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THIS AGREEMENT  is made as of     /  /        

between: 
 من:بين كل     / /بتاريخ    االتفاقهذا تحرر 

First: HSBC Bank Egypt S.A.E., duly 

incorporated under the laws of Arab Republic 

of Egypt, having its headquarters located at 

306 Corniche El Nile - Maadi, Cairo, Egypt, 

herein represented by Mr. ……………… in his 

capacity as ………….. (the “Bank”)  

وهو قائم ومؤسس طبقاً م .م.شمصر  سي بيبنك إتش إس أوالً: 

 306برقم  الرئيسيالكائن مقره و العربية،لقوانين جمهورية مصر 

جمهورية مصر  – القاهرة - المعادي -شارع كورنيش النيل 

التوقيع على هذا العقد السيد / .................  /.ويمثله ،العربية

 "(البنك)" بصفته ...................

 And 

Second: ___________________ 

_____Company, commercial register 

No.________________, having its 

headquarters located at 

____________________________________, 

herein represented by 

Mr.(s).______________________  in his 

capacity as ________________  (the “Client”) 

 و

_______ سجل _________________ شركةثانياً: 

الكائن مقرها ______________ و تجاري

_____________________________________

يمثلها السيد/___________________ و   __          

 "( العميل)" بصفته ____________________

Preamble تمهيد 

The Client is a company incorporated and 

licensed to trade in the ARE.  The Client’s 

business is as set out in the Terms Schedule.  

The Client sells goods and services to his 

Buyers payable on terms set out in the 

“Client’s business” section of the Terms 

Schedule hereto attached, which represents 

an integral part of this Agreement.   

األعمال شركة قائمة ومرخص لها بممارسة هو العميل أن  حيث
 ةموضحهي األعمال ال ية، وجمهورية مصر العرب في يةالتجار 
ببيع بضائع وتقديم خدمات  العميليقوم و الشروط، ملحق ب تفصيالا 

والتي تستوجب السداد بالشروط المنصوص عليها في بند  همشتريل
 االتفاقالوارد بيانه في ملحق الشروط المرفق بهذا  أعمال العميل""

 والذى يعد جزء ال يتجزأ منه،  

Whereas, the Client has requested the Bank 

to finance Receivables on the terms set out in 

this Agreement. 

لشروط لطبقاا  مستحقاتهطلب العميل من البنك تمويل  وحيث
 ،االتفاقهذا المنصوص عليها في 

Now therefore, both parties have proved their 

legal capacity to enter into this Agreement and 

agreed according to the stated conditions 

recorded below. 

، االتفاقهذا  إلبرام القانونية أهليتهماب الطرفانوبعد أن أقر وعليه، 
 :المدونة أدناهلشروط اتفقا على افقد 

[1] Definitions [1 ]تعريفات 

In this Agreement the following expressions 

have the meanings set out opposite them. 
المبينة قرين  المعاني التالية لالصطالحاتيكون  ،االتفاقهذا  في

 كل منها.

Account Balance means the debit or credit 

balance for the time being on any of the 

Accounts or the amount that would represent 

such debit or credit balance if all debits or 

credits due to be made to that account had 

been made. 

الوقت الراهن  في نأو المدي: يعنى الرصيد الدائن رصيد الحساب
تمثل الرصيد الدائن أو المدين  التيأو القيمة  ،ألى من الحسابات

حالة ما إذا كانت كافة عمليات اإلضافة أو الخصم الواجب  في
 هذا الحساب قد تمت.تنفيذها على 

Accounts mean the Current Account, the 

Discounting Account, the Specific Bank 

Account, and the Sales Ledger Account. 

 

 يوحساب الخصم والحساب البنك يالحساب الجار  ي: تعنالحسابات
 الدفتري  بيعالوحساب  المحدد

Agreed Buyers means Buyers that are one or more of الذين يعتبروا واحداا أو  المشترينبهم عنى : ي  المشترين المقبولين



 

 3 

the following: يأكثر مما يل: 

(A) Buyers described or listed in the Terms 
Schedule; 

 ، و/أوبملحق الشروطقيدين أو المالوارد بيانهم المشترون ) أ ( 

(B) Buyers agreed in writing by the Bank 
subsequent to a request by the Client in any form; 
and/or 

من جانب بشأنهم ة يكتاب ةموافقممن صدرت المشترون ) ب ( 
كانت،  صورة أي في "العميل"البنك بناءا على خطاب صادر من 

 و/أو

(C) Buyers named on Invoices notified to the Bank 
and treated by the Bank as Agreed Buyers. 

للبنك  خطر بشأنهاهم بالفواتير المؤ الوارد أسما المشترون ) ج ( 
 .المشترين المقبولين باعتبارهممن جانبه معهم والمتعامل 

Agreed Percentage means the percentage of the face 
value of the Approved Receivables that will be financed 
by the Bank to the Client for such Receivable in return 
for the Client’s undertaking to repay such receivables 
to the Bank (being the percentage stated in the Terms 
Schedule). 

من القيمة الثابتة المئوية : تعنى النسبة النسبة المتفق عليها
مقابل تعهد  ويالا للعميل سيمنح البنك تم والتيالمقبولة للمستحقات 

مثبتة المئوية الالنسبة وهي )  العميل بسداد هذه المستحقات للبنك
 بملحق الشروط (

Amendment Date means, if applicable, the date on 
which this Agreement was amended (being the date 
stated in the Terms Schedule). 

تعديل فيه تم التاريخ الذى ي  - سريانهل حا -: يعنى تاريخ التعديل
 )وهو التاريخ المثبت بملحق الشروط( االتفاقهذا 

Approved Receivables means all Receivables which is 
accepted by the Bank at its sole discretion, except: 

التي يتم قبولها من  المستحقات: تعنى كافة المقبولة المستحقات
 :باستثناء تقديره،وفقاا لمطلق البنك 

(A) those Receivables which are or have been at any 
time subject to a breach of any warranty or 
undertaking given to the Bank  

حين  أي فياو التي صارت تكون  التيالمستحقات  تلك ( أ
 .خاضعة لحالة إخالل بضمان أو تعهد ممنوح للبنكمستحقات 

(B) Receivables in excess of the Funding Limit; تجاوز قيمتها حد التمويل. التيالمستحقات  ( ب 

(C) Receivables which have not been Notified; بها. خطارلم يتم اإل المستحقات التي ( ت 

(D) Receivables not due from an Agreed Buyer; مشترى أي على التي لم يحل موعد استحقاقها المستحقات ( ث 
 .مقبول

(E) Receivables which the relevant Agreed Buyer 
cannot pay to the Client by reason of Force Majeure; 

دفع قيمتها  مقبولال المشترىيتعذر على  المستحقات التي ( ج
 قاهرة.بسبب قوة للعميل 

(F) Receivables which the Bank considers at the 
Bank’s discretion to be seriously overdue for payment; 

ر يتأختم المطلق تقديره  يعتبرها البنك وفق التي المستحقات ( ح
 .دفعهاعن فعلياا 

(G) Receivables selected by the Bank at the Bank’s 
discretion, that the Bank may wish to confirm have 
been Notified in compliance with the Client’s 
warranties and undertakings to the Bank, before the 
Bank treats them as Approved Receivables; 

 فييرغب  والتيمن قبل البنك  التي يتم اختيارهاالمستحقات  ( خ
بما يتفق مع ضمانات العميل وتعهداته - شأنهاب خطارتعزيز اإل

 مقبولة.مستحقات  ارهاباعتبقبل أن يتعامل عليها البنك  -للبنك

(H) at the Bank’s discretion, Receivables resulting 
from non-payment of interest; or 

عن عدم سداد  -وفق تقدير البنك  -تنتج  المستحقات التي ( د
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 عوائد.

 (I) the value of any adjustment to any Receivables 
deemed necessary, including without limitation, any 
credit notes, debit notes or discounts. 

 يطرأ على المستحقات قد يكون ضرورياا  تعديل أيقيمة  ( ذ
 أي – على سبيل المثال ال الحصرذلك ويشمل  -بصورة الزمة 

 قيود دائنة أو مدينة أو خصومات.

ARE means Arab Republic of Egypt. ة: تعني جمهورية مصر العربيع .م .ج 

Arrangement Charge means a fee for arranging the 
facility payable on or about the Execution Date. 

 في االواجب سدادهو : تعنى عمولة ترتيب التسهيل عمولة الترتيب
 .تنفيذتاريخ ال

Associated Rights means in relation to any Receivables, 
any of the following: 

ممــا  أي -أي مســتحقاتفيمــا يتعلــق بــ -: تعنــى قوووق المرتب ووةالح
 يلى:

(A) all the Client’s rights under a Contract of Sale;  جميع حقوق العميل بموجب عقد بيع (أ 

(B) the Client’s title (if any) to Goods;  بضائعللالعميل )إن وجد(  ملكية (ب 

(C) insurances;  التأمينات (ج 

(D) all negotiable and non-negotiable instruments, 
securities, bonds, guarantees and indemnities; 

غير قابلة الالقابلة للتداول و  االوراق أو المستنداتجميع  (د 
 التعهداتو والضمانات  السنداتو  واألوراق المالية للتداول،

(E) all Goods returned to or repossessed by the 
Client; and 

 أو الٌمعاد حيازتها من جانبه لعميلل تجعةجميع السلع المر  (ه 

 (F) all due cheques and crossed cheques irrespective 
of whether they have been endorsed by the Client in 
favour of the Bank or not. 

بغض النظر عما إذا  سطرةالم وأ مستحقةجميع الشيكات ال (و 
 .أم ال البنك لصالحمن جانب العميل ها تظهير كان قد تم 

Availability means the credit balance of the Sales 
Ledger Account less: 

الدفتري لتمويل  بيعال حساببعنى الرصيد الدائن ت حدود المتاحة:ال
 :المستحقات بعد خصم

(A) the Balance of the Discounting Account; and  و ،الخصمرصيد حساب  (أ 

(B) the Retention.  الرصيد المحتجز (ب 

Bank Services means the services to be provided by the 
Bank to the Client under this Agreement, as selected in 
the Terms Schedule. 

: تعنى الخدمات المقدمة من قبل البنك إلى العميل خدمات البنك
 بملحق الشروط.المحددة و  بموجب هذا االتفاق،

Base Rate means the rate selected and applied by the 
Bank and subject to change at the Bank's sole 
discretion. 

: يعنى السعر المحدد والمطبق من قبل البنك األساسيالسعر 
 .البنك مطلق تقديرل اا والقابل للتغيير وفق

Buyer means the party the Client contracts with to 
supply Goods and Services in the normal course of the 
Client’s business. The Bank may use the words Debtor 
or Customer to convey the same meaning. 

 توريد بغرضل يالعم همعالذي يتعاقد طرف اليعني  :المشتري
لعميل. ل عمل المعتادالسير في إطار توفير الخدمات بضائع و ال  

نفس عن  تعبيرلل أو المشتري" المدين" لفظويجوز للبنك استخدام 
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 .المعنى

Charges mean the Discounting Charge, the Service 
Charge, the Documentation Charge, the Arrangement 
Charge and/or the Audit Charge (as the context 
requires) 

 عمولةو  الخدمة، ولةمعو  عمولة الخصم،ني عت :العموالت
 )حسبما يقتضيمراجعة ال عمولةأو  /ترتيب وال عمولةو  المستندات،

 (السياق

Client’s Liability means all the Client’s present liabilities 
(including accrued liabilities which have not yet been 
charged to the Client) to the Bank and the Bank’s 
reasonable estimate of any future and contingent 
liabilities however arising, including but not limited to: 

عميل : يعنى كافة االلتزامات الحالية المستحقة على ال العميل التزام
التي لم يتم حتى اآلن  )بما في ذلك االلتزامات المستحقة للبنك
مستقبلية  التزاماتوتقدير البنك المعقول ألي ل( يعلى العم اهليتحم

 سبيل المثال ال تشمل على والتي، الحقة و/أو عارضة أيما كانت
 الحصر:

 (A) any liability under the Bank’s rights of Recourse; 
and 

على  عجو ر الفي حقوق البنك التزام يدخل ضمن أي  (أ 
 و العميل،

(B) any liability in respect of the Bank’s Charges.  يتعلق برسوم البنك التزامأي  (ب. 

Commencement Date means the date upon which the 
Bank: 

 البنك:يه فقوم ييعني التاريخ الذي : البدءتاريخ 

(A) considers that the Client has fulfilled all the 
Conditions Precedent; and 

 سبقة،مبجميع الشروط ال ىيل قد أوفالعم باعتبار (أ 

(B) has accepted the first Finance Request delivered 
in accordance with the terms of this Agreement. 

 .وفقا لشروط هذا االتفاقتمويل مقدم طلب أول ل و قبب (ب 

Conditions Precedent means the conditions precedent 
listed in the Terms Schedule and the Facility 
Confirmation Letter. 

المدرجة في ملحق المسبقة عني الشروط : ت المسبقةلشرو  ا
 .خطاب تعزيز منح التسهيلالشروط و 

Concentration Limit means the maximum amount of 
Receivables that can be financed, due from a single 
Buyer, expressed as a percentage of notified Receivables 
as specified in the Terms Schedule. 

 

 

 التي يمكن أن تمول، لمستحقاتى لو القص قيمةليعنى ا :ركزالحد الم
بنسبة مئوية  اعنه عبرا وهي قيمة يٌ ، ينمشترأحد الن الناشئة عو 

 .كما هو محدد في ملحق الشروط المخطر بشأنها، المستحقاتمن 

 
 

Contract of Sale means any contract between the 
Client and a Buyer for the supply or hiring of Goods or 
the provision of Services to a Buyer. 

لتوريد أو  المشترىو  "العميل"عقد مبرم بين  أييعني : بيعالعقد 
 له.تقديم خدمات ل سلع أو غاللاست

Credit Management Service means the service provided 
by the Bank to the Client where it collects the 
Receivables and provides a Buyer management and 
sales ledger service for the Client. 

، للعميل الخدمات التي يقدمها البنك تعنى : ة إدارة االئتمانخدم
ات وتقديم خدمة إدارة بتحصيل المستحق حيث يقوم من خاللها

 .العمالء وخدمة القيد الدفتري لمبيعات "العميل"

Current Account means the receivable finance current 
account maintained by the Bank to record, among 
other things, the Finance Amount of Receivables and all 
payments made by the Client and charges made by the 
Bank. 

الذي  مستحقات التمويل الجاري حسابيعنى  :الحساب الجاري
 تمويل المستحقات قيد بيانات من ضمنها قيمةحتفظ به البنك لي
من عليه ة حتسبالم عموالتوال التي يدفعها العميل المبالغ  كافةو 
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 .البنك قبل

Default Funding Limit means a default Funding Limit 
applicable to all Agreed Buyers where no other Funding 
Limit has been established by the Bank (including a nil 
limit). 

طبق على الماالفتراضي حد التمويل يعني  :االفتراضي لتمويلحد ا
مقرر خر آ تمويلوجود حد  حال عدم " المقبولين المشترينجميع 

 .الصفر(ما في ذلك حد قبل البنك )ب نم

Delivered means in relation to Goods - dispatched in 
the ARE to the order of a Buyer. In relation to Services 
- completed. Deliver and Delivery are to be construed 
accordingly. 

ة رسلتلك البضائع الم - البضائعبيعني فيما يتعلق : االستالم
في -"، و  المشترينما من  مشتريمر بجمهورية مصر العربية أل

ويتعين تفسير لفظ  تلك الخدمات التي تمت. -خدماتالب ما يتعلق
 .لذلك وفقاا  "تسليملأو لفظ "ا يسلم""

Discounting Account means the account maintained by 
the Bank for the calculation of, among other things, the 
Discounting Charge. 

لحساب بنود يحتفظ به البنك  ذىالحساب ال: يعنى  حساب الخصم
 م.خصال من ضمنها عمولة

Discounting Charge means a charge to be debited to 
the Client, calculated in respect of any daily debit 
balance on the Discounting Account, at the rate 
specified in the Terms Schedule. 

على  ةبو حسم لعميلمن اخصم ت   التي عمولةعني الت :خصمعمولة ال
لمعدل المحدد وفقاا لحساب الخصم، ل اليوميمدين الرصيد أساس ال

 .في ملحق الشروط

Documentation Charge means a fee for the service of 
producing the Agreement or any other related 
documents. 

إعداد  خدمة لمقابل المقررة ك العمولة : تعنىعمولة المستندات
 .صلة أخرى ذات مستنداتأو أي  االتفاق

E-RF means the Bank’s internet services for Receivable 
Finance. 

ي الخاصة بتمويل لبنكاخدمات االنترنت  : تعنىإي أر أف
 .المستحقات

Egyptian Pounds means the lawful currency of the 
ARE. 

 .جمهورية مصر العربيةيعني العملة القانونية ل: المصريجنيه ال

Electronic Transmission For the purpose of this 
contract, Electronic Data Transmission means the 
transmission of data between the Client and the Bank 
via any secure Bank Electronic Transfer channel, be it 
internet service (including internet Banking or e-RF), 
facsimile transmission, or other Bank secure 
transmission channels.  

 

بـــث البيانـــات للغـــرض مـــن هـــذا العقـــد، فقـــاا و تعنـــي  :البوووث االلكترونوووي
 البنــك بواســطة أي قنــاة تحويــل الكترونيــة بنكيــةبــين العميــل و  االلكترونيــة

ــــك  ذلــــك عــــن طريــــق ، ســــواء كــــانمؤمنــــة خدمــــة اإلنترنــــت )بمــــا فــــي ذل
قنــوات بالفــاكس، أو أو (، e-RF الخــدمات المصــرفية عبــر اإلنترنــت أو

  .البث البنكية المؤمنة األخرى

Event of Default means any of the events or 
circumstances listed in Clause 21. 

نصوص عني أي من األحداث أو الظروف المت :خاللحالة اإل
 21في الفقرة  عليها

Execution Date means the date this Agreement was 
signed, as set out in the Terms Schedule. 

يعني تاريخ توقيع هذا االتفاق، على النحو  :تاريخ التنفيذ
 .ملحق الشروط المنصوص عليه في

Extension Period means the period after which the 
Bank may consider a Receivable to be seriously overdue 
for payment and no longer an Approved Receivable, as 
specified in the Terms Schedule or such other period 
as selected by the Bank at the Bank’s discretion. 

أي  من  اعتباربعدها يجوز للبنك  التيفترة العني : تتمديد فترة ال
 ةمقبولال اتمستحقمن الولم يعد بعد  ،متأخر عن دفعهاالمستحقات 

، أو أية فترة أخرى حسبما يحددها كما هو محدد في ملحق الشروط
 البنك وفقاا الختياره.
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Facility Limit means the maximum value of Receivables 
in respect for which the Bank is prepared to provide 
funding (also being the maximum value of the 
Discounting Account that the Client may have 
outstanding at any time), as specified in the Terms 
Schedule. 

