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CROSSED CHEQUE DISCOUNTING FACILITY 

AGREEMENT 

 اتفاق خصم شيكات مسطرة 

1- PARTIES 1-  األطراف 

This Agreement is made as of                 between:  من:بين كل    بتاريخ    تفاقتحرر هذا اال 

HSBC Bank Egypt S.A.E., 306 Corniche El Nile - Maadi, 

Cairo, Egypt (the “Bank”)  
 603بككر م  الرنيسك مقكر  م الككانن .م.مصككر إ سك  بك بنك  تتكإ ت  

 ،جمهوريك  مصكر العربيك  –القكاهر   - المعادي -شارع كورنيإ النيل 
 "(البنك)"

and  و 

______________________ Company, commercial register 

No.________________, having its headquarters located at 

____________________________________, herein 

represented by Mr.(s).______________________  in his 

capacity as ________________  (the “Client”) 

_______ __________________________ شكككككككككككرك 

 و الككككككككانن مقرهكككككككا _________________ تجكككككككاري سكككككككجل

_______________________________________

و يمثلهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا              ___

 بصكككككفت  ______________________________السكككككيد 

 "( العميل)" ________________________

2- COMMENCEMENT 2-  البدء 

This Agreement has been executed on the Execution Date 

(as entered in the Terms Schedule at the end of this 

Agreement) but the Facility shall not become available 
until the Conditions Precedent have been satisfied 

روط ف  تاريخ التنفيذ )الوارد بيان   ف  ملحق الشك االتفاقتم تحرير هذا 
، علك  نن التسكهيل لكن يككون متاحكا  حتك  يكتم اسكتيفا  (االتفاقبآخر هذا 

 الشروط المسبق .

3- PREAMBLE 3-  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.  In the course of the Client’s business it 

receives Crossed Cheques from its Buyers.  The Client 
wishes the Bank to discount these Crossed Cheques on the 

terms set out in this Agreement. 

حيككأ نن العميككل هكككو شككرك   انمكك  ومكككرخا لهككا بممارسكك  ا عمكككال 
التجاري  ف  جمهوري  مصر العربي ، و ه  ا عمال الموضكح  بملحكق 
الشروط، وحيأ يقوم العميل ف  تطار عمل  باستالم شيكات ُمسطر  من 

، ويرغب ف  نن يقوم البن  بخصم هذ  الشيكات المسكطر  وفقكا   مشتريه 

علكك   االتفككاق، وعليكك  فقككد تككم االتفككاقيهككا بهككذا للشككروط المنصككوا عل
 اآلت :    

4- AGREEMENT 4- االتفاق 

The Client offers to endorse and the Bank may finance, on 

and from the Commencement Date, all Crossed Cheques 
received by the Client relating to Contracts of Sale 

between the Client and its Buyers, up to the Facility Limit. 

الشكيكات الُمسكطر  الكوارد  منك    تظهيكر كافكيعرض العميل عل  البن  

ويجككول للبنكك  مككن   مشتريه فيمككا يتعلككق بعقككود البيككة المبرمكك  بينكك  وبككين 

 اعتبكارا  مكنوذلك  بحلكول نو  التسكهيل،حكد  يمكا ال يتجكاولتمويل لكذل  ف
  البد .تاريخ 

5- DEFINITIONS 5-  تعريفات 

In this Agreement the following expressions have the 
meanings set out opposite them 

 لمبه تت  يتتيه  كتت    لمعتت    لر لهتت   لالصتتحالت  ، هكتت    الرفتت  هتت    فتت 
 م ه .

Agreed Percentage - The percentage used to calculate the 
available funding against Notified Crossed Cheques as set 

: تعن  النسب  المنوي  المستخدم  ف  حساب ما هكو النسبة المتفق عليها
متاح من تمويل مقابل الشيكات الُمسطر  المخطر بشأنها ) وهك  النسكب  
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out in the Terms Schedule.  )المنوي  المثبت  بملحق الشروط 

A.R.E - The Arab Republic of Egypt. رع   جمه يه  مصي  لعيبه ع.م.ج : 

Arrangement Charge – a charge for arranging the 

facility. 
 : رع ى عم ل  ريرهب  لرسهه . عمولة الترتيب

Associated Rights - In relation to any Crossed Cheque - 

any of the following 
 مما يل : ني -شيكات ُمسطر  فيما يتعلق بأي -تعن :  الحقوق المرتبطة

a) all the Client’s rights under a Contract of Sale;  جمية حقوق العميل بموجب عقد بية (ن 

b) insurances;  التأمينات (ب 

c) all negotiable and non-negotiable instruments, securities, 

bonds, guarantees and indemnities  
 ول وغير القابل  للتداول، وا وراق المالي جمية السندات القابل  للتدا (ج 

 الضمانات والتعويضات وا ذون و

d) all Goods returned to or repossessed by the Client  جمية السلة المردود  للعميل نو الٌمعاد حيالتها من جانب  ( د  

Audit Charge – a charge normally applied at the 

anniversary of commencement for continuing the facility 

and applied to cover auditing costs performed by 
Receivables Finance Department Managers.  

: تعنك  العمولك  التك  ُتطبكق فك  المعتكاد فك  عمولة المراجعةة السسةابية

سككنوي  بككد  التسككهيل السككاري، حيككأ ُتطبككق لتاطيكك  تكككالي  المراجعكك  
  .ؤدا  من جانب مديري عال   اإل راض المتخصصينالمحاسبي  الم

Availability – Funds available to the Client, calculated by 

taking the value of all Crossed Cheques endorsed to the 

Bank less the Retention, and less any payments made to 
the Client. 

غ المتاح  للعميل، و الت  تحسب عل  تعن  المبال السدود المتاسة:

نسا   يم  كاف  الشيكات المظهر  للبن  بعد خصم الرصيد المحتجل 

 .  والمدفوعات المؤدا   للعميل

Base Rate - The Egyptian Pound Base Rate quoted from 

time to time, by the Bank (or its successors). 
س  ب لج ه   لمصيي    ل ي هتتدد  : هع    لسعي  ألس السعر األساسي

  لب ك )أ  خلف ئ ( م  ته  آلخي.

Buyer - Any buyer of the Client within the A.R.E :داخل ج.م.ع. مشريي يعن  ني  لمشريي 

Client’s Liability - All the Client’s present liabilities to 

the Bank and the Bank’s reasonable estimate of any future 

and contingent liabilities however arising. 

للبن  يعن  كاف  االلتلامات الحالي  المستحق  عل  العميل  :العميلالتزام 

مسكتقبلي  الحقك  و نو عارضك  نيمكا  التلاماتالبن  المعقول  ي  وتقدير
 كانت. 

Commencement Date - The date upon which the Client 

has fulfilled all the Conditions Precedent. 

: يعن  التاريخ الذي يقوم في  العميل باسكتيفا  كافك  الشكروط تاريخ البدء

 المسبق 

Conditions Precedent - The conditions, listed in the 

Terms Schedule that the Client is required to complete 
before the Agreement becomes operative. 

تعنكك  الشككروط المدونكك  فكك  ملحككق الشككروط والتكك  : الشةةروط المسةةب ة

 .االتفاقيتعين عل  العميل استيفانها  بل تنفيذ 

Concentration Limit - The maximum value of Crossed 

Cheques that can be received from one Buyer, expressed 
as a percentage of the total value of Crossed Cheques 

received from the Client. Any Crossed Cheques endorsed 

to the Bank from a Buyer in excess of the Concentration 
Limit will form part of the Retention. 

