛ (الفسخأحداث )  15المعنى المحدد له في الشرط  ويحمل" الفسختاريخ استرداد حدث "

 ؛ (الفسخ )أحداث  15في الشرط  المعنى المحدد له المعنى  ويحمل" الفسخإشعار "

 ؛ (الفسخ)أحداث  15في الشرط ويحمل المعنى المعنى المحدد له " الفسخطلب "

 ؛ المعنى المحدد له في تعهد الشراء ويحمل" تاريخ االستحقاق"

 ؛ )حسب الحالة(  واالستبداليتم تقديمه بموجب تعهد الشراء أو تعهد البيع  التنفيذ الذييعني إشعار و " التنفيذإشعار "

 ؛ ذي الصلةالتنفيذ " يعني المبلغ المحدد في إشعار  التنفيذ سعر "

   ؛(واتخاذ القرار التفويض  ،التنازل ،التعديل ،اجتماعات حاملي الشهادات) 19 الشرطله في   المحددالمعنى  ويحمل" القرار االستثنائي"

 ؛]*[تعني و " المديونية المالية"

العالمية" وتكون شهادة االئتمان هذه على النحو   االئتمان،  إقراروفقا ألحكام  يصدر عن  في نموذج مسجل    ائتمان" تعني شهادة  الشهادة 
 ."الشهادة العالميةوكما هو موضح في "المحدد بشكل أساسي في النموذج المحدد في جداول إقرار االئتمان، 

الجديدة" والذي يتم   ،ي يتم تقديمه بموجب تعهد البيع واالستبدال" تعني األصول المحددة على هذا النحو في إشعار االستبدال الذاألصول 
لما هو منصوص عليه في الفقرة )ب( ( من الفقرة   وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق فقط    وفقاً [  يرجى إدراج اسم الشركةتحديد هويته بواسطة ]

 ؛ واالستبدالمن تعهد البيع  2.1
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 ؛ (الفسخأحداث  ) 15المعنى المحدد له في الشرط  ويحمل" حدث الشركة"

 " يعني: يوم عمل الدفع"

ذي الصلة للشهادة   ي تكون فيه البنوك في مكان التسليم اليوم الذ  ،إجراء الدفعإمكانية  الشهادة النهائية قبل    وتسليمفي حالة طلب تقديم    )أ(
 و األجنبية؛ العمالت ب تالنهائية مفتوحة لتقديم األوراق المالية ودفعها وللتعامال

اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام )بما في ذلك التعامالت بالعمالت    ،في حالة الدفع عن طريق التحويل إلى حساب  )ب(
 ؛ [*األجنبية( في ]

 ؛مبالغ التوزيع الدورية وتواريخ التوزيع الدوري(-)التوزيعات الدورية  8.1له في الشرط   المحددالمعنى  ويحمل "مبلغ التوزيع الدوري "

 مبالغ التوزيع الدورية وتواريخ التوزيع الدوري(؛-)التوزيعات الدورية  8.1ويحمل المعنى المحدد له في الشرط  " تاريخ التوزيع الدوري "

أو مؤسسة غير    ،تئمانيمؤسسة، أو شركة مساهمة أو صندوق اأو    ،أو مشروع مشترك  ،أو شراكة  ،أو شركة  ،" يعني أي فردشخصال"
 ؛أو قسم سياسي فرعي أو كيان آخر  ،أو وكالة ،أو حكومة ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة ،مدمجة

التسجيل" اليوم الذي لهذا الغرض  وهو  في نهاية يوم العمل )   ، العالمية(( )حيث يتم تمثيل الشهادة من خالل الشهادة  أوالً " يعني: )تاريخ 
( )عندما  ثانياً أو )  ؛حسب الحالة  ،الفسخأو تاريخ  الدوري  لوكسمبورغ مفتوحان للعمل( قبل تاريخ التوزيع    ،ستريملير وكلير يوروك  يكون فيه

ي يقع في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ التوزيع الدوري ذي  التاريخ الذ  ،في حالة دفع مبلغ التوزيع الدوري   ،تكون الشهادة في شكل نهائي(
 ؛ حسب الحالة ،الفسخ التاريخ الذي يقع فيه يومي عمل للدفع قبل تاريخ فيكون  ،مبلغ الفسخوفي حالة سداد  ،الصلة

بنك يعالج المدفوعات   لدىعنه  من ينوبأو  من قبل حامل الشهادة به  يتم االحتفاظ" لحامل الشهادة يعني الحساب الذي الحساب المسجل"
 ؛ تاريخ التسجيل ذي الصلةفي تظهر تفاصيله في السجل في نهاية العمل والذي   ،]*[في 

 ؛ " لحامل الشهادة يعني عنوانه الظاهر في السجل في ذلك الوقتالعنوان المسجل"

 ؛ فرض الضرائبسلطة فيه لها أو له  أي قسم سياسي أو سلطة   ،ا الحالتينوفي كلت ،]*[" تعني الوالية القضائية ذات الصلة"

الصلة" ذات  المستحقة بخالف تاريخ   حساب مبالغ التوزيع الدورية-دوريةالتوزيعات ال)  8.2لها في الشرط    المحددالمعنى    وتحمل"  الفترة 
 ؛(التوزيع الدوري 

العائد" تراكم  الدورية)  8.2لها في الشرط    المحددالمعنى    وتحمل"  فترة  الدورية -التوزيعات  التوزيع  المستحقة بخالف تاريخ   حساب مبالغ 
 ؛(التوزيع الدوري 

البيع" تعني  اتفاقية  في  "  المحدد  النموذج  في  أساسي  بشكل  المحدد  اتفاقية  )  4الجدول  اإلتفاق  البيع   في(  النقل/بيعالنموذج  تعهد 
 )اتفاقية نموذج البيع( إلى تعهد الشراء ، حسب االقتضاء ؛ 2و أو الجدول   ؛واالستبدال

 ؛]*[" يعني المقرر الفسختاريخ "

 ؛من أي نوع رسمأو  امتيازأو  عبء،أو  فائدة ضمانية، أو  ،أو تعهد ،" تعني أي رهن الفائدة الضمانية"

 ؛له في اتفاقية وكالة الخدمة المحددالمعنى  ويحمل" مبلغ رسوم الخدمة"

 ؛]*[" يعني تاريخ التوقيع"
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 ؛النموذج والفئة( -والملكية)النموذج والفئة  2.1المعنى المحدد لها في الشرط  وتحمل" الفئة المحددة"

المستبدلة" يتم تقديمه بموجب تعهد البيع الذي  ستبدال  اإلاإليجار المحددة على هذا النحو في إشعار  عقد  ل )أصول(  " تعني أصاألصول 
منصوص لما هو  تخضع فقط  و   ،مصالح الوصي(بلتقديرها المطلق )لكن دون اإلخالل    وفقاً   ]*[ويتم تحديد هويته بواسطة    ،واالستبدال

 ؛ واالستبدالمن تعهد البيع  2.1 الفقرةعليه في الفقرة )ب( من 

 ؛لها في اتفاقية البيع والشراء المحددالمعنى  وتحمل" اتفاقية الشراء التكميلية"

أتعاب، أو تقييمات أو رسوم  أي  "  الضرائب" أيا كانت ضرائب، أو فرض رسوم، أو مكوس، أو رسوم، أو  أو أخرى،  أو مستقبلية  حالية 
 صلة؛ طبيعتها أو فرضها من قبل أو نيابة عن أي والية قضائية ذات 

 [ .] الشرطالمعنى المحدد له في  ويحمل "ألسباب ضريبيةفسخ التاريخ "

 ؛ [.] الشرطله في   المحددالمعنى ويحمل " الحدث الضريبي"

 ؛ الكليةمن وقوع حدث الخسارة يومًا  [•] ي التاريخ الذي يقع بعد" يعن الكليةالخسارة  فسختاريخ "

أو أي حدث أو   في المئة 70]ارة ]الخسارة الكلية، أو الخراب، أو التلف الذي يلحق بأصول عقد اإليجيعني: )أواًل( " حدث الخسارة الكلية"
غير صالحة بشكل دائم ألي استخدام اقتصادي، وتجعل من )ولكن فقط بعد مراعاة أي   في المئة  70]]  جارةواقعة تجعل أصول عقد اإل

رف ثالث فيما يتعلق بأصول عقد اإليجار(، اإلصالح أو أعمال العالج المتعلقة  تأمينات مستحقة الدفع أو أي تعويض آخر يمنحه أي ط
لية بذلك غير اقتصادية بالكامل؛ أو )ثانيًا( تجريد للملكية، أو تأميم، أو استحواذ، أو مصادرة، أو حجز، أو فرض الحراسة، أو تنفيذ أي عم

في كل حالة على النحو الذي يحدده وكيل الخدمة الذي يتصرف بالنيابة    ،جارةأصول عقد اإل  في المئة من  70]]  قانونية فيما يتعلق ب
 عن الوصي. 

 ؛[.] الشرطله في  المحددالمعنى  ويحمل"  الكلية العجز في الخسارة مبلغ"

المعامالت"   [ والذي *الرئيسي في ] الدفع  يحتفظ به وكيل  الذي  و   الوصيلفائدة الذي أنشأه  المحملة باحساب المعاملة غير    ،" يعنيحساب 
عائدات أي إجراء لفرض أو  جميع    المفوض( يودع  ثانياً )للوصي؛    المستحقة  األجرةالمستأجر مبالغ    يودع(  أوالً من بين أمور أخرى: )  ،فيه

 ؛ (اإلنفاذ) 16للشرط  وفقاً المتخذة  يةاالئتمانصول األتحقيق 

وأي وثيقة أو   ؛وثيقة معاملة  على أنها)أو المفوض( والبائع    الوصيأو اتفاقية يتفق عليها    وثيقةأي    وتشمل  ]*[عني  وت "  تالمعامال  وثائق"
 ؛ معامالتوثيقة أي  ثيحدتأو  ،استبدالأو  ،تكملةأو  تقوم بتعديل،اتفاقية 

 و ؛(االتئمانيالصندوق -األصول االئتمانية) 6.1المعنى المحدد لها في الشرط  وتحمل" األصول االئتمانية"

أو أصول إلغاء( المبلغ   مستبدلةأي أصول    ،لتجنب أي شك  ،)بما في ذلك  عقد اإليجار( فيما يتعلق بأي من أصول  اوالً " تعني: )القيمة"
ذ على أصول  استحو اال  يتمأو عندما يكون    ،شروط اتفاقية البيع والشراءل  وفقاً [  يرجى إدراج اسم الشركةإلى ]  الوصييدفعه  الذي  [  *في ]

المبلغ المحدد على هذا النحو في اتفاقية البيع ذات الصلة  فيكون    ،واالستبدالبناًء على ممارسة تعهد البيع  من قبل الوصي  اإليجار هذه  
الذي تحدده [ *المبلغ في ] فيكون  ،(من أصول عقد اإليجارليس أصل ( فيما يتعلق بأي أصل جديد )ثانياً و ) ؛" ذلك األصلقيمةباعتباره "

[ على أنه قيمة تلك األصول الجديدة في تاريخ اتفاقية البيع ذات الصلة والمحددة على هذا النحو في اتفاقية البيع يرجى إدراج اسم الشركة]
 . ذات الصلة
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 والملكية والفئة ،النموذج .2