 أبدى يوالت الحد األقصى لقيمة المستحقات: يعنى التسهيلحد 
قيمة بأيضا تعرف )و  ،لتوفير التمويل الالزم استعدادهبشأنها البنك 

العميل مستحقة على  قد تكون والتيالحد األقصى لحساب الخصم 
 .محدد في ملحق الشروطكما هو في اي وقت(، 

Facility Confirmation Letter means the letter from the 
Bank to the Client offering, among other things, the 
Bank Services. 

من البنك  الخطاب الذى يصدريعني  :خ اب تعزيز منح التسهيل
 .خدمات البنكمن بينها مور لعرض عدد من األعميل لل

Finance Service means the Bank Service where it 
provides a Receivables Finance facility to the Client in 
accordance with the terms of this Agreement. 

خدمة البنك التي يقوم من خاللها بمنح تسهيل عني : تخدمة التمويل
 .االتفاقوفقاا لشروط هذا  عميللتمويل المستحقات لل

Finance Amount means the amount payable by the 
Bank to the Client in return for his obligation to pay 
any receivables or proceeds, paid to the Client by the 
Agreed Buyer of whatever kind, to the Bank   , being 
the Notified Value of the Receivable minus: 

 مقابلدفع من قبل البنك للعميل واجب الالمبلغ  : تعنىتمويلقيمة ال
قبل مسددة للعميل من -التزامه بسداد أي مستحقات أو عائدات 

القيمة التي تم هي  تكونو  ،من أي نوع كان للبنك-المقبولالمشترى 
 :خصوماا منهامبها بشأن المستحقات اإلخطار 

(A) the value of any credit note issued to the Buyer; ؛للمشتري صادر إشعار ائتمانقيمة أي  -أ 

(B)  the amount of any other deduction, discount or 
allowance taken or claimed by the Buyer; and 

آخر يحصل عليه أو بدل أو  وماتمبلغ أي خصم أو خص -ب
 ، و مشترييطالب به أي 

(C) the Client’s Liability. التزام العميل. -ج 

Finance Request means a request substantially in the 
form set out in Schedule (1) duly completed and signed 
by an authorised signatory of the Client and 
accompanied by copies of original Invoices sent to 
Agreed Buyers. 

 بالملحقالمبين  النموذجفي  المحررطلب ال : يعنىتمويلال لب 
 ، عميلالن عقع من قبل المفوض بالتوقيع ٌيو و حيث ٌيمأل  (1)
 المشترين إلى ةرسلالمالفواتير أصل ن م صور ضوئيةبه  يرفقو 
 .بولينمقال

Force Majeure means an event beyond the control of 
the affected party including, without limitation, strike, 
lock-out, labour dispute, act of God, war, riot, civil 
commotion, malicious damage, compliance with a law 
or governmental order, fire, flood, or storm provided 
that no act or event shall be a Force Majeure event in 
relation to an affected party unless it has taken all 
steps which it could  reasonably be expected to have 
taken to prevent such act or event, or the 
consequences of the same, from occurring. 

حدث خارج نطاق سيطرة الطرف المتضرر  تعني أي :قاهرةالقوة ال
نزاع ال إيقاف العمالة  وأاإلضراب  بما في ذلك دون حصر،

االضطرابات  أو الشغب أو الحرب ية أوالقدر أو األحداث   عماليال
 وامراالمتثال للقانون أو األ أو اإلضرار المتعمد أو المدنية
على أنه يشترط  ،العواصفأو نات الفيضا أو قيالحر  ية أوالحكوم

قوة قاهرة فيما يخص الطرف ي عتبر أي فعل أو حدث بمثابة  أال
اتخاذه من  كل ما هو متوقعذ ااتخهذا الطرف ب يقمالمتضرر ما لم 

 هذا الفعل أو الحدث أو اآلثار المترتبةوقوع لمنع  مالئمةخطوات 

  يه.عل

Foreign Currency Receivable means a Receivable which, 
according to the Contract of Sale, is payable in a 
currency other than the Nominated Currency 

طبقاا  -: تعني المستحق الذي يكون المستحقات بالعملة األجنبية
 .واجب الدفع بعملة مختلفة عن العملة المحددة - لعقد البيع

Funding Limit means the maximum amount, 
determined by the Bank from time to time, which may 
be owed by a particular Buyer in respect of Notified 

 حين ى التي يحددها البنك منو القص قيمةاليعنى   :مويلحد الت
 فيما يتعلق بالمستحقاتم عين  شتريم يدين بهاآلخر، والتي قد 
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Receivables, which are classifiable as Approved 
Receivables. 

 .مستحقات مقبولة باعتبارهاتصنيفها  يمكنوالتي  المخطر بشأنها،

Goods mean any goods which are the subject of a 
Contract of Sale. 

 .موضوع عقد بيع تكون بضائع ةعني أيت :عبضائال

Group Company means HSBC Bank Egypt S.A.E. and 
any other affiliated entity of the HSBC Group. 

ي كيان أ ش.م.م و س بي سي مصرإتش بنك إ: تعنى المجموعة
 .العالمية س بي سيإ تشإآخر تابع لمجموعة 

Invoice means any demand for payment raised by the 
Client in respect of Goods or Services provided to a 
Buyer under a Contract of Sale or Service Contract. 

أو  بضائعالعميل فيما يتعلق بالتقدم به عني أي طلب دفع : تفاتورة
أو عقد تقديم  بيع بموجب عقد المشتريالمقدمة إلى  الخدمات

 .خدمة

Invoice Amount means the gross amount payable by a 
Buyer under an Invoice. 

 المشتريدفعه جب أن يي ذيلمبلغ اإلجمالي العني ات :الفاتورةقيمة 
 .فاتورةبموجب 

  

Limit means the Facility Limit, a Funding Limit, and/or 
the Concentration Limit (as applicable). 

تركيز )حسب الو/أو حد  التمويل،حد  وأ التسهيل،د : يعنى حالحد
 الحال(. مقتضى

Material Adverse Change means any event or 
circumstance or act or omission which in the opinion 
of the Bank: 

أو فعل أو امتناع حدث أو ظرف  أي : يعنىتأثير جوهري معاكس
 :في رأي البنكي عد عن فعل 

(A) materially jeopardises or imperils (or may 
materially jeopardise or imperil) the rights conferred 
on the Bank under this Agreement; or 

حدث يقد ربما )أو فعلي د يهدتأو سبباا ي عرض البنك لخطر  (أ 
 االتفاق أوالممنوحة بموجب هذا  ه( لحقوقأو تهديد فعليخطر 

(B) results in a change in the business, assets, 
affairs, or affects the financial condition, of the Client 
which will, in the reasonable opinion of the Bank, 
adversely affect the ability of Client to perform its 
obligations under this Agreement. 

 أو األصول وأاألعمال التجارية في غيير ت هينتج عنسبباا  (ب 
ذلك ن يكو  بحيثعميل للالمالي  ، أو يؤثر على الوضعالعمل شؤون

على  على قدرة العميل اا يسلب اا ر يثأتله  -المعقول للبنكرأي ال قفو -
 .الوفاء بالتزاماته بموجب هذا االتفاق

Maximum Tenor means the longest Tenor that the 
Client may offer to the Agreed Buyers and continue to 
Notify the Bank of Receivables, as specified in the 
Terms Schedule. 

 للمشترينلعميل مهلة يمنحها اأطول : يعني للمهلةالحد األقصى 
كما هو محدد  البنك بالمستحقات، خاللها إخطارواصل يو  المقبولين

 .في ملحق الشروط

Minimum Annual Service Charge means the minimum 
total amount of Service Charge, as specified in the 
Terms Schedule, payable in any period of twelve 
months from the first day of the month following the 
Commencement Date. 

الحد األدنى من المبلغ : يعني الخدمة لعمولةالحد األدنى السنوي 
الذي يستوجب ملحق الشروط، و  المحدد فيو  ةالخدم عمولةل يالكل
اليوم األول من الشهر  منتبدأ  عشر شهراا  أثنىفترة  خاللفي  هدفع

 .التالي لتاريخ البدء

Nominated Currency means the currency specified 
opposite “Nominated Currency” in the Terms Schedule. 

حددة مال العملة“الوارد بيانها قرين بند العملة : تعني المحددةالعملة 
 ." في ملحق الشروط
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Notified Value means the Invoice Amount in respect of 

each Receivable as set out in a Finance Request. 
كل بالمتعلق قيمة مبلغ الفاتورة : تعني القيمة الٌمخ ر بشأنها

 .التمويل على النحو المبين في طلبوذلك  استحقاق،

Obligations means (unless the context otherwise 
requires) the corresponding payment obligations of a 
Client with respect to a Receivable. 

لتزامات الدفع اعني )ما لم يقتض السياق خالف ذلك( ت :االلتزامات
 .مستحقبأي فيما يتعلق  العميلعلى 

Payment means payment by the Bank to the Client on 
the account of the financed amount of Receivables by 
crediting the Current Account. 

حساب  تحتمن قبل البنك للعميل مسددة  ةدفعأي : تعني ةدفعال
 .لحساب الجاريوالتي تضاف ل المستحقات تمويلمبلغ 

Receivables or Receivable means the amount of any 
Invoice for Goods or Services sold or otherwise under 
or in connection with a Contract of Sale or Service 
Contract, or (as the context requires) the right to 
receive such payment and all Associated Rights. 

عني قيمة أي فاتورة بضائع مباعة أو ت: المستحق أو المستحقات
أو فيما يتعلق بعقد بيع أو عقد قيمة تأدية خدمات مؤداه وفقاا 

، أو )حسبما يقتضي السياق( الحق في تلقي المدفوعات خدمة
 .بها المرتبطةوالحقوق 

Recourse means the Bank’s right, by written notice, to 
require the Client immediately to repay any (unpaid) 
outstanding Receivables. 

بموجب إخطار  -مطالبة العميل فوراا  فيلبنك : يعنى حق االرجوع
 بسداد أية مبالغ )غير مسددة( متبقية من المستحقات. -كتابي

Related Parties means any director, shareholder, 
partner or employee of the Client or any partnership, 
incorporated company or other form of business 
association (a) in which the Client, or any of the 
Client’s directors, shareholders, partners or employees 
has a material interest or (b) which has a material 
interest in the Client. 

أو عامل   شريك: يعني أي مدير أو مساهم أو  راف المرتب ةاأل
، أو شركة مدرجة أو أي شكل آخر من شراكة يأو أ ،طرف العميل

 ه أويللعميل أو ألي من مدير يكون  التيمؤسسات األعمال )أ( 

 أو ،المساهمين فيه أو شركائه أو العاملين لديه مصلحة مادية فيها
 العميل. لدىمصلحة مادية التي يكون لها )ب( 

Relevant Period means the interest period used to 
calculate interest, as specified in the Terms Schedule. 

حساب غرض ل ةائد المستخدمععني فترة الت :ذات الصلةالفترة 
 .كما هو محدد في ملحق الشروط العائد،

Payments means a payment made by or on behalf of 
the Client in full or part settlement of Receivables. 

 هعن وبنممن يأو   العميل ت سدد من ةدفعي أ تعنى :التسديدات
 .كلياا أو جزئياا  المستحقاتلتسوية 

Retention means that part of the balance of the 
Specified Bank Account less the balance of the 
Discounting Account any time in credit that the Client 
may not withdraw, being equivalent to the total of: 

رصيد الحساب البنكي جزء من ذلك اليعني : الرصيد  المحتجز
 حين منأي في رصيد حساب الخصم المحدد و الذي ي خصما منه 

 عادالا م كونوي هسحبرصيد الدائن به، وهو جزء ال يجوز للعميل 
 مجموع ما يلي :ل

(A) the value of all Receivables that are not 
Approved Receivables; 

 ؛مقبولة  تعد مستحقاتالتي الجميع المستحقات قيمة  (أ 

(B) the value of the balance of Approved 
Receivables after applying the Agreed Percentage of the 
Approved Receivables and before that balance has been 
paid; 

طبيق النسبة المئوية بعد ت قبولةالمرصيد المستحقات قيمة  (ب 
 ؛رصيدالذلك فع دقبل ذلك ة و قبولالمللمستحقات  المتفق عليها

(C) any amount in excess of the Concentration 
Limit or Default Funding Limit, whichever is the lower; 

أو حد التمويل االفتراضي،  تركيزالزائدة عن حد  قيمهأي  (ج 
 أيهما أقل؛
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(D) any amount in excess of the Facility limit;  ؛التسهيلأي مبلغ يزيد عن حد  (د 

(E) the value of all claims from or defences by 
Buyers which have arisen or may arise against the 
Client or the Bank; 

أو التي  المشترينمن قبل الصادرة قيمة جميع المطالبات  (ه 
 لعميل أو البنك؛نشأت أو قد تنشأ ضد ا

(F) the Client’s Liability (to the extent that it has 
not already been debited to the Discounting Account); 
and 

االلتزام من لم يكن قد تم بالفعل خصم  إذاالعميل )التزام   (و 
 حساب الخصم(، و

 (G) the amount of those Receivables notified by the 
Client to the Bank that are not Approved Receivables. 

التي الٌمخطر عنها للبنك بمعرفة العميل و  المستحقاتقيمة  (ز 
 ة.قبولم تعد مستحقاتال 

Review Charge means a fee for the service of 
periodically reviewing the facility, which is payable at 
each anniversary as of the Execution Date of this 
Agreement. 

ة للتسهيل دوريال عةراج: هي عمولة عن خدمة المعمولة المراجعة
 .السداد سنوياا من تاريخ نفاذ هذا االتفاق والتي تستوجب

 

Sales Ledger Account means the account maintained by 
the Bank for each client to record, among other things, 
the value of Receivables notified to the Bank by way of 
Finance Requests and the payments of the Buyers to 
the Client. 

يحتفظ به البنك لكل  ذىيعني الحساب ال: الدفتري البيع حساب
قيمة المستحقات المخطر بشأنها  هامن بين البيانات و عميل لتسجيل

 .للعميل المشترينما يسدده و  بات التمويلللبنك عن طريق طل

Service means any service which is the subject of a 
Contract of Receivables Finance. 

 .تمويل مستحقاتموضوع عقد تمثل عني أي خدمة ت :خدمةال

Service Charge has the meaning given to it in Clause 
16.1(1). 

 1-16 في الفقرةد بها المعنى الوارد بشأنها : يقصعمولة الخدمة
(1). 

Service Charge Percentage means the percentage of the 
face value of each Notified Receivables corresponding 
to the Finance Amount payable by the Bank to the 
Client for such Receivables (being the percentage 
stated in the Terms Schedule). 

النسبة المئوية من القيمة : تعنى لعمولة الخدمةالنسبة المئوية 
قيمة التمويل مقابل في  مستحقات مخطر بشأنها يةألساسية األ

 قالمدفوع من البنك للعميل عن هذه المستحقات )وهى النسبة المتف
 .عليها بملحق الشروط(

Specified Bank Account means the account which the 
Client requires withdrawals from the Current Account 
to be transferred to, as specified in the Terms 
Schedule. 

العميل حساب الذي يطلب اليعني  :الحساب المصرفي المحدد
كما هو محدد في  إليه،من الحساب الجاري مسحوبات تحويل 

 .ملحق الشروط

  

Tenor means that part of the Client's terms of trade 
within the Contract of Sale for Goods or Services that 
describes the period within which payment is due to be 
made. 

ضمن والوارد  يةالعميل التجار الخاص بشروط جزء العني ت :المهلة
صف الفترة التي يي ذالو مات الخدتقديم أو  بضائعلاعقد بيع 

 .ٌيستحق الدفع خاللها

Terms Schedule means the schedule of terms relating 

to this Agreement set out in Schedule 3, as amended 
from time to time. 

المبينة و  االتفاقالمتعلقة بهذا  يعني ملحق الشروط :ملحق الشرو 
 آلخر. حينمن عليه من تعديل  و ما يجري، (3) ملحقفي ال

Value Date means the date on which transactions are 
recorded in the Accounts, in accordance with the 

يتم تسجيل المعامالت فيه يعني التاريخ الذي : اقحقستاالتاريخ 
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provisions of Clause 17.3(2).  (2) 3-17وفقا ألحكام الفقرة  الحسابات،في. 

Working Day means a day when the Bank is open for 
business in the ARE. 

في  للعمل يعني اليوم الذي يكون فيه البنك مفتوحاا  :عملاليوم 
 .ع .م.ج

Sanctioned Country means a country or territory 
which is subject to: 

(A) general trade, economic or financial 
sanctions embargoes imposed, 
administered or enforced by the US 
government and administered by 
OFAC (ii) the United Nations 
Security Council (the council and 
not its individual members) (iii) the 
European Union (the union and not 
its individual members) or (iv) Her 
Majesty’s Treasury of the United 
Kingdom; or 

(B) general economic or financial 
sanctions embargoes imposed by 
the US government and 
administered by the US State 
Department, the US Department of 
Commerce Bureau of Industry and 
Security. 

Sanctions means: 

(A) economic or financial or trade 
sanctions embargoes imposed, 
administered or enforced from time 
to time by the US government and 
administered by OFAC (ii) the 
United Nations Security Council (iii) 
the European Union or (iv) Her 
Majesty’s Treasury of the United 
Kingdom; and 

(B) economic or financial sanctions 
imposed, administered or enforced 
from time to time by the US State 
Department, the US Department of 
Commerce or the UIS Department 
of Treasury. 

Sanction List means any of the lists of 
specifically designated nationals or 
designated persons or entities (or 
equivalent) held by (a) the US 
government and administered by OFAC, 
the US State Department, the US 
Department of Commerce or the US 
Department of the Treasury (b) the United 
Nations Security Council (c) the European 

 يعني دولة أو منطقة خاضعة لما يلي:دولة خاضعة لعقوبات: 

 

 

عقوبات تجارية عامة أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو  - أ

حظر تفرضه عليها أو تطبقه أو توقعه حكومة الواليات 

مكتب الرقابة على األصول  –المتحدة األمريكية 

مجلس األمن التابع لألمم  -2؛ أو(OFAC)األجنبية 

مجلس ذاته وليس أي من الدول األعضاء المتحدة )ال

االتحاد األوربي )االتحاد ذاته  -3بشكل فردي(؛ أو 

 -4وليس أي من الدول األعضاء بشكل فردي(؛ أو 

 الخزانة الملكية في المملكة المتحدة؛ أو

 

 

 

عقوبات اقتصادية أو مالية عامة أو حظر تفرضه    - ب

قه وزارة عليها حكومة الواليات المتحدة األمريكية وتطب

الخارجية األمريكية ومكتب الصناعة واألمن التابع 

 لوزارة التجارة األمريكية.