: يعنكك  القيمكك  القصككوك للشككيكات الُمسككطر  التكك  يمكككن السةةد المركةةز

وه   يم  ٌيعبر  عنها بنسب  منوي   "،  لمشريياستالمها من عميل ما من 

من تجمال   يم  الشيكات الُمسطر . وني شكيكات مسكطر  يكتم تظهيرهكا 

و كانت تليد عن الحد المركل ستكون بمثاب  جكل   مشترييللبن  من ني 

 من الرصيد المحتجل.  

Contract of Sale - Any contract between the Client and its 

Buyer in the normal course of the Client’s business. 
فك  تطكار سكير    مشتريه  عقد ُيبرم بين "العميكل" و ني: يعن  ع د البيع

 العمل المعتاد للعميل. 

Crossed Cheque – a cheque dated sometime in the future يعنكك  ني شككي  يككتم تأريخكك  نحيانككا  بتككاريخ مسككتقبل  الشةةيك المطسةةطر :
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and Crossed a specific crossing for HSBC Bank Egypt 

S.A.E., from Buyers of the client being payment for goods 
and/or services rendered by the Client in the normal course 

of its business. 

   وتسككطير  تسككطيرا  خاصككا  لبنكك  تتككإ ت  بكك  سكك  مصككر إ.م.م. مككن 
ضكانة و نو خككدمات مكؤدا  مكن جانككب لككدفة  يمك  ب المشكترينجانكب مكن 

 العميل ف  تطار عمل  المعتاد.   

Discounting Charge / Interest Charge - A charge to be 

debited to the Client, calculated in respect of any daily 
debit balance  

: تعنك  العمولك  التك  ُتخصكم مكن العميكل، عمولة الخصم/ عمولة العائةد

 ب عل  نسا  ني رصيد مدين يوم . وتحس

Discount Price / Discount Value – The amount payable 

by the Bank to the Client for Discounting the  value of 
Crossed Cheques in accordance with the terms of this 

Agreement 

بنك  للعميكل : تعن  المبلغ واجب السداد من السعر الخصم/ قيمة الخصم

 . االتفاقلخصم  يم  الشيكات المسطر ، طبقا  لشروط هذا 

Documentation charge – a charge for preparing this 
Agreement 

 . االتفاق: تعن  العمول  الخاص  بتجهيل هذا عمولة المستندات

Egyptian Pounds - The lawful currency of the A.R.E. :العمل  القانوني  لجمهوري  مصر العربي .  يعن  الجنيه المصري 

Event of Default - Any of the events or circumstances, 

listed in Condition 17, entitling the Bank to terminate the 
Agreement. 

تعن  ني من ا حداأ نو الظرو  المنصوا عليها ف  : حالة اإلخالل 

   .االتفاقالحق ف  تنها  ( والت  تمن  للبن  71)الشرط 

Execution Date - The date entered in the space provided 

in the signature clause at the end of this Agreement.  

: يعن  التكاريخ الكذي يكتم وضكع  فك  الموضكة المخصكا تاريخ التنفيذ

 .االتفاقببند التو ية بنهاي  هذا 

Facility Limit – the maximum facility that the Bank will 

extend to the Client, irrespective of the value of the 

Cheques. 

للتسككهيل الككذي سككيقوم البنكك  بتقديمكك  : يعنكك  الحككد ا  صكك  سةةد التسةةهيل

 للعميل، باض النظر عن  يم  الشيكات.

Facility Offer Letter – the facility offer letter provided by 

the Bank to the Client offering Bank Services and/or 

facilities including those contemplated by this Agreement. 

يعن  خطاب عرض التسهيل الذي يقدم  البنك  خطاب عرض التسهيل: 

للعميل لعكرض خكدمات البنك  و نو التسكهيالت بمكا فك  ذلك  التسكهيالت 
 . االتفاقالوارد  بهذا 

Funding Limit – means the Funding Limit applicable to 
any agreed Buyer(s) as established by the Bank (in its sole 

discretion) from time to time. 

: تعنكك  حككد التمويككل المطبككق للمشككتري المتفككق عليكك  والككذي سةد التمويةةل
  من و ت آلخر. -وفقا  لمطلق اختيار -يحدد  البن  

Goods - Any goods which are the subject of a Contract of 
Sale. 

 : تعن  ني  بضانة تكون موضوع عقد بيةالبضائع

Group Company – Any company that has HSBC 

Holdings PLC as its ultimate parent company. 

ني شرك  تكون تتإ ت  بك  سك  القابضك  المحكدود  تعن   المجموعة:

 ا م لها. ه  الشرك 

Minimum Annual Service Charge - 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. 

: يعن  الحد ا دن  من المبلغ الكل  خدمةالسد األدنى السنوي لعمولة ال
الخدم  والمحدد ف  ملحكق الشكروط، والكذي يسكتوجب الٌكدفة فك   لعمول 

اليكوم ا ول مكن الشكهر التكال  لتكاريخ  عشر شهرا  تبدن من اثن ني فتر  

 .البد 

Maximum Tenor – the maximum future date of Crossed 
Cheques calculated in days from the date of notification to 

the Bank to the Crossed Cheques due date. 

: يعنك  ن صك  تكاريخ مسكتقبل  للشكيكات الُمسكطر  السد األقصةى للمهلةة
محسككوبا  با يككام اعتبككارا  مككن تككاريخ تخطككار البنكك  تلكك  تككاريخ اسككتحقاق 

    الشيكات الُمسطر .  

Notified Crossed Cheque – means a Crossed Cheque that 
has been endorsed to the Bank 

  يعن  ني شي  ُمسطر يتم تظهير  للبن .الشيك المطسطر المخطر بشأنه: 

Overfunding –where the Client withdraws a sum in 

excess of Availability. 

 المتاح .  د: يعن   يام العميل بسحب مبلغ يتجاول الحدوالتمويل بالزيادة
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Recourse - The Bank’s right to require the Client 

immediately to repay to the Bank the Discount Price of a 
Crossed Cheque. 

بكأن يكرد للبنك  علك  الفكور مطالب  العميكل  ف : يعن  حق البن  الرجوع

 سعر خصم ني شي  ُمسطر. 

Related Party - 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; 

يعنك  ني مكدير نو مسكاهم نو شكري   نو عامكل طكر  : الطرف المرتبط

العميل، نو ني شراك ، نو شرك  مدرج  نو ني شكل آخر من مؤسسكات 
المسكاهمين فيك  نو  يكون للعميل نو  ي من مديريك  نو الت ا عمال )ن( 

شككركان  نو العككاملين لديكك  مصككلح  ماديكك  فيهككا، نو )ب( التكك  يكككون لهككا 
   لدك العميل.مصلح  مادي

Retention - That part of the Availability that the Client 

may not utilize, being the total of 

يعن  ذل  الجل  من الحدود المتاح  الذي ال يجول : الرصيد المستجز

 للعميل استخدام ، ويكون معادال  لمجموع ما يل :

a) the excess of the Notified Crossed Cheques over the 
Facility Limit;  

اللياد  ف  الشيكات الُمسطر  المخطر بشأنها والت  تتجاول حد  (ن 
 التسهيل؛

b) the value of all dishonored Crossed Cheques;  يم  كاف  الشيكات الُمسطر  المرفوض ؛ (ب  

c) any retention due to the Client exceeding the 

Concentration Limit; 
 ُمحتجل لاند مستحق للعميل ويتجاول حد التركيل؛ ني رصيد (ج 

d) value of Crossed Cheques from a Buyer that exceed 

the Funding Limit for that Buyer; and 
والت  تتجاول حد   لمشريي يم  الشيكات الُمسطر  الوارد  من  (د 

 و ل ؛التمويل 

e) Any retention arising from the Agreed Percentage.   ) ني رصيد محتجل ينشأ عن النسب  المتفق عليها؛ 

Service Charge - The charge to the Client for the 
administration of the services provided by the Bank 

pursuant to this Agreement 

تعن  العمول  المحمل  عل  العميل مقابل تدار  الخدمات : عمولة الخدمة
 . االتفاقطبقا  لهذا  المقدم  من البن 

Value Date - The date on which transactions are recorded 
on the Client’s account for the purpose of calculating the 

Discounting Charge.  