 والفئة النموذج 2.1

محددة" منها  )كل    ]*[من    غير مجزأة ومضاعفات    ]*[من    بقيم إسميةمسجل    نموذجيتم إصدار الشهادات في   سيتم  ، و "( تزيد عنها فئة 
سيتم ترقيم كل شهادة بالتسلسل مع رقم تعريف يتم تسجيله على  ، و إصدار شهادة لكل حامل شهادة فيما يتعلق بحيازة الشهادات المسجلة

 . ألحكام اتفاقية الوكالة  وفقاً االحتفاظ به  المسجل سيطلب"( الذي  السجلالصلة وفي سجل حاملي الشهادات )"الشهادة ذات 

باسم    ذي سيتم إيداعه وتسجيلهوال  ،بالكامل  نموذج مسجلفي    ،في الشهادة العالمية  نفعية  بحصصسيتم تمثيل الشهادات    ،عند إصدارها
شركة محدودة )"كليرستريم، "(، و كليرستريم بانكنج،  يوروكليرلصالح يوروكلير بنك إس إيه/إن في )"محل إيداع مشترك    ،لصالح  مرشحال

العالميةو لوكسمبورغ"(،   الشهادة  في  الملكية  التي    ،سيتم عرض حصص  السجالت  من خالل  إال  تحويلها  يتم  بها  يولن   يوروكلير حتفظ 
 .المعنيين هممشاركي و  ،وكسمبورغ )حسب االقتضاء(ل ،كليرستريمو 

 الملكية 2.2

التسجيل في السجلتؤول ملكية   العالمية، و الشهادات فقط عن طريق  الشهادة  المسجل ألي   ، مع مراعاة شروط  المالك  التعامل مع  سيتم 
أي مدفوعات  خرت  شهادة )باستثناء ما يقتضيه القانون( على أنه المالك المطلق للشهادات الممثلة في الشهادة لجميع األغراض )سواء تأ

لن يكون أي  و أو أي مصلحة أو كتابة على الشهادة أو سرقتها أو فقدها(   ،االئتمانأو   ،بصرف النظر عن أي إشعار بالملكيةعليها أم ال و 
أي شهادةهذا  شخص مسؤواًل عن   قبل  ، و التعامل مع صاحب  للشهادة من  المسجل  بالحامل  االعتراف  له   الوصيسيتم  أنه يحق  على 

 . ضد حامل الشهادة األصلي أو أي وسيط الوصي أو مطالبة مقابلة من جانب  ،أو مقاصة ،الحصول على شهادته بدون أي حقوق ملكية

ن تجاه أي حامل ليو مسئو   ا ولن يكونااٍف عليهووضع االعتماد الكامل كدليل كقبول  حرية  لهما    ويكون   اأن يطلب  المفوضو   للوصييجوز  
أو   كليرو يور نيابة عن    اتوقيعه  يزعم  تأكيدخطاب  عدم رفض شهادة أصلية، أو  صالحة أو  على أنها  شهادة  السبب فقط إما قبول  شهادة ب

في    أو ظهر أو سيظهر  اً ظاهر   ،أي وقت معين أو خالل أي فترة معينةأي شخص في    إلى الحد الذي يكون فيه   ،لوكسمبورغ  ،كليرستريم
 .بها/اسمية معينة من الشهادات ُتضاف إلى حساب األوراق المالية الخاص به لديه قيمةسجالته على أنه 

 نقل الشهادات  .3

 النقل  3.1

يجوز نقل الشهادة بالكامل   ،الوكالة( وأحكام اتفاقية  اللوائح-نقل الشهادات) 3.5والشرط   ،(الفترات المغلقة-نقل الشهادات )  3.4للشرط   وفقاً 
موقعة  المكتملة و ال  ،خلفهانقل  ال  نموذجمع    ، أو بمبلغ مساٍو للفئة )الفئات( المحددة أو أي مضاعف ال يتجزأ منها عن طريق إيداع الشهادة

وكيل النقل  قتضى الحال(  المسجل أو )حسب مهذا الدليل الذي قد يطلبه  مثل    بجانبنقل  للفي المكتب المحدد ألي وكيل    ،حسب األصول
 . النقل نماذج قاموا بتنفيذالناقل واألفراد الذين  ملكيةثبات هذا بشكل معقول إل

 .ذات الصلة التي يتم من خاللها الحفاظ على الفائدةالتخليص لقواعد نظام  وفقاً في الشهادات الممثلة بشهادة عالمية  الحقوق  نقليتم تنفيذ 

 تسليم شهادات جديدة  3.2

  لنموذج النقل المكتمل ( أيام عمل من استالم وكيل النقل 3في غضون ثالثة ) ،للشهادات نقلسيتم إرسال كل شهادة جديدة تصدر عند أي 
األصول   الصلة  على   المصدقحسب  ذات  المستحق    ، الشهادة  الذي  الحامل  المؤمَّن على مسؤولية  غير  البريد  على  عن طريق  للشهادة 
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في   المحدد  و نقل ال  نموذجالعنوان  الشرط،  هذا  "  ،ألغراض  بـ  العملُيقصد  األحد(    اليوم "  يوم  أو  السبت  يوم  البنوك الذي  )عدا  فيه  تكون 
 .نقلال بموقعتم إيداع الشهادة معه فيما يتعلق يالذي نقل لوكيل المكتب المحدد المفتوحة للعمل في المدينة التي يودع فيها 

سيتم إصدار شهادة جديدة فيما يتعلق بالشهادات التي  ف  ،يتعين نقلها  في حالة نقل بعض وليس جميع الشهادات التي صدرت بشأنها شهادة
( خمسة  نقلها خالل  يتم  وكيل  5لم  استالم  من  عمل  أيام  عن طريق  للشهادة  النقل(  على    األصلية  المؤمَّن  غير  حامل مسؤولية  البريد 

 .النقل نموذجالظاهر في السجل أو كما هو محدد في  الحاملإلى عنوان  التي لم يتم نقلهاالشهادات 

العالميةفي  باستثناء   الشهادة  في  الموضحة  المحدودة  تسليم   ،الحاالت  الحصول على  العالمية  الشهادة  في  المصالح  لن يحق ألصحاب 
 .مادي للشهادات

 مجانيةاإلجراءات الشكلية   3.3

التعويض  مثل هذا    يل النقل ولكن عند الدفع )أو منحمن ِقبل المسجل أو وك  الوصي يتم تسجيل أي نقل للشهادات بدون رسوم نيابة عن  
أو أي رسوم   ضريبة،أو    ،ي رسوم دمغةله ألمن قبل المنقول  يكون  أو وكيل النقل بشكل معقول(    ،أو المسجل  ،الوصيالذي قد يطلبه  

 .حكومية أخرى قد يتم فرضها فيما يتعلق بهذا النقل

 فترات مغلقة  3.4

( التاريخ المحدد ألي دفعة وتشمل)تنتهي في  ( يوًما  15ال يجوز ألي حامل شهادة أن يطلب تسجيل نقل الشهادة خالل فترة خمسة عشر )
أو أي مبلغ توزيع دوري أو أي تاريخ آخر يتم فيه سداد المبلغ المستحق )أو أي جزء منه( أو دفع أي ربح فيما يتعلق بشهادة    الفسخلمبلغ  
 . ةمستحقتكون 

 اللوائح  3.5

سوف ، و األمانة  إقرار   فية  المقرر ستخضع جميع عمليات نقل الشهادات واإلدخاالت في السجل للوائح التفصيلية المتعلقة بنقل الشهادات  
 . نسخة من هذه اللوائح خطياً ( إلى أي حامل شهادة يطلب نسخة من اللوائح الحالية )مجاناً  يرسل المسجل

على شهادة واحدة    ، (والفئةالنموذج  -والملكيةالنموذج والفئة ) 2.1للشرط   وفقاً   ، يحق لكل حامل شهادة أن يحصل  ،ما لم يطلب خالف ذلك
سيتم إصدار شهادة جديدة فيما يتعلق برصيد   ،سمية للشهادةالقيمة اإلفي حالة نقل جزء من  ، و فقط فيما يتعلق بالحيازة الكاملة للشهادات

 . (الشهادات الجديدة تسليم-اتالشهادنقل ) 3.2للشرط   وفقاً الشهادات غير المنقولة إلى الناقل 

 ية الرجوع محدودو  الحالة .4

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة] 

 التعهد السلبي  .5

 [ المعاملة ذات الصلةسيتم االتفاق بين األطراف على  ]

 الصندوق االتئماني  .6

 يةاالئتمانصول األ 6.1
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عماًل ، و إصدار الشهاداتمن  عائدات  ال[ باستخدام  يرجى إدراج اسم الشركةبشراء األصول من ]  الوصيسيقوم    ،عماًل باتفاقية البيع والشراء
  أيضاً   الوصيأبرم  ، كما  للمستأجر مقابل دفع اإليجار الدوري من قبل المستأجر  عقد اإليجارسيقوم المؤجر بتأجير أصول    ،بعقد اإليجار

 .اإليجار عقد خدمة فيما يتعلق بأصول لل[ كوكيل يرجى إدراج اسم الشركةاتفاقية وكالة الخدمة مع ]

اسم   أدخل ] أن يطلب منفي   قالح الوصيالذي بموجبه منحت و والمفوض  الوصي"تعهد الشراء" لصالح  بإبرام[ اسم الشركة أدخل ] قامت
الوصي]  شراء  [  الشركة فيوحقوق  ،وملكيته  ،جميع حقوق  واستحقاقاته  ،الملكية  ه  تاريخ    جارةاإلعقد  "أصول    يف   ]ومستحقاته    الفسخفي 

( االئتمانيتوزيعات رأس المال من الصندوق  )  14للشرط    وفقاً   الفسخفي تاريخ استحقاق  فيكون    ،في وقت مبكرذلك    حدثإذا    ،المقرر أو
 الفسخ.بقيمة 

اسم    أدخل  ]فإنه يجوز لـ    ،[.للشرط ]  وفقاً الحق في استرداد الشهادات مبكرًا    للوصيمع مراعاة أن يكون    ،واالستبدالعماًل بتعهد البيع  و 
  الفسخ قبل تاريخ    يوماً   ].[الوصي في موعد ال يتجاوز  إلىار  شعإتقديم  و   واالستبدالمن خالل ممارسة خيارها بموجب تعهد البيع    ،[الشركة

النحو المحدد في الشرط ]  ألسباب ضريبية ومستحقاته   ،الملكية  ه فيوحقوق  جميع حقوقه، وملكيته،]الوصي بيع    تطلب منأن    [.)على 
 .الفسخ الفسخ ألسباب ضريبية بقيمةفي تاريخ " وبموجبها جارةفي "أصول عقد اإل  [واستحقاقاته

-شراء وإلغاء الشهادات)  13.1للشرط    وفقاً [ أو أي من أقسامها الفرعية  اسم الشركة   أدخل   بعد أي شراء للشهادات من قبل أو نيابة عن ] 
، وملكيته، وحقوقه في  حقوق الوصيل][  اسم الشركة   أحل   ]  من قبل فيما يتعلق بالشراء    واالستبدالتعهد البيع    تنفيذيجوز    ،(عمليات الشراء

بقيمة إجمالية ال تزيد عن المبلغ اإلجمالي الكلي  في وبالنسبة إلى قسم من أصول عقد اإليجار وبموجبه  [    ومستحقاته واستحقاقاتهالملكية،  
 . على هذا النحو في مقابل إلغاء مثل هذه الشهادات  التي يتم شراؤهاللشهادات 