 

 

 

 تعني:  العقوبات

 

عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر تفرضه   - أ

أو تطبقه أو توقعه حكومة الواليات المتحدة من وقت 

ألخر ويطبقه مكتب الرقابة على األصول األجنبية؛ أو 

االتحاد  -3األمن التابع لألمم المتحدة؛ أو مجلس  -2

 الخزانة الملكية في المملكة المتحدة؛ و -4األوربي؛ أو 

 

 

 

عقوبات اقتصادية أو مالية أو حظر تفرضه أو تطبقه أو   - ب

توقعه وزارة الخارجية األمريكية من وقت ألخر أو 

 وزارة التجارة األمريكية أو وزارة الخزانة األمريكية.

 

 

 

تعني أي من القوائم التي تتضمن بالتحديد بعض العقوبات: قائمة 

المواطنون أو األفراد أو الجهات )أو ما يعادلها( والتي تحتفظ بها 

حكومة الواليات المتحدة األمريكية ويطبقها مكتب الرقابة على  -أ

األصول األجنبية أو وزارة الخارجية األمريكية أو وزارة التجارة 

مجلس األمن التابع  -الخزانة األمريكية؛ ب األمريكية أو وزارة

الخزانة الملكية في  -االتحاد األوربي؛ أو ث -لألمم المتحدة؛ ت

المملكة المتحدة؛ حسبما يتم تعديل كل منها أو اإلضافة إليها أو 

 احاللها من وقت ألخر.
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Union or (d) Her Majesty’s Treasury of the 
United Kingdom, each as amended, 
supplemented or substituted from time to 
time. 

 
Trade Credit Insurance means 
insurance that the Client has obtained 
covering the repayment of trade credit. 

Trade Credit Insurance Claim means an 
insurance claim made pursuant to the 
Trade Credit Insurance Policy. 

Trade Credit Insurance Policy means 
the policy document evidencing the terms 
on which the Trade Credit Insurance is 
provided. 

Trade Credit Insurer means the entity 
providing the Trade Credit Insurance to the 
Client. 

 

 

 

 

يعني التأمين الذي حصل عليه العميل : القرض التجاريتأمين 

 مة سداد القرض التجاري.والذي يغطي قي

 

تعني أي مطالبة تأمينية يتم القيام  مطالبة تأمين القرض التجاري:

 بها بموجب وثيقة تأمين القرض التجاري.

 

 

تعني مستند الوثيقة الذي يثبت  وثيقة تأمين القرض التجاري:

 الشروط التي تم منح وثيقة تأمين القرض التجاري بموجبها. 

 

 

ة التي تقدم تأمين الجه تعنيلتجاري: شركة تأمين القرض ا

 القرض التجاري للعميل. 

 

 

[2] Interpretation [2التفسير ] 

2-1 Unless a contrary indication appears, any 
reference in this Agreement to: 

أي إشارة في هذا االتفاق ف، يقتضى السياق خالف ذلكما لم  2-1
 : لــ

(C) a time of day is a reference to ARE time;  ؛ع.م.جاليومي، هي إشارة لتوقيت ت يوقالت (أ 

(D) words importing the singular shall include the 
plural and vice versa; 

تشمل الجمع والعكس  صيغة المفرد فيالواردة الكلمات  (ب 
 بالعكس؛

(E) law includes any (i) rules of law, decree, statute, 
by-law, regulation or rule (ii) any code of practice, 
consent, license, requirement, guideline, notification, 
circular, norm, permit, order, decision or judgment 
(whether being self-executory or not); 

تشريعات،  قرارات، قانونية،( قواعد iأي )يشمل لقانون ا (ج 
(ii أي مدونة لقواعد )،شرط،  ،ترخيص، موافقة ممارسة العمل

، أمر، تصريح، عرف، نشرة دورية، إخطار، سياسة عامة بالعمل
 (؛أم ال بالنفاذسواء كان مشموالا قرار أو حكم )

(F) any document or agreement is a reference to 
the same as may have been, or may from time to time 
be, amended, restated, extended, replaced, innovated or 
supplemented; and 

ذلك المستند كما تم إشارة إلى هي أو اتفاق  مستندأي  (د 
، إعادة تعديالت منمن وقت آلخر  جد عليهقد يما ، أو صياغته
تجديد لبيانه أو إضافة ، أو لبنوده استبدال، تمديد ألجله، صياغة

 ، ومالحق له

(G) a person shall be construed as a reference to an 
individual, firm, company, corporation, unincorporated 
body of persons or any government entity and shall 
include such person’s successors in title, permitted 
assigns and permitted transferees. 

، مكتبى فرد، إشارة إل افسر على أنهتٌ ألي شخص اإلشارة  (ه 
حكومي،  كيانشركة، مؤسسة، هيئة فردية ألشخاص أو أي 

ومن ٌيصرح باإلحالة و ، ملكيةوتتضمن خلفاء هذا الشخص في ال
 .التنازل لهم من قبله
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2-2 Clause and Schedule headings are for ease of 
reference only. 

 فقط. لسهوله االستدالل مالحقالالبنود و عناوين ٌوضعت  2-2

[3] Commencement Date [3 ]بدءال تاريخ 

This Agreement has been executed on the Execution 
Date but the Bank Services shall not become available 
until the Commencement Date. 

بنك لن خدمات ال ، على أنتنفيذتاريخ ال فيهذا االتفاق  تحريرتم 
 تاريخ البدء. تكون متاحة إال بحلول

[4] Termination Date  [4 ]االتفاق تاريخ إنهاء  

This Agreement shall continue until any of the Bank or 
Client terminates by giving to the other party not less 
than three months prior written notice before 
Termination Date.  

أو  لبنكاأي من من قبل  ئهارياا لحين إنهساهذا االتفاق يظل 
من الطرف الراغب في مسبق  كتابيوذلك بتوجيه إخطار  العميل

شهر قبل تاريخ أ ثالثال تقل عن  بمهلة طرف اآلخرللاإلنهاء 
 .اإلنهاء

[5] Services [5 ]الخدمة 

The Client may utilise, and the Bank agrees to provide, 
the Bank Services. 

يجوز أن يستخدم العميل الخدمات البنكية ويوافق البنك على 
 تقديمها. 

[6] Offer and Acceptance [6 ]اإليجاب والقبول 

6-1 The Client shall offer all Receivables in respect 
of Agreed Buyers to the Bank and the Bank may, in its 
sole discretion, finance those Receivables for the 
Finance Amount in accordance with the provisions of 
this Agreement. 

 المشترينبـيعرض العميل على البنك كافة المستحقات المتعلقة  6-1
المقبولين، و يجوز للبنك وفق مطلق إرادته تمويل تلك المستحقات 

 .االتفاقبقيمة التمويل طبقاا ألحكام هذا 

6-2 The Bank shall acknowledge acceptance of such 
offer by crediting the Finance Amount to the Current 
Account pursuant to clause 8.1. 

يقر البنك بقبوله للعرض بإضافة قيمة التمويل للحساب  6-2
 .1-8للعميل وفقاا لنص المادة  الجاري

[7] Payment [7  ]ا السداد 

7.1 The Client shall pay to the Bank all   Receivables 
and proceeds paid to him by the Agreed Buyers or 
Service Recipients pursuant to Clause 6 and in 
accordance with a Finance Request. 

بأن يؤدي للبنك كافة المستحقات والعائدات   العميليلتزم  7-1
 6وفقاا للمادة  ينلقي الخدمة المقبولالتي تدفع له من المشترين أو مت

 وطبقاا لطلب التمويل.

  

  

  

  

  

7-1-2 the Client shall deliver to the Bank:  7-1-2 :وسيقوم العميل بتسليم البنك 
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The original copy, if available to the Client, of each 
Invoiceto the Bank promptly after each such 
Invoicehas been delivered to an Agreed Buyer and 
original stamped by the latter in acknowledgement 
of receiving a copy. If an original copy is not 
available to the Client, then the Client shall use 
photographic copy stamped receipt by the Agreed 
Buyer;   

فــوراا عقــب تســليم ، إذا كــان متاحــاا  كــل فــاتورة للبنــك صــلأ  (1
اســتالم المقبــول ومختومــة مــن األخيــر بمــا يفيــد  للمشووتريكــل فــاتورة 
إذا كـان أصـل الفـاتورة غيـر متـاح للعميـل، فيجـب تقـديم  .صورة منها

 و صورة ضوئية مختومة من المشتري المقبول بما يفيد االستالم،

  

  

  

[8] Payments, Withdrawals and Availability [8 ]المدفوعات والمسحوبات والحدود المتاحة 

8-1 The Bank shall pay the Finance Amount for each 
Receivable by crediting to the Current Account an 
amount equal to the Notified Value of the Receivable. 

إضافة  عن طريقألي مستحق  قيمة التمويليقوم البنك بدفع  8-1
 لمستحق.المخطر بشأنها لقيمة المبلغ  بالحساب الجاري يعادل 

8-2-a The Client may withdraw from the Current 
Account, up to the limit of the Availability: 

يجوز للعميل أن يسحب من الحساب الجاري وفيما ال  أ -8-2
 يتجاوز الحد المتاح:

1) amounts towards payment of the Finance 
Amount of the relevant Receivables; and 

مبالغ تحت حساب سداد قيمة تمويل المستحقات ذات  (1
 الصلة؛ 

2) the balance of the Finance Amount on the 
earlier of Remittance of Receivables by the Client to 
the Bank  within the value of the limits of such 
Remittance; 

تحويل المستحقات من العميل  رصيد قيمة التمويل بمجرد  (2
 حدود قيمة التحويل؛ فيوذلك للبنك 

8-2-b where the Client has obtained Trade Credit 

Insurance, payment of a Trade Credit Insurance 
Claim to the Bank up to the value of such 
payment. 

عندما يكون العميل قد حصل على تأمين قرض ب -8-2

تجاري أو عند سداد مطالبة تأمينية من تأمين القرض التجاري 

 إلى البنك تصل لقيمة تلك الدفعة.

8-3  Remittances and Trade Credit Insurance 

payments referred to in Clause 9.2(B) above 
shall be credited to the Discounting Account. 

تضاف التحويالت ومدفوعات تأمين القرض التجاري   8-3

 )ب( عاليه لحساب الخصم. 2-8المشار إليها في الفقرة 

8-4 Withdrawals from the Current Account shall be 
made by transfer to the Specific Bank Account and will 
be evidenced by way of a debit to both the Discounting 
Account and the Current Account. 

بموجب تحويل  يمن الحساب الجار  اتبو سحمجرى الت 8-4
 الخصم على كالا  بطريق إثباتها يتم بحيث  ،المحدد البنكيللحساب 

 .يمن حساب الخصم والحساب الجار 

8-5 The Client may instruct the Bank to make a 
withdrawal for Availability as it arises or on any other 
frequency acceptable to the Bank. At the Bank’s 
discretion, the Bank may accept such instructions 
electronically via the bank's secure electronic channels, 
in writing or in such other form as the Bank may 
choose. 

سحب على إجراء بالعميل تعليمات للبنك  يأن يعطيجوز  8-5
 مقبول للبنك. يكون آخر شكلأي بأو  عند الطلب الحدود المتاحة

مطلق تقدير البنك، يحق للبنك قبول تلك التعليمات إلكترونياا ل اا وفقو 
 شكل آخر يختاره البنك. يأ فيأو كتابة أو 
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[9] Restrictions on Withdrawals of Availability [9 ] الحدود المتاحةالقيود على السحب من 

10-1 Where there is a negative Availability 9-1  سلبياالرصيد بالحدود المتاحة رصيداا كون يعندما 

1) the Client may not make any withdrawals from 
the Current Account; 

 الجاريسحوبات من حسابه مال يجوز للعميل إجراء ف (1

2) the Client will pay the Bank immediately on 
demand to the extent required to restore positive 
Availability; and 

مبلغ قد يكون  أيفع العميل للبنك فوراا عند الطلب ويد (2
 مطلوباا إلعادة رصيده بالحدود المتاحة رصيداا موجباا 

3) the Bank may debit the Specified Bank Account 
or any other account the Client holds with the Bank to 
restore positive Availability. 

حساب  أيويجوز للبنك الخصم على الحساب المحدد أو  (3
آخر يحتفظ به العميل طرف البنك إلعادة رصيده في الحدود 

 المتاحة رصيداا موجباا.

9.2 The Bank shall not be obliged to make a Payment: 9-2 : لن يكون البنك ملزماا بالدفع 

1) in respect of any Receivable which is not an 
Approved Receivable; or 

 بالنسبة ألى استحقاق ال ٌيعتبر استحقاق مقبول؛ أو (1

2) where Availability would be negative following 
the making of such Payment,     

The Bank shall be entitled immediately to recover from 
the Client any such Payment made pursuant to 
paragraph (1) or (2). 

عملية دفع  أيعندما يكون الرصيد بالحدود المتاحة عقب  (2
 رصيداا سلبياا؛

فوراا من العميل قيمة أي  ويكون للبنك الحق في أن يسترد 
 .2( أو )1ن )مدفوعات سددت طبقاا للفقرتي

9.3 Following an Event of Default (or the Bank’s 
reasonable belief that such an event may take place) and 
a service of notice by the Bank to terminate this 
Agreement, the Client may not make any further 
withdrawals from the Current Account. 

 اعتقاداا حالة إخالل )أو عندما يعتقد البنك  أيعقب وقوع  9-3
الوقوع(، وأرسل البنك من  محتملمعقوالا بأن هناك ثمة إخالل 

، فال يحق للعميل إجراء أي االتفاقجانبه إخطاراا يفيد إنهاء 
 .الجاريمسحوبات من الحساب 

9.4 The Client’s right to make withdrawals from the 
Current Account shall be treated as ceasing 
immediately upon issuance of any order of court 
attaching funds payable by the Bank to the Client. 
Furthermore, the Client may not make a withdrawal 
from the Current Account whilst insolvency 
proceedings are pending against the Client. 

 الجاريإجراء مسحوبات من الحساب  فييزول حق العميل  9-4
أمر قضائي بالحجز على األموال المدفوعة  أيعند صدور  مباشرة

من البنك للعميل، باإلضافة إلى ذلك فال يمكن للعميل إجراء سحب 
 ضده. إفالسحالة سريان إجراءات  في الجاريمن الحساب 

[10] Funding Limits [10حدود التموي ]ل 

10.1 At the Bank’s discretion, the Bank may establish a 
Funding Limit for any Buyer for whom the Client 
requests such a limit and shall give the Client notice of 
the Funding Limit imposed in respect of that Buyer. It 
shall apply only to the Buyer named by the Bank in 
that notice. 

وفقاا لمطلق تقدير البنك، يجوز للبنك وضع حد تمويل ألى   10-1
ممن طلب لهم العميل حد تمويل و أن يرسل للعميل  المشترينمن 

المذكور، على أن يطبق ذلك  لمشتريه إخطاراا بحد التمويل المقرر
 من جانب البنك بذلك اإلخطار. اسمهالمحدد  لمشتريلفقط 

10.2 If at any time a Client owes an amount to the 
Bank which is more than the Bank’s specified Funding 
Limit for any of the Agreed Buyers, then the 
Receivables shall be payable by that Client for the 
repayment of the finance granted to said Client for the 

أكثر بمبلغ   للبنكوقت  أيمدينا خالل  العميلإذا كان  10-2
فتكون ، ألحد المشترين المقبولين  من حد التمويل المقرر لهذا

العميل لسداد التمويل الممنوح له المستحقات واجبة الدفع من 
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purpose of financing his contract with that Buyer   to 
be treated as Approved Receivables shall be those first 
due for payment up to the amount of the Funding 
Limit. 

هي  -وتعتبر مستحقات مقبولة -لتمويل عقده مع هذا المشتري 
 .أوالا  د التمويلح استيفاء قيمةحتى مستحقة المبالغ ال

10.3 Upon the termination of this Agreement, all 
Funding Limits shall automatically be reduced to zero. 

، تنخفض كافة حدود التمويل تلقائياا االتفاقإنهاء هذا  فور 10-3
 إلى حد الصفر.

10.4 At the Bank's discretion, the Bank may apply a 
Default Funding Limit at any time without stating any 
reasons during the period of this Agreement. 

يجوز للبنك تطبيق حد تمويل  ،البنكمطلق تقدير  وفق 10-4
 .في أي وقت ودون إبداء أسباب خالل مدة هذا االتفاق افتراضي

10.5 Save where failure to do so might result 
in a breach of the Bank’s formal sanctions or 
anti-money laundering or compliance policy, 
a Funding Limit or Default Funding Limit may 
not be imposed in respect of Receivables 
which have already been purchased by the 
Bank. 

 

في القيام بذلك قد باستثناء في حالة أن يكون االخفاق  10-5

يؤدي إلى خرق العقوبات الرسمية للبنك أو سياسة مكافحة 

غسيل األموال أو االلتزام الخاصة بالبنك؛ يجوز عدم فرض 

حد تمويل أو حد تمويل افتراضي فيما يتعلق بالمستحقات التي 

 قام البنك بشرائها بالفعل.

[11] Finance Amount of Receivables in Foreign Currency  [11]  التمويل للمستحقات بالعملة األجنبية قيمة 

11-1 The finance amount of a Foreign Currency 
Receivable shall be calculated in the Nominated 
Currency or such other currency as the Bank may 
agree with the client. 

عملة األجنبية بالعملة يتم احتساب حد التمويل للمستحق بال 11-1
 المحددة، أو أي عملة أخرى ي تفق عليها بين البنك والعميل.

11-2 If the Bank agrees that the finance amount of any 
Receivable is to be calculated in any currency other 
than the Nominated Currency, then; 

التمويل ألي مستحق بأي إذا وافق البنك على احتساب حد  11-2
 عملة خالف العملة المحددة، فيجب مراعاة اآلتي: 

a) the finance amount shall be provisionally calculated 
at the rate of exchange quoted to the Bank (or, at the 
Bank's discretion, at the rate of exchange quoted to the 
client by its bankers) at the time of notification; 

يحتسب حد التمويل مؤقتاا وفقاا لسعر الصرف السائد لدي البنك أ( 
)أو سعر الصرف الم عطى للعميل من بنوك أخرى، إذا ما وافق 

 البنك على ذلك( في وقت اإلخطار؛ 

b) the finance amount shall be finally calculated at the 
rate of exchange quoted to the bank on the due date  

ب( يحتسب حد التمويل نهائيا وفقاا لسعر الصرف السائد لدي البنك 
 في تاريخ االستحقاق 

c) any gains or losses resulting from fluctuation in 
exchange rates will be for the client's account. 