: يعن  التاريخ الذي فيك  يكتم تسكجيل المعكامالت فك  حسكاب تاريخ السق
 العميل لارض حساب عمول  الخصم.

Working Day - A day when the Bank is open for business 

in the A.R.E. 

 ع..م.: يعن  اليوم الذي يكون في  البن  مفتوحا  للعمل ف  جيوم العمل

6- DISCOUNTING OF CROSSED CHEQUES 6- خصم الشيكات المطسطرة 

6.1 The Client may at any time after the 

Commencement Date, endorse Crossed Cheques to the 
Bank by completing the “Application For Discount of 

Clean Cheques” form and forwarding to the Bank with 

Crossed  Cheques endorsed to the Bank.   

 

( يجول للعميل ف  ني حين بعد تكاريخ البكد  القيكام بتظهيكر شكيكات 3-7
ذل  من خالل مل   نموذج "طلب خصم شيكات ُمسطر  لصال  البن  و

 خالي  من التحفظات" وتقديم  للبن  مة الشيكات المظهر .   

6.2 The Bank may discount the Crossed Cheques by 

crediting the Discount Price to the Client’s account for the 

operation of the facility. 

ات المظهر  من خالل تضاف  سعر الخصم يجول للبن  خصم الشيك 3-2
 تل  حساب العميل الخاا بإدار  التسهيل.

7- CALCULATION OF AVAILABILITY 7- سساب السدود المتاسة 

7.1 The Bank shall, on a daily basis, calculate the 

Availability in accordance with the terms of this 

Agreement. 

 .االتفاقيوميا  بحساب الحدود المتاح  طبقا  لشروط هذا  يقوم البن  1-7
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8- FUNDING LIMITS 8-  سدود التمويل 

 8.1 At the Bank’s discretion, the Bank shall 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. 

ممككن  مشتترييبوضككة حككد تمويككل  ي  -وفقككا  الختيككار  -يقككوم البنكك  8-7

يطلكككب العميكككل لصكككالحهم هكككذا الحكككد، ويخطكككر العميكككل بحكككد التمويكككل 

المكذكور   لمشترييعلك   ، بحيكأ يسكري فقكطمشكتري المفروض بالنسب  ل

 من جانب البن .    

8.2 If at any time the value of the Crossed Cheques 

from a Buyer exceeds the Funding Limit then, any 

subsequent Crossed Cheques will not increase the 
Availability of the Client, but will be calculated as part of 

the Retention. 

تذا حدأ ف  ني حين نن تجاولت  يم  الشيكات الُمسطر  الكوارد   8-2

حد التمويل، فلن ترفة حيننكذ ني شكيكات ُمسكطر  تاليك  مكن   لمشرييمن 

 الحدود المتاح  للعميل، ولكن ُتحسب كجل  من الرصيد المحتجل.

9- OPERATION OF THE FACILITY 9- إدارة التسهيل 

9.1 The Bank shall maintain accounts in the Client’s 

name to record the Availability, the daily balance for 

calculation of the Discounting Charge, the value of all 

Crossed Cheques financed by the Bank and all payments 
received.  

الحدود المتاحك ، والرصكيد  العميل لقيد باسميحتفظ البن  بحسابات  9-7
اليوم  لارض حسكاب عمولك  الخصكم، و يمك  كافك  الشكيكات الُمسكطر  

 الت  يقوم البن  بتمويلها، وكذا كل ما هو وارد من مدفوعات.  

9.2 The Client may withdraw monies from the account, 

up to the limit of the Availability by giving written or 
electronic instructions to the Bank, where latter has to be 

through the Bank's electronic channels. The Client may 

instruct the Bank to withdraw all Availability as it arises. 

يجككول للعميككل سككحب مبككالغ ماليكك  مككن الحسككاب وفيمككا ال يتجككاول  9-2
الل ترسال تعليمات كتابي  نو الكتروني  تل  الحدود المتاح ، وذل  من خ

البنككك ، علككك  نن ُترسكككل التعليمكككات اإللكترونيككك  مكككن خكككالل القنكككوات 
اإللكتروني  للبن . ويجول للعميل سكحب ككل  يمك  الحكدود المتاحك  حكال 

 توافرها.      

9.3 The Client acknowledges that he is aware of his 

statements of the accounts regularly through the Bank's 

electronic channels (Internet Banking). 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.  

يقر العميل بأن  يقكوم بكاالطالع علك  كشكو  الحسكاب الخاصك  بك   9-6
. بصف  منتظم  من خالل القنكوات االلكترونيك  للبنك  )االنترنكت البنكك (

وتعتبكككر الكشكككو  المكككذكور  ننهكككا صكككحيح  ومللمككك  للعميكككل، باسكككتثنا  
ا خطا  الواضح  الت  يتسلم البن  بشأنها تخطار كتاب  من العميل يفيد 

 يككد العمليكك  التكك  يككتم   غضككون عشككر  نيككام مككن تككاريخ فكك االعتككراض
     .االعتراض بشأنها

9.4 The Client will, on demand, immediately pay to the 

Bank any Overfunding. Where in case of non-payment, the 

Bank has the right to force debit the Client's accounts for 

said amount. 

يتعككين علكك  العميككل نن ُيسككدد للبنكك  حككال الطلككب ني مبككالغ تمويككل  9-4
و ف  حال  عدم السداد يحق للبن  خصم هذ  القيم  من حسكاب  باللياد .
      "العميل".

9.5 Following an Event of Default (or the Bank’s 

reasonable belief that such an event may take place) and 

the service of a notice to end the Agreement, the Bank 
may, without notice, suspend the facility. If the Bank 

chooses to only suspend the facility, the Bank must notify 

the Client as soon as reasonably practicable.  

قكوال  بكأن عقب و كوع حالك  تخكالل )نو عنكدما يكرك البنك  رنيكا  مع 9-5

هنا  ثم  تخكالل علك  وشك  الو كوع(، ونُرسكل مكن جانبك  تخطكارا  يفيكد 
، فيجول للبن  تيقا  التسهيل دون الحاج  لإلخطكار بكذل . االتفاقتنها  

نما تذا اختار البن  مجرد تيقا  التسهيل، فيتعين علي  تخطار العميل ف  
 ن رب و ت ممكن.     

9.6 The Client’s right to make withdrawals shall be 

treated as ceasing immediately prior to any order of any 

competent Court attaching funds payable by the Bank to 

the Client. Furthermore, the Client may not make a 
withdrawal from the account whilst insolvency or 

bankruptcy proceedings are pending against the Client. 