البيع   التي  و   ،جديدةمن أصول عقد اإليجار بأصول  [ الحق في استبدال أي أصل  يرجى إدراج اسم الشركة]  أيضاً   واالستبداليمنح تعهد 
 .قد يحدث هذا االستبدال فقط في تاريخ التوزيع الدوري ، و اإليجار المستبدلعقد  ية على األقل لقيمة أصل لها قيمة مساو يكون 

للقيمة اإلسمية للشهادات   كأمانة باألصول االئتمانية    الوصييحتفظ    ،االئتمان  قرارإل  وفقاً  مطلقة لصالح حاملي الشهادات بالتناسب وفقًا 
 :15"األصول االئتمانيةشهادة. يعني مصطلح "التي يحتفظ بها كل حامل 

من وقت  والتي تشكل    وبموجبهااألصول  وبالنسبة إلى  في    ،الحالية والمستقبلية  ،ومستحقاته واستحقاقاتهوملكيته،  جميع حقوق الوصي    )أ(
 ؛ عقد اإليجارآلخر أصول  

الوصي  )ب( حقوق  واستحقاقاتهوملكيته،    ،جميع  إلى    ،ومستحقاته  وبالنسبة  في  والمستقبلية،  المعامالت  الحالية  وبموجبها،  مستندات 
وأي حقوق تم   تالمعامال  وثائقأي من  والمفوض عماًل ب  الوصي [ إلى  يرجى إدراج اسم الشركة مقدمة من ]  تأكيدات( أي  أوالً باستثناء: )

قبل   من  عنها صراحًة  من    الوصيالتنازل  أي  في  المفوض  المعامالتأو  )  ؛وثائق  ال ثانياً و  الممنوح  ت(    [14.2]للفقرة  وفقاً   للوصيعهد 
 و ؛(االئتمان إقرار من  (والمفوض الوصيمكافآت وتعويض )

 ، حساب المعامالتل تقيدجميع األموال التي  )ج(

سمية اإلللقيمة    وفقاً بالتناسب    اتالشهاد  لحاملي   تكون مطلقة  كأمانة  الوصيوفي كل حالة جميع العائدات المذكورة أعاله التي يحتفظ بها  
 .والشروط االئتمان إقرار ألحكام وفقاً للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل 

 األصول االئتمانيةتطبيق العائدات من  6.2
 

 .ملحوظة: راجع اإلرشادات العامة المتعلقة باالمتثال ألحكام الشريعة ألصول األمانة  15
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الرئيسي بالترتيب  الدفع  وكيل  على رصيد حساب المعاملة من قبل  يتم تطبيق المبالغ المستحقة    ،الفسخفي كل تاريخ للتوزيع الدوري وتاريخ  
 التالي لألولوية: 

أو التي يحق له استالمها بموجب وثائق    ،جميع المبالغ المستحقة له بموجب  لمفوضلدفع  ال )إلى الحد الذي لم يتم دفعه مسبًقا(    ،أوالً   )أ(
وأي وكيل يعينه أو   مسؤول مماثلأو أي    ،أو مستقبل إداري   ،أو مدير  ،ي مستلمألو   االئتمان  قرارلشروط اإل  وفقاً ا  مفوضبصفته    تالمعامال

 ؛االئتمان قرارإل وفقاً  المفوضمن قبل  باالئتمانيوظفه فيما يتعلق 

)أواًل( بالتساوي  التناسب و بدفع  الفقط إذا كان هذا السداد مستحًقا في تاريخ التوزيع الدوري )إلى الحد الذي لم يتم دفعه مسبًقا(    ،ثانياً   )ب(
منها  ل )كل  بشكل صحيح  ووثقها  تكبدها  التي  المبالغ  بجميع  يتعلق  فيما  له  (  الوحيد  المفوضرأي    فيلوصي   وثائقبموجب  المستحقة 

)   ؛الوصيالمعامالت بصفته   الوكيل بسبب رسومهل(  ثانياً و  لهذا  المستحقة  المبالغ  يتعلق بجميع  فيما    ، ومصروفاته  ،وتكاليفه  ،كل وكيل 
 ؛بصفته الوكيلالمعامالت األخرى وثائق التفاقية الوكالة أو  وفقاً أي التزام يتكبده هذا الوكيل بشكل صحيح ب وفائهأو   ،ومدفوعاته

للتقدم بطلب في أو نحو    ،فقط إذا كان هذا السداد مستحًقا في تاريخ التوزيع الدوري   ، ثالثًا  )ج( الدفع الرئيسي   بالتساوي دفع  الإلى وكيل 
 ؛جميع مبالغ التوزيع الدورية المستحقة ولكن غير المسددةمن ونسبة 

من مبلغ  الدفع بالتساوي ونسبة  إلى وكيل الدفع الرئيسي للتقدم بطلب في أو نحو    الفسخ، فقط إذا تم إجراء هذا الدفع في تاريخ    ،رابعاً   ()د
 ؛ و حسب الحالة ،أو المبلغ المستحق نتيجة لحدث الخسارة الكلية الفسخ

 . التفاقية وكالة الخدمة وفقاً  حافزإلى وكيل الخدمة لالحتفاظ به كدفعة   ،الفسخفقط إذا تم إجراء هذا الدفع في تاريخ  ،خامساً  )هـ(

 تعهداتال .7

 (:المفوض)دون موافقة خطية مسبقة من  ال يجوز له ،طالما كانت أي شهادة معلقة ، بأن الوصييتعهد 

 ؛ المعامالت وثائقعلى النحو المنصوص عليه في  ،في جميع الحاالت ،باستثناء ،تحمل أي مديونية مالية )أ(

أخرى على أي من    فائدة ضمانيةأو رسم أو أي    ،أو تعهد  ، أي رهن  بتعليقمنح أو السماح    ،المعامالتوثائق  باستثناء ما تسمح به    )ب(
 ؛أو إيراداته الحالية أو المستقبلية )بخالف تلك الناشئة عن تطبيق القانون( ،أو ممتلكاته ، أصوله

أو    الرهن لغرض خاصأو  عقاري،  رهن  ، أو  رهنبيع، أو تأجير، أو نقل، أو تنازل عن، أو مشاركة في، أو تبادل أو التصرف، أو    )ج(
أو اتفاقية ضمان أخرى أو ترتيب  ، أو أولوية، تفضيلامتياز )قانوني أو غير ذلك( أو بأي شكل آخر )عن طريق مصلحة ضمانية أو  تكبد

من  أصل  في أي    ء من مصلحتهي جز أل  ،(تكبد وجود ذلكأو غير ذلك( )أو السماح بحدوث أو    كانتتفضيلي من أي نوع أو طبيعة  
 ؛ تلوثائق المعامال وفقاً باستثناء  ،األصول االئتمانية

 ؛ تالمعامال وثائقاستخدام عائدات إصدار الشهادات ألي غرض آخر غير ما هو منصوص عليه في  )د(

تعديل    )هـ( أي  على  الموافقة  أو  معامالت  تعديل  وثيقة  يتم  يأي  ما  )بخالف  فيها  طرًفا  أو    وفقاً كون  والنظام    عقد لشروطها(  التأسيس 
 ؛ الداخلية األساسي واللوائح 

 ؛(االئتمان إقرار)بخالف ما يتم بموجب  ائتمان)و( التصرف كوصي فيما يتعلق بأي 

 ؛أي فروع أو موظفين أن يكون لديه )ز(

 ؛إجراء أي توزيع آخر على مساهميه  أو دفع أي أرباح أو استرداد أو شراء أي من أسهمه )ح(
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الذي    (ط) التاريخ  واحد من  الذي هو سنة ويوم  التاريخ  المستحقة  يقبل  المبالغ  فيه سداد جميع    وثائق بموجب    الوصي على  بالكامل  تم 
أو أي قرار لبدء أي   تصفيتهأو    ،أي قرار بشأن أو تعيين أي مصفي له  همساهمي أن يطرح على مديريه أو    ،ًا فيهاطرف  يكون المعاملة التي  

 أو  ؛إفالس أو إجراء إعسار آخر يتعلق به

فيها أو أي تعديل أو طرفًا    يكون التي  وثائق المعامالت  أو التزام أو مسؤولية بخالف    ،أو تعديل  ،أو معاملة  ،الدخول في أي عقد  )ي(
 في أي عمل أو نشاط آخر بخالف: ملحق مسموح به أو كما هو مسموح به صراحة أو مطلوب بموجب ذلك أو االنخراط 

 ؛المعامالتوثائق على النحو المنصوص عليه أو المسموح به في  )أ(

 و ؛المعامالتوثائق على النحو المنصوص عليه في  والتصرف فيهاوإدارتها األصول االئتمانية ملكية  )ب(

 . مثل هذه األمور األخرى العارضة لها )ج(

 دوريةالتوزيعات ال .8

 مبالغ التوزيع الدوري وتواريخ التوزيع الدورية  8.1

الرئيسي الدفع  وكيل  يوزع    ،)المدفوعات(  9( والشرط  األصول االئتمانيةتطبيق العائدات من  -يصندوق االئتمانال)   6.2مع مراعاة الشرط  
الشهادات   المعنيعلى حاملي  استحواذهم  المعاملة  ،بالتناسب مع  المحولة في حساب  المبالغ  بالشهادات في كل    ،من  يتعلق  فيما  توزيع 

 ]*[يجب أن يكون مبلغ التوزيع الدوري المستحق الدفع في كل تاريخ توزيع دوري  ، و مبلغ التوزيع الدوري المطبق  يعادلتاريخ توزيع دوري  
التوزيعللشهادات )"  بقيمة إسمية  ]*[  ]*[لكل    .]*[ الدوري "  ،هذا الغرضن  "(لالدوري   مبلغ  التوزيع  من    ]*[و    ]*[من    ]*[" يعني  تاريخ 
 . المقرر الفسخفي تاريخ  وتنهتي ،وقف االستحقاق(-)التوزيعات الدورية 8.3للشرط  وفقاً   ،و ]*[في كل سنة تبدأ في  ]*[

 الدوري حساب التوزيع الدوري المبالغ المستحقة الدفع بخالف تاريخ التوزيع  8.2

الصلةإذا كان يلزم حساب مبلغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بفترة تقل عن فترة تراكم العائد الكاملة )" ذات  فسيتم حسابها كمبلغ   ،"(الفترة 
محسوبة )ج( عدد األيام في هذه الفترة ذات الصلة ال   ؛االسمية للشهادة ذات الصلة  القيمة؛ )ب(  سنوياً   .نسبه مئويه  ]*[: )أ(  لناتجمساٍو  

،  يتم تقريبه صعودا(  0.005  . ]*[  ، 0.01  . ]*[)مع تقريب النتيجة إلى أقرب    360يوًما مقسوًما على    30شهًرا لمدة   12على أساس سنة  
 التوزيع الدوري كل فترة زمنية متعاقبة من تاريخ  تاريخ التوزيع الدوري األول و ولكن باستثناء  إلى  وتشمله  تسمى الفترة من "تاريخ اإلغالق"  و 

 . "العائد فترة تراكم " إلى ولكن باستثناء تاريخ التوزيع الدوري المتعاقب التالي، تسمى وتشمله

 [كسر مختلف لحساب اليومإلى   فيجب النظر فيما إذا كان هناك حاجة  ،مريكياألدوالر  ال]إذا كان هناك عملة أخرى بخالف 