سعار الصرف يجب أن ج( أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تقلب أ
 العميل.  اتحسابأي من يتم خصمها من 

[12] Collection of Receivables and Sales Ledger 
Management 

دارة دفتر المبيعات12]  [ تحصيل المستحقات وا 

 12-1 The Bank shall have the sole right to collect and 
confirm payment of any Receivable Financed by the 
Bank in whatever way the Bank chooses. The Bank may 
start, carry on and defend proceedings but nothing 
shall oblige the Bank to take any such proceedings. The 
Bank may negotiate a settlement, in the Bank’s or the 
Client’s name, relating to any Receivable and the Client 
will accept any reduction in or extinction of the 
Finance Amount, which may result from this or from 
any decision by the Bank to treat any Receivable as 

تحصيل وتعزيز المدفوعات  فييكون للبنك الحق الحصري  12-1
طريقة يختارها  بأيو استحقاق ٌممول من جانب البنك  بأيالخاصة 
الستيفاء حقه التنفيذ واتخاذ إجراءات  فيالبدء ويجوز للبنك البنك. 

يجوز للبنك التفاوض كما . دونما إلزام عليه بذلك في هذا الشأن
بأي  قلعالعميل، فيما يت اسم نك أوالب اسم بذلك،تس بشأن أي
مبلغ التمويل قد الغاء لأي تخفيض أو وعلى العميل قبول  استحقاق،

من قبل البنك يصدر أي قرار واقع أو من اإلجراء عن هذا ينتج 
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uncollectible from the Buyer. 

 

على اعتباره مبلغ استحقاق غير قابل  استحقاقأي بشأن  تعامللبا
 .المشتريللتحصيل من 

  

  - أ 

 12-2  Where the Client has selected the Bank’s Credit 
Management Service, the Bank will manage the Client’s 
Sales Ledger Accounts in respect of Notified 
Receivables and provide the Client with information 
thereon. Wherever possible, Receivables will be 
collected in a manner discussed between the Client and 
the Bank but the Bank shall always have an overriding 
right, to collect Receivables in the manner considered 
by the Bank as most appropriate. 

 

 بالبنك،االئتمان في حالة اختيار العميل خدمة إدارة   12-2 
يتولى البنك إدارة حساب دفتر المبيعات فيما يتعلق بالمستحقات 
المخطر بشأنها ويقوم البنك بموافاة العميل بالمعلومات المتعلقة 

ويجب أن يتم التحصيل بقدر اإلمكان بطريقة يتم مناقشتها بذلك. 
يكون للبنك الحق دائماا في تحصيل  ، على أن بين العميل والبنك

  بالطريقة التي يراها مالئمة. المستحقات

 

[13] Delivery of Records and Receipt of Instructions 

 

 التعليمات واستالمتسليم الدفاتر [ 13]

13-1  Following the Bank’s request, the Client will 
immediately deliver to the Bank such of the Client’s 
ledgers, books of account, computer data, electronic 
records and documents recording or evidencing the 
Receivables as the Bank may specify. 

 أيٌيسلم العميل فوراا للبنك  البنك،طلب من  بناءا على 13-1
إلكترونية أو ، سجالت آليدفاتر حسابات، بيانات حاسب  دفاتر،

مستندات مسجل أو ٌمثبت بها المستحقات، وذلك وفقاا لما يحدده 
 البنك.

13-2 Other than through grave negligence or fraud of 
any of the Bank’s officers, the Bank will incur no 
responsibility or liability (including liability for 
consequential loss) in respect of or arising from the 
use of Electronic Transmission including, but not 
limited to, any consequences of: 

من  االحتيالأو  الجسيم بخالف ما قد يقع بطريق اإلهمال  13-2
مسئولية أو تبعة  أيالبنك، لن يتحمل البنك  مسئوليمن  أيجانب 

والمتعلقة أو الناشئة التبعية عن الخسارة(  ) بما في ذلك المسئولية
على سبيل ذلك  فيبما  اإللكترونيوسائل اإلرسال   استخدامعن 

 أية عواقب لـ: المثال ال الحصر

13-2-1 transmission of incorrect information or data; 13-2-1  أو صحيحة،معلومات أو بيانات غير  أيإرسال 

13-2-2 the Bank’s failure to receive instructions, 
information or data from the Client; or 

استالم تعليمات أو معلومات أو بيانات  فيإخفاق البنك  13-2-2
 من العميل، أو

13-2-3  the Bank’s internet web site or any software 
supplied by the Bank or a third party failing to meet its 
intended purpose. 

على اإلنترنت أو أي  اإللكترونيإخفاق موقع البنك  13-2-3
 تلبية الغرض المنشود منها. فيمن الغير  أيبرامج يوفرها البنك أو 

13-3 The Client undertakes to keep the Bank 
indemnified against all expenses, claims, actions, 
proceedings, demand, damages, costs and expenses 
incurred howsoever arising out of or in connection 
with the use of Electronic Transmission. 

يتعهد العميل بتعويض البنك عن كل ما قد يتحمله من   13-3
جراءات وتعويضات وتكاليف  نفقات ومطالبات ودعاوى وا 

اإلرسال  باستخدام ومصروفات أياا كانت، والتي قد تنشأ أو تتعلق
 .اإللكتروني

13-4  The Bank may rely upon and act upon any notice, 
notification, instruction or any other communication 
received by use of Electronic Transmission including, 
but not limited to: 

ي إخطار أو والتصرف بناء على أ االعتماديجوز للبنك   13-4
أخرى يتلقاها خالل  اتصالإشعار أو تعليمات أو أية وسائل 

ال  سبيل المثالبما يشمل على  اإللكترونيوسائل اإلرسال  استخدام
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 الحصر:

1) subject to Clause 19.3(c), notification of 
Receivables, pursuant to a Finance Request (Schedule 1) 
delivered in accordance with this Agreement; 

(، اإلخطار عن المستحقات بناءا على ج)3-19وفقاا للمادة  (1
 ;ألحكام هذا االتفاق اا ٌمسلم وفق (1)الملحق  طلب تمويل

2) withdrawals from the Current Account and 
transfers to the specified Bank Account, pursuant to 
Clause 8; 

والتحويالت للحساب  اريالجالمسحوبات من الحساب  (2
 ; 8المحدد وفق المادة  البنكي

3) requests for the Bank to agree an additional 
Agreed Buyer, pursuant to the definition of Agreed 
Buyer; and 

مقبول آخر  مشتريالطلبات المقدمة للبنك للموافقة على  (3
 و ;المقبول المشتريوفقاا لتعريف 

4) debit of a bank account for the purpose of 
repayment of negative Availability or Recourse, 
pursuant to Clause 9.1, 

الخصم من حساب بنكي بغرض السداد استفاءاا لحدود  (4
وفقاا  على العميل لرجوعاستناداا لحق البنك في  امتاحة سلبية أو 

 ; 1-09للمادة 

but specifically excluding: أال يشمل ذلك على وجه الخصوص: على 

a) changes in authorised signatories;  الموقعين المعتمدين؛ فيالتغييرات  (أ 

b) changes to the Specified Bank Account; or  المحدد؛ أو البنكيالتغييرات في الحساب  (ب 

c) termination of the Agreement and transfer of 
any balance by any means. 

 وتحويل أي رصيد بأي وسيلة كانت. االتفاقء إنها (ج 

13-5 The Bank may provide by use of Electronic 
Transmission any report, communication, confirmation, 
data or instruction including, but not limited to: 

تقديم أي  -مستخدماا وسيلة التسليم اإللكترونية -يجوز للبنك 13-5
تقرير أو مراسلة أو تعزيز أو بيانات أو تعليمات بما يشمل على 

 ال الحصر:  سبيل المثال

1) operation of the facility; and 1) إدارة التسهيل، و 

2) as a means of giving the Bank’s written 
agreement as required in this Agreement. 

مطلوب في  هووفقاا لما  كتابيةموافقة البنك ال منحوسيلة ل (2
 هذا االتفاق.

13-6  The Client irrevocably instructs the Bank to debit 
any account it holds with the Bank wherever the Client 
is required to deliver Remittances or pay or repay the 
Bank pursuant to this Agreement without making 
demand or seeking instruction from the Client. 

يمنح العميل تعليمات غير قابلة لإللغاء للبنك بالخصم على  13-6
أي حساب طرفه حينما يكون لزاماا على العميل تسليم مدفوعات أو 

 انتظاردون الحاجة لتقديم مطالبة أو  االتفاقالسداد للبنك وفق هذا 
 تعليمات من العميل.

[14] Repossessed Goods and Enforcement of Other 
Associated Rights 

 وتنفيذ الحقوق المرتب ة األخرى  تجعة[ البضائع المر 14]

Without prejudice to the rights of the Bank against the 
Client in relation to the amounts due to the Bank 
under any Receivables, the Client shall notify the Bank 
when any Goods are returned to or repossessed by the 
Client relating to a Receivable financed by the Bank. 
Meanwhile the Client will reimburse such value of the 
Goods to the Bank. In case of no reimbursement by the 
Client, the bank has the right to debit the client's 

بحقوق البنك ضد العميل فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة  اإلخاللمع عدم 
بضــائع للبنــك تحــت أي مســتحقات، يقــوم العميــل بإخطــار البنــك عــن أي 

استعادتها مـن قبـل العميـل و المتصـلة بالمسـتحقات التـي  أوإرجاعها  يتم
يمولهــا البنــك. وفــي الوقــت نفســه يلتــزم العميــل بســداد قيمــة هــذه البضــائع 

للبنـك الحـق  نالعميـل  فيكـو لى البنك. أما في حالة عدم السداد من قبل إ
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account with the returned good's value in accordance 
with clause 9.1 (3). 

في السحب من حسـاب العميـل بمـا يسـاوي قيمـة البضـائع المرتجعـة وفقـا 
 (3) 1-9للبند 

         

[15] Client's Accounts with the Bank [15] حسابات العميل لدى البنك 

15-1 The Bank shall open and maintain the Accounts in 
the Client’s name to record dealings between the Client 
and the Bank in relation to Receivables. 

يفـــتح البنـــك ويحـــتفظ بحســـابا باســـم العميـــل لقيـــد التعـــامالت  15-1
 التي تتم بين العميل و البنك فيما يتعلق بالمستحقات.

15-2 The Client acknowledges that he is aware of his 
E-statements of the accounts regularly through the 
Bank's electronic channels (e-RF). In the absence of 
manifest error these statements shall be treated as 
correct and binding, unless the Bank receives written 
notice of objection from the Client within 10 business 
days of the date of the involved transaction.  

يقرررر العميررررل بمنرررره يقرررروم برررراالط ع علرررري كشررررو  ال سررررا   15-2
االلكترونيرة االلكترونية الخاصة به بصفة منتظمة من خر ل القنروا  

وتعتبررر الكشررو  المررذكورة أنهررا صرر ي ة ومل مررة  (.FR-eللبنررك )
للعميل، باستثناء األخطاء الواضر ة التري يتسرلم البنرك بشرمنها إخطرار 

فري ضضرون عشررة أيرام مرن تراريخ  االعتراضكتابي من العميل يفيد 
     .قيد العملية التي يتم االعتراض بشمنها

[16] Service and Other Charges Payable by the Client [16]  الخوودمات و العموووالت األخوورى التووي يسووتوجب علووى العميوول
 سدادها

16-1 The Client shall pay to the Bank: 16-1 اآلتي:  يلتزم العميل بأن يسدد للبنك 

16-1-1 a sum equal to the Service Charge Percentage of 
the gross amount of each Receivable upon Notification 
of a Receivable (the Service Charge); and/or 

مبلغاا يعادل عمولة الخدمة و التي تقدر بنسبة مئوية مـن  16-1-1
تم الســــداد فــــور اإلخطــــار إجمــــالي قيمــــة كــــل اســــتحقاق، علــــى أن يــــ

 باالستحقاق )عمولة الخدمة(؛ و/أو

16-1-2  such other amount or Charge as may be 
charged by the Bank to the Client from time to time in 
connection with the Bank Services. 

أي مبلــغ آخــر أو عمولــة ٌيحملهــا البنــك علــى العميــل مــن  16-1-2
 فيما يتعلق بخدمات البنك. حين آلخر 

16-2 If the total of the Service Charge payable in any 
year is less than the Minimum Annual Service Charge, 
then an additional charge will be made to cover the 
shortfall. The Bank may estimate and charge such 
difference monthly (or less frequently as the Bank may 
decide). Any necessary adjustment will be made at the 
end of the year in question. 

إذا كان إجمالي عمولة الخدمة واجبة الدفع في أي عـام يقـل  16-2
عــن الحـــد األدنــى الســـنوي لعمــوالت الخدمـــة، ت ضــاف حينئـــذ عمولـــة 

جــــوز للبنــــك إجــــراء تقــــدير لــــذلك الفــــرق إضــــافية لتغطيــــة العجــــز. وي
أقـــل فـــي  دوريوتحميلـــه علـــى العميـــل بنظـــام شـــهري )أو علـــى نحـــو 

المــدة وفقــاا لمــا يقــرره البنــك(. وأي عمليــة تســوية مطلوبــة يــتم إجرائهــا 
 بنهاية العام ذو الصلة.   

16-3 If this Agreement comes to an end at any time 
after the first year of its operation then the Minimum 
Annual Service Charge payable by the Client may, at 
the Bank’s discretion, be reduced to an amount which 
is pro rata to that portion of the second or (as the case 
may be) subsequent year of operation that has passed. 

فـــي أي حـــين بعـــد العـــام األول مـــن  االتفـــاقنتهـــى هـــذا إذا ا 16-3
تنفيــذه، يــتم حينئــذ تخفــيض الحــد األدنــى مــن عمولــة الخدمــة الســنوية 

بمبلــغ يتناســب مــع  -وفقــاا الختيــار البنــك-واجبــة الســداد مــن العميــل
الجزء الذي مر من العام الثاني أو )حسبما يقتضي األمر( من العام 

 . االتفاقالتالي لتنفيذ 

16.4  If this Agreement is terminated following an 
Event of Default according to Clause 21 (Events of 
Default), the Bank shall be entitled to charge the Client 
the extra costs of collecting Receivables. Such extra 
costs shall be the percentage as per the attached Term 

من حاالت اإلخالل  حالة وقوع سببب االتفاقهذا إذا تم إنهاء  16-4
، يحق للبنك تحميل "حاالت اإلخالل" (21المنصوص عليها بالبند )

العميل بالتكاليف اإلضافية عن تحصيل المستحقات. وت قدر التكاليف 



 

 20 

Schedule of the gross amount of Receivables 
outstanding on any date the Bank chooses after the 
Event of Default. 

إجمالي قيمة  من المرفق الشروط لملحقوفقا  مئوية بنسبةاإلضافية 
  بقية في أي تاريخ يختاره البنك بعد وقوع حالة اإلخالل.    المستحقات المت

16.5 Pursuant to Clause [11] of this Agreement, unless 
otherwise agreed, the Service Charge in relation to any 
Foreign Currency Receivable shall be calculated in the 
Nominated Currency at the rate of exchange supplied 
by the Bank on the date of notification 

عمولــــة الخدمــــة تحتســــب ( مــــن هــــذا االتفــــاق، 11طبقــــاا للمــــادة ) 16-5
بالعملة المحددة، بمعـدل تحويـل  الخاصة بأي مستحقات بالعملة األجنبية

علــى  قالعملــة الســاري لــدى البنــك فــي تــاريخ اإلخطــار، مــا لــم يــتم االتفــا
     .  خالف ذلك

16.6 The Bank shall charge to the Client all bank 
commissions and charges incurred by the Bank in 
maintaining any bank account (in the Client’s name) 
held for the benefit of the Bank, and in collecting 
Remittances for which the Bank’s bankers have made a 
specific charge. 

يقــوم البنــك بتحميــل العميــل بكافــة العمــوالت والرســوم البنكيــة  16-6
العميــل(  باســمبــأي حســاب مصــرفي ) لالحتفــاظالتــي يتحملهــا البنــك 

يــتم فتحــه لصــالح البنــك، و لتحصــيل التحــويالت التــي يقــرر بشــأنها 
 المسئولين المصرفيين بالبنك رسماا محدداا.   

16.7 After the Commencement Date, any agreed 
variation to the terms of this Agreement will incur a 
variation fee which shall be payable by the Client. 

بعد حلول تاريخ البدء، فإن أي تغيير ٌيتفق بشأنه في شـروط  16-7
 سينتج عنه رسم تغيير يتعين على العميل سداده. االتفاقهذا 

16.8 If the Bank agrees that the Client may withdraw 
funds in excess of the Availability, then the Bank may 
charge an additional arrangement fee at a rate specified 
by the Bank and communicated to the Client and/ or 
additional Discounting Charge at either the rate 
specified opposite “Additional Discounting Charge” in 
the Terms Schedule or 4% (four per cent) above the 
Discounting Charge. 

ـــل ســـحب مبـــالغ  إذا مـــا وافـــق  16-8 ـــه يجـــوز للعمي ـــى أن البنـــك عل
في هذه الحالة يجـوز للبنـك تحميـل العميـل فتتجاوز الحدود المتاحة، 

برسم ترتيب إضافي بالنسبة التي ي حددها البنك وي بلـغ بشـأنها العميـل 
بنـــد و/أو بعمولـــة خصـــم إضـــافية تكـــون إمـــا بالنســـبة المحـــددة قـــرين 

الوارد بيانها في ملحـق الشـروط أو نسـبة   "عمولة الخصم اإلضافية"
 % )أربعة بالمائة( ٌتضاف على عمولة الخصم.  4

16.9  The Bank will debit the Client for charges 
incurred by the Client pursuant to this Clause 16 which 
will be shown on the Current Account and the 
Discounting Account.  

يخصــم البنــك علــى العميــل قيمــة الرســوم التــي يتحملهــا طبقــاا  61-9
( بحيث يرد بيان ذلـك الخصـم فـي الحسـاب الجـاري 16لمادة )هذه ال

 و حساب الخصم. 

[17] Discounting Charges and Value Dates [17] اقحقستعموالت الخصم وتواريخ اال 

17-1 The Bank will debit the Client monthly with a 
Discounting Charge which will be shown on the 
Current Account and the Discounting Account. 

يقيد البنك على العميل شهرياا قيمـة عمولـة الخصـم التـي يـرد  17-1
 بيانها في الحساب الجاري وحساب الخصم.

17-2 Discounting Charges will be calculated on the 
daily closing balances of the Discounting Account. 

ت حسب عموالت الخصم مـع أرصـدة اإلقفـال اليـومي لحسـاب  17-2
 الخصم.