نمكر  نيتجرا  مسحوبات فكورا  عنكد صكدور  ف يلول حق العميل  9-3
مككن ني محكمكك  مختصكك  بككالحجل علكك  ا مككوال المدفوعكك  مككن البنكك  
للعميل. وباإلضاف  تل  ذل  فال يمكن للعميل تجرا  سحب مكن الحسكاب 

 ضد . تفال حال  سريان تجرا ات تعسار نو  ف 

10. 10- SERVICE AND OTHER CHARGES PAYABLE 

BY THE CLIENT 

 العميل من جانبعمولة الخدمة و الرسوم األخرى واجبة السداد  -11

10.1 The Bank shall charge the Client a Service Charge 70-7   يقككوم البنكك  بتحميككل العميككل بعمولكك  الخدمكك  الككوارد تعريفهككا فكك
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as defined in the Terms Schedule.   .ملحق الشروط 

10.2 If the total of the Service Charge payable in any 
year shall be 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 at such longer periods as the Bank 
may decide). Any necessary adjustment will be made at 

the end of the year in question. 

تذا كان تجمال  عمول  الخدم  واجب  الدفة فك  ني عكام يقكل عكن  70-2
الحككد ا دنكك  السككنوي لعمككوالت الخدمكك ، ُتضككا  حيننككذ عمولكك  تضككافي  
لتاطيك  العجككل. ويجككول للبنكك  تجككرا  تقكدير لككذل  الفككرق وتحميلكك  علكك  
العميل بنظكام شكهري )نو علك  فتكرات نطكول فك  المكد  وفقكا  لمكا يقكرر  

      تسوي  ضروري  يتم تجرانها بنهاي  العام ذو الصل .البن (. وني عملي

10.3 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. 

ف  ني حين بعد العام ا ول من تنفيذ ، يكتم  االتفاقتذا انته  هذا  70-6
حيننذ تخفيض الحد ا دن  من عمول  الخدم  السنوي  واجب  السكداد مكن 

بمبلغ يتناسب مة الجل  الكذي مكر مكن العكام  -وفقا  الختيار البن -ميلالع
 .االتفاقالثان  نو )حسبما يقتض  ا مر( من العام التال  لتنفيذ 

10.4 After the Commencement Date, any agreed 

variation to the terms of this Agreement may incur a 
variation fee. 

ريخ البكد ، فكأي تاييكر ٌيتفكق بشكأن  فك  شكروط هكذا بعكد حلكول تكا 70-4
 يستللم رسم تايير. االتفاق

10.5 If the Bank allows the facility to become 

Overfunded, then the Bank may charge a higher 
Discounting Charge.   

تذا سككم  البنكك  بتمويككل التسككهيل بالليككاد ، فيجككول حيننككذ للبنكك   70-5
 ل  خصم نعل . فرض عمو

10.6 The Bank may charge the Client, Arrangement 

Charges, Documentation Charges and Audit Charges as 
specified in the Terms Schedule. 

وعمكوالت مسكتندات  يجول للبن  تحميل العميل بعمكوالت ترتيكب 70-3
 الشروط.   و عموالت مراجع  حسابي  وفقا  لما هو محدد ف  ملحق

10.7 The Bank may charge the Client for Crossed 

Cheques that are returned unpaid at a rate published in a 

tariff available at its branches and upon request. 

يجول للبن  تحميل العميل بقيم  الشيكات الُمسطر  الت  تم ردهكا  70-1
 نوعكدنالمعلن ف  التعريف  المتاح  ف  فروعك   دون سداد  يمتها بالسعر

 الطلب. 

11 11- DISCOUNTING CHARGES AND VALUE DATES 11- عموالت الخصم وتواريخ الحق 

11.1 The Bank will debit the Client monthly with a 
Discounting Charge at the rate specified in the Terms 

Schedule 

عل  العميكل شكهريا  عمولك  خصكم بالسكعر المحكدد فك  يقيد البن   77-7
 ملحق الشروط.

11.2 Discounting Charges will be calculated on the daily 
closing balances in the account by reference to the Value 

Date of the relevant cleared transactions including 

payment by the Client in the event that the Bank exercises 
its right of Recourse. 

مكن ُتحسب عموالت الخصم مة نرصد  اإل فال اليوم  بالحساب  77-2
وا ة تاريخ الحق بالنسب  للمعامالت النظيف  شامل  ما يدفعك  العميكل فك  

 حال  ممارس  البن  لحق  ف  الرجوع؛ و  

11.3 Where the Terms Schedule specifies the 

Discounting Charge to be calculated in advance, 

conditions 11.1 and 11.2 will not apply. Instead, the Bank 
will calculate interest at the rate specified in the Terms 

Schedule from the date payment is made until the later of 

the Value Date or when the Bank may reasonably expect a 
Crossed Cheque to be returned unpaid and debit the Client 

immediately. In the event that a Crossed Cheque is 

returned unpaid the Bank will calculate additional 
Discounting Charge for the subsequent period at 4 % 

above the Base specified in the Terms Schedule and revert 

to debiting the Client and calculating Discounting Charges 

as described in conditions 11.1 and 11.2.     

تذا تحككدد فكك  ملحككق الشككروط نن عمولكك  الخصككم يتعككين حسككابها  11-6

قوم البن  بدال  (، وسي2-77( و )7-77مقدما ، فال تسرك نحكام البندين )
من ذل  بحساب العاند بالسعر المحدد بملحق الشروط وذل  اعتبارا  من 
تككاريخ الككدفة وحتكك  تككاريخ الحككق نو التككاريخ الككذي يتو ككة فيكك  البنكك  رد 

و تحميل  عل  العميكل فكورا . و  -نيهما الحق -الشي  الُمسطر دون سداد 
اب عمول  خصم ف  حال  رد شي  مسطر دون سداد ، يقوم البن  باحتس

علك  سكعر العانكد ا ساسك  %  4 تضافي  عن الفتر  التالي  وتقدر بنسب 
المحدد بملحق الشروط و يدها عل  حساب العميل مة حسكاب عمكوالت 

   (.2-77( و )7-77الخصم عل  النحو المبين ف  البندين )



 

7 

 

12- ASSIGNMENT OF CONTRACT OF SALE 12- التنازل عن ع د البيع 

12.1 The Client shall, when requested by the Bank and at 
the Client’s expense; 

 -عنززا ا يبلززه  نززك عم نززى يززل  علزز     تززك–يلتزز ا عميل ززل يام  ززاا  21-2
 ياآلتي 

(i) execute a formal written agreement assigning to the 

Bank all benefits and Associated Rights in respect of any 

Contract of Sale; 

ع( تحرير عت اق كتايي رسلي يح ل يلوج ك مل نى كافة عملصامح  عمح وق 

 عملرت بة يأي ع ا ي ع؛

(ii) shall give notice of such assignment to the Buyer in 

accordance with the requirements of the applicable law; 

and/or 

 مالشزززترعطا تريك، ط  زززا  ب( إرسزززاخ إربزززار يامتنزززارخ عملززز كور مل ززز

  /أ  عملنصوص عل ها في عم ا ون  عجه عمتب  ق؛ 

(iii) shall deliver to the Bank as assignee any security 

issued by the Buyer in favor of the Client in relation to the 

relevant Contract of Sale, or the security included therein, 
with any necessary endorsement or other signature. 