 وقف االستحقاق  8.3

وفي هذه    الفسخ،ما لم يتم التقصير في سداد مبلغ    ، وتشمله  الستردادل  ه تاريخ استحقاق  إضافية على أي شهادة منلن يتم دفع أي مبالغ  
الشرط   هذا  في  عليها  المنصوص  بالطريقة  بالشهادات  يتعلق  فيما  التراكم  في  الدورية  التوزيع  مبالغ  تستمر  سوف  توزيعات  ال)  8الحالة 

 . حدث الخسارة الكلية فيما يتعلق بهذا االستحقاق وقعبشرط أال يكون قد تم تنفيذ أي اتفاق بيع أو  ،(دوريةال

 الحسابات  8.4

 . لشروط اتفاقية الوكالة وفقاً  ]*[يتم إجراء جميع الحسابات وتحديد المبالغ المستحقة بموجب الشهادات بواسطة 

 المدفوعات  .9
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 المدفوعات فيما يتعلق بالشهادات 9.1

لن يتم ، و وأي مبلغ توزيع دوري عن طريق التحويل إلى الحساب المسجل لكل حامل شهادة  فسخيتم دفع أي مبلغ    ،]*[مع مراعاة الشرط  
وكل مبلغ توزيع   الفسخسيتم دفع مبلغ  و   ، إال مقابل تسليم الشهادة ذات الصلة في المكتب المحدد ألي من وكالء الدفع  فسخسداد أي مبلغ  

 . اريخ التسجيل ذي الصلةالموضح في السجل عند إغالق العمل بت لحامل الشهادةدوري 

 لدفعاالدفع فقط في يوم عمل  9.2

أو إذا لم يكن ذلك   ،سيتم بدء تعليمات الدفع )للقيمة في تاريخ االستحقاق  ،عندما يتم إجراء الدفع عن طريق التحويل إلى حساب مسجل
التالي األول وهو يوم عمل    ،لدفعايوم عمل   اليوم  الدفعاللقيمة في  إذا كان    الفسخ،أو في حالة سداد مبلغ    ،لدفع( في تاريخ استحقاق 

في أقرب وقت   القيمةفي يوم عمل الدفع الذي يتم فيه تسليم الشهادة النهائية ذات الصلة في المكتب المحدد لوكيل الدفع مقابل    ،الحًقا
  .ممكن بعد ذلك

لحاملي الشهادات الحصول على أي مدفوعات إضافية عن أي تأخير بعد تاريخ االستحقاق في استالم المبلغ المستحق إذا لم يكن لن يحق 
 . ( به لقيام النهائية )إذا كان ذلك مطلوبًا ل لدفع أو إذا تأخر حامل الشهادة المعني في تسليم الشهادةاتاريخ االستحقاق يوم عمل 

فسيقوم المسجل بتعليق السجل مع تسجيل المبلغ المدفوع في   ،أو مبلغ التوزيع الدوري بالكامل عند استحقاقه  الفسخإذا لم يتم دفع مبلغ  
 . الواقع

 الوكالء .10

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 الضرائبفرض  .11

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 التقادم حق  .12

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 شراء وإلغاء الشهادات .13

 عمليات الشراء 13.1

 . [ أو أي من أقسامها الفرعية في أي وقت شراء شهادات بأي ثمن في السوق المفتوحة أو غير ذلكاسم الشركة  أدخل ]يجوز للـ 

 أو أي من أقسامها الفرعية/[ واسم الشركة أدخل حتفظ بها ]تإلغاء الشهادات التي  13.2

)شراء وإلغاء   13.1للشرط    وفقاً [ أو أي من أقسامها الفرعية  اسم الشركة  أدخل   عن ] بالنيابة  عملية شراء للشهادات من قبل أو    بعد أي
حقوقه في  و   وملكيته،  ،نقل حقوقه  الوصيلزام إل][  اسم الشركة  أخل  دال بواسطة ]ستبتعهد البيع واإل  تنفيذيجوز    ،(عمليات الشراء-الشهادات

بقيمة إجمالية ال تزيد عن المبلغ اإلجمالي الكلي  عقد اإليجار وبموجبها  جزء من أصول  وبالنسبة إلى  في    [الملكية، ومستحقاته واستحقاقاته
 .[.للشروط ]  وفقاً مقابل إلغاء هذه الشهادات  التي يتم شراؤهاللشهادات 

 عند إلغاء جميع الشهادات المعلقة االئتماني الصندوق  فسخ 13.3
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أو أي من أقسامها الفرعية بشراء جميع الشهادات المعلقة وإلغاء هذه الشهادات الحًقا من قبل  /[ ويرجى إدراج اسم الشركةفي حالة قيام ]
في    فسخسيتم    الوصي، مقسمة  غير  ملكية  تمثيل حصص  عن  الشهادات  وتوقف  االئتمان األالصندوق  مبالغ   يةصول  أي  دفع  يتم  ولن 

 .أي التزامات أخرى فيما يتعلق بذلك الوصيولن يكون على  ،إضافية فيما يتعلق بذلك

 16ي االئتمانالصندوق من توزيعات رأس المال   .14

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 الفسخأحداث  .15

 [ الصلةسيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات ]

 " كل حدث من األحداث التالية: حدث الشركةتعني عبارة " ،(الفسخ)أحداث  15ألغراض هذا الشرط 

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 نفاذ اإل  .16

[*] 

 النهائيةاستبدال الشهادات  .17

استبدالها في المكتب المحدد للمسجل )وإذا تم    فإنه يجوز  ،أو إتالفها  طمسهاأو    ،أو تشويهها  ،أو سرقتها،  أي شهادة نهائية  فقدفي حالة  
ض األسعار أو نظام عر /و  سوق لألوراق الماليةأو    ، أو عرض األسعار بواسطة أي سلطة مختصة/التداول وو  ،اإلدراجقبول الشهادات في  

مكتبه المحدد في المكان الذي تتطلبه  النقلأو وكيل  الدفعوكيل ويكون ل ،في أي مكان معين للنقلأو وكيل  للدفعالذي يتطلب تعيين وكيل 
و المختصة  السلطة  نظام  /هذه  الماليةلسوق  أو  نظام  /و  ألوراق  األسعارأو  مراعاة    ،(عرض  والسلطات مع  بها  المعمول  القوانين  كل 

و نظام  /المختصة  المالية  لسوق  أو  نظام  /وألوراق  األسعارأو  يتعلق    ،عرض  فيما  المتكبدة  النفقات  بدفع  المطالبة  صاحب  قيام  عند 
األدلة والتعويضات    باالستبدال قد يطلبهاوبشروط مثل  أو وكيل  ال  أو وكيل  ، المسجلأو    ،[*] أو  ،الوصي  التي  يجب تسليم ، و نقلالدفع 

 .بديل لهاقبل إصدار  المطموسةالشهادات المشوهة أو  

 شعارات اإل .18

 سارية إذا: تظل جميع إشعارات حاملي الشهادات 

 أو  ؛ (]*[من المتوقع أن تكون والتي )  ]*[في صحيفة يومية لها تعميم عام في  تم نشرها )أ(

بالبريد فيكون عنوان خارجي(   على إرسالهاتم إرسالها إليهم بالبريد المسجل المدفوع مسبًقا من الدرجة األولى )أو ما يعادله( أو )إذا تم  )ب(
 . الجوي على عناوينهم المسجلة

نهائية أي شهادات  إصدار  يتم  أن  الشهاداتو   ،إلى  تمثل  التي  العالمية  الشهادة  دامت  واحمحفوظة    ما  أنظمة نيابة عن  أكثر من  أو  د 
ل  ،التخليص بالبريد وفقًا  النشر في تلك الصحيفة )الصحف( و/أو اإلرسال  استبدال هذا  تسليم اإلشعار ذي ب لفقرة )ب( أعاله  فإنه يجوز 

 
 ضرورية ومطلوبة فيما يتعلق بكل إصدار. 14ملحوظة: موافقة مجلس الشريعة المعين فيما يتعلق بهذا الشرط   16
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الشهادات في  لحاملي  يعتبر أي إشعار من هذا القبيل قد تم تسليمه  ، و لحاملي الشهادات  لتوصيلهاذات الصلة    التخليصالصلة إلى أنظمة  
 . ذات الصلة التخليصتم فيه تقديم اإلشعار المذكور إلى أنظمة  ياليوم التالي لليوم الذي 

أو   جإدراتقديم اإلشعارات أو نشرها على النحو الواجب بطريقة تتوافق مع قواعد وأنظمة أي سلطة    أيضاً أن يضمن    الوصييجب على  
المالية   لألوراق  عرض  /وسوق  نظام  وجد(  األأو  )إن  من  التي  سعار  اإلدراج،  تم  في  الشهادات  قبول  وخاللها  التداول  عرض  أو  /أو 

في حالة نشره أكثر من مرة أو في تواريخ    ،ُيعتبر أي إشعار قد تم تقديمه في اليوم التالي إلرساله بالبريد أو في تاريخ النشر أواألسعار، و 
 . في تاريخ النشر األول ،مختلفة

في حين  ، و يجب أن تكون اإلشعارات التي يجب تقديمها من ِقبل أي حامل شهادة مكتوبة وُتقدم عن طريق تقديمها إلى وكيل الدفع الرئيسي
يجوز تقديم مثل هذا اإلشعار من قبل أي  فإنه    ، التخليصأنظمة    يتم تمثيل الشهادات بشهادة عالمية محفوظة نيابة عن واحد أو أكثر من

بمثل هذه الطريقة التي  بمصالحه في هذه الشهادات    يتم االحتفاظ فيهالذي   التخليصحامل شهادة إلى وكيل الدفع الرئيسي من خالل نظام  
 . الصلة لهذا الغرض وذالتخليص الرئيسي ونظام الدفع وكيل قد يوافق عليها 

 واتخاذ القرارات الترخيص و  ،التنازلو  ،التعديلو  ،اجتماعات حاملي الشهادات .19

 [االئتمان إقرارأحكام مع  تهاسيتم محاذا]

 والوصي المفوض والتزامتعويض  .20

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 مسائل إضافية .21

 [ الصلةسيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات ]

 1999 لسنةعقود )حقوق األطراف الثالثة( قانون ال .22

  غير أن  ،إلنفاذ أي شرط من هذه الشروط   1999  لسنةال يتم منح أي حقوق ألي شخص بموجب قانون العقود )حقوق األطراف الثالثة(  
 .هذا ال يؤثر على أي حق أو تعويض ألي شخص موجود أو متاح بصرف النظر عن هذا القانون 

 [اإلنجليزي قانون لل يكن يخضعحذفه إذا لم /سيتم تحديثه]

 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي  .23

وحل المنازعات(( وأي التزامات    الحاكم)القانون    22والشهادات وهذه الشروط )بما في ذلك األحكام المتبقية من هذا الشرط    االئتمان  إقرار
 .لها وفقاً للقوانين اإلنجليزية وتفسر تخضع والشهادات وهذه الشروط  االئتمان، إقرارغير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق ب

 [ بين األطراف المعنية في المعاملة ذات الصلة حل المنازعاتو القانون الحاكم  شرطيجب االتفاق على ]
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 الشهادة العالمية

العالمية بالشهادة  تمثيلها  أثناء  الشهادات  على  تنطبق  التي  التالية  األحكام  على  العالمية  الشهادة  يعدّ   ،تحتوي  بعضها  والتي  هذه    تنفيذل 
 .لها نفس المعنى أدناهسيكون فإن المصطلحات المحددة في الشروط  ،ما لم يحدد خالف ذلك ، و الشروط

