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THIS AGREEMENT  is dated as per the Execution Date 
specified  in the Terms Schedule and made between: 

فيما بين و أبرم بملحق الشروط الوارد  التنفيذ تاريخ في االتفاقهذا تحرر 
  :كل من

This Agreement is made as of                 between:  

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

Maadi, Cairo, Egypt (the “Bank”)  

 بين كل من : بتاريخ   /  /    تفاقتحرر هذا اال
 306برقم  الرئيسيالكائن مقره م .م.شمصر  سي بيبنك إتش إس 

 ،جمهورية مصر العربية –القاهرة  - المعادي -يل شارع كورنيش الن
 "(البنك)"

 And ______________________ _____Company, 

commercial register No.________________, having 

its headquarters located at 

____________________________________, herein 

represented by Mr.(s).______________________  in 

his capacity as ________________  (the “Client”) 

_______ سجل تجاري ________________ و شركة
_______________ و الكائن مقرها 

________________________________________
__             و يمثلها السيد/___________________ بصفته 

 "( العميل") ________________________

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.   

 يةالتجار األعمال شركة قائمة ومرخص لها بممارسة هو العميل أن  حيث
ملحق ب تفصيلا  ةموضحهي األعمال ال جمهورية مصر العربية، و في

والتي تستوجب  همشتريلضائع وتقديم خدمات يقوم ببيع ب الشروط، العميل
الوارد بيانه في  أعمال العميل"السداد بالشروط المنصوص عليها في بند "

 والذى يعد جزء ال يتجزأ منه،   االتفاقملحق الشروط المرفق بهذا 

Whereas, the Client has requested the Bank to finance 
Receivables on the terms set out in this Agreement. 

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

Now therefore, both parties have proved their capacity to 
enter into this Agreement and agreed according to the 
stated conditions recorded below. 

لشروط ، واتفقا على اهذا اإلتفاق إلبرامأهليتهما  الطرفان أثبتفقد وعليه، 
 :المدونة أدناه

[1] Definitions [1 ]تعريفات 

In this Agreement the following expressions have the 

meanings set out opposite them. 
ل المبينة قرين ك المعاني التالية للصطلحاتيكون  ،االتفاقهذا  في

 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 ألى من  فيالمدين  وأرصيد الدائن : يعنى الرصيد الحساب
حالة ما إذا  فيأو القيمة التى تمثل الرصيد الدائن أو المدين  ،الحسابات

كانت كافة عمليات اإلضافة أو الخصم الواجب تنفيذها على هذا الحساب 
 قد تمت.

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 the 
following: 

اا أو أكثر مما الذين يعتبروا واحد المشترينبهم عنى : ي  المشترين المقبولين
 :ييل
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(A) Buyers described or listed in the Terms Schedule;  ) و/أوبملحق الشروطقيدين أو المالوارد بيانهم  المشترين) أ ، 

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

من جانب البنك بناءا بشأنهم ة يكتاب ةموافقصدرت  ممن المشترين) ب ( 
 كانت، و/أو أى صورة في "العميل"على خطاب صادر من 

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

ل للبنك والمتعام خطر بشأنهاهم بالفواتير المؤ الوارد أسما المشترين) ج ( 
 .المشترين المقبولين ممن جانبه بإعتبارهمعهم 

Agreed Percentage means the percentage of the face 
value of the Approved Receivables (being the percentage 
stated in the Terms Schedule). 

للمستحقات من القيمة الثابتة المئوية : تعنى النسبة النسبة المتفق عليها
 مثبتة بملحق الشروط (المئوية الالنسبة وهي مقبولة ) ال

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

هذا تعديل فيه تم التاريخ الذى ي  - سريانهحال  -: يعنى تاريخ التعديل
 )وهو التاريخ المثبت بملحق الشروط(اإلتفاق 

Approved Receivables means all Receivables except: باستثناء المستحقات: تعنى كافة المقبولة المستحقات: 

(A) those Receivables which are or have been at any 
time subject to a breach of any warranty or undertaking 
given to the Bank (including any Receivables in any way 
disputed by any Buyers); 

حين مستحقات أى  فياو التي صارت التى تكون المستحقات  تلك ( أ
أي خاضعة لحالة إخلل بضمان أو تعهد ممنوح للبنك ) وتشمل 

 (.مشتريجانب أي  شكل من بأيمتنازع عليها مستحقات 

(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; مقبول. مشترى أي غير الم حملة على المستحقات ( ث 