أي ضلان يصزار  عل زل  -يص تك عمبرف عملتنارخ مك  -ج( تسل م عم نى 

أ  عمضلان عموعرد يك،  ةذ  عمصل"عميل ل" مصامحك ف لا يتيلق يي ا عم  ع 

  ع إجرعء أي  لا يل ا  ن تظه ر أ  توق ع آرر. 

13- RECOURSE 13-  الرجوع 

13.1  The Bank may exercise Recourse in respect of any 

Crossed Cheques on the occurrence of any of the 
following events 

ممارس  حق الرجوع بشأن ني شيكات ُمسطر  حال يجول للبن   76-7
   و وع ني من الحاالت التالي :  

(a) the termination of this Agreement; or    ؛ الرف   ( إ ه ء ه 

(b) the occurrence of an Event of Default (whether or not 

the Bank exercises its right to terminate this Agreement); 
سوا   ام البن  بممارس  حقك  فك  تنهكا  االتفكاق ب( و وع حال  تخالل )

 نم ال(؛  

(c) an allegation of forgery in respect of a Crossed Cheque. )بالتلوير بشأن شي  ُمسطر؛  االدعا  ج 

(d) it being dishonored on first presentation. د( رفض الشي  عند نول تقديم ل ؛ 

(e) the Crossed Cheque being lost, stolen or defaced and a 
replacement Crossed Cheque is not provided by the Client. 

مسككطر نو سككر ت  نو تعرضكك  للمحككو نو التشككو  ولككم يككتم  ( فقكد الشككي  ال
 تقديم شي  ُمسطر بديل للعميل؛  

(f) the Buyer stops the Crossed Cheque and as a result the 

drawee refuses to make payment. 
الُمسطر ونتيجك  لكذل  رفكض المسكحوب عليك   للشي   لمشرييو( تيقا  

 السداد.

13.2  Recourse shall be exercised by notice from the Bank 

to the Client listing the Crossed Cheques which have been 
recoursed or referring to all outstanding Crossed Cheques 

or returning the Crossed Cheques to the Client. 

يل يرد ب  يتم ممارس  حق الرجوع بموجب تخطار من البن  للعم 11-2

تككم الرجككوع بشككأنها نو يشككير تلكك  كافكك  التكك   انمكك  بالشككيكات الُمسككطر  

 .الشيكات الُمسطر  المتبقي  نو تل  ردها للعميل

13.3  The amount payable by the Client to the Bank for 
withdrawing an endorsed Crossed Cheque shall be the 

Discount Price of the Crossed Cheque paid by the Bank to 

the Client, in addition to any outstanding Discount or other 
Charges.  

يكون المبلغ واجب الدفة من العميكل تلك  البنك  عكن سكحب شكي   76-6
ُمسطر مظهر هو سعر خصكم الشكي  الُمسكطر المسكدد مكن جانكب البنك  

 ن .      تضاف   ي مبلغ خصم متبق  نو رسوم نخرك بشأ

14 14- CLIENT’S REPRESENTATIONS AND 

WARRANTIES TO THE BANK 

 إقرارات العميل وضماناته للبنك -14

14.1 The Client hereby represents and warrants to the 
Bank as follows 

 ويضمن للبن  اآلت : االتفاقيقر العميل بموجب هذا  74-7

(a) The Client is a legal entity organized, validly 

existing and in good standing under the laws of the A.R.E 
كيككان  ككانون  ُمؤسكك  و  ككانم علكك  نحككو سككليم ا( نن العميككل عبككار  عككن 

ويتمتة بوضة جيكد وفقكا  لقكوانين ج.م.ع، ونن لديك  الصكالحي  والسكلط  
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and the Client has the power and authority to execute and 

perform its obligations under this Agreement and all other 
documentation referred to herein. 

وكافكك   االتفككاقالاللمكك  لتنفيككذ وتأديكك  التلاماتكك  المقككرر  بموجككب هككذا 
 المستندات ا خرك المشار تليها ب .

(b) The Client is not 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 its 

circumstances, financial or otherwise.  

ب( نن العميل ال يقة تحت طانل  ني تخالل بأي اتفاق نو سند نو ترتيب 
نو التلام يكون طرفا  في  نو ملتلما  ب  نو  كد يلتكلم بموجبك  نيمكا التكلام، 
وان  لي  هنا  ثم  دعكوك نو تجكرا ات تقاضك  نو تحككيم نو  ضكي  نو 

جرا ات  انوني   كد اتخكذت ضكد  نو ننك  علك  حكد علمك  وفك  حجل نو ت
حدود رني  لي  هنا  ما هو  انم منها نو ما ُيهدد باتخاذها ضد  نو حت  

تككأثير عليكك  باتخاذهككا ضككد  نمككام ني محكمكك  نو ني جهكك  نو هينكك   ثمكك 
 ضككاني  نو تداريكك  نو تحكيميكك  نو حكوميكك ، بمككا  ككد يكككون نو يحتمككل نن 

تأثير جكوهري معكاك  علك  نعمالك   ن  نمرا  ينشأ عن يكون ف  رني الب
        نو عمليات  نو ممتلكات  نو نصول  نو عل  نحوال  المادي  نو خالف .   

(c)  The Client is not in default under any loan or other 

credit agreement, nor has it exceeded any authorized 
borrowing limits nor become liable to any of its other 

bankers in respect of overdue payments and the Client will 

advise the Bank within seven (7) days from the date of any 
such occurrence, if not regularized by then.  

 ج( نن العميكل لكي  مخككال  بكأي عقكد  ككرض نو ني اتفكاق تمويكل انتمككان 
مطبق  نو صار مسكنوال  نمكام ني مكن  ا تراضآخر، نو تجاول ني حدود 

الجهككات المصككرفي  ا خككرك بشككأن ني مككدفوعات متككأخر ، ونن العميككل 
سو  يحيط البن  علما  ف  غضون سبع  نيام من تاريخ و وع ني حدأ 

 من ا حداأ المذكور ، حال عدم معالجتها ف  حينها؛   

(d) in respect of or in connection with each Notified 

Crossed Cheque that 
د( فيما يخا نو فيما يتعلق بكل شي  ُمسطر مخطر بشأن ، يقر العميكل 

 بأن :  

(i) it has and will not assign the Associated Rights of the 

Contract of Sale. 
 و ؛ ( لم ولن يتنالل عن ني حقوق مرتبط  بعقد البية7

(ii) it has not made any other application for finance in 

respect of the Contract of Sale. 
 ( لم يتقدم بأي طلب آخر بالتمويل ف  شأن ني عقد بية؛ و 2

(iii) the Buyer has an established place of business within 

the A.R.E and is not a Related Party. 
  مقكر عمكل ككانن بكم ج.م.ع وننك  لكي  مجكرد طكر  ( نن مشتري  لدي6

 مشار ؛

(iv) the Client is not in breach of the Client’s obligations to 
the Buyer. 

 ( نن  لي  مخال  بالتلامات  تجا  مشتري 4

(v) the person signing or delivering notifications and 

endorsements in relation to the Crossed Cheques on the 

Client’s behalf has the Client’s authority to do so. 

( نن الشكككخا المو كككة نو مقكككدم اإلخطكككارات و التظهيكككرات المتعلقككك  5
بالشيكات الُمسطر  بالنياب  عن العميكل لديك  صكالحي  مكن العميكل للقيكام 

      بذل ؛ و   

(vi) the Client knows of no reason why the Crossed 

Cheque would be dishonored on first presentation. 
( نن العميل لي  لدي  علم عن سبب رفض ني شكي  ُمسكطر عنكد نول 3

 تقديم ل ؛  

(vii) no Buyer has, in the previous six weeks, provided a 
cheque to the Client that has been dishonored on first 

presentation. 