 نموذج الشهادات

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

 شعارات اإل

 ، لوكسمبورغ  ،يوروكلير و/أو كليرستريمطالما يتم تمثيل جميع الشهادات بواسطة الشهادة العالمية ويتم االحتفاظ بالشهادة العالمية نيابة عن  
هذه لالتصال بأصحاب حساباتهم بداًل من عن طريق التخليص  تقديم اإلشعارات من خالل تسليم اإلشعار ذي الصلة إلى أنظمة    فيجوز

والتسليم   الشروط  وفقاً النشر  تقتضيه  أي  أنه  باستثناء    ،لما  في  الشهادات مدرجة  دامت  الماليةما  لألوراق  نشر   أيضاً يجب  فإنه    ،سوق 
ه في اليوم الذي يتم فيه تسليم هذا اإلشعار يعتبر أي إشعار من هذا القبيل قد تم تقديم، و هذهسوق األوراق المالية  لقواعد    وفقاً اإلشعارات  
 . ذات الصلةالتخليص إلى أنظمة 

يمكن تقديم اإلشعارات التي يجب أن يقدمها  ف  ،بينما يتم تمثيل أي من الشهادات التي يحتفظ بها حامل الشهادة بواسطة الشهادة العالمية
خالل   من  االقتضاء(  )عند  هذا  الشهادة  و   ،ريمكليرستأو  /و  يوروكليرحامل  أخرى    أيضاً لوكسمبورغ  عليها  بطريقة  يوافق  و قد  المسجل 

 . هذا الغرضللوكسمبورغ يوروكلير و كليرستريم، 

 الملكيةتسجيل 

تسبق تاريخ االستحقاق    لمدة سبعة أيام تقويميةمحل اإليداع المشترك المرشح  لشهادات باسم غير اسم  الن يقوم المسجل بتسجيل ملكية  
 .فيما يتعلق بالشهادات  الفسخأي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ ألي دفعة من 

 . يوروكلير و كليرستريم، لوكسمبورغللممارسات القياسية لـ  وفقاً سيتم تحديد تواريخ السجالت 

 نقل عمليات ال

عمليات   تنفيذ  اإلدخال  حصص  ال  نقلسيتم  دفتر  الشهادات من خالل سجالت  في  لوكسمبورغفي  كليرستريم،  و  والمشاركين    ،يوروكلير 
 . للقواعد واإلجراءات الخاصة بكل منهم وفقاً لديهم  المباشرين وغير المباشرين 

 تبادل ال

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
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 استخدام العائدات

المحددة    عقد اإليجارلبائع باعتباره سعر الشراء لبيع أصول  إلى افي تاريخ اإلغالق    الوصي سيتم دفع عائدات إصدار الشهادات من قبل  
 . في اتفاقية البيع والشراء

 *[. ]/رأس المال العامل/الغرض من العائدات ]أغراض الشركة العامة المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةسيكون 
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 الوصيوصف 

]*[ 
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 وصف الشركة 

]*[ 
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 الرئيسة ص وثائق المعامالتملخ

أحكام   لبعض  ملخص  يلي  الرئيسية  فيما  المعامالت  مؤهل  وثائق  مجملهوهو  المعامال   في  لوثائق  التفصيلية  األحكام  إلى   تباإلشارة 
في مكاتب وكيل   لالطالع عليها(  ثانياً و )  ؛الدفع الرئيسيوكيل  إلكترونيًا من  (  أوالً : )وثائق المعامالتمن    اً نسخ، وسيتم توفير  الرئيسية

 .الدفع الرئيسي )كما هو محدد في الشروط( خالل ساعات العمل العادية

 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة]

 شراءالبيع والاتفاقية  •

"( وستخضع بائعال"  ا[ )بصفتهاسم الشركة  أدخل   "( و ] المشتري الوصي )بصفته "سيتم إبرام اتفاقية البيع والشراء في تاريخ اإلغالق بين  
 ]*[ لقوانين 

جميع حقوق ملكية البائع وحقوقه  ل[  ،من البائع  والتحويلسيقوم المشتري بشراء وقبول النقل    ،في تاريخ اإلغالق  ،تفاقية البيع والشراءوفقا ل
  "( األصولبعض األصول المحددة في اتفاقية البيع والشراء )"إلى  ]وبالنسبةفي  ،الحالية والمستقبلية ،ومستحقاتهوملكيته واستحقاقاته 

إلى بعض األصول اإلضافية  بيع حصصه، وحقوقه، وملكيته، واستحقاقاته ومستحقاته، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة    أيضاً يجوز للبائع  
 .اتفاقية البيع والشراء اتفاقية الشراء التكميلية في  نموذج من تم الحاقو  ،تكميليةالشراء الالتفاقية  وفقاً   "(  األصول اإلضافيةالمحددة )"

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )وإذا كان ذلك ينطبق على  أن اتفاقية البيع والشراء  طبيعة  بائع والمشتري على أنهما قد قبال بيوافق كل من ال
تكميلية( و   ،أي أصول إضافية اتفاقية شراء  التزاماتهب  يطالبالن  أنهما  أي  ) أن  البيع والشراء  اتفاقية  أي  م بموجب  تنطبق على  وإذا كانت 

أي خطوات لرفع    يتخذاولن    ،أو غير متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالميةغاية  للأي اتفاقية شراء تكميلية( تعتبر مخالفة    ، أصول إضافية
للطعن   إجراءات  البيع والشراء  على  أي  اتفاقية  الشريعة اإلسالمية  امتثال  أي أصول إضافيةألحكام  ينطبق على  ذلك  إذا كان  أي   ،)و 
 . اتفاقية شراء تكميلية(

  17جارة عقد اإل •

 جارةيخضع عقد اإل، و (مستأجرال[ )بصفتها  اسم الشركة  أدخل   ( و ]المؤجر)بصفتها  ]*[  في تاريخ اإلغالق بين    اإليجارعقد  سيتم إبرام  
 . ]*[لقوانين 

 
توقيع    4.1. إبرام عقد اإلجارة وأحواله.  4جارة واإلجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة  ( اإل 9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم ) 17

يجب تحديد مدة عقد اإلجارة في    4.1.2عقد اإليجار هو عقد ملزم ال يجوز ألي من الطرفين إنهاؤه أو تغييره دون موافقة الطرف اآلخر.    4.1.1العقد وعواقبه.  
ي  ة في تاريخ تنفيذ العقد، ما لم يتفق الطرفان على تاريخ بدء مستقبلي محدد، مما ينتج عنه إجارة مستقبلية، أي عقد إجارة يتم تنفيذه فالعقد، ويجب أن تبدأ فترة اإلجار 

نية معينة لشخص  يجوز توقيع عقد اإلجارة مع عدة مستأجرين يستحقون نفس االنتفاع المحدد ألصل معين ومدة اإليجار، دون تحديد فترة زم  4.2.3تاريخ مستقبلي.  
اياة )تقاسم الوقت( في  معين، وفي هذه الحالة، قد يستفيد كل مستأجر من العقار خالل الوقت المخصص له وفًقا للقواعد المحددة، وهذه الحالة هي أحد أشكال المح

 االستفادة من حق االنتفاع.  
. الحصول على األصول المراد تأجيرها، أو  3( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة 9)   معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم 

الملكية ممكنة بموجب عقد بيع، حتى إذا لم يتم تسجيل الملكية باسم المشتري )المؤسسة(، وللمشتري الحق في الحصول    3.1.2حق االنتفاع بها، من قبل المؤسسة  
 ل الفعلي لملكيته لألصل.على صك مقابل إلثبات النق
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خالل   جارة، سيقوم المؤجر بالتأجير للمستأجر، وقد وافق المستأجر على أن يستأجر من المؤجر أصول عقد اإلجارةبموجب شروط عقد اإل
في تاريخ اإلغالق وتنتهي في )مع مراعاة بعض األحكام المتعلقة بفترة اإليجار اإلضافية كما هو    جارة، تبدأ مدة عقد اإلجارةمدة عقد اإل

 موضح بشكل خاص في تعهد الشراء( في تاريخ الفسخ. 

ًا لتعهد البيع واالستبدال، فإن أصول عقد اإليجار اتفق المؤجر والمستأجر أيضًا على أنه في حالة حدوث استبدال أصول عقد اإليجار وفق
هذا   االستبدال    ةالتي هي موضوع عقد اإليجار )كما هو موضح بشكل خاص في الجدول الزمني لعقد اإليجار( يجب تعديلها لتعكس عملي

 ألصول عقد اإليجار. 

المحدد ف المؤجر األجرة  المستأجر على أن يدفع  ي عقد اإليجار لكل فترة تأجير كما هو محدد في عقد  خالل مدة عقد اإليجار، يوافق 
اإليجار، وستكون مدفوعات األجرة المستحقة بموجب عقد اإليجار فيما يتعلق بأصول عقد اإليجار كافية لدفع مبالغ التوزيع الدوري ذات 

 الصلة المستحقة الدفع في تواريخ التوزيع الدورية فيما يتعلق بالشهادات.

بالكامل دون أي مقاصة )باستثناء ما هو منصوص عليه في    جارةالمستأجر إلى المؤجر بموجب عقد اإلمن  مدفوعات  الدفع جميع    يجب
ضريبة أو بسببها ما لم يتم  لصالح    اقتطاعوبدون أي خصم أو    مقابلة  مطالبة ( أو من أي  اتوكالة الخدم  عقد اإلجارة و اتفاقية  اتفاقية

وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن    ،من قبل أو بالنيابة عن أي سلطة ضريبية ذات صلة  االقتطاعأو  الخصم  هذا  فرض أو خصم  
كان  الذي  الكامل  للمبلغ  المؤجر مساويا  قبل  المستلم من  المبلغ  يكون صافي  بحيث  اإلضافي  المبلغ  هذا  الفور  على  المؤجر  إلى  يدفع 

 .تطاعاقلم يتم إجراء أي خصم أو  إذامن قبل  سيتلقاه

يتحمل كامل مخاطر الخسارة أو الضرر الذي  سوف    ،جارةمن تاريخ بدء عقد اإل  ، يوافق المستأجر على أنه  ،جارةبموجب شروط عقد اإل
فيما يتعلق   ستأجرال تلتزم المؤجر بأي التزامات تجاه المو  أدناه،  بالتزامات المؤجر)كلًيا أو جزئًيا( ودون المساس    جارةاإلعقد  لحق بأصول  ي

ب يتعلق  فيما  أو  ناشئة عن  أو بأي خسارة  استخدام متعمداإلهمال  أو جزئًيا)  سوء  المستأجر  جارةاإلعقد  ( ألصول  كلًيا  قبل  يكون ، و من 
  .جارةاإلعقد  فيما يتعلق بأصول  ينمسؤواًل عن أداء جميع أعمال الصيانة واإلصالح العادي ،مسؤوليتهعلى نفقته الخاصة وعلى  ،المستأجر

( عن:  مسؤواًل  المؤجر  واإلصالحأوالً يكون  الصيانة  أعمال  جميع  أداء  ملكيةثانياً )  ؛الرئيسية  ةالهيكلي  ات(  أي ضرائب  دفع  )  ؛(  ( ثالثاً و 
أصول   على  اإليجارالتأمين  الخدمةيقر  و   ،عقد  وكيل  من  سيطلب  المؤجر  بأن  الخدمة   وفقاً   ،المستأجر  وكالة  اتفاقية  أو    ، لشروط  أداء 