17-3 When calculating the daily closing balance of the 
Accounts, the Bank shall: 

عنــد حســاب رصــيد اإلقفــال اليــومي للحســابات، يكــون علــى  17-3
 البنك: 

1) Take into account the date on which 
transactions (including payment) are recorded in the 
Accounts; and 

التاريخ الذي تم فيه قيد المعامالت )شـاملة  أن يأخذ في االعتبار( 1
 المدفوعات( بالحسابات؛ و

2) Credit Remittances as follows: 2 :إضافة التحويالت على النحو التالي ) 

a) cheques capable of routine collection through 
the Clearing System – two Working Days following its 

أ( بالنســــبة للشــــيكات التــــي يمكــــن تحصــــيلها تحصــــيالا روتينيــــاا مــــن  
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date of presentation for payment if within Greater 
Cairo (Zone 1), and three Working Days following its 
date of presentation for payment if outside Greater 
Cairo (Zone 2) or the date on which the relative 
Remittance shall be paid into the Specific Bank 
Account by the Client; 

غضـون يـومي عمـل  يفـ تهاإضـافخالل نظام التسوية/المقاصة، يتم 
تم ذلك فـي القـاهرة الكبـرى )المنطقـة  إذا للتحصيلبعد تاريخ تقديمها 

إن تـم ذلـك خـارج  للتحصـيل( وثالثة أيـام عمـل بعـد تـاريخ تقـديمها 1
التـاريخ الــذي يـودع فيـه التحويــل  فـي أو( 2القـاهرة الكبـرى )المنطقــة 

 بالحساب البنكي المحدد من جانب العميل؛   

b) cheques other than those described in Clause 
17.3.2 (a) above - the date on which the Bank receives 
notice that the relative Remittance has been cleared for 
value; 

ب( بالنســـــــبة للشـــــــيكات األخـــــــرى بخـــــــالف مـــــــا هـــــــو مبـــــــين بالبنـــــــد           
، يــتم إضــافة التحويــل فــي التــاريخ الــذي يتســلم بعاليــةأ( -17-3-2)

 قد تم تسويته من حيث القيمة؛     فيه البنك إخطاراا بأن التحويل

c) payments by electronic transfer - the date on 
which the Bank receives value; and 

ج( بالنســبة للمــدفوعات التــي تــتم بالتحويــل اإللكترونــي، يــتم إضــافة 
 التحويل في التاريخ الذي يتسلم فيه البنك قيمة التحويل؛ و 

d) any other form of payment in line with or 
consistent with the Bank’s Know Your Customer (KYC) 
and anti-money laundering requirements or if the Bank 
is prevented from carrying out the Bank’s normal 
procedures for handling Remittances by reason of an 
event of Force Majeure - the date on which the Bank 
receives notice that the relative Remittance has been 
cleared for value. 

د( بالنســــــبة ألي وســــــائل أخــــــرى للســــــداد تتماشــــــى أو تتــــــواءم مــــــع 
و سياســـات مكافحـــة أعووورف عميلوووك البنـــك الخاصـــة بــــ  تاشـــتراطا

ة المعتــادة أو إذا م نــع البنـك مــن تنفيـذ إجراءاتــه البنكيـ غسـيل األمـوال
ــــاريخ  ــــوة قــــاهرة، يكــــون ت ــــى التحــــويالت بســــبب حــــدث ق للتعامــــل عل
التحويل هو التاريخ الذي يتسلم فيه البنك إخطاراا بأن التحويل قـد تـم 

  تسويته من حيث القيمة.    

17-4 Where the Terms Schedule specifies that the 
Discounting Charge is to be calculated in advance, then 
Clauses 17.2 and 1817.3 will not apply.  Instead the Bank 
will: 

إذا تحـــــدد فـــــي ملحـــــق الشـــــروط أن عمولـــــة الخصـــــم يتعـــــين  17-4
(، 3-17( و )2-17حســــابها مقــــدماا، فلــــن تســــرى أحكــــام البنــــدين )

 وسيقوم البنك بدال  من ذلك: 

a) calculate interest in advance at the rate specified 
opposite “Discounting Charge” in the Terms Schedule 
from the date the payment referred to in Clause 8.1 is 
made until the later of (1) the date  the Client is due to 
make payment and (2) the date on which the Bank 
reasonably expects to be paid during the Extension 
Period stipulated in the Term Schedule; and 

أ( بحســـاب العائـــد مقـــدماا بالســـعر المبـــين قـــرين  بنـــد "عمولـــة       
الخصــم" الــوارد بملحــق الشــروط وذلــك اعتبــاراا مــن التــاريخ الــذي تــتم 

( التــاريخ 1( وحتــى )1-8فيــه عمليــة الــدفع المشــار إليهــا فــي البنــد )
ـــه علـــى  ـــذي 2إجـــراء الـــدفع و ) لعميـــلاالـــذي يســـتحق في ( التـــاريخ ال

خالل فترة االمتداد المنصـوص  يتوقع فيه البنك إجراء الدفع لصالحه
 ؛ و    ملحق الشروطعليها في 

b)  in the event that Client payment is received 
after this Value Date the Bank will calculate additional 
Discounting Charge for the subsequent period at the 
higher of the rate specified opposite “Additional 
Discounting Charge” in the Terms Schedule or _____ % 
above the Discounting Charge and revert to debiting 
the Client and calculating Discounting Charges as 
described in Clauses 17.2 and 17.3. 

بعــــــد تــــــاريخ  العميــــــلب( فــــــي حالــــــة اســــــتالم الدفعــــــة مــــــن        
، يقــوم البنــك باحتســاب عمولــة خصــم إضــافية عــن الفتــرة اقحقســتاال

بســـعر العائـــد المحـــدد قـــرين بنـــد "عمولـــة  اقحقســـتالتاليـــة لتـــاريخ اال
الخصــم اإلضــافية" الــوارد بملحــق الشــروط أو بســعر عائــد يزيــد عــن 

أيهما أعلى، مع القيد على حسـاب   % _ ___عمولة الخصم بنسبة
حســـاب عمـــوالت الخصـــم علـــى النحـــو المبـــين فـــي القيـــام بالعميـــل و 
 (.  3-17( و )2-17البندين )
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[18] Client's Warranties to Bank [18] ضمانات العميل للبنك 
18.1  Until this Agreement comes to an end and all 

sums due to the Bank have been discharged, the 
Client undertakes: 

حتى انتهاء االتفاق واسـتيفاء كافـة المبـالغ المسـتحقة للبنـك،  18-1
 يتعهد العميل باآلتي:

1) The Client shall not use the proceeds resulting 
from any sale contract or provision service 
contract, financed by this agreement, for the 
purpose of financing or making funds available- 
directly or indirectly- to any person or entity 
which is currently listed on a Sanctions List or 
currently located in a Sanctions Country, to the 
extent such financing or provision of funds 
would currently be prohibited by Sanctions or 
would otherwise cause any person to be in 
breach of Sanctions – including but not limited 
to OFAC sanctions where such financing or 
provision of funds is or would be conducted by 
a person in the United States of America; and 

أال يســتخدم العميــل حصــيلة أي مســتحقات ناشــئة عــن عقــد  (1
بيــــع أو تقــــديم خــــدمات ممــــول بموجــــب هــــذا االتفــــاق فـــــي 

بشـكل مباشـر أو غيـر  –أغراض التمويل أو إتاحة األمـوال 
ألي شـــخص أو جهـــة تكـــون مدرجـــة فـــي الوقـــت  –مباشـــر 

الحــالي فــي قائمــة العقوبــات أو أن يكــون ذلــك الشــخص أو 
ة حاليـــاا واقعــة فـــي دولــة خاضـــعة لعقوبــات، إلـــى تلــك الجهــ

الحـد الــذي سـيكون فيــه ذلـك التمويــل أو تـوفير تلــك األمــوال 
محظوراا نتيجة عقوبات مفروضة أو بخالف ذلك، أن يكون 
ذلـــك التمويـــل مـــن شـــأنه التســـبب فـــي أن يخـــل أي شـــخص 

 –علــــى ســـــبيل المثــــال ال الحصـــــر  -بعقوبــــات مفروضـــــة 
األجنبيــة عنــدما  -2األصــول  عقوبــات مكتــب الرقابــة علــى

يكـــــون ذلـــــك التمويـــــل أو إتاحـــــة األمـــــوال أو يصـــــبح منفـــــذاا 
 بواسطة شخص كائن في الواليات المتحدة األمريكية؛ و

2) The bank became aware that the Client (i) has 
been or is targeted under any Sanctions and (ii) 
has violated or is violating any applicable 
Sanctions. 

كــان خاضــعاا  -1أن يصــبح البنــك علــى علــم بــأن العميــل:  (2
 -2لعقوبات أو من الممكـن أن يصـبح خاضـعاا لعقوبـات و 

 قد خالف أو يخالف أي عقوبات مطبقة.
3) the Receivable is or will be payable under a 

Contract of Sale and/or Invoice governed by 
The Arab Republic of Egypt law (or such other 
law approved by the Bank in writing) and 
which requires payment in the Nominated 
Currency (or such other currency approved by 
the Bank in writing); 

تكون المستحقات أو تصبح مستحقة الدفع بموجب عقد بيع  (3
تخضع لقانون جمهورية مصـر العربيـة  /أو فاتورة يخضع/و

)أو أي قــانون أخــر يعتمــده البنــك كتابــةا(، ويتطلــب ذلــك أن 
يـــتم الســـداد بالعملـــة المختـــارة )أو أي عملـــة أخـــرى يعتمـــدها 

 البنك كتابةا(؛
4) There are no and will be no contracts between 

the Client and the Customer, other than the 
Client’s Contracts of Sale and/or Invoices; 

ال يوجــد ولــن يوجــد أي عقــود مبرمــة بــين العميــل والزبــون،  (4
 أو الفواتير الخاصة بالعميل؛/بخالف عقود البيع و

18-2  18-2    
1) The Client is a legal entity organized, validly 

existing and in good standing under the laws of 
the ARE and the Client has the power and 
authority to execute and perform its obligations 
under this Agreement and all other 
documentation referred to herein; 

أن العميل عبارة عن كيان قانوني م ؤسس و قائم على نحو  (  1
ـــد وفقـــاا لقـــوانين ج.م.ع، وأن لديـــه  ســـليم ويتمتـــع بوضـــع جي

الصــالحية والســلطة الالزمــة لتنفيــذ وتأديــة التزاماتــه الــواردة 
 بهذا االتفاق وبكافة المستندات المشار إليها به. 

2) Neither the Client nor any Associate is in 
default under any agreement, instrument, 
arrangement or obligation to which it is a party 
or by which it is or may be bound and there is 
no action, litigation, arbitration, lawsuit, 
attachment, or proceedings taking place or to 
the best of its knowledge and belief pending or 
threatened against or affecting it before any 
court, or any other judicial, administrative, 
arbitral or governmental body or agency, which 
could or might, in the opinion of the Bank, 
result in any Material Adverse Change in its 
business, operations, properties or assets or in 

ال يقـع تحـت طائلـة  -أو أي كيان مشارك معـه-أن العميل  (  2
أي إخــــالل بــــأي اتفــــاق أو ســــند أو ترتيــــب أو التــــزام يكــــون  
طرفاا فيه أو ملتزماا به أو قد يلتـزم بموجبـه أيمـا التـزام، وانـه 
لـــيس هنـــاك ثمـــة دعـــوى أو إجـــراءات تقاضـــي أو تحكـــيم أو 
قضية أو حجز أو إجراءات قانونية قد اتخذت ضده أو أنـه 

علمه وفي حـدود رأيـه  هنـاك مـا هـو قـائم منهـا أو  على حد
تهديد باتخاذها ضده أو ثمة تأثير عليه باتخاذها ضده أمام 
أي محكمـــــة أو أي جهـــــة أو هيئـــــة قضـــــائية أو إداريـــــة أو 
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its circumstances, financial or otherwise;  تحكيمية أو حكومية، بمـا قـد يكـون أو يحتمـل أن يكـون فـي
ــــى  ــــأثير جــــوهري معــــاكس عل ــــه ت رأي البنــــك أمــــراا ينشــــأ عن

ملياتــه أو ممتلكاتــه أو أصــوله أو علــى أحوالــه أعمالــه أو ع
 المادية أو خالفه. 

3)   The Client is not in default under any loan or 
other financing agreement, nor has it exceeded 
any applicable borrowing limits or become 
liable to any of its other bankers in respect of 
overdue payments and the Client will advise the 
Bank within seven days from the date of any 
such occurrence, if not remedied by then; 

أن العميـل لـيس مخـالا بـأي عقـد قـرض أو أي اتفـاق تمويــل  (3
آخر، أو تجاوز أي حدود اقتـراض مطبقـة أو صـار مسـئوالا 

فية األخرى بشأن أي مدفوعات أمام أي من الجهات المصر 
متــأخرة، وأن العميــل ســوف يحــيط البنــك علمــاا فــي غضــون 

ة، سبعة أيام من تاريخ وقوع أي حدث من األحداث المذكور 
 حال عدم معالجتها في حينها؛

4) The entry into this Agreement by the Client will 
not violate any law or agreement binding on the 
Client; 

أن إبرام هذا االتفاق من جانب العميـل لـن يخـل بـأي قـانون  (  4
 أو اتفاق ملزم للعميل؛

5) No Event of Default has occurred and is 
continuing; and 

 أنه لم تحدث أي حالة إخالل وما تزال متواصلة؛ و  (5
6) All balance sheets, profit and loss accounts, 

management accounts, information and 
documents which have been or may in the 
future be supplied by the Client to the Bank 
fairly represent the Client’s financial position, 
the value of the Receivables and are otherwise 
accurate and correct in all material respects. 

ــــاح و الخســــائر  (  6 ــــة وحســــابات األرب ــــات الميزاني أن كافــــة بيان
وحســابات اإلدارة و المعلومــات والمســتندات التــي تــم أو قــد 
يــــتم تقــــديمها مســــتقبالا مــــن العميــــل للبنــــك تعكــــس بوضــــوح 
الوضـــع المـــالي للعميـــل وقيمـــة المســـتحقات وأنهـــا صـــحيحة 

 وتتسم بالدقة من كافة النواحي األساسية بها. 

18-3 The Client further warrants for the benefit of 
the Bank in respect of or in connection with 
each Receivable notified to the Bank by the 
Client as follows: 

تحقيقــاا لمصــلحة البنــك الخاصــة أو المتعلقــة بــأي اســتحقاق  18-3
ي خطــــر بشــــأنه البنــــك مــــن جانــــب العميــــل، يضــــمن العميــــل 

 أيضاا:  

1) No other person has or will have any right to or 
interest in the Receivable; 

أنه ليس ألي شخص آخر بل ولن يكون ألي شخص آخر  (1
 أي حق أو مصلحة في المستحقات؛

2) No mortgage, charge, lien, trust, pledge or other 
encumbrance or any other security or third 
party interest of any description affects the 
Receivable; 

أنـــه ال يوجـــد أي رهـــن عقـــاري أو رســـم أو امتيـــاز أو رهـــن  (  2
حيــازي أو عبــ  أو ضــمان آخــر أو مصــلحة للغيــر مــن أي 

 نوع له أثر على المستحقات؛  

3) The Contract of Sale arises from the normal 
course of the Client’s business specified in the 
Terms Schedule; 

أن عقـــد البيـــع ينشـــأ مـــن واقـــع ســـير العمـــل المعتـــاد للعميـــل  (  3
 والمحدد في ملحق الشروط؛

4) The Goods and/or the Services (as applicable) 
have been Delivered and, except as otherwise 
stated in the Invoice, the Client or the Buyer 
has unencumbered title to them; 

أن البضــائع و/أو الخــدمات )الســارية( قــد تــم تســليمها )وفقــاا  (  4
لمـا هــو مطبــق( و أنــه مــا لــم يــرد بالفــاتورة مــا يخــالف ذلــك، 
 فليس على ملكيه العميل أو المشتري أية التزام أو عبء؛  

5) No right of set-off, deduction, combination, 
retention, seizure, hold or other right (including 
a ban on assignments) exists or may exist that 
will reduce or extinguish the Notified Value of 
the Receivables or affect the Bank’s ability, to 
collect the Receivables; 

ـــــد أو أنـــــه ال يوجـــــد أي حـــــق مقاصـــــة أو  (  5 اســـــتقطاع أو تقيي
أو حجز أو حظر أو أي حـق آخـر )بمـا فـي ذلـك   احتباس

حظر التنازل(  أو حتـى قـد يوجـد مـا مـن شـأنه تخفـيض أو 
إلغــــاء القيمـــــة المخطـــــر بهــــا للمســـــتحقات أو التـــــأثير علـــــى 

 إمكانية البنك في تحصيل قيمة المستحقات؛

6) The Receivable is and will continue to be until 
discharge an existing, enforceable and 
undisputed obligation of the Buyer; 

أن المستحقات ستكون بل و ستظل بمثابة التـزام قـائم ونافـذ  (  6
 وغير قابل للمنازعة على المشتري وذلك حتى استيفائها. 

7) Except as otherwise approved by the Bank in 
writing, (1) the Receivable is payable in 

( تكــون 1لــم يعتمــد البنــك كتابــة مــا يخــالف ذلــك، )أنــه مــا  (  7
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accordance with the Client’s usual payment 
terms and (2) such terms are endorsed on every 
Invoice delivered by the Client and do not allow 
the Buyer to claim a prompt settlement 
discount (unless agreed otherwise by the Bank); 

المســتحقات واجبــة الــدفع طبقــاا لشــروط الــدفع المعتــادة لــدى 
ـــاتورة 2العميـــل، و) ـــى كـــل ف ـــك الشـــروط واردة عل ( تكـــون تل

ت ســلم مــن العميــل وال تســمح للمشــتري بالمطالبــة بخصــم  مــا 
عــن التســوية الفوريــة )مــا لـــم ي تفــق مــع البنــك علــى خـــالف 

     ذلك(؛   

8) The Receivable is or will be payable under a 
Contract of Sale and/or Invoice governed by 
ARE law (or such other law approved by the 
Bank in writing) and which requires payment in 
the Nominated Currency; 

البيــــع و/أو  أن االســــتحقاق يــــتم أو ســــيتم دفعــــه طبقــــاا لعقــــد (  8
الفاتورة الخاضعة ألحكام قانون ج.م.ع )أو أي قـانون آخـر 
ـــة  ـــة( و الـــذي يســـتلزم الســـداد بالعمل يوافـــق عليـــه البنـــك كتاب

 المحددة؛  

9) The Buyer has an established place of business 
within the ARE and is not a Related Party; 

بـ ج.م.ع وأنه ليس مجرد إن المشتري لديه مقر عمل كائن  (  9
 ؛  مرتبط طرف

10) the Client is not in breach of the Client’s 
obligations to the Buyer; 

 أن العميل ليس مخالا بالتزاماته تجاه المشتري؛ (  10

11) There are no and will be no contracts or 
appendixes between the Client and the Buyer, 
other than the Client’s Contracts of Sale and/or 
Invoices; 

أنــه ال يوجــد و لــن يوجــد أي عقــود أو مالحــق تعاقديــه بــين  (  11
 العميل والمشتري، بخالف عقود البيع و/أو الفواتير؛

12) the facts and figures in the relevant Finance 
Request are true and accurate in all material 
respects; 

أن البيانــات واألرقــام الــواردة فــي طلــب التمويــل صــحيحة و  (  12
 دقيقة من كافة جوانبها الجوهرية؛

13) the person signing or delivering Notifications in 
relation to the Receivables on the Client’s behalf 
has the Client’s authority to do so; and that the 
original invoice has been submitted to the 
Buyer.  