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

مقبول دفع قيمتها بسبب ال المشترىيتعذر على  المستحقات التي ( ج
 قاهرة.قوة 

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

متأخرة فعلياا في مطلق تقديره  رها البنك وفقيعتب التي المستحقات ( ح
 .الدفع

(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; 

يرغب البنك  والتي الختياره اا وفقو من قبل البنك المستحقات المنتقاه  ( خ
بما يتفق مع ضمانات العميل وتعهداته - شأنهاب خطارتعزيز اإل في

 مقبولة.مستحقات  باعتبارهاقبل أن يتعامل عليها البنك  -للبنك

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

 عن عدم سداد عوائد. -وفق تقدير البنك  -التى تنتج  المستحقات  ( د
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 (I) the value of any adjustment to any Receivables 
deemed necessary, including without limitation, any 
credit notes, debit notes or discounts. 

ذلك ويشمل  -بصورة الزمة  قيمة أى تعديل يطرأ على المستحقات ( ذ
 أى قيود دائنة أو مدينة أو خصومات. –تحديد  دون

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

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

تاريخ  في: تعنى عمولة ترتيب التسهيل الواجب سداده عمولة الترتيب
 .تنفيذال

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

 مما يلى: أى -أي مستحقاتفيما يتعلق ب -: تعنى الحقوق المرتبطة

(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; 

واألوراق  قابلة للتداول،اليع السندات القابلة للتداول وغير جم (د 
 والضمانات والتعويضات ذونواأل المالية

(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 in favour of the Bank. 

بغض النظر عما إذا كان  سطرةالم المستحقة أوجميع الشيكات  (و 
 .أم ال البنك تظهيرها لصالحقد تم 

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

الدفتري لتمويل  بيعال حساببالدائن  عنى الرصيدت 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 بموجب خدمات البنك
 المحددة بملحق الشروط.و  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 والقابل سياألساالسعر 
 .البنك مطلق تقديرل اا 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. 

بضائع ال   توريد بغرضل يالعم همعالذي يتعاقد طرف اليعني  :المشتري
لعميل. ويجوز للبنك ل العمل المعتادسير في إطار توفير الخدمات و 

 .نفس المعنىالتعبير بأو  أو المشتري" المدين" لفظاستخدام 
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Charges mean the Discounting Charge, the Service 
Charge, the Documentation Charge, the Arrangement 
Charge and/or the Audit Charge (as the context requires) 

 المستندات، عمولةو  الخدمة، ولةمعو  عمولة الخصم،عني ت :العموالت
 (السياق )حسبما يقتضيمراجعة ال عمولةأو  /ترتيب وال عمولةو 

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 ميلالع التزام
 هاليالتي لم يتم حتى اآلن تحم )بما في ذلك االلتزامات المستحقة للبنك

وتقدير البنك المعقول ألي إلتزامات مستقبلية الحقة و/أو ل( يعلى العم
 الحصر: سبيل المثال ال تشمل على والتي، عارضة أيما كانت

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

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

(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 يالتاريخ الذي يعني : البدءتاريخ 

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

 سبقة،مبجميع الشروط ال ىالعميل قد أوفبإعتبار  (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 الشروط المسبقة عني الشروط : ت المسبقةلشروط ا
 .خطاب تعزيز منح التسهيلو 

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 من  اعنه عبرا وهي قيمة يٌ ، ينمشترأحد الن اشئة عالنو 

 .كما هو محدد في ملحق الشروط المخطر بشأنها، المستحقات

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 أى يعني : بيعالد عق
 - له.تقديم خدمات ل سلع أو غللاست

Credit Management Service means the service provided by 
the Bank where, in its capacity as the party that shall be 
provided with the Client’s proceeds to the Receivables, it 
collects the Receivables and provides a Buyer management 
and sales ledger service for the Client. 

الطرف الخدمات التي يقدمها البنك بصفته تعنى : ة إدارة االئتمانخدم
 مستحقات، حيث يقوم من خللها منعائدات العميل  الذى سيورد له

خدمة إدارة العملء وخدمة القيد الدفتري  بتحصيل المستحقات وتقديم
 .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 to the Client and charges made by the 
Bank. 