في كل حالة نيابة عن    ،عقد اإليجاردفع أي ضرائب ملكية وتأمين أصول  و   ،ةالهيكلي  اتالحصول على أداء الصيانة الرئيسية واإلصالح
 18  .المؤجر

 
القواعد التي    5.1. موضوع اإلجارة:  5( اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة  9معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )إيوفي( الشرعي رقم )    18

المسؤولية عن أي عيوب في األصول المؤجرة التي تضعف االستخدام المقصود لألصل، وال  يجب على المؤجر أن يقبل    5/ 1/ 5تحكم المنافع والممتلكات المؤجرة.  
تؤثر على الفوائد    يجوز له أن يستبعد مسؤوليته عن أي انخفاض في قيمة األصول المؤجرة، إما عن طريق عمله الخاص أو نتيجة ألحداث خارجة عن إرادته، والتي 

إذا كانت الفائدة من األصل المؤجر قد انخفضت قيمتها كليًا أو جزئيًا نتيجة لسوء سلوك المستأجر، في    5.1.6قد اإلجارة.  التي يقصد بها أن تكون متاحة بموجب ع
   5.1.7ازل.  المفقودة ليست للتنحين أن العقار ال يزال قيد التأجير، فإن المستأجر ملزم باستعادة أو إصالح حق االنتفاع واإليجار خالل الوقت الذي تكون فيه الفائدة  
ة بموجب عقد اإليجار، ويجوز  ال يجوز للمؤجر أن ينص على أن المستأجر سيتولى الصيانة الرئيسية لألصل المطلوب إلبقائه في الحالة الالزمة لتقديم المزايا التعاقدي 

ال المستأجر  على  ويجب  المؤجر،  نفقة  على  الصيانة  هذه  مثل  تنفيذ  مهمة  المستأجر  إلى  يفوض  أن  )العادية(.  للمؤجر  الدورية  الصيانة  أو  بالتشغيل    5.1.8قيام 
ح به كلما أمكن  األصول المؤجرة هي مسؤولية المؤجر طوال مدة اإلجارة، ما لم يرتكب المستأجر سوء سلوك أو إهمال، ويجوز للمؤجر الحصول على تأمين مسمو 

ذلك في االعتبار بشكل ضمني عندما يتم تحديد أجرة عقد اإليجار، ومع ذلك، ال    ذلك، ويجب أن يتحمل المؤجر مصاريف التأمين هذه، ويجوز للمؤجر أن يأخذ
مستأجر مهمة الحصول  يجوز له، بعد توقيع العقد، فرض أي تكلفة على المستأجر تزيد عن التكلفة المتوقعة في وقت تحديد األجرة، ويجوز للمؤجر أن يفوض إلى ال

 على التأمين على نفقة المؤجر.
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اإليجار واإليجار تلقائيًا ويحق للمؤجر الحصول  في حالة وقوع حدث الخسارة الكلية فيما يتعلق أصول عقد اإليجار، يتم إنهاء اتفاقية عقد  
على جميع عائدات التأمين المستحقة بموجب اتفاقية وكالة الخدمة نتيجة لحدث الخسارة الكلية، ذولك جنبًا إلى جنب مع أي أجرة مستحقة 

 وغير مدفوعة حتى تاريخ وقوع حدث الخسارة الكلية. 

د وافقا على طبيعة أن اتفاقية عقد اإليجار متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال  يوافق كل من المؤجر والمستأجر على أنهما ق
الشريعة   مبادئ  مع  يتوافق  ال  أو  للغاية  مخالف  فيه(  شرط  أي  )أو  االتفاق  هذا  بموجب  التزاماتهما  من  أًيا  بأن  المطالبة  لهما  يجوز 

 أي إجراءات للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز لهما اتخاذ أي خطوات أو رفع 

 مات  اتفاقية وكالة الخد

الخدم وكالة  اتفاقية  إبرام  )بصفتها    اتسيتم   ]*[ قبل  من  اإلغالق  تاريخ  ]المؤجرفي  و  الشركة  أخل  (  )بصفتها  اسم  الخدمة[  ( وكيل 
 وستخضع للقانون اإلنجليزي. 

، سيكون وكيل الخدمة مسؤواًل نيابة عن المؤجر عن: )أوال( ضمان أن أصول التأجير مؤمنة بشكل اتاتفاقية وكالة الخدمبموجب شروط  
أو  أو جبايتها  )ثالثًا( دفع أي ضرائب ملكية يتم فرضها،  الرئيسية؛ و  الهيكلية  الصيانة واإلصالحات  أداء جميع أعمال  )ثانيًا(  صحيح؛ 

، فإنه سيبذل اتبأصول عقد اإليجار، وأينما يقوم وكيل الخدمة بشراء التأمينات وفقًا لشروط اتفاقية وكالة الخدمالمطالبة بها فيما يتعلق  
التأمين اإلسالمي ) التأمينات على أساس  المعقولة للحصول على هذه  التأمين اإلسالمي )تكافلمساعيه  إذا كان هذا  أو تكافل(  ( متاًحا 

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

سيتم دفعه إلى  (  ات)كما هو محدد في اتفاقية وكالة الخدماويًا للمبلغ اإلحتياطي لكل النفقات  يجب على المؤجر أن يضمن أن مبلغًا مس
ال يجوز أن يتكبد وكيل الخدمة أو يدفع أي التزام فيما يتعلق بالخدمات التي يتعين القيام بها ،  اتفاقية وكالة الخدمة وكيل الخدمة في تاريخ  

إال: )أ( إذا قدم وكيل الخدمة إلى  ذات الصلة والتي، بشكل فردي أو كلي، سوف تتجاوز المبلغ االحتياطي    جارةفيما يتعلق بأصول عقد اإل
المؤجر طلبا للحصول على مبلغ إضافي من رسوم الخدمة ، وفًقا التفاقية وكالة الخدمات ؛ و )ب( بناًء على هذا الطلب ، وافق المستأجر 

في للمؤجر مقابل مبلغ التأجير اإلضافي اإلضافي. في حالة تكبد وكيل الخدمة ، خالل أي فترة  على دفع مبلغ إضافي من اإليجار اإلضا
على   مسؤولية  أية  المؤجر  يتحمل  وال  لحسابه  االلتزامات  هذه  جميع  دفع  عن  مسؤواًل  يكون   ، الخدمة  لرسوم  إضافي  مبلغ  أي   ، تأجير 

 اإلطالق فيما يتعلق بهذه المسؤولية أو المبالغ. 

يل الخدمة ، في موعد ال يتجاوز كل تاريخ فاتورة خدمات ، إلى المؤجر أو وكيله فاتورة موحدة لكل التزام يشتمل على مبالغ رسوم يقدم وك
  الخدمة. في تاريخ دفع اإليجار مباشرة بعد تاريخ فاتورة الخدمة ، يحق لوكيل الخدمة خصم مبلغا مساويا لمبالغ رسوم الخدمة المحددة في 

الفاتور  هو هذه  ما  باستثناء  المقدمة،  المتكبدة  الخدمة  رسوم  مبالغ  سداد  طريق  عن  كافة  النفقات  لكل  االحتياطي  المبلغ  من  الموحدة  ة 
المصاريف   احتياطي  إجمالي  يتجاوز  تعويض  أي  على  الحصول  الخدمة  لوكيل  يحق  ال   ، الخدمات  وكالة  اتفاقية  في  عليه  منصوص 

 بالكامل أو يتجاوزه. 

وقو  بعد  الكاملة، إذا حدث،  االسترداد  إعادة  قيمة  أقل من  المعاملة  في حساب  المقيد  )إن وجد(  المبلغ  كان  أن  الكلية،  الخسارة  ع حدث 
أن يكون " المعاملة يجب  لحساب  المقيد  الكليةفالمبلغ  الخسارة  في  العجز  االمتثال اللتزاماته  مبلغ  في  الخدمة  "، وفي حالة فشل وكيل 

عقد   أصول  بتأمين  حساب المتعلقة  في  التأمين  عائدات  دفع  ولضمان  الكاملة  االسترداد  إعادة  قيمة  األقل  على  يساوي  بمبلغ  اإليجار 
وكيل الخدمة )ما لم يثبت بما ال يدع مجااًل للشك أن أي عجز في    ، هذا  الخسارة الكلية   تحدث  التي[ أيام عدد األيام  أدخل  المعاملة خالل ]
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أ إهماله  إلى  التأمين ال يعزى  قابل لإللغاء  عائدات  بالتأمينات( بشكل غير  المتعلقة  الخدمات  اتفاقية وكالة  و إخفاقه في االمتثال لشروط 
فإنه يكون مسؤواًل عن تعويض المؤجر عن أي مبلغ عجز في الخسارة   مقدار نقص الخسارة    وبدون قيد أو شرط لدفع المؤجر المجموع

اليوم، بأموال قا المعاملة في موعد ال يتجاوز إغالق  الكلية، والذي سيتم دفعه )في نفس  للتحويل بحرية وصافية( مباشرة إلى حساب  بلة 
 الكلية. [ أيام بعد وقوع حدث الخسارة 1عدد األيام المذكورة أعاله زائد أدخل  العمل في ]*[ في ] 

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز   متوافقة يوافق كل من المؤجر ووكيل الخدمة على أنهما قد وافقا على طبيعة أن هذا االتفاق  
وأنه    لهما المطالبة بأن أًيا من التزاماتهما بموجب هذا االتفاق )أو أي شرط فيه( مخالف للغاية أو ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛

 ال يجوز لهما اتخاذ أي خطوات أو رفع أي إجراءات للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 تعهد الشراء 

خضع توس،  المفوض( و الوصي[ )بصفتها  * [ لصالح ]يرجى إدراج اسم الشركةفي تاريخ اإلغالق من قبل ]  كصكسيتم تنفيذ تعهد الشراء  
 . اإلنجليزي للقانون 

 ،من خالل ممارسة حقوقهم بموجب تعهد الشراء  ،حسب الحالة  ،أو المفوض/و  للوصييجوز    ،لألحكام الواردة فيه  وفقاً لتعهد الشراء و   وفقاً 
والمستحقات    واالستحقاقاتالملكية    ه فيوحقوق  وملكيته،  ،[ بشراء جميع حقوق الوصييرجى إدراج اسم الشركةعلى إلزام ]  ينقادر   اأن يكون

 مجموع:يعادل [ *كون بمبلغ ]يي يجب أن ذوال التنفيذ" بسعر الفسخ" في "تاريخ عقد اإليجارفي "أصول  

 للشهادات؛ ةالمستحق ةاإلسمي القيمة )أ(

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

[ )بأي صفة( بموجب وثائق المعامالت التي  *دون تكرار أو ازدواجية في الحساب، مبلغًا يمثل أي مبالغ مستحقة الدفع من قبل ]   )ج(
ال ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  )بما  فيها  طرفًا  وافق  يكون  التي  اإلضافية  الخدمة  لرسوم  مستحقة  إضافية  ألي  مساويًا  مبلغًا  حصر، 

 المستأجر فيما يتعلق بها على سداد دفعة مقابلة لألجرة اإلضافية التكميلية ولكن لم يتم إجراء هذا الدفع وفقًا لعقد اإليجار.