أن الشخص الموقع أو مقدم اإلخطار المتعلـق بالمسـتحقات  (  13
نيابة عن العميل لديـه صـالحية مـن العميـل بالقيـام بـذلكوأن 

 أصل الفاتورة تم تقديمه للمشتري 
14) The original Invoice has been delivered to the 

Buyer, endorsed with a stamp placed thereon 
specifying that the rights of the Client, in 
relation to payments under such Invoice, shall 
be entirely paid in the client’s account which is 
designated in Schedule No. 2 of this 
Agreement.. 

لمشـتري ممهـوراا بخـاتم يبـين أن أن أصل الفاتورة تم تقديمه ل (  14
حقــوق العميــل المتعلقــة بالمــدفوعات الــواردة بالفــاتورة ســوف 

مـن  2تسدد بالكامل فى حساب العميل المحدد بملحـق رقـم 
 هذا االتفاق 

[19] Client's Undertakings to Bank [19 ] تعهدات العميل للبنك 
19-1 where the Client has obtained Trade Credit 

Insurance, to: 
عنــدما يكــون العميــل قــد حصــل علــى تــأمين قــرض تجــاري،  19-1

 أن:
A)   ِ assign its rights to loss payee benefits 

under the Trade Credit Insurance Policy to 

the Bank pursuant to a form agreed by the 

Bank and the Trade Credit Insurer; 

لصـــــالح مزايـــــا المســـــتحق لتعـــــويض  التنـــــازل عـــــن حقوقـــــه أ(
الخسائر بموجب وثيقة تأمين القرض التجاري بالشكل الذي 

 يوافق عليه البنك وشركة تأمين القرض التجاري.
B) procure that the Trade Credit Insurer 

endorses the Bank’s interest as loss payee on 

the Trade Credit Insurance Policy; 

مـــن قيـــام شـــركة تـــأمين القـــرض التجـــاري بتضـــمين  التحقـــق ب(
فائـــدة البنـــك كتعـــويض خســـائر للمســـتحق فـــي وثيقـــة تـــأمين 

 القرض التجاري.

C) maintain the Trade Credit Insurance; )االحتفاظ بتأمين القرض التجاري. ت 

D) comply with all the terms, conditions, 

declarations and requirements of the Trade 

Credit Insurance Policy including, but not 

limited to prompt payment of premiums, 

declarations of turnover and reporting of 

unpaid Receivables; 

قــــرارات ومتطلبــــات وثيقــــة  ث( االلتــــزام بكافــــة شــــروط وأحكــــام وا 
 علـــى ســـبيل المثـــال ال –تـــأمين القـــرض التجـــاري بمـــا فيهـــا 

الســداد الفــوري والمنــتظم ألقســاط التــأمين وتقــديم  –الحصــر 
إقــرارات الــدوران ورفــع التقــارير الخاصــة بالمســتحقات غيــر 

 المسددة.
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E) inform the Bank of any change in a credit 

limit or any other information that may 

cause the Bank to change a Limit; 

ــــــأي تغ ج( ــــــك ب ييــــــر فــــــي أي حــــــد ائتمــــــان أو أي إخطــــــار البن
 معلومات أخرى التي قد تدفع البنك لتغيير أي حد.

F) provide the Bank with evidence of any 

declaration, report, claim or any other 

evidence about the validity of the Trade 

Credit Insurance Policy or a claim for 

payment by the Insurer; and 

أن يقدم للبنك ما يثبت أي إقرار أو تقرير أو مطالبة أو أي  ح(
دليـــل أخــــر علـــى ســــريان وصـــالحية وثيقــــة تـــأمين القــــرض 

 التجاري أو أي مطالبة بالسداد من قبل شركة التأمين. و

G) repay the Bank if the Insurer makes a 

demand on the Bank for repayment of a 

claim that has been paid by the Insurer to the 

Bank; 

أن يسـدد للبنـك فـي حالـة قيــام شـركة التـأمين بمطالبـة البنــك  خ(
بســداد مطالبــة تكــون شــركة التــأمين قــد قامــت بســدادها عــن 

 البنك.
  

  
  
  
  
19-2 immediately to disclose to the Bank: 19-2  :اإلفصاح للبنك على الفور 

A) details of any change or contemplated 

change in the control or ownership of the 

Client’s business (whether the Client is 

constituted corporately or otherwise); 

بتفاصـــيل أي تغييـــر قـــائم أو متوقـــع فـــي الرقابـــة أو الملكيـــة  أ(
بالنســبة ألعمــال العميــل )ســواء كــان العميــل م ؤســس بصــفة 

 شركة أو خالفه(؛ و 

B) all facts and matters which might in any way 

influence the Bank’s decision as to the 

continuance of this Agreement, the making 

of any payment, the establishment, 

cancellation or variation of any Limit; and 

ت التـي مـن شـأنها إحـداث تـأثير بكافة الوقائع و الموضـوعا ب(
على قرار البنـك مـن حيـث مواصـلة االتفـاق، أو علـى سـداد 
أي مـــدفوعات، أو علـــى وضـــع أو إلغـــاء أو تغييـــر أي حـــد 

 ٌمقرر من جانبه، و 

C) details of any bankruptcy proceedings 

threatened or pending against the Client; 
قائمة أو م هـدد باتخاذهـا ضـد  بتفاصيل أي إجراءات إفالس ج( 

 العميل 

the Client’s Trade Credit Insurance is cancelled, not 

renewed; 
لغاء تأمين القرض التجاري الخـاص بالعميـل أو عـدم تجديـده أو عـدم إ

 االحتفاظ به؛
19-3 to provide the Bank with: 19-3 :موافاة البنك باآلتي 
A) the full and correct name and address of 

each Buyer and such other information 

relating to each such Buyer as the Bank may 

reasonably require; 

باالســــــــم الكامــــــــل الصــــــــحيح و بعنــــــــوان كــــــــل مشــــــــتري و  أ(
بالمعلومـــات األخـــرى المتعلقـــة بـــه التـــي قـــد يتطلبهـــا البنـــك 

 بالشكل المعقول؛    

B) satisfactory evidence (including proof of 

Delivery) of the Client’s performance of the 

Contract of Sale and all other obligations 

owed to the Buyer; and 

ـــل  ب( ـــات التســـليم( بشـــأن أداء العمي بـــدليل م رضـــي )شـــامالا إثب
اللتزاماته الناشئة عن عقد البيع و كافـة االلتزامـات األخـرى 

 تحقة للمشتري؛ و  المس

C)  )ج  

19-4 within 30 days following Delivery of the 

relevant Goods and/or Services to: 
يــوم بعــد تســليم البضــائع و/أو الخــدمات، القيــام  30خــالل  19-4

 باآلتي:   

A) notify the Bank of the Receivables by 

delivering a Finance Request to the Bank; 

and 
إخطــار البنــك بالمســتحقات مـــن خــالل تســليم طلــب تمويـــل  أ(

 و  للبنك؛

B) record the Finance of the Receivables by the 

Bank in the Client’s books of account; 
ويقــــوم البنــــك بقيــــد عمليــــة تمويــــل المســــتحقات فــــي دفــــاتر  ب(

 حسابات العميل؛ و 
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C) to ensure that, where the Bank agrees to 

accept a Finance Request via Electronic 

Transmission via the bank's secured 

electronic channels pursuant to related terms 

and conditions, the original version of such 

Finance Request is delivered to the Bank 

within two Working Days of the date on 

which such Electronic Transmission is made 

and all other warranties and undertakings 

are met; 

ويلتزم العميل بأنه عندما يوافق البنك على طلب تمويل يـتم  ج(
إرســـاله  بطريـــق البـــث اإللكترونـــي طبقـــاا للشـــروط واألحكـــام 

م أصــل المتبعــة بشــأن البــث االلكترونــي، بأنــه ســيقوم  بتســلي
طلــب التمويــل للبنــك فــي غضــون يــومي عمــل مــن التــاريخ 
ـــــة  ـــــي مـــــع اســـــتيفاء كاف ـــــه اإلرســـــال اإللكترون ـــــتم في ـــــذي ي ال

 الضمانات والتعهدات األخرى؛

19-5 to ensure that: 19-5  :بأن يضمن اآلتي 

A) The stamp, referred to in Schedule No.2 of 

this Agreement, is placed on each Invoice 

and is also given in any other way the Bank 

requests; 

مــن هــذا  2 المشــار إليــه بــالملحق رقــمأن يــتم وضــع الخــاتم  أ(
 على كل فاتورة وبأي وسيلة أخرى يطلبها البنكاالتفاق 

B) Each Invoice contains details of the Client’s 

payment terms and Tenor; 
ــــل ومهلــــة الســــداد بكــــل ورود تفاصــــيل شــــرو  ب( ط ســــداد العمي

 فاتورة؛ 

C) All Invoices, credit notes and similar 

documents issued by the Client to any one 

Buyer are expressed in the same currency; 
ـــة الفـــواتير و إشـــعارات االئتمـــان ومـــا  ج( بـــأن يقـــوم بإعـــداد كاف

يـــل  ألي مشـــتري شـــابهها مـــن المســـتندات صـــادرة مـــن العم
 بنفس العملة؛ 

D) any representations and warranties, given by 

the Client to the Bank, shall remain effective 

and unaltered until all sums due to the Bank 

shall be discharged and that immediate 

notification is given to the Bank as soon as 

the Client becomes aware of the breach of 

any such representations and warranties; and 

ســريان ونفــاذ أي إقــرارات أو ضــمانات ممنوحــة مــن العميــل  د(
للبنــك دون تغييــر حتــى يــتم اســتيفاء كافــة المبــالغ المســتحقة 
للبنــك و أن ي رســل إخطــار فــوري للبنــك بمجــرد علــم العميــل 

 اإلقرارات و الضمانات؛ و  بأي إخالل بتلك

E) any provisional calculation of the Finance 

Amount of a Foreign Currency Receivable 

made by the Client at the rate of exchange 

quoted to the Client by its bankers is an 

accurate calculation of the relevant amount 

at the time of notification; and 

ـــــة  ـ(ه ـــــل للمســـــتحقات بالعمل ـــــديري لحـــــد التموي أي احتســـــاب تق
األجنبية والتي يصرح بها العميل للبنك بشأن سعر الصرف 
الذي يحصل العميل عليه مـن البنـوك األخـرى التـي يتعامـل 

يعـــــد احتســـــاباا دقيقـــــاا للمبلـــــغ ذو الصـــــلة فـــــي وقـــــت  ،معهـــــا
 اإلخطار بشأنه؛ و 

F) if a Receivable is an amount of interest, it is 

separately notified to the Bank; 
إخطـار  إذا كان االستحقاق عبارة عـن مبلـغ عائـد، فيصـدر  و(

 منفصل بشأنه مباشرة للبنك

19-6 to perform punctually all the Client’s further 

or continuing obligations to the Buyer 

(including carriage and shipping charges) 

and to permit the Bank, at the Client’s 

expense, to perform such obligations in the 

way the Bank considers appropriate and to 

assist the Bank in, and be bound by, the 

Bank’s performance; 

ضافية أو المستمرة أن يؤدي العميل وبدقة كافة التزاماته اإل 19-6
تجــاه المشــتري )بمــا فــي ذلــك رســوم النقــل و الشــحن( و أن 

تلـك االلتزامـات  -على نفقة العميل -يسمح للبنك بأن يؤدي
علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مالئمــاا، وعليــه معاونــة البنــك 

 فيما يؤديه و أن يلتزم بذلك.  

19-7 to provide the Bank promptly with copies of 

all credit notes issued to Buyers, debit notes 

issued by Buyers or details of any discounts 

given or taken; 

أن ي قدم للبنك على الفور صور من كافة إشعارات االئتمـان  19-7
الصادرة للمشترين وكذا إشعارات الخصم الصادرة من قبلهم 

 أو تفاصيل أي خصومات ممنوحة أو واردة؛
 

19-8 whatever Bank Service (or Bank Services) 

may be selected and without affecting the 

Bank’s rights arising from any breach of the 

Client’s warranties - not to issue any credit 

أياا كان ما يتم اختيـاره مـن خدمـة بنكيـة )أو خـدمات بنكيـة(  19-8
بل ودونمـا تـأثير علـى حقـوق البنـك الناشـئة عـن أي إخـالل 
بضمانات العميل، فلن يتم إصدار أي إشـعار ائتمـان دونمـا 
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note without the Bank’s prior approval, 

following notice from the Bank to that 

effect; 

 موافقة مسبقة من البنك تستتبع إخطار منه في هذا الشأن؛  

19-9 to notify the Bank, promptly in writing, of 

any dispute between the Client and the 

Buyer and to make all reasonable 

endeavours immediately to resolve that 

dispute; 

إحاطـــة البنـــك علـــى الفـــور كتابـــة بـــأي نـــزاع بـــين العميـــل و  19-9
المشتري، وبذل كل ما هو مالئم من جهود للقيام فـوراا بحـل 

 ك النزاع؛ ذل

19-10 to endorse the Bank’s interest on any 

cheques received from Buyers and deliver 

all such cheques to the Bank promptly upon 

receipt thereof; 

تظهيــــــر أي شـــــــيكات واردة مـــــــن المشــــــتري وتســـــــليم كافـــــــة  19-10
 الشيكات إلى البنك فور استالمها؛  

19-11 to supply the Bank, promptly upon request, 

with such financial information about the 

Client and the Client’s operations, in such 

format and with such certification as the 

Bank may require and, if so required, to 

procure that the Client’s auditor’s report 

directly to the Bank; 

بالبيانـــات الماليـــة بشـــأن  -فـــوراا عنـــد الطلـــب -موافـــاة البنـــك 19-11
العميــــل و عملياتــــه فــــي ذلــــك النمــــوذج و بالتصــــديق الــــذي 
يطلبــه البنــك، وعلــى العميــل توجيــه تقريــر مراقــب الحســابات 

 الخاص به مباشرة إلى البنك، إن طلب البنك ذلك. 

19-12 upon the Bank’s request, to: 91-12 باآلتي: ، يلتزم العميلبناءاا على طلب من البنك 

A) execute any additional documents and do 

any other acts or things needed to carry out 

the purposes of this Agreement; and 
تحرير أي مستندات إضافية و اتخاذ أي إجراءات أو أمـور  أ(

 االتفاق؛ و مطلوبة لتنفيذ الغرض من هذا

B) deliver to the Bank immediately any items 

included within the Associated Rights; 
موافـــاة البنـــك علـــى الفـــور بـــأي بنـــود تـــدخل ضـــمن الحقـــوق  ب(

 المرتبطة؛

19-13 to pay to the Bank on demand: 19-13  :يلتزم العميل بأن يسدد للبنك عند الطلب ما يلي 

A) any amount in case the Availability is a 

negative balance; and 
أي مبلـــغ مطلـــوب إذا كـــان الحـــد المتـــاح عبـــارة عـــن رصـــيد  أ(

 سلبي؛ و

B) the Finance Amount of any Receivable; )مبلغ تمويل أي استحقاق؛ ب 

19-14 to comply with the Bank’s procedures for 

the efficient working of the arrangements 

between the Client and the Bank, including 

giving such instructions and indemnities to 

the Bank’s bankers as they may require for 

the collection of non-assignable instruments; 

 أن يلتـــزم العميـــل بـــإجراءات البنـــك وصـــوالا لتنفيـــذ الترتيبـــات 19-14
المتبعــة بــين العميــل و البنــك وبكفــاءة، بمــا فــي ذلــك اإلدالء 
بالتعليمات و تقديم التعهدات والتعويضـات التـي قـد يتطلبهـا 
مســـــئولي البنـــــك بشـــــأن تحصـــــيل أيـــــة أوراق أو مســــــتندات 

 خاضعة لهذا االتفاق وتكون غير قابلة للتنازل؛ 

19-15 to allow any representative or agent of the 

Bank, at all reasonable times to enter any 

premises at which the Client carries on 

business, to inspect, verify and check all 

such books, accounts, computer and other 

records, orders, correspondence and other 

documents as the Bank may require and to 

copy, at the Client’s expense, such of them 

as the Bank may decide; 

فــي كافــة  -أن يســمح ألي ممثــل أو وكيــل للبنــك بالــدخول  19-15
ألي مقــــر ي جـــري بــــه العميـــل أعمالــــه،  -األوقـــات المالئمـــة

وذلــك بغــرض التفتــيش و التحقــق و فحــص كافــة الــدفاتر و 
وامــر و الحسـابات و الملفــات اإللكترونيــة و الســجالت و األ

المراســالت و المســـتندات األخـــرى التــي قـــد يتطلبهـــا البنـــك، 
مــع طباعــة أي منهــا علــى حســاب العميــل، وفقــاا لمــا يقــرره 

 البنك؛   

19-16 to obtain the Bank’s prior written consent to: 19-16 :أن يستصدر موافقة كتابية مسبقة من البنك على اآلتي 

A) vary the Client’s standard terms of business 

or vary any Contract of Sale following 

notification of a Receivable arising under it; 

تغييــر الشــروط المعتــادة للعمــل أو تغييــر أي عقــد بيــع بعــد  أ(
 اإلخطار بأي استحقاق ينشأ عنه؛

B) appoint any person as agent for the 

collection of payment; 
 تعيين أي شخص كوكيل لتحصيل المدفوعات؛ ب(

C) enter into any Contract of Sale under which: )إبرام أي عقد بيع، يتم بمقتضاه:  ج 
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- any payment is to be made or any Invoice is 

to be issued to a Buyer before all the Goods 

or Services ordered have been Delivered; or 

ســداد أي دفعــة، أو إصــدار أي فــاتورة للمشــتري قبــل تســليم  -
 أو  فة البضائع أو الخدمات المطلوبة؛كا

- delivery of the Goods and/or Services is to 

be performed over a period exceeding 60 

days from the invoice date; or 

 60تتجــاوز تســليم البضــائع و/أو تأديــة الخــدمات فــي مــدة  -
 يوم من تاريخ الفاتورة؛ و 

- any payment is to be made or any Invoice is 

to be issued to a Buyer more than six 

months after Delivery; 

سداد أي دفعة، أو إصدار أي فاتورة للمشـتري فيمـا يتجـاوز  -
 ستة أشهر بعد التسليم؛ 

19-16 to hold for the benefit of the Bank, and keep 

separate from the Client’s own monies, any 

Remittances which may be received by the 

Client in respect of any Receivable; and to 

deliver immediately to the Bank the 

identical Remittance or (if required by the 

Bank) to pay the same (properly endorsed if 

need be) into the Bank’s bank Account; 

االحتفـــاظ لمصـــلحة البنـــك بـــأي تحـــويالت قـــد تـــرد للعميـــل  19-17
بشـأن أي اســتحقاق، والفصـل بينهــا وبــين مـا يخــص العميــل 
من أمـوال خالفهـا، وتسـليم البنـك فـوراا ذات التحويـل أو )إن 
 طلــــب البنــــك( ســــداد قيمتــــه فــــي الحســــاب البنكــــي الخــــاص

 بالبنك )مع تظهيره إن تطلب األمر( ؛     

19-17 to open an account with the Bank at the 

Bank’s request and Client’s expense (for the 

purpose of receiving Remittances to meet 

the requirements of Clause 17.3.2) that (1) 

the Client shall have no mandate or rights to 

make withdrawals from and (2) the Bank 

shall be able to make withdrawals from for 

the credit of the Current Account; 

فتح حساب لدى البنك بناءاا على طلبه و على نفقة العميـل  19-18
)لغرض استالم التحويالت وذلـك اسـتيفاءاا الشـتراطات البنـد 

ال يكــون للعميــل أي صــالحية أو  (1(، بحيــث ) 17-3-2
( يكــون للبنــك إمكانيــة 2حــق فــي إجــراء مســحوبات منــه و)

إجــــراء مســــحوبات منــــه لصــــالح الجانــــب الــــدائن بالحســــاب 
 الجاري؛         

19-18 to indemnify the Bank in respect of any 

subsequent reversal, reclaim, payment back 

to the Insurer or claim on the Bank in 

relation to a payment made to the Bank. 