حتفظ الذي ي مستحقات التمويل الجاري حسابيعنى  :الحساب الجاري
المبالغ  كافةو  تمويل المستحقات قيد بيانات من ضمنها قيمةبه البنك ل

 .البنك من قبلعليه ة حتسبالم عموالتالمدفوعة للعميل وال

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  :اإلفتراضى لتمويلحد ا
 نمقرر مخر آ تمويلوجود حد  حال عدم " المقبولين المشترينجميع 

 .الصفر(قبل البنك )بما في ذلك حد 
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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 بجمهورية رسلتلك البضائع المالبضائع بيعني فيما يتعلق : التسليم
 في ما يتعلق-"، و  المشترينعميل ما من مر ربية ألمصر الع

أو لفظ  يسلم"ويتعين تفسير لفظ " تلك الخدمات التي تمت. -خدماتالب
 .لذلك وفقاا  "تسليمل"ا

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

لحساب بنود من يحتفظ به البنك  ذىالحساب ال: يعنى  حساب الخصم
 م.خصال 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   التى عمولةعني الت :خصمعمولة ال
لمعدل المحدد في وفقاا لحساب الخصم، ل اليوميمدين الرصيد أساس ال

 .ملحق الشروط

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

تفاق إعداد  اإلخدمة لمقابل المقررة ك العمولة : تعنىعمولة المستندات
 .صلة أخرى ذات مستنداتأو أي 

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

 .ي الخاصة بتمويل المستحقاتلبنكاخدمات االنترنت  : تعنىإي أر أف

Egyptian Pounds means the lawful currency of the ARE. جمهورية مصر العربيةيعني العملة القانونية ل: المصريجنيه ال. 

Electronic Transmission For the purpose of this contact, 
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.  

 

 بدث البياندات االلكترونيدةللغرض من هذا العقدد، فقاا و تعني  :البث االلكتروني
 ، سدواء كدانمؤمندة اة تحويل الكترونية بنكيدةبين العميل والبنك بواسطة أي قن

خدمدددة اإلنترندددت )بمدددا فدددي ذلدددك الخددددمات المصدددرفية عبدددر  ذلدددك عدددن طريدددق
  .قنوات البث البنكية المؤمنة األخرىبالفاكس، أو أو (، e-RF اإلنترنت أو

Event of Default means any of the events or 
circumstances listed in Clause 22. 

في  نصوص عليهاعني أي من األحداث أو الظروف المت :خالإلحالة ا
 22الفقرة 

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

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

بعدها إعتبار أي بند  من يجوز للبنك  التىفترة العني : تيد تمدفترة ال
كما هو محدد  ولم يعد بعد بند مستحق مقبول ،دفعال هالمستحقات واجب

 ، أو أية فترة أخرى حسبما يحددها البنك وفقاا الختياره.في ملحق الشروط

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 بشأنها  والتي الحد األقصى لقيمة المستحقات: يعنى التسهيلحد 
قيمة الحد األقصى بأيضا تعرف )و  ،لتوفير التمويل اللزم هستعدادإلبنك ا

كما العميل في اي وقت(، مستحقة على  قد تكون والتيلحساب الخصم 
 .محدد في ملحق الشروطهو 
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Facility Confirmation Letter means the letter from the 
Bank to the Client offering, among other things, the Bank 
Services. 

عميل لمن البنك ل الخطاب الذى يصدريعني  :خطاب تعزيز منح التسهيل
 .خدمات البنكمن بينها مور لعرض عدد من األ

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 خللها بمنح تسهيل عني : تخدمة التمويل
 .وفقاا لشروط هذا اإلتفاق عميللتمويل المستحقات لل

Finance Amount means the amount payable by the Bank 
to the Client, being the Notified Value of the Receivable 
minus: 

هي  تكوندفع من قبل البنك للعميل و واجبة ال القيمة : تعنىلتمويقيمة ال
 :خصوماا منهامبها بشأن المستحقات القيمة التي تم 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 يطالب بدل أو  وماتمبلغ أي خصم أو خص)ب( 
 ، و مشتريبه أي 

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

Finance Request means a request substantially in the 
form set out in Schedule 3 duly completed and signed by 
an authorised signatory of the Client and accompanied by 
copies of original Invoices sent to Agreed Buyers with 
Stamp Notifying of the payment of all the receivables, 
affixed to such invoices, in the account referred to in 
Schedule 2 of this Agreement. 