إلى   التنفيذالذي يتصرف نيابة عنه( تقديم إشعار  المفوض)أو  الوصييجب على   ،من أجل ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب تعهد الشراء
 . [يرجى إدراج اسم الشركة]

مستحق وفقًا لتعهد الشراء وشريطة عدم    تنفيذ[ في دفع كل أو جزء من أي سعر  يرجى إدراج اسم الشركة]  تإذا فشل  ،باإلضافة إلى ذلك
[ في "تعهد يرجى إدراج اسم الشركةوافق ]تبالكامل وس  التنفيذحتى يتم دفع سعر    ممددة  مدة عقد اإليجارفسيتم اعتبار    ،إبرام أي اتفاقية بيع

وكيل ك  في العمل)دون الحاجة إلى أي إشعار أو أي إجراء آخر(    اً ودون قيد أو شرط وتلقائي  بشكل نهائيمستمرة  ظل  تس  االشراء" على أنه
إجراء ما يلزم من تعديل أو مع مراعاة    ، شروط اتفاقية وكالة الخدمةحكام و أل  وفقاً   عقد اإليجارخدمة لتوفير الخدمات المتعلقة بأصول  لل

 . تبديل

 [ صراحة في تعهد الشراء أن: اسم الشركة أدخل ]ستقر 

، الحالية  ومستحقاتهفي الملكية، واستحقاقاته  صي، وملكيته، وحقوقه  جميع حقوق الو [سعر التنفيذ ذي الصلة يمثل سعرًا عاداًل لشراء    )أ(
 ؛جارةأصول عقد اإلإلى   ]وبالنسبةوالمستقبلية، في 

في أصول عقد اإليجار، وبناًء على  يجب عليها أن تقبل بشكل نهائي وبدون قيد أو شرط جميع أو أي مصلحة قد تكون لدى الوصي    )ب(
 معارضة أو الطعن على جميع أو أي مصلحة قد تكون لدى الوصي بأي طريقة؛ ولها ذلك، ال يجوز 
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  لديهاإذا قامت هي أو أي إداري، أو مصفي أو حارس قضائي    أوكما هو منصوص عليه أعاله  إذا قامت بخرق أي إقرار أو تعهد    )ج(
 ، ]جارة، الحالية والمستقبلية، في وبالنسبة إلى أصول عقد اإلومستحقاتهحقوق الوصي، واستحقاقاته [بمعارضة أو الطعن على أي من 

وبالنسبة إلى  اقاته، الحالية والمستقبلية، في  حقوق ملكية الوصي، وحقوقه، وملكيته، ومستحقاته واستحق[إذا لم يكن بيع وشراء أي من  أو   
ليس )أو ُيزعم أنه ليس( ساري المفعول في أي والية قضائية ألي سبب من األسباب، فإنه يجب على    ]جارةعقد اإلأي جزء من أصول  

بالكامل  الوصي  للتنفيذ بشكل منفصل( بتعويض  للتعددية وقابل  للشهادات ذات  لغرض االستر   الشركة )كالتزام مستقل، وقابل  بالكامل  داد 
 الصلة، وبالتالي، المبلغ المستحق الدفع بموجب أي مطالبة تعويض من هذا القبيل سوف يساوي سعر التنفيذ ذو الصلة. 

  إذا لم يتم دفع سعر التنفيذ وفقًا ألحكام تعهد الشراء، سواء كنتيجة لمعارضة أو طعن فيما يتعلق بالحقوق، وحقوق الملكية، والمستحقات 
يرجى ]واالستحقاقات التي قد يمتلكها الوصي في أصول عقد اإليجار المتبقية وبالنسبة لها وبموجبها، أو أي منها، أو ألي سبب آخر، فإن 

)كالتزام مستقل، وقابل للتعددية، وقابل للتنفيذ بشكل منفصل( بتعويض الوصي بالكامل لغرض االسترداد [ تلتزم وتتعهد  اسم الشركة  إدراج
 بالكامل للشهادات المستحقة و بناًء على ذلك، فإن المبلغ المستحق بموجب أي مطالبة تعويض من هذا القبيل سوف يساوي سعر التنفيذ. 

في "تعهد الشراء" على أن جميع المدفوعات التي تتم بموجب "تعهد الشراء" ستتم دون أي خصم أو    أيضاً [  سم الشركةا  أدخل   ]ستوافق  
وفي حالة    ،من أي نوع  مقابلةأو مطالبة   مقاصةاقتطاع أو بسبب الضريبة ما لم يقتضيه القانون و )باستثناء ما هو منصوص عليه( دون  

هذه لالوصي    التي ستنتج عن استالمدفع جميع المبالغ اإلضافية  أن ت[  يرجى إدراج اسم الشركة]  علىيجب    ،اقتطاعوجود أي خصم أو  
التي   الصافية  استالمها  كان سيالمبالغ  قبله  تم  أو  من  إجراء أي خصم  يتم  لم  ]اقتطاع، و إذا  التزامات  الشركةستكون  اسم  إدراج  [ يرجى 

)باستثناء   تصنف[ التي يرجى إدراج اسم الشركةوغير مضمونة اللتزامات ]  مؤكدةشروطة وغير بموجب تعهد الشراء مباشرة وغير مبالسداد 
 .[أدخل اسم الشركة ] بعض االلتزامات المطلوبة التي يفضلها القانون( بالتساوي مع جميع االلتزامات غير المضمونة األخرى الخاصة بـ

الشركة ]وافقت   اسم  إدراج  تمتثل  يرجى  أن  يجب  أنها  على  الشراء  تعهد  في  الشرط    للتعهدات[  في  خاص  بشكل  التعهد )  5الموصوفة 
 . (السلبي

من   توافق الشركة على أنها قد وافقت على طبيعة أن تعهد الشراء متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز لها المطالبة بأن أًيا
للغاية أو ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز لها اتخاذ أي  التزاماتها بموجب هذا   االتفاق )أو أي شرط فيه( مخالف 

 خطوات أو رفع أي إجراءات للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 واالستبدالالبيع تعهد 

البيع   ]الوصي[ )بصفته  *اإلغالق من قبل ]في تاريخ    واالستبدال كصكسيتم تنفيذ تعهد  الشركة( لصالح  إدراج اسم  [ وسيخضع يرجى 
 . للقانون اإلنجليزي 

فإنه   ،]*[للشرط  وفقاً في استرداد الشهادات ألسباب ضريبية الوصي لحق شريطة عدم وقوع حدث الخسارة الكلية أو حدث الفسخ، ويخضع 
في موعد ال يتجاوز   الوصي إلى التنفيذوتقديم إشعار  واالستبدالبموجب تعهد البيع  امن خالل ممارسة حقه ،[ اسم الشركة أدخل ]يجوز للـ

وبالنسبة في    هاستحقاقاتومستحقاته و   ،، وحقوقه في الملكيةجميع حقوقه[ببيع    الوصي على إلزام    أن تكون قادرة  ، الفسخقبل تاريخ    يوماً   30
 .في تعهد الشراء  الواردالمعنى نفس  التنفيذسيكون لسعر  ،لهذه األغراضو  التنفيذ،سعر ب  ]جارةعقد اإلأصول  إلى 

مع مراعاة أن    ،عقد اإليجار[ قادرة على ممارسة حقوقها بموجب تعهد البيع واالستبدال إلحداث استبدال أصول  اسم الشركة  أدخل   ]ستكون  
يرجى ]، وستكون  (تعهد البيع واالستبدال)كما هو محدد في    المستبدلةتكون األصول الجديدة ذات قيمة مساوية أو أكبر من قيمة األصول  
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الشركة ]البيع واالستبدال  بموجب تعهد    اعلى ممارسة حقوقه  أيضاً قادرة  [  إدراج اسم  للشهادات من قبل  إدراج اسم )بعد أي شراء    يرجى 
( تعهد البيع واالستبداللتوفير نقل أصول اإللغاء )كما هو محدد في  وفقًا للشرط ]*[،  [  اسم الشركة  أدخل  [ أو أي قسم فرعي لـ ] الشركة

وكيل مقابل إلغاء هذه الشهادات بواسطة  في    ،على هذا النحو  التي يتم شراؤهابقيمة إجمالية ال تزيد عن المبلغ اإلجمالي الكلي للشهادات  
 . للشروط وفقاً الرئيسي الدفع  

ن  توافق الوصي على أنه قد وافق على طبيعة أن تعهد البيع واالستبدال متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز له المطالبة بأ
أو ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وأنه ال يجوز له اتخاذ    أًيا من التزاماته بموجب هذا االتفاق )أو أي شرط فيه( مخالف للغاية

 أي خطوات أو رفع أي إجراءات للطعن بأن هذا االتفاق ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 االئتمان وثيقة إعالن

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]

في   الدخول  ]  صكعن طريق    االئتمان  إقرارسيتم  بين  اإلغالق  تاريخ  الشركةفي  اسم  إدراج  )بصفتها  *]  ،[يرجى  و الوصي[    المفوض( 
 . وسيخضع للقانون اإلنجليزي 

فيما   الوصيالذي أعلنه  االئتماني  الصندوق    االئتمان  إقراريجب أن يشكل    ،عند إصدار الشهادة العالمية التي تمثل في البداية الشهادات
 . يتعلق بالشهادات

في    ،الحالية والمستقبلية  ،والفائدة والمنفعة  ،وملكيته  ،ما يلي: )أ( جميع حقوق الوصي  ،من بين أمور أخرى   ،يةصول االئتماناألستشمل  
وتحتها اإليجار"  الوصي  ؛"أصول  حقوق  جميع  واستحقاقاته  ،والملكية  ،)ب(  والمستقبلية  ،ومستحقاته  وثائق    في  ،الحالية  إلى  وبالنسبة 

وأي من وثائق المعامالت  [ إلى الوصي عماًل بأي  يرجى إدراج اسم الشركةمقدمة من ]  تأكيدات( أي  أوالً باستثناء: ) وبموجبها،    المعامالت
مكافآت )  [14.2]للفقرة  وفقاً   للوصيعهد الممنوح  ت( الثانياً و )  ؛وثائق المعامالتصراحًة في أي من    المفوضأو    الوصيحقوق تنازل عنها  

والتي يحتفظ    ،وجميع عائدات ما تقدم  ؛لحساب المعامالت  المقيدة(؛ و )ج( جميع األموال  االئتمان  إقرار  في (  المفوضو   الوصيوتعويض  
 االئتمان  إقرارلشروط    وفقاً سمية للشهادات التي يحتفظ بها كل حامل  للقيمة اإل  وفقاً بالتناسب  الشهادات  حاملي  مطلقة ل  كأمانة  الوصيبها  

 . والشروط

من وقت  المتاحة  على المبالغ  يجب أن تقتصر  حقوق الرجوع فيما يتعلق بالشهادات    الفسخ،في أو بعد تاريخ    ،أن  االئتمان  إقرارسيحدد  
االئتمان األتشمل  والتي    آلخر المو   ،يةصول  المدفوعات  بأولوية  في  رهنا  عليها  والشروط  االئتمان  إقرار نصوص  يكون والشهادات  ولن   ،

( فيما يتعلق بأي  ]*[أو الوكالء أو أي شخص آخر )بما في ذلك    المفوضأو    ،لحاملي الشهادات أي مطالبة أو حق الرجوع ضد الوصي
 .لم يتم الوفاء بهاوسيتم إطفاء أي مبالغ  لم يتم أو مازال لم يتم الوفاء بهمبلغ 