تعــويض البنــك عمــا قــد ينــتج مــن حــاالت إبطــال أو مطالبــة  19-19
باسترداد أو طلب رد مدفوعات للمـؤمن أو أي مطالبـات قـد 

 توجه البنك بشأن دفعة ٌسددت له. 

19-20 to indemnify the Bank in respect of any 

subsequent reversal, reclaim, payment back 

to a Buyer that has been ordered by a Court 

in relation to a Remittance that has been 

paid to the Client. 

تعــويض البنــك عمــا قــد ينــتج مــن حــاالت إبطــال أو مطالبــة  19-20
باسترداد أو رد مدفوعات المشتري بموجب أمـر صـادر مـن 

 يل تم سداده للعميل.محكمة فيما يتعلق بتحو 

  

19-21 The Client will indicate prominently  to the 

Receivables that should be paid to the Bank 

in all the Client’s books and records. 
يلتــــزم العميــــل بــــأن يشــــير بشــــكل واضــــح إلــــى المســــتحقات  19-21

 الواجب سدادها للبنك في دفاتره وسجالته.  

19-22 The Client will indemnify the Bank against 

all losses, expenses, costs, actions, claims, 

damages and demands arising out of the 

breach of any of the Client’s obligations to 

the Bank. 

أن يقـــــوم العميـــــل بتعـــــويض البنـــــك عـــــن كافـــــة الخســـــائر و  19-22
اإلجــراءات و الــدعاوى و التعويضــات  النفقــات والتكــاليف و

ــــى  و المطالبــــات الناشــــئة عــــن اإلخــــالل بــــأي التزامــــات عل
 العميل تجاه البنك. 

[20] Recourse [20الرجوع ] 
The Bank may exercise Recourse (even though the 

Bank may have already paid the Client the Finance 

Amount) in respect of: 
لبنك ممارسة حق الرجـوع )حتـى لـو كـان البنـك قـد سـدد بالفعـل يجوز ل
 بـ: ل مبلغ التمويل( وذلك فيما يتعلقللعمي

20-1 all or any Receivables following: 20-1   :كافة أو أي مستحقات، وذلك بعد 

A) the termination of this Agreement; or )إنهاء هذا االتفاق؛ أو  أ 

B) the occurrence of an Event of Default 

(whether or not the Bank exercises the 

Bank’s right to end this Agreement); 

وقوع حالة إخالل )سواء قام البنـك بممارسـة حقـه فـي إنهـاء  ب(
 االتفاق أم ال(؛  

20-2 any Receivable following: 20-2  :أي استحقاق بعد 
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A) it being disputed by the Buyer or being 

subject or alleged to be subject to a right of 

set-off, counterclaim or reduction; or 

وقوع أي منازعة بشأنه من جانب أي مشتري لدى "العميـل"  أ(
أو خضــــوعه أو االدعــــاء بخضــــوعه ألي حــــق مقاصــــة أو 

 مطالبة مقابلة أو تخفيض؛ أو    

B) the Client wrongly notifying the Bank of it 

or upon the Client committing a breach of 

warranty or undertaking relating to it; or 
إخطــــار العميــــل للبنــــك إخطــــاراا خاطئــــاا بشــــأنه أو ارتكــــاب  ب(

 العميل ألي إخالل بضمان أو بتعهد يتعلق به؛ أو 

C) expiry of the Extension Period for 

Remittance of that Receivable. 
انتهـــــــاء فتـــــــرة التمديـــــــد بالنســـــــبة للتحويـــــــل الخـــــــاص بـــــــذلك  ج(

 االستحقاق.

20-3 Recourse shall be exercised by notice from 

the Bank to the Client (i) listing the 

Receivables in respect of which the Bank 

wishes to exercise its rights of Recourse or 

(ii) referring to all outstanding Receivables. 

القيــــام بممارســــة حــــق الرجــــوع بموجــــب إخطــــار مــــن البنــــك  20-3
للعميـــل )ا( يـــرد بـــه قائمـــة بالمســـتحقات التـــي يرغـــب البنـــك 
ـــــى كافـــــة  ممارســـــة حـــــق الرجـــــوع بشـــــأنها أو )ب( يشـــــير إل

 المستحقات المتبقية. 

20-4 The amount payable by the Client to the 

Bank for settling a financed Receivable is 

subject to Recourse which shall be the 

balance of the Notified Value of the 

Receivable outstanding together with any 

charges and other sums due to the Bank in 

respect of it. For administrative 

convenience, the amount payable by the 

Client to the Bank for settling financed 

Receivables shall be treated as discharged 

when the Client has paid to the Bank a sum 

equivalent, at the date of payment, to the 

debit balance on the Discounting Account 

plus any part of the Client’s Liability that 

has not already been debited. 

المبلغ واجب الـدفع مـن العميـل إلـى البنـك لتسـوية اسـتحقاق  20-4
م مــول يخضــع لحــق الرجــوع والــذي يجــب أن يكــون رصــيد 
القيمـــة الم خطـــر بشـــأنها لالســــتحقاق غيـــر المســـدد مــــع أي 
رســوم و مبــالغ أخــرى مســتحقة للبنــك بشــأنه. و علــى ســبيل 
االســتدالل مــن الناحيــة اإلداريــة، ي عتبــر المبلــغ واجــب الــدفع 
من العميل للبنـك كتسـوية للمسـتحقات الٌممولـة مبلغـاا ٌمسـدداا 
بالفعـــل  عنـــد دفـــع العميـــل للبنـــك مبلغـــاا يعادلـــه فـــي تـــاريخ 
الســـداد الرصـــيد المـــدين بحســـاب الخصـــم مـــع أي جـــزء مـــن 

 التزام العميل الذي لم يتم خصمه بعد.      

20-5 The Client will pay the Bank (as required by 

the Bank) immediately on demand where 

the Bank has exercised Recourse.  
يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك فــوراا عنــد الطلــب )ووفقــاا لمــا  20-5

 يتطلبه البنك( إذا قام البنك بممارسة حق الرجوع.   
  
[21] Events of Default [21حاالت اإلخالل ] 
The Bank may terminate this Agreement and declare 

all amounts unpaid in respect of Receivables and all 

other amounts outstanding hereunder (including all 

interest, damages, commissions, expenses and fees) 

immediately due and payable on demand by the 

Bank, without any further notification to the Client, 

at any time after the happening of any of the 

following events: 

اعتبار كل ما لم ي دفع مـن مبـالغ بشـأن يجوز للبنك إنهاء هذا االتفاق و 
مــا المســتحقات و كــل مــا هــو متبقــي مــن مبــالغ بموجــب هــذا االتفــاق )ب

في ذلك جميع العوائد و التعويضات و العموالت و النفقات و الرسوم( 
بأنهـــا ت ســـتحق وتســـتوجب الـــدفع علـــى الفـــور عنـــد طلـــب البنـــك، دونمـــا 
الحاجــة للمزيــد مــن اإلخطــارات للعميــل، وذلــك فــي أي حــين بعــد وقــوع 

 أي من الحاالت اآلتية:   

21-1 failure by the Client to pay any amounts 

outstanding under this Agreement on the 

due dates; 
إخفاق العميل في سداد أي مبـالغ متبقيـة طبقـاا لهـذا االتفـاق      21-1

 في مواعيد استحقاقها؛ 

21-2 any breach by the Client, considered by the 

Bank to be material, of: 
 الالا جسيماا بـ:أي إخالل من جانب العميل يعتبره البنك إخ 21-2

A) this Agreement; or )هذا االتفاق؛ أو  أ 

B) any other agreement between the Client and 

the Bank or between the Client and a Group 

Company; or 
أي اتفـــــاق آخـــــر بـــــين العميـــــل و البنـــــك أو بـــــين العميـــــل و  ب(

 شركات المجموعة؛ أو 

C) any agreement between a Related Party and 

the Bank or between a Related Party and a 
 مررتبطو البنـك أو بـين طـرف  مررتبطأي اتفاق بين طرف  ج(

 و شركات المجموعة؛ أو  
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Group Company; or 

D) any representation or undertaking, given by 

the Client or a third party, in reliance upon 

which the Bank has entered into this 

Agreement or made any payment under it; 

أي إقرار أو تعهد صدر مـن العميـل أو الغيـر، و قـام البنـك  د(
اعتمــادا عليــه بــإبرام هــذا االتفــاق أو قــام بموجبــه بســداد أي 

 مبالغ؛    

[22] The Client: [22العميل ] 

22-1 

a) is, or is deemed for the purposes of any 

applicable law to be, unable to pay its debts 

as they fall due or insolvent; 

22-1 
بــالنظر ألغــراض القــانون واجــب التطبيــق، يكــون العميــل أو  أ(

ي عتبــر غيــر قــادر علــى ســداد ديونــه حــال اســتحقاقها أو ي عــد 
 معسراا ؛  

b) admits in writing its inability to pay its debts 

as they fall due; 
 إقراره كتابة بعدم إمكانيته سداد ديونه حال استحقاقها؛ ب(

c) suspends making payments on any of its 

debts or announces in writing an intention to 

do so; 

إيقــاف ســـداد أي مــدفوعات علـــى أي مــن ديونـــه أو إعالنـــه  ج(
 م بذلك؛ كتابة عزمه على القيا

d) by reason of actual or anticipated financial 

difficulties, it begins negotiations with any 

creditor for the rescheduling or restructuring 

of any of its indebtedness; or 

حينمـــا يبـــدأ العميــــل فـــي المفاوضـــات مــــع الـــدائنين إلعــــادة  د(
أي مــن مديونياتــه بســبب صــعوبات جدولــة أو إعــادة هيكلــة 

 مالية فعلية أو متوقعة؛ أو  

e) the value of its assets is less than its 

liabilities (taking into account contingent 

and prospective liabilities);  
كانــــت قيمــــة أصــــوله أقــــل مــــن التزاماتــــه )مــــع األخــــذ فــــي  ـ(ه

 المتوقعة االعتبار االلتزامات الطارئة أو

22-2 including: 22-2 :بما في ذلك 
a) any person presents or files an application 

for a declaration of bankruptcy, liquidation 

or dissolution in respect of the Client with a 

court or registrar; 

أي شــــــخص يتقــــــدم أو يرفــــــع طلبــــــاا لإلقــــــرار بــــــاإلفالس أو  أ(
تصــفية أو الحــل بشــأن العميــل وذلــك أمــام أي محكمــة أو ال

 أمين السجل؛  

b) an order is made for the liquidation or 

dissolution of the Client; 
 صدور قرار بتصفية أو حل العميل؛ ب(

c) a declaration of bankruptcy is made in 

respect of the Client by a court; 
 س العميل من جانب أي محكمة؛إعالن إفال ج(

d) any liquidator or trustee in bankruptcy, is 

appointed in respect of the Client’s assets; 
 تعيين أي مصفي أو أمين تفليسة على أصول العميل؛ د(

e) any security interest is enforced over any of 

the Client’s assets; or 
 مان عيني على أي أصول للعميل؛  فرض أي ض هـ(

f) any other analogous step or procedure is 

taken in any jurisdiction; 
ــــــل فــــــي أي منطقــــــة ذات  و( اتخــــــاذ أي خطــــــوة أو إجــــــراء مثي

 اختصاص قضائي؛ 

22-3 the Client ceasing to carry on business or 

threatening to do so; 
 أداء أعماله أو صدور تهديد منه بذلك؛توقف العميل عن  22-3

22-4 the ending of any guarantee or indemnity in 

respect of any of the Client’s obligations to 

the Bank or the insolvency or death of any 

person who has given such a guarantee or 

indemnity; 

ويض بشأن أي التزامـات علـى انتهاء أجل أي ضمان أو تع 22-4
العميـــل للبنـــك أو حـــدوث إعســـار ألي شـــخص مـــانح لهـــذا 

 الضمان أو التعويض أو وفاته؛ 

22-5 change, whether direct or indirect, in the 

Client’s ownership, control or constitution 

which the Bank considers significant; 
فــي ملكيــة  -باشــر أو غيــر مباشــرســواء بشــكل م –التغييــر  22-5

العميل أو شكله الرقابي أو نظامه األساسي، على نحو يراه 
 البنك تغييراا جوهرياا؛    

22-6 an adverse change in the Client’s overall 

financial condition or operating performance 

which the Bank considers material; 
في الوضـع المـالي العـام أو األداء التشـغيلي  التغيير السلبي 22-6

 للعميل، على نحو يراه البنك تغييراا جوهرياا؛   

22-7 the Client’s failure, for a consecutive period 22-7  يرررة فررري سرررداد أي يرررومت متتال 30إخفررراق عالعميرررلع ولمررردة
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of 30 days, to notify the Bank of any 

Receivable owing by an Agreed Buyer; 
 المقبولين، المشترينمستحقات على أي من 

22-8 any part of the Client’s income or assets, 

being subject to: 
 لــ:خضوع أي جزء من دخل العميل أو أصوله  22-8

a- seizure, distress or lien; االمتياز الحجز أو الحبس أو -أ 

b- enforcement of security rights; or أو الضمان،حقوق  تنفيذ -ب 

c- execution of legal process; تنفيذ إجراءات قانونية؛ -ج 

22-9 the entry of any judgment or order against 

the Client which remains unsatisfied, 

unappealed or not complied with for seven 

days; or 

العميـل وبقائـه دون تسـوية أو صدور أي حكـم أو أمـر ضـد  22-9
 استئناف أو لم يمتثل له العميل لمدة سبعة أيام، أو

22-10 any criminal conviction of the Client or any 

of the Client’s associates or any person in 

accordance with whose directions the 

Client’s directors or management are 

accustomed to act or any person who has 

given the Bank a guarantee or indemnity in 

respect of the Client’s obligations to the 

Bank. 

ي خخ  ألأو  مشاركيهي من ألعميل أو لأي إدانة جنائية ل 22-10

إدارتررره أو أي خرررخ  يكرررون قرررد  يه أو مسررر وليرررمرررن مدير

 بالتزامررراتمرررا يتعلرررق في ات أو تعويضررر أعطرررى للبنرررك ضرررمانات 

 لبنك.ا تجاهالعميل 

22-11 If an Event of Default has occurred, the 

Bank shall have the right, without notice to 

the Client, to set off and apply any credit 

balance in any account of the Client with the 

Bank, and any other indebtedness of the 

Client towards the Bank (in each case, 

whether or not subject to notice, matured or 

owing to a different branch or office and in 

whatever currency) against the liabilities of 

the Client under this Agreement. The Bank 

may convert the currency of any such credit 

as may be necessary for this purpose. 

دون سررابق وإذا وقعررت حالررة إخررالل، يكررون للبنررك الحررق،  22-11

أي رصريد دائرن فري علرى إجرراء مقاصرة في إنذار للعميل، 

أخررى أي مديونيرة واسرتيفاء أي حساب للعميل لدى البنرك، 

في كل حالرة، سرواء وذلك مستحقة على العميل تجاه البنك )

أو كانررررت قرررد حررررل ميعرررراد ، أم ال نرررت تخضررررع إلخطررراركا

وبررأي آخررر أم ال بررل لفرررع أو مكتررب مسررتحقة أو  اسررتحقاقها

العميل الناخ ة بموجرب ذرذا  استيفاءت اللتزامات( كانت عملة

دائرن ويجوز للبنك تحويل العمرالت مرن أي رصريد االتفاق. 

 الغرض. كلما يكون ذلك ضروريات لهذا

[23] Termination [23] اإلنهاء 

23 -1 Any of the two parties may terminate this 

Agreement according to Clause (4) above 

by giving to the other party not less than 

three months prior written notice before 

Termination Date. 

ي ( مـن هـذا االتفـاق إنهائـه مـن قبـل أ4يجوز وفقاا للبنـد ) 23-1
مـــن الطـــرفين بتوجيـــه إخطـــار كتـــابي مســـبق مـــن الطـــرف 
الراغب في اإلنهاء للطرف اآلخر بمدة ال تقل عن ثـالث 

 اإلنهاء. أشهر قبل تاريخ
23-2  If this Agreement is terminated pursuant to 

the aforementioned clause, the Client will 

stop notifying Receivables to the Bank, 

except for any Receivable already payable 

as at that date. 