 (3) بالملحقالمبين  النموذجفي  المحررطلب ال : يعنىتمويلالطلب 
سخ ن  به  يرفقو  ، عميلالن عقع من قبل المفوض بالتوقيع ٌيو و حيث ٌيمأل 

ختومة بخاتم يفيد م بولينمقال المشترين إلى ةرسلالمالفواتير أصل من 
ه سداد كافة المستحقات الثابتة في هذه الفواتير في الحساب المشار إلي

 .من هذا االتفاق 2 بالملحق رقم

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 بما  تعني أي :قاهرةالقوة ال
أو   عماليالنزاع ال إيقاف العمالة  وأاإلضراب  في ذلك دون حصر،

اإلضرار  أو االضطرابات المدنية أو الشغب أو الحرب ية أوالقدر األحداث 
نات الفيضا أو قيالحر  ية أوالحكوم وامراالمتثال للقانون أو األ أو المتعمد

قوة ي عتبر أي فعل أو حدث بمثابة  على أنه يشترط أال ،العواصفأو 
كل ما ذ ااتخهذا الطرف ب يقمقاهرة فيما يخص الطرف المتضرر ما لم 

هذا الفعل أو الحدث أو وقوع لمنع  ملئمةخطوات اتخاذه من  هو متوقع
  يه.عل اآلثار المترتبة

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

: تعني المستحق الذي يكون واجب الدفع المستحقات بالعملة األجنبية
 .بعملة مختلفة عن العملة المحددة طبقاا 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 Receivables, which 
are classifiable as Approved Receivables. 

آلخر،  حين ى التي يحددها البنك منو القص قيمةاليعنى   :مويلحد الت
 المخطر بشأنها، فيما يتعلق بالمستحقاتم عين   مشتري يدين بهاوالتي قد 

 .بإعتبارها مستحقات مقبولةتصنيفها  تموالتي 

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

 .موضوع عقد بيع تكون بضائع ةعني أيت :عبضائال
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Group Company means HSBC Bank Egypt S.A.E. and any 
other affiliated entity of the HSBC Group. 

ي كيان آخر أ ش.م.م و س بي سي مصرإتش بنك إ: تعنى المجموعة
 .العالمية س بي سيإ تشإتابع 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 خدمة بيع بموجب عقد المشتريالمقدمة إلى  الخدمات

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

 .فاتورةبموجب  المشترييدفعه  ذيغ اإلجمالي العني المبلت :الفاتورةقيمة 

Letter Notifying of Payment of Receivables means a 
notice of payment of receivables substantially in the form 
set out in Schedule 1. 

الوارد  بسداد المستحقاتإخطار : يعنى بسداد مستحقاتخطاب إخطار 
 (.1ملحق رقم )في المحدد بالنموذج ال ابيانه

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

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

خطر بحدث قد ربما )أو فعلي د يهدتأو سبباا ي عرض البنك لخطر  (أ 
 االتفاق أوالممنوحة بموجب هذا  ه( لحقوقأو تهديد فعلي

(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. 

 شؤون أو األصول وأاألعمال التجارية في غيير ت هينتج عنسبباا  (ب 
رأي ال قفو -ذلك يكون  بحيثعميل للالمالي  ، أو يؤثر على الوضعالعمل

على الوفاء بالتزاماته  على قدرة العميل اا يسلب اا ر يثأت له -المعقول للبنك
 .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. 

ه  للمشترينلعميل مهلة يمنحها اأطول : يعني لمهلةلالحد األقصى 
كما هو محدد في  البنك بالمستحقات، خللها إخطارواصل يو  المقبولين

 .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. 

 يالحد األدنى من المبلغ الكل: يعني الخدمة لعمولةالحد األدنى السنوي 
في أي دفع الذي يستوجب الٌ ملحق الشروط، و  المحدد فيو  ةالخدم عمولةل

 .ول من الشهر التالي لتاريخ البدءاليوم األ منتبدأ  عشر شهراا  فترة أثنى

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

" في حددة مال العملة“الوارد بيانها قرين بند العملة : تعني المحددةالعملة 
 .ملحق الشروط

Notify means in relation to a Receivable, the notification 
by the Client to the Buyer of the payment of that 
Receivable and the Invoice or credit note relating to it in 
such form and by such method as the Bank may from 
time to time require. Notified and Notification are to be 
construed accordingly. 