 بما يلي: ،جملة أمور في الوصي،يقوم  ، األمانة إقرارعماًل ب

سمية للشهادات للقيمة اإل  وفقاً على أساس غير مقسم  مطلقة لحاملي الشهادات بالتناسب    االئتمانعلى    باألصول االئتمانيةاالحتفاظ    )أ(
 و االئتمان؛ إقرارألحكام  وفقاً  للشهاداتالتي يحتفظ بها كل حامل 

 .االئتمان  إقراروفقًا ألحكام  باألصول االئتمانية وأداء واجباتهوتوزيع الدخل من  ،باألصول االئتمانيةكوصي فيما يتعلق  التصوف)ب( 

توفير    الوصي،يقوم    االئتمان،  إقرارفي   طريق  جميع    تأمينعن  وواجباته    التعهداتألداء  الشهادات   تجاهوااللتزامات  بتعيين   ،حاملي 
ليكون    المفوض شرط  أو  قيد  ودون  فيه  رجعة  ال  وباسمه  وكيالً بشكل  و   ،له  عنه  جميع    وتصرفه  هكعملونيابة  وتسليمها   الوثائقلتنفيذ 
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الواجبات    ،وإتمامها ذلك    والصالحياتوممارسة جميع  في  )بما  الفرعي(  صالحيةالحالية والمستقبلية  ذلك    ،التفويض  في  )بما  والسلطات 
 وثائق اتخاذ أي قرارات يتم اتخاذها بموجب    وصالحية من أي من حاملي الشهادات    سلطة طلب التوجيهات  ، على سبيل المثال ال الحصر

عند    ،من أجل  افيه  ضرورية أو مرغوب  المفوض  اقد يعتبره  والتي   االئتمان،  إقراربموجب    للوصي ( والسلطات التقديرية المخولة  تالمعامال
بموجب    الوصيلممارسة جميع حقوق    ،(بالطريقة التي ترضيهمسبًقا    أو تمويله/و  تأمينه  أو/و  ضه)شريطة أن يتم تعوي  الفسخوقوع حدث  

أو   االئتمان  إقراربناًء على    الوصيأو تعهدات من    مطلوبات،أو    ،أو واجبات  ،شريطة أال تفرض أي التزاماتوثائق المعاملة والشروط )
هو أن يكون في مصلحة    الوصيمن تعيين هذا المفوض من قبل  ، والقصد  (التفويضبحكم هذا    المفوضأي وثيقة معامالت أخرى على  

 . حاملي الشهادات ولن يؤثر على استمرار دور الوصي والتزاماته كوصي

إلى    ،(الفسخأحداث  )  15بموجب الشرط    الفسخ  إشعار  المفوضوتسليم    الفسخأنه عند وقوع حدث    االئتمان  إقرارفي    المفوضسوف يتعهد  
( وتخضع للشرط  الفسخ)أحداث    15للشرط    وفقاً الحد الذي ال تكون فيه المبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بالشهادات تم دفعها بالكامل  

  اتخاذ(  تمويله مسبًقا بالطريقة التي ترضيهشريطة أن يتم تعويضه و/أو تأمينه و/أو  )بالنيابة عن حاملي الشهادات    أنه يجب عليه   ،]*[
 أو أكثر من الخطوات التالية:  ةواحد

 أو /و ؛ أو اتفاقية وكالة الخدمة ضد وكيل الخدمة/[ ويرجى إدراج اسم الشركةإنفاذ أحكام تعهد الشراء مقابل ] )أ(

 . لتقديره المطلق لحماية مصالح حاملي الشهادات وفقاً ضرورية  المفوضاتخاذ الخطوات األخرى التي يراها  )ب(

 ما يلي:  ،في جملة أمور االئتمان، إقراريحدد 

أنعند    )أ( عن  الدفع    اإلعالن  ومستحقة  مستحقة  والشروط  االئتمان  قرارإل  وفقاً الشهادات  أعاله(  محدد  هو  جميع   ، )كما  إجراء  يتم 
بالشهادات المتعلقة  و  ،المدفوعات  الوصي  حقوق  يتصرف)  المفوضأو  /وجميع  وثائق    الذي  بموجب  الشهادات(  حاملي  عن  نيابة 

 ت؛ المعامال

النهائي لصافي    يةصول االئتماناألبعد إنفاذ وتحقيق    )ب( فيما يتعلق بالشهادات إلى حاملي الشهادات األصول االئتمانية    عائدوالتوزيع 
الوفاء ب  ،االئتمان  إقرارشروط و لل  وفقاً  الشهادات في الحصول على أي بفيما يتعلق    الوصيالتزامات  يجب  الشهادات وإلغاء حق حاملي 

الشهادات اتخاذ أي   لحامليال يجوز    ،وبناًء على ذلك  ،عن أي مبالغ من هذا القبيل  مسؤولين  المفوضولن يكون الوصي أو    ،مبالغ أخرى 
بموجب    مبالقدر الذي تم فيه الوفاء بالتزاماته  ،[يرجى إدراج اسم الشركةأو الوكالء أو أي شخص آخر )بما في ذلك ]،  إجراء ضد الوصي

ال   ،على وجه الخصوصاألصول االئتمانية، و المعامالت( السترداد أي مبلغ من هذا القبيل أو األصول فيما يتعلق بالشهادات أو    وثائق
 ؛ الوصي لتصفية تقديم التماس أو اتخاذ أي خطوات أخرى ها فيما يتعلق ب شهادةيحق ألي حامل 

أعاله  )ج( الفقرة )ب(  ال   ،مع مراعاة  إلى  ال يحق ألي حامل شهادة  تعليمات  تقديم  أو  مباشر  بشكل  قدًما    ضدللمتابعة    المفوضمضي 
في القيام بذلك في    المفوضيكون أي منهما طرًفا فيها إال إذا : )أ( فشل   ت [ بموجب أي وثيقة معامال إدراج اسم الشركةيرجى  الوصي أو ]

الشكل واستمرار هذا الفشل  فترة معقولة من االلتزام بهذا  الصلة )أو حامل الشهادة  احتفاظ  )ب(    ؛غضون   إلى جانبحامل الشهادة ذي 
[ حسب مقتضى يرجى إدراج اسم الشركةحاملي الشهادات اآلخرين الذين يقترحون المضي قدًما بشكل مباشر ضد أي من الوصي أو ]

أو أي حامل شهادة   مفوضال يحق لل، و من الشهادات   ة في ذلك الوقتغير المسدد  ةاإلجمالي  القيمة اإلسمية  ُخمس  ما ال يقل عن ب  الحال( 
أي من   بيع  في  التسبب  الظروف  فيها بطريقة أخرى األصول االئتمانية  تحت أي ظرف من  التصرف  وحامل   المفوض ويكون حق    ،أو 

 ؛ بموجب وثائق المعامالتالمعنية  همالتزاماتإنفاذ كل [ هو  يرجى إدراج اسم الشركةالشهادة الوحيد ضد الوصي و ]
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أي ظرف من   تحتملزمين    المفوضلن يكون الوصي أو    ،)بما في ذلك الشروط(  تدون اإلخالل باألحكام األخرى لوثائق المعامال  )د(
( المفوضأو اتخاذ أي اتخاذ إجراء ضد )في حالة  األصول االئتمانية  أو خطوة لفرض أو تحقيق    إجراء،أو    تصرف،الظروف باتخاذ أي  

أي من الوصي أو  يكون  أي وثيقة معاملة    بموجب[  يرجى إدراج اسم الشركة[ و )في حالة الوصي( ]يرجى إدراج اسم الشركةأو ]/الوصي و
أو )ب( كتابة من قبل حاملي ما ال يقل   ؛بقرار استثنائي  )أ(  ما لم يوجه أو يطلب منه القيام بذلك:فيها    اً [ طرفاج اسم الشركةيرجى إدر ]

أو /و  أو تأمينه/و  كلتا الحالتين فقط إذا تم تعويضهوفي  القيمة اإلسمية اإلجمالية غير المسددة في ذلك الوقت من الشهادات  مس  عن خُ 
ذلك  القيام بتحملها بيأو التي قد    هاعن  أن يجعل من نفسه مسؤوالً   مقابل جميع االلتزامات التي يجوز له  مسبقًا بالطريقة التي ترضية  تمويله

ويجوز له القيام بذلك    ،مسؤواًل عن عواقب ممارسة سلطته التقديرية أو اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل  المفوضشريطة أال يكون الوصي أو  
 و  ؛ر في تأثير هذا اإلجراء على حاملي الشهادات الفرديةدون النظ

أعاله    )هـ( )د(  و  )ج(  و  )ب(  )هـ(  تخضعالفقرات  الفقرة  عائدات    .لهذه  توزيع  االئتمانية  بعد  الصندوق )   6.2للشرط    وفقاً األصول 
يجب الوفاء بالتزامات الوصي والمفوض فيما يتعلق بهذه الشهادات وال يجوز ألي حامل    ،(األصول االئتمانيةتطبيق عائدات  -االئتماني

الحق في تلقي يجب إطفاء  السترداد أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بالشهادات و   المفوضشهادة اتخاذ أي خطوات إضافية ضد الوصي أو  
للشهادات فيما يتعلق بذلك تقديم التماس أو اتخاذ أي خطوات أخرى    حاملال يحق ألي    ، على وجه الخصوص، و أي مبالغ غير مدفوعة

  من قبل  يتم إنشاؤه   آخر  صندوق ائتمانيألي  باألصول االئتمانية  الوصي وال يجوز ألي منهم المطالبة بأي مطالبة فيما يتعلق    لتصفية
   .الوصي

 التنازل عن الفائدة 

ال رجعة فيه على أنه لن تكون هناك    صريح  يوافق كل طرف بشكل  ذلك  ة وبموجبيحتوي كل وثيقة معاملة على تنازل صريح عن الفائد
فائدة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بأي وثيقة معامالت أخرى، وفي حالة تحديد أي فائدة 

ء كان ذلك نتيجة ألي مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو أي وثيقة معامالت أخرى من قبل أي طرف، سوا
لديه   قد تكون  أي حقوق  التنازل عن  يوافق على  الطرف  فإن هذا  أو غير ذلك،  به  قانون معمول  أي  إنفاذ  قرار قضائي أو عن طريق 

الفور فإنه يجب عليه أن يتبرع بها على  بالفعل،  الفوائد  إذا تم استالم أي من هذه  الفوائد ويوافق على أنه  إلى    للمطالبة أو استالم هذه 
   مؤسسة خيرية مسجلة أو معترف بها رسميًا.

 اتفاقية الوكالة 

 [ سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة ذات الصلة]
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 الضرائب فرض

 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة]
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 االكتتاب والبيع

 [سيتم االتفاق بين األطراف على المعاملة]
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 معلومات عامة 

 [االتفاق بين األطراف على المعاملةسيتم ]
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 رئيسي[ ال/مسّجلال] مقر الشركة 

]*[ 

 

 مقر جهة اإلصدار ]المسّجل/الرئيسي[

]*[ 

 

 التجار 

]*[                                                                              ]*[ 

 

 مفوضال

]*[ 

 

 المسجل

]*[ 

 

 وكيل الدفع الرئيسي

]*[ 

 

 نقل وكالء الوكالء الدفع و 

]*[ 

 

 ن يون القانونوالمستشار 

                                                                     ]*[         ]*[ 

 ]*[                                                                             ]*[ 

 

 وكيل )وكالء( اإلدراج                                                   ن والمدقق

                                                                             ]*[ ]*[ 