( لم يتقدم ني مشترك خالل الست  نسكابية السكابق  بشكي  صكدر رفكض 1
 بشأن  عند نول تقديم ل .  

15- CLIENT’S UNDERTAKINGS TO BANK 11-  تعهدات العميل للبنك 

15.1 Until this Agreement comes to an end and all sums 

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

حت  انتها  االتفاق واستيفا  كاف  المبالغ المسكتحق  للبنك ، يتعهكد  75-7
 العميل باآلت :  

(a) disclose to the Bank details of any change or 

contemplated change in the control or ownership of the 
Client’s business (whether the Client is constituted 

ا( اإلفصاح للبنك  عكن تفاصكيل ني تاييكر  كانم نو متو كة فك  الر ابك  نو 
الملكي  بالنسب   عمال العميل )سوا  كان العميكل ُمؤسك  بصكف  شكرك  

 و نو خالف (؛ 
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corporately or otherwise);  

(b) disclose to the Bank 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 and the establishment, cancellation or variation of 

any Funding Limit or Concentration Limit; 

ب( اإلفصاح عن كاف  الو كانة و الموضكوعات التك  مكن شكأنها تحكداأ 
ر البن  من حيأ مواصل  االتفكاق، نو علك  تأثير عل  ني نحو عل   را

حكد تمويكل نو سداد ني مدفوعات، نو عل  وضة نو تلاكا  نو تاييكر ني 
  وحد تركيل؛ 

(c) disclose details of any insolvency or bankruptcy 

proceedings threatened or pending against the Client. 
 انم  نو ُمهكدد  تفال ر نو ج( اإلفصاح عن تفاصيل ني تجرا ات تعسا

 باتخاذها ضد العميل.

(d) at the Bank’s request to provide the Bank with  :د( موافا  البن  باآلت  عند الطلب 

(i) the full and correct name and address of each Buyer of 

the Client and such other information relating to each such 

Buyer as the Bank may reasonably require; 

( باالسم الكامل الصحي  و بعنوان كل مشترك و بأي معلومات نخرك 1

     متعلق  ب  الت   د يتطلبها البن  بالشكل المعقول؛

(ii) satisfactory evidence (including proof of delivery) of 

the Client’s performance of the Contract of Sale and all 

other obligations owed to the Buyer; 

بدليل ُمرض  )شامال  تثبات التسليم( بشأن ندا  العميكل لعقكد البيكة و ( 2

  وكاف  االلتلامات ا خرك المستحق  لمشتري ؛ 

(iii) at the Client’s expense, all such assistance and co-
operation as the Bank may require in relation to the Bank’s 

collection and enforcement of the Crossed Cheque, 

including all evidence and witnesses needed by the Bank; 

( القيام عل  نفق  العميل بتوفير ككل الكدعم و التعكاون الكذي  كد يتطلبك  6
، ويشككمل البنك  فيمكا يتعلكق بتحصكيل الشكيكات الُمسكطر  و التنفيكذ عليهكا

 ذل  توفير كاف  ا دل  و الشهود المطلوبين للبن .

(e) upon the Bank’s request, to   عل  طلب من البن ، يتعهد العميل باآلت :  ( وبنا ا 

(i) execute any additional documents and do any other acts 

or things needed to carry out the purposes of this 
Agreement;  

ا( بتحريكر ني مسكتندات تضكافي  و اتخكاذ ني تجكرا ات نو نمكور نخكرك 
 مطلوب  لتنفيذ الارض من هذا االتفاق؛ و

(ii) deliver to the Bank immediately any items included 

within the Associated Rights; 
 و ( موافا  البن  عل  الفور بأي بنود تدخل ضمن الحقوق المرتبط ؛2

(iii) 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; 

فككك  كافككك  ا و كككات  -السككماح  ي ممثكككل نو وكيكككل للبنككك  بالككدخول ( 1

 ي مقر ُيجكري بك  العميكل نعمالك ، وذلك  باكرض التفتكيإ و  -المالنم 
ر و الحسككابات و الملفككات اإللكترونيكك  و التحقككق و فحككا كافكك  الككدفات

السجالت و ا وامر و المراسالت و المستندات ا خرك الت   د يتطلبها 

     البن ، مة طباع  ني منها عل  نفق  العميل، وفقا  لما يقرر  البن ؛

(iv) not, without the Bank’s prior written consent, to enter 
into any further Contract of Sale with any Buyer if any 

Crossed Cheque from that Buyer has been dishonored on 

presentation within the last 6 months. 

يزبيرعا أي ع زود  -د  لا  وعف ة كتاي ة  سز  ة  زن عم نزى  -( عاا عم  اا 4

مك، إذع تم رفض أي ش ى ُ سبر  عرد  ن هز ع  مشرييي ع أررى  ع أي 

 عنا ت ايلك  ذمى رالخ آرر ستة أشهر.  مشريي ل

(g) not forward any Crossed Cheques received from its 

Buyers that cannot be endorsed to the Bank, in accordance 

with the laws of the A.R.E 

و( عككدم ترسككال ني شككي  مسككطر وارد مككن مشككتري  وكككان هككذا الشككي  
 طبقا  لقوانين ج.م.ع. . يتعذر تظهير  للبن  

15.2 The Client will indemnify and hold the Bank 

harmless against all losses, expenses, costs, actions, 

claims, damages and demands arising out of the breach of 

any of the Client’s obligations, warranties or undertakings 
to the Bank. 

عكن كافك   الناشك يلتكلم العميكل بتعكويض البنك  وتجنيبك  الضكرر  75-2
الخسانر و النفقات و التكالي  و اإلجرا ات و الدعاوك و التعويضات و 
المطالبات الناشن  عكن اإلخكالل بكأي التلامكات نو ضكمانات نو تعهكدات 

 عل  العميل تجا  البن .
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16- DURATION AND TERMINATION 16-  و اإلنهاء اقاالتفمدة 

16.1  Without prejudice to Clause 17, this Agreement 
shall continue for an unlimited period, so long as the 

obligations ensuing from it is being implemented, as from 

the Commencement Date. Either the Client or the Bank 

may terminate this Agreement by giving to the other party 
not less than three months prior written notice. 

(، يظكل هككذا االتفكاق سكاريا  لمككد  71دونمكا تخكالل بأحكككام البنكد ) 73-7
غير محدد ، طالما يتم تنفيذ االلتلامات المترتب  علي ، اعتبارا  من تاريخ 

 كتككاب نهانكك  بتوجيكك  تخطككار البككد . ويجككول  ي مككن العميككل نو البنكك  ت
  مسبق من ني منهما لآلخر بمهل  ال تقل عن ثالث  نشهر عل  ا  ل.