، يوقـف العميـل االتفاق وفقاا للبند السـابقإذا تم إنهاء هذا  23-2
مبلـــــغ يكـــــون  أي باســـــتثناءإخطـــــار البنـــــك بالمســـــتحقات، 

 ذلك التاريخ. فيمستحق الدفع بالفعل 

23-3 The termination of this Agreement shall 

not affect: 
 على: االتفاقلن يؤثر إنهاء هذا  3- 23

A) the accrued rights or liabilities of the 

Client or the Bank; 
 أو العميل أو البنك؛ التزاماتالحقوق المستحقة أو  أ(

b) the continued running of a Discounting 

Charge; nor 
 وأخصم، العمولة  احتساباستمرار  ب(

c) the Bank’s rights of set-off, withholding of 

payment or combination of accounts.       
حقروق البنرك فري المقاصرة، وحجرز المردفوعات أو الردم   ج(

 بين الحسابات

23-4 If this Agreement is terminated, all 

outstanding amounts under this Agreement 

shall be due and payable immediately and 

the Client shall remain responsible for the 

payment to the Bank of the amount of any 

، تصربح جميرع المبرالل المسرتحقة  االتفراقإنهاء ذذا  إذا تم 23-4

واجبررة الرردفع فررورات، ويظررل  االتفرراقللبنررك بموجررب ذررذا 

س والت عن سداد قيمرة أي مسرتحقات غيرر مسرددة العميل م

 للبنك. لم تدفع والتي
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unpaid Receivables which have not 

been paid. 
23-5 The Client shall indemnify the Bank on 

demand against all losses, liabilities, 

damages, costs and expenses (including all 

legal costs and expenses) connected with 

the enforcement of this Agreement which 

the Bank may incur as a consequence of 

any Event of Default or any other breach 

by the Client of any of its obligations 

under this Agreement as regards the 

making of any repayment of an amount in 

accordance with the terms hereof or 

otherwise. 

تعررويض البنررك عنررد الطلررب عررن جميررع بل لعميررا  ويلتررزم 23-5

واألضرار والتكاليف والنفقات )بما  وااللتزاماتالخسائر 

ذلك جميع التكاليف والمصاريف القانونيرة( المرتبطرة  في

 أييكرون البنرك قرد تكبردذا نتيجرة  والتي االتفاقبتنفيذ ذذا 

لعميرل مرن قبرل ايقرع إخرالل  أيخالفه من حالة إخالل أو 

بأي من التزاماته المترتبة بموجب ذذا االتفاق فيما يتعلق 

 مبلل وفقا لألحكام  الواردة به أو غير ذلك. يبسداد أ

[24] Communications with Buyers and Third 

Parties 
 الغيربو نبالمشترياالتصال  [24]

The Client irrevocably authorises the Bank to: بنك تفويضات غير قابل لإللغاء في:يفوض العميل ال 
a) communicate with Buyers as the Bank 

thinks fit; 
 مناسبات، لما يراه البنك المشترين وفقات التواصل مع  أ(

b) To provide such information to the Central 

Bank of Egypt or as may be required to be 

disclosed by any court of competent 

jurisdiction or under any applicable law or 

by a governmental order, decree, 

regulation or rule  

بتلررك المعلومررات الترري  المصررري المركررزيموافرراة البنررك  ب(

يطلبهرررا والتررري قرررد تطلرررب مرررن محكمرررة ذات اختصرررا  

قررار وزاري أي قضائي أو بموجب القوانين المختلفة أو 

 الئحة حكوميةأو أمر أو 

c) provide any Group Company with such 

information as it may require; and 
موافاة أي مرن خرركات المجموعرة بمثرل ذرذه المعلومرات  ج(

 عند الطلب،

[25] Assignment by Bank [25] البنكمن قبل حوالة ال 

The Bank may assign all or any of the Bank’s 

rights under this Agreement. This includes the 

Bank’s rights to any Receivable. The Client will, at 

the Bank’s request, execute an assignment of any 

of the Receivables by the Bank to such persons as 

the Bank may direct. 

 ،جب ذذا االتفاقكل أو أي من حقوقه الناخ ة بمو حوالةيجوز للبنك 

تنفيرذ العميرل يكون على أي مستحق. وفي  حقوق البنك  ذلكشمل يو

يمولهررا  الترري تنررازل بنرراء علررى طلررب البنررك ألي مررن المسررتحقات يأ

 البنك.وفقات لتوجيهات األخخا   ي منألالبنك 

[26] Entire Agreement [62]  االتفاقمجمل  

The terms of this Agreement are the only terms 

agreed between the Client and the Bank in relation 

to this Agreement and exclude all earlier 

agreements, warranties and representations in this 

respect. For the avoidance of doubt, the terms 

agreed by the Client and the Bank in relation to 

any other banking facilities being provided by the 

Bank to the Client are separate and independent 

from this Agreement and are not affected by this 

paragraph. 

برين العميرل  فقرطخروط ذذا االتفراق ذري الشرروط المتفرق عليهرا إن 

 مرن اتفاقراتسرلفها ل ما تلغى كذي و، والبنك فيما يتعلق بهذا االتفاق

، فالشروط المتفق وتجنبات للشك في ذذا الشأن. و إقراراتضمانات و

تسرهيالت مصررفية أخررى  برأيعليها بين العميل والبنك فيما يتعلرق 

 االتفراقيقدمها البنك للعميل تعد خروطات  منفصلة ومسرتقلة عرن ذرذا 

 وال تخضع ألحكام ذذه الفقرة.

[27] Amendments [72] تالتعديال 

Any variation to of this Agreement shall only 

become effective on the relevant Amendment 

Date, as specified in the Terms Schedule and being 

the earlier of: 

 وفرري ترراريت التعررديل ذفقررط االتفرراق إال  افرري ذررذ غييرررتال يسررري أي 

 فرريذلرك علرى أن يررتم ، والصرلة، كمرا ذررو محردد فرري ملحرق الشررروط

 :أقرب األجلين

a) 30 days after the Bank has sent an 

amended version of the Terms Schedule 

which has been signed by the Bank to the 

Client; and 

يوم من إرسال البنرك للنسرخة المعدلرة مرن ملحرق  30بعد  أ(

 للعميل، والشروط والموقعة من قبل البنك 

b) the date on which the amended version of 

the Terms Schedule has been signed by 

التررراريت الرررذى وقعرررت فيررره  النسرررخة المعدلرررة مرررن ملحرررق  ب(

 الشروط من قبل العميل والبنك. 
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both the Bank and the Client. 
[28] Expenses and Fees [28]  والرسومالنفقات 

The Client shall reimburse and indemnify the Bank 

for all charges and expenses (including legal fees) 

incurred by the Bank in connection with the 

preparation, negotiation, registration and execution 

of this Agreement and all other out-of-pocket 

expenses related thereto. 

عن جميرع الرسروم والمصرروفات )بمرا ويعوضه لعميل البنك ا يسدد

القانونية( التي تكبدذا البنك فري اإلعرداد والتفراوض  تعابفي ذلك األ

المتعلقرة التثريرة األخررى وتسجيل وتنفيذ ذذا االتفاق وسائر النفقات 

 .ذلكب

[29] Foreign Exchange [29] ألجنبيصرف اال 

If any transaction under this Agreement involves 

the conversion of one currency into another, the 

Bank shall make such conversion at its then 

prevailing standard rate of exchange for purchasing 

or selling the relevant currency, as the case may 

be. 

تحــويالا مــن عملــة  تفــاقاالإذا تضــمنت أي صــفقة ابرمــت وفقــاا لهــذا 
إلى عملة أخرى، فيمكن للبنك إجراء مثل هذا  التحويل وفـق السـعر 
الســــائد والمطبــــق لديــــة لشــــراء أو بيــــع العملــــة ذات الصــــلة، حســــب 

 مقتضى الحال.

[30] Severability [03] استقاللية األحكام 

If at any time any provision of this Agreement is or 

becomes illegal, invalid or unenforceable in any 

respect under the laws of the ARE, the legality, 

validity and enforceability of such provision in the 

other respects under ARE law, and of the 

remaining provisions of this Agreement, shall not 

be affected or impaired thereby. 

أو  اقانونيرغيرر  االتفراقحكم من أحكام ذذا  أيحين  أي فيإذا صار 

فرري  ررل قرروانين  مررن أي ناحيررةغيررر سرراري أو غيررر قابررل للتطبيررق 

ع، فلن يؤثر ذلك أو يُخرل بقانونيرة وصرالحية ونفراذ ذرذا الحكرم .م.ج

ع وكررذا برراقي أحكررام ذررذا 0م0فرري النررواحي األخرررى طبقررات لقررانون ج

 .االتفاق

[31 ] Right of Set Off [13] حق مقاصة 

The Client acknowledges and accepts that the 

Bank may set off any amount payable by the Bank 

to the Client under the terms of this Agreement 

against any amount payable by the Client to the 

Bank under this or any other agreement or 

transaction. 

مبلــغ واجــب الــدفع  أييقــر العميــل ويوافــق علــى إجــراء مقاصــة بــين 
مبلـــغ واجـــب  وأي االتفـــاقمـــن قبـــل البنـــك للعميـــل وفقـــاا ألحكـــام هـــذا 
أو  اتفــاق أيأو  االتفــاقالــدفع مــن قبــل العميــل للبنــك بموجــب هــذا 

 معاملة أخرى.

[32] Waiver [23] عن الحق التنازل 

Time is of the essence as regards the Client’s 

obligations under this Agreement but no failure or 

delay by the Bank in exercising any right, power or 

remedy hereunder or any appraisal or consent 

given by the Bank shall impair such right, power or 

remedy or operate as a waiver thereof, nor shall 

any single or partial exercise of any right, power or 

remedy preclude any further exercise thereof or the 

exercise of any other right, power or remedy. The 

rights, powers and remedies provided for in this 

Agreement are cumulative and do not exclude any 

other rights, powers and remedies provided by law. 

فيما يتعلرق بالتزامرات العميرل بموجرب  يات جوذرعنصرات الوقت يمثل 

في ممارسرة  هأو تأخيرالبنك إخفاق  يجوز أن يكون وال ،ذذا االتفاق

أو تعرويض ممنرول لره بموجرب ذرذه االتفراق أو  صالحيةأي حق أو 

 تنازل بمثابة أي موافقة منح تقييم أو فاقه أو تأخيره في وضع أي إخ

ذررذا أو  تلررك الصررالحيةمنرره يضررعف أو ينررتق  مررن ذررذا الحررق أو 

 ئيررةجزالمنفررردة أو الممارسررة أن تحررول الالتعررويض، كمررا ال يجرروز 

، أو بعررررد ذلررررك ممارسررررتهأو تعررررويض دون  صررررالحيةي حررررق أو أل

الحقررروق وتُعرررد يض. أو تعررروصرررالحية ممارسرررة أي حرررق آخرررر أو 

حقوقرات والصالحيات والتعويضات المنصو  عليها في ذذا االتفاق 

 أية حقروق أخررى أو ثنيتراكمية وال تستو صالحيات و تعويضات 

 تعويضات منصو  عليها في القانون. أو صالحيات

[33] Notices [33] اإلخ ارات 

All notices under or in connection with this 

Agreement shall be given by registered post or 

facsimile (with original to follow by registered 

post) to the address or fax number (as appropriate) 

of the parties as given in this Agreement (or at 

such other address or fax number which the parties 

shall notify). 

 االتفــاقبهــذا  الصــادرة طبقــاا أو فيمــا يتعلــقكافــة اإلخطــارات ترســل 
إرســـال  علـــى أن يســـتتبعه عـــن طـــرق البريـــد المســـجل أو الفـــاكس )

األطـراف وأرقـام  عناوينوذلك على بالبريد المسجل(  أصل اإلخطار
وين أو اعنـ يأ أعلـى) االتفـاقالفاكس الخاصة بهم والموضحة بهـذا 

 .(ا األطراف بعضهم البعضأرقام فاكس أخرى يخطر به

[34] Notification [43] شعاراإل 

The Client undertakes to immediately notify its 

other bankers and statutory auditors of this 
الحســابات بهــذا  يبنوكــه األخــرى فــوراا ومــدققحاطــة يتعهــد العميــل بإ
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Agreement and the attendant rights and obligations 

this may confer on both the Client and the Bank 

and that such arrangement shall be effective from 

the Execution Date. 

كـل مـن العميــل بالنسـبة لالناشـئة عنـه  وااللتزامـات، والحقـوق االتفـاق
مـــن تـــاريخ  اعتبـــاراســـيكون نافـــذ المفعـــول  االتفـــاقوالبنـــك وبـــأن هـــذا 

 التنفيذ.

[35] Governing Law and Jurisdiction [53] يالقضائ االختصاصمنا   القانون واجب الت بيق و 

1- This Agreement shall be governed by the 

laws of the ARE. 
 لقوانين ج.م.ع االتفاقيخضع هذا  -1

2- The parties agree that any legal action or 

proceeding with respect to this Agreement 

shall be subject to the jurisdiction of the 

ARE courts. 

تخذ ي   يقضائقانوني أو إجراء  ياألطراف على أن أ اتفق -2
محـــاكم ل االختصـــاصيخضـــع لمنـــاط  االتفـــاقبشـــأن هـــذا 

 ج.م.ع.

3- Nothing in this Agreement shall limit the 

right of the Bank to commence any legal 

action against the Client and/or its assets in 

any other jurisdiction. 

 اتخـاذ يمن حق البنك ف االتفاقمما ورد بهذا  يال يغل أ -3
 يأ يتجــــاه العميــــل و/ أو أصــــوله فــــ قضــــائيإجــــراء  يأ

 .منطقة أخرى

[36] Counterparts and Language of the 

Agreement  
 قفااإلتلغة نسخ و  [36]

This Agreement is executed in the English and 

Arabic languages in two counterparts and both 

shall be deemed to constitute one and the same 

instrument. In the event of any inconsistency 

between the English and Arabic texts of this 

Agreement, the Arabic language shall prevail. 

ـــــة والعربيـــــة مـــــن نســـــختين  االتفـــــاقتحـــــرر هـــــذا  بـــــاللغتين اإلنجليزي
فـى حالـة و . أصليتين، وتعامل كلتا النسـختين علـى أنهـا محـرر واحـد

رجح المعنــى ي ــ ينجليــز إلوالــنص ا يخــتالف بــين الــنص العربــاوجــود 
 لعربيالنص ا يالوارد ف

 

SIGNATURE PANEL 

To indicate the respective consents of the parties to the foregoing terms, both the Client and the 
Bank have executed this Agreement as indicated below 

The Client: [Insert full name] 

Execution Date: [As specified in the Terms Schedule] 

Authorised signatory(ies) of the Client:  

(Print full name of the Authorised Signatory) 
Signature and Company Stamp: 

 

Authorised Signatory(ies) of the Bank:  
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Schedule 1: 

 

Paying receivables designated in the 

invoice in the account of seller in hsbc 

bank 

 :1 الملحق

 

نة بالفاتورة بحساب البائع في بنك بسداد المستحقات المبي

HSBC 

  

By virtue of this invoice, all the receivables 

payable under therein, shall be paid to the 

current account of the seller    

 

HSBC Bank Egypt S.A.E.  

Account No. ________________________________________ 

Swift Code  (EBBK EGCX) 

Reference: [Company (Seller) Name & A/C 

Number], Invoice No.____, Settlement Details 

_______________. 

Or through cheques which should be deposited 

in the current the aforementioned account .. 

 فيها ب الواردةيتم سداد كافة المدفوعات بموجب هذه الفاتورة 
 مصر سي بيبنك إتش إس الجاري للبائع في الحساب 

 __________________________    رقم
  (EBBK EGCX)سويفت كود رقم 

 ويجب أن يتضمن التحويل البيانات التالية:
، والرقم  أسم الشركة مصدرة الفاتورة و رقم حسابها( ) 

 بيانات السداد و _,_____________للفاتورة__ اإلشاري
 .سواء كلى أو جزئي() 

الحساب  فيإيداعها  وفى حالة السداد بموجب شيكات، يتعين
  بعاليه  المذكور
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: FINANCE REQUEST2Schedule                                                        

The Manager  
HSBC Bank Egypt S.A.E. (the Bank) 
Receivable Finance Services 
PO Box 124 Maadi 
Cairo, ARE 
Client No.  
Date: 

   
FINANCE REQUEST 

 
In accordance with the terms of the Receivable Finance Agreement (the Agreement) between the Bank and 
us, we hereby notify you of goods sold and delivered and/or services performed by us, as represented by 
the invoices (copies enclosed) set out below have been sent to the relevant Buyers (the Invoices): 

Invoice Numbers Total No. of 
invoices 

Aggregate Gross 
Amount (EGP) 

From To   

    

    

 TOTAL   

 
We hereby request the Bank to finance the Receivables represented by the Invoices. The crediting of the 
Finance Amount of each Receivable to the Sales Ledger Account shall have the effect of immediately 
obliging us to repay to the Bank all the Receivables stated in these invoices, benefit and interest in, as well 
as monies due to us from time to time in relation to, such Financed Receivables to the Bank. 

Terms used and defined in the Agreement shall have, unless defined otherwise herein, the same meaning 
herein. 

Each of the terms of the Agreement shall apply to and govern this Finance Request. 

_______________________________ 

For and on behalf of ………………….. 

Name of Authorized Signatory: 

Capacity: 

Signature For Bank Use Only 

Batch 
No 

Input 
By 

Authorised by 
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 :  لب التمويل2 الملحق
 مدير /السيد

 )البنك(مصر ش.م.م  سي بيإس بنك إتش 
 المستحقاتخدمة تمويل 

  المعادي 124رقم ص.ب
 القاهرة ج.م.ع

Client No.  

Date: 

  لب تمويل
سلمة و/أو المباعة والم بضائعبال هذا المحرر ، نخطركم بموجبكنالمبرم بيننا وبين الب (االتفاق) المستحقاتتمويل  اتفاقلشروط وفقاا 

ذوي الصلة العمالء ، تم إرسالها إلى ( صورة مرفق) أدناهالوارد بيانها الفواتير ب، كما هو ثابت بناجان الخدمات المؤداه من
 )الفواتير(:

Invoice Numbers Total No. of 
invoices 

Aggregate Gross Amount 
(EGP) 

From To   

    

    

 TOTAL   

ستحقاق في حساب البيع وبمجرد إضافة قيمة التمويل لكل ا مثلها ذذه الفواتير.ت المستحقات التيتمويل  -بموجب ذذا  -ونطلب من البنك 

في أي  ما يستحق لنا من أموال أو خالفة وأالتزامنا بأن يسدد للبنك كافة المستحقات التي تمثلها ذذه الفواتير  تلقائيات  الدفتري سيترتب على ذلك

 وقت من األوقات عن المستحقات الممولة.

 ما لم يجر تعريفها بخالف ذلك. ،هذا الطلببشأنها في  الواردنفس المعنى  االتفاق فيلحات المستخدمة لمصطيكون ل

 طلب التمويل هذا.يسري على و  االتفاقشروط ل شرط من طبق كيو 

_______________________________ 

 .........عن شركة ......... 

 المفوض بالتوقيع:

 الصفة:

  التوقيع:

 

For Bank Use Only 

Batch 
No 

Input 
By 

Authorised by 

   