16.2  On the date of notification, the Client will stop 

notifying Crossed Cheques to the Bank 

يلت ا عميل ل يامتوقف عن إربار عم نى يام  كا  عمُلسبرة فور  21-1

  هاء. عإلربار ياإل

16.3  The termination of this Agreement shall not affect 73-6  عل :   االتفاقلن يؤثر تنها  هذا 

(a) the accrued rights or liabilities of the Client or the 

Bank (except so far as this Agreement provides 
otherwise); or 

مكا يكنا  البنك  )باسكتثنا لعميكل نو المسكتحق  ل االلتلاماتا( الحقوق نو 
 نو ل (؛ بخال  ذ االتفاقعلي  هذا 

(b) the continued running of a Discounting Charge.   )سريان ني عمول  خصم.  استمرارب 

17- EVENTS OF DEFAULT 17- ساالت اإلخالل 

17.1 The Bank may terminate this Agreement and 
exercise a right of Recourse in respect of all outstanding 

Crossed Cheques and demand immediate payment of all 

other amounts outstanding pursuant to this agreement at 
any time after the happening of any of the following 

events 

الرجكوع بشكأن يجول للبن  تنها  هذا االتفاق وممارس  الحق فك   71-7
كل ما هو متبق  من  شيكات ُمسطر   وكذا المطالب  بالدفة الفوري لكل 
ما هو متبق  من مبالغ نخرك بموجكب هكذا االتفكاق، وذلك  فك  ني حكين 

 : بعد و وع ني من الحاالت اآلتي 

(a) failure by the Client to pay any amounts outstanding 
under the Facility Offer Letter and/or this  Agreement on 

the due dates; 

التسكهيل ن( تخفاق العميل ف  سداد ني مبالغ متبقي  طبقا  لخطاب عرض 
 لهذا االتفاق ف  مواعيد استحقا ها؛ و نو

(b) any breach by the Client, considered by the Bank to 

be material, of 
 ال  جسيما  بم:ب( ني تخالل من جانب العميل يعتبر  البن  تخال

(i)  the Facility Offer Letter and/or this Agreement; or 7 ؛ نو االتفاق( خطاب عرض التسهيل و نو هذا 

(ii)  any other agreement between the Client and the 

Bank or between the Client and a Group Company; or 
و بككين العميككل و شككرك  مككن ( ني اتفككاق آخككر بككين العميككل و البنكك  ن2

 المجموع ؛ نوشركات 

(iii) any agreement between a Related Party and the Bank 

or between a Related Party and a Group Company; or 
البنك  نو بكين طكر  مكرتبط و شكرك  ( ني اتفاق بين طر  مشكار  و1

  نومن شركات المجموع ؛ 

(iv) any representation or undertaking, given by the Client, 

in reliance upon which the Bank has entered into the 

Facility Offer Letter and/or this Agreement or made any 
payment under it. 

( ني ت ككرار نو تعهككد صككدر مككن العميككل، و  ككام البنكك  اعتمككادا عليكك  4
رام هذا االتفكاق نو  كام بموجبك  بإصدار خطاب عرض التسهيل و نو بإب

 بسداد ني مبالغ؛ نو    

(c) the Client becoming insolvent, bankrupt  or 

convening a meeting to pass a resolution for voluntary 
winding up or having a petition for winding up or 

bankruptcy or administration presented against the Client 

or any step being taken towards a voluntary arrangement 
by the Client; 

إلصككدار  ككرار  اجتمككاعج( تذا صككار العميككل معسككرا  نو مفلسككا  نو عقككد 
الحراسكك  بالحككل نو اإلفككال  نو  التمككا بالحككل الطككوع ، نو تككم تقككديم 

ن ضد  نو تم اتخاذ ني خطو  نحو تجرا  صل  طوع  وا   مكاإلداري  
 اإلفال  من جانب العميل؛ نو    

(d) the Client ceasing to carry on business or 

threatening to do so;  
 نو  نعمال  نو صدور تهديد من  بذل ؛د( تو   العميل عن ندا  
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(e) 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;  

ني التلامككات علك  العميككل  نجككل ني ضكمان نو تعككويض بشكأن انتهكا  ( 
للبن  نو حدوأ تعسار  ي شخا مان  لهذا الضكمان نو التعكويض نو 

 وفات ؛ نو

(f) change, whether direct or indirect, in the Client’s 

ownership, control or constitution which the Bank 
considers significant;  

فك  ملكيك  العميكل نو  -سكوا  بشككل مباشكر نو غيكر مباشكر –و( التايير 
شكل  الر اب  نو نظام  ا ساس ، عل  نحو يرا  البن  تاييكرا  جوهريكا ؛ 

 نو    

(g) an adverse change in the Client’s overall financial 

condition or operating performance which the Bank 
considers material;  

ل( التايير العكس  ف  الوضة المال  العكام نو ا دا  التشكايل  للعميكل، 
 عل  نحو يرا  البن  تاييرا  جوهريا ؛ نو   

(h) the Client’s failure, for a consecutive period of 120 

days, to notify the Bank of any Crossed Cheque;  

شكي   بكأيتخطكار البنك   ف متتالي   يوم 120ح( تخفاق "العميل" ولمد  

 مسطر؛ نو

(i) any part of the Client’s income or assets, being subject 
to: 

 لمم:ط( خضوع ني جل  من دخل العميل نو نصول  

(i) seizure, distress or lien; or 7االمتيال ( الحجل نو الحب  نو 

(ii) enforcement of security rights; or 2 تنفيذ حقوق ضمان عين ) 

(iii) execution of legal process. 6تنفيذ تجرا ات  انوني ؛ ) 

(j) the entry of any judgment or order against the Client 

which remains unsatisfied, unappealed or not complied 

with for fourteen days; 

 اسكتننا حكم نو نمر ضد العميكل وبقانك  دون تسكوي  نو  نيصدور ي( 
 نو لم يمتثل ل  العميل لمد  نربع  عشر يوم، نو

(k) any criminal conviction (other than for motoring 

offences not punished by a term of imprisonment) of the 

Client or any of the Client’s Related Parties 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. 

 ( ني تدانكك  جنانيكك  للعميككل )بخككال  جككرانم  يككاد  السككيارات التكك  لككم 
تصكككدر بشكككأنها عقوبككك  بالسكككجن لمكككد  معينككك (  نو  ي مكككن ا طكككرا  
المرتبط  ب  نو  ي شخا يكون من المعتاد لمديري العميكل نو تدارتك  
العمكل وفقككا  لتوجيهاتكك  نو ني شكخا يكككون  ككد نعطك  للبنكك  ضككمانا  نو 

 العميل تجا  البن . بالتلاماتفيما يتعلق تعويضا  

18- GENERAL 18- أسكام عامة 

18.1 If at any time any provision of this Agreement is or 

becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect 
under the laws of the A.R.E or any applicable law, the 

legality, validity and enforceability of such provision 

under A.R.E law, and of the remaining provisions of this 
Agreement, shall not be affected or impaired thereby. 

 ا انونيغير  االتفاقحكم من نحكام هذا  نيحين  ني ف ( تذا صار 11-7

فكك  ظككل  ككوانين   مككن ني ناحيككنو غيككر سككاري نو غيككر  ابككل للتطبيككق 
، فلن يؤثر ذل  نو ُيخل بقانونيك  وصكالحي  ونفكاذ هكذا الحككم فك  ع.م.ج

 .االتفاقوكذا با   نحكام هذا ع .م.جالنواح  ا خرك طبقا  لقانون 

18.2 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. 

ا  جوهريكككا  فيمكككا يتعلكككق بالتلامكككات العميكككل يمثكككل الو كككت عنصكككر 11-2

بموجب هذا االتفاق، عل  نن  ال يجول نن يكون تخفاق البنك  نو تكأخير  
فكك  ممارسكك  ني حككق نو صككالحي  نو تعككويض ممنككوح لكك  بموجككب هككذ  
االتفاق نو تخفا   نو تأخير  ف  وضة ني تقييم نو من  ني موافق  بمثاب  

تل  الصالحي  نو هذا التعويض، كما  تنالل من  ينتقا من هذا الحق نو
ال يجول نن تحول الممارس  المنفكرد  نو الجلنيك   ي حكق نو صكالحي  
نو تعكككويض دون ممارسكككت  بعكككد ذلككك ، نو ممارسككك  ني حكككق آخكككر نو 
صككككالحي  نو تعككككويض. وُتعككككد الحقككككوق والصككككالحيات والتعويضككككات 
 المنصككوا عليهككا فكك  هككذا االتفككاق حقو ككا  و صككالحيات و تعويضككات
تراكميككك  وال تسكككتثن  نيككك  حقكككوق نخكككرك نو صكككالحيات نو تعويضكككات 

 منصوا عليها ف  القانون.
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18.3 The Client authorizes the Bank to communicate 

with Buyers as the Bank deems necessary. 
التواصككل مككة  يفككوض العميككل البنكك  تفويضككا  ال رجعكك  فيكك  فكك  78-6

 بن  ضروريا .المشترين وفقا  لما يرا  ال

18.4 The Bank may assign its rights under this 

Agreement subject to the prior written consent of the 

Client. In addition, the Bank may assign its rights to a 

Group Company by written notice to the Client.  

 االتفكاقنصكوا عليهكا بهكذا يجول للبنك  التنكالل عكن حقو ك  الم 78-4
بموجككب موافقكك  مسككبق  مككن العميككل. و عككالو  علكك  ذلكك ، يجككول للبنكك  
التنالل عن حقو ك   ي شكرك  مكن شكركات المجموعك  بموجكب تخطكار 

 كتاب  مسبق للعميل.    

18.5 The terms of this Agreement are the only terms 

agreed between the Client and the Bank in relation to this 

Agreement and exclude and supersede 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. 

ُتعد شروط هذا االتفاق ه  الشروط المتفق عليها فقط بين العميل  78-5
مككن والبنك  فيمككا يتعلكق بهككذا االتفكاق، وهكك  تلاك  وتنسككخ ككل مككا سكلفها 

، فالشككروط وتجنبكا  للشكك ات ت كرارات فكك  هكذا الشككأن. و ضككمان اتفا كات
تسككهيالت مصككرفي   بككأيالمتفككق عليهككا بككين العميككل والبنكك  فيمككا يتعلككق 

 االتفاقومستقل  عن هذا  شروطا  منفصل نخرك يقدمها البن  للعميل تعد 
 وال تخضة  حكام هذ  الفقر .

18.6  No variation of this Agreement shall be effective 
unless it is in writing and signed by the Bank. 

ال يسززري أي تي  ززر فززي هزز ع عالت ززاق،  ززامم يصززار كتايززة  يوقيززك  21-1
 عم نى.  

18.7 This Agreement shall remain effective until 

terminated in accordance with Clause 16 or 17 despite any 
change in the name or constitution of the Client, without 

prejudice to the Bank's right according to Clause 15.1.b of 

this Agreement. 

( 73ساريا  حت  يكتم تنهانك  طبقكا   حككام البنكد ) االتفاقيظل هذا  78-1
العميككل نو نظامكك   اسككم(، ولككو حتكك  نجككري ني تاييككر فكك  71نو البنككد )

ب( مككن هككذا -7-75للمككاد  )ق البنكك  وفقككا  حككا ساسكك  دون اإلخككالل ب
 االتفاق. 

18.8 Words importing the singular number shall include 

the plural and vise versa. 
 صيا  المفرد تشمل الجمة والعك  بالعك ؛ ف الكلمات الوارد   78-8

18.9 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 or not 

having the force of law). 

( ني ii(  واعد  انوني ،  رارات، تشريعات، )iالقانون يشمل ني ) 78-9
مدون  لقواعكد ممارسك  العمكل، موافقك ، تكرخيا، شكرط، سياسك  عامك  

تصككري ، نمككر،  ككرار نو حكككم  عككر ،بالعمككل، تخطككار، نشككر  دوريكك ، 
 )سوا  كان مشموال  بقو  القانون نم ال(؛

18.10 Reference to any documents or agreements is a 

reference to that document or agreement as amended, 

replaced, novated or supplemented.   

اإلشار   ي مستندات نو اتفا ات ه  تشار  تل  هذا المستند نو  78-70
وما  د يطرن علي  من تعديل نو لبنود  نو تجديد لبيان  نو تضاف   االتفاق

 مالحق ل ؛ 

18.11 References to a person shall be construed as 
references: 

(a) to an individual, firm, company, corporation, 

unincorporated body of persons or any government 

entity; and 

اإلشار   ي شكخا ٌتفسكر علك  ننهكا تشكار  تلك  فكرد، مكتكب،  78-77
 شرك ، مؤسس ، كيان فردي  شخاا نو ني كيان حكوم ؛ و 

(b)  which include its successors in title and permitted 

assigns. 
اإلشار   ي شخا تحمل ف  طياتها تشار  ل  ولخلفان  و لمكن  78-72

 ُيصرح بالتنالل لهم من  بل .

19 19- GOVERNING LAW AND JURISDICTION 19-  االختصاصال انون الساري و مناط 

19.1  This Agreement shall be governed by the laws of 

A.R.E.  
 لقوانين ج.م.ع. االتفاقذا يخضة ه 79-7

19.2 The parties agree that any legal action or proceeding 

with respect to this Agreement shall be subject to the 
jurisdiction of the Courts of Cairo. 

الطرفان علك  نن ني تجكرا   كانون  نو  ضكان  ُيتخكذ بشكأن  اتفق 79-2
 محاكم القاهر  ج.م.ع. ختصاااليخضة  االتفاقهذا 
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19.3  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. 

ني  اتخككاذمككن حككق البنكك  فكك   االتفككاقال ياككل ني ممككا ورد بهككذا  79-6
 تجا  العميل و  نو نصول  ف  ني منطق  نخرك. ضان  تجرا  

20- COUNTERPARTS AND LANGUAGE OF THE 

AGREEMENT 
 تااقنسخ ولغة اإل  -02

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. 

 

بكاللاتين اإلنجليليك  والعربيك  مكن نسكختين نصكليتين،  االتفكاقحرر هذا ت
د اخكتال  وتعامل كلتا النسختين عل  ننها محرر واحد. وف  حالك  وجكو

بين النا العرب  والكنا اإلنجليكلي ُيكرج  المعنك  الكوارد فك  الكنا 
 العرب 

SIGNATURE PANEL 

 
 التوقيعات

SIGNED  

FOR AND ON BEHALF OF 

HSBC BANK Egypt S.A.E.  

 

 وًقع

 لصالح ونيابة عن 
 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

By authorized signatory(ies) of Bank 

 

 

______________________________ 

Bank Signature 

 

 المو ة المعتمد )المو عون المعتمدون( للبن 

 
 

_______________________________ 
 تو ية البن 

SIGNED 

FOR AND ON BEHALF OF 

M/s  

 وًقع

 لصالح ونيابة عن 
 السادة/

By authorized signatory(ies) of Client 

 

 

________________________________ 

(Print full name of the Authorized Signatory) Signature 

and Company Stamp 

 المو ة المعتمد )المو عون المعتمدون( للعميل

 
 

________________________________ 
 الكامل للمو ة المعتمد بحرو  نبجدي ( االسم)

 التو ية وخاتم الشرك 
 