ذلك اإلخطار الصادر من  -فيما يتعلق بأي استحقاق-: يعني اإلخطار
 إشعار االئتمانفاتورة أو الو  مستحقاته سدادبشأن  للمشترينالعميل 

آلخر.  حينمن  البنكالذى قد يتطلبه األسلوب بو على النحو  االمتعلق به
 .لذلك وفقاا  ماتفسيره فيتعين "،خطاراإل"و "،أخطرتوبالنسبة لأللفاظ "
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Notified Value means the Invoice Amount in respect of 

each Receivable as set out in a Finance Request. 
كل استحقاق ، بالمتعلق قيمة مبلغ الفاتورة : تعني القيمة الٌمخطر بشأنها

 .التمويل على النحو المبين في طلبوذلك 

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

على لتزامات الدفع اعني )ما لم يقتض السياق خلف ذلك( ت :االلتزامات
 .مستحقبأي فيما يتعلق  المشتري

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

حساب مبلغ  تحتمن قبل البنك للعميل المسددة  ةالدفع: تعني ةدفعال
 .لحساب الجاريوالتي تضاف ل المستحقات تمويل

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 قيمة ت: أو المستحق المستحقات
، أو اا أو فيما يتعلق بعقد بيع أو عقد خدمةتأدية خدمات مؤداه وفق

المرتبطة  )حسبما يقتضي السياق( الحق في تلقي المدفوعات والحقوق 
 المفرد بإستحقاق أو بند مستحق . فيويشار إليها كذلك بها 

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  في: يعنى حق البنك الرجوع
 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. 

طرف أو عامل   شريكمدير أو مساهم أو : يعني أي طراف المرتبطةاأل
شراكة، أو شركة مدرجة أو أي شكل آخر من مؤسسات  يأو أ ،العميل

المساهمين فيه أو  ه أويللعميل أو ألي من مدير يكون  التياألعمال )أ( 
التي يكون لها )ب(  أو ،شركائه أو العاملين لديه مصلحة مادية فيها

 العميل. لدىمصلحة مادية 

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

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

Remittance means a payment made by or on behalf of a 
Buyer in full or part settlement of Receivables. 

لتسوية  هعن وبنممن يأو   المشتري ت سدد من ةدفعأي  تعنى :التحويات
 .كلياا أو جزئياا  المستحقات

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 المحدد و جزء من ذلك اليعني : الرصيد  المحتجز
رصيد الدائن به،  حين منأي في رصيد حساب الخصم الذي ي خصما منه 

 مجموع ما يلي :ل عادالا م كونوي هسحبوهو جزء ال يجوز للعميل 

(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; 

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

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

أو حد التمويل االفتراضي، أيهما  تركيزالزائدة عن حد  قيمهأي  (ج 
 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 نشأت  المشترينمن قبل الصادرة ت قيمة جميع المطالبا (ه 
 أو قد تنشأ ضد العميل أو البنك؛

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

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

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

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

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. 

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

يحتفظ به البنك لكل عميل  ذىيعني الحساب ال: الدفتري بيعال حساب
مستحقات المخطر بشأنها للبنك عن قيمة ال هامن بين البيانات و لتسجيل

 .المشترينما يسدده و  طريق طلبات التمويل

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 
17.1(1). 

 (.1) 117.  في الفقرة : يقصد بها المعنى الوارد بشأنها عمولة الخدمة

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). 

ساسية النسبة المئوية من القيمة األ: تعنى لعمولة الخدمةالنسبة المئوية 
قيمة التمويل المدفوع من البنك مقابل في  مستحقات مخطر بشأنها يةأل

 .ط(عليها بملحق الشرو  قللعميل عن هذه المستحقات )وهى النسبة المتف

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. 

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

Stamp Notifying of Payment of Receivable means a notice 
of Payment of Receivable substantially in the form set out 
in Schedule 2, to be placed on the relevant Invoices. 

 ي عد وفق بسداد مستحقات: يعنى إخطار سداد مستحقاتتم إخطار اخ
 وضع على الفواتير ذات الصلة.وي، (2) ملحقالمبين في ال النموذج

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 عقد والوارد  يةالعميل التجار بشروط الخاص جزء العني ت :المهلة
ٌيستحق الدفع صف الفترة التي يي ذالو الخدمات تقديم أو  بضائعلابيع 

 .خللها

Terms Schedule means the schedule of terms relating to 
this Agreement set out in Schedule 4, as amended from 
time to time. 

المبينة في المتعلقة بهذا اإلتفاق و  الشروط يعني ملحق :ملحق الشروط
 آلخر. حينمن و ما يجري عليه من تعديل ، (4) ملحقال
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Value Date means the date on which transactions are 
recorded in the Accounts, in accordance with the 
provisions of Clause 18.3(2). 

 الحسابات،يتم تسجيل المعاملت في  فيهيعني التاريخ الذي : الحقتاريخ 
 (.2) 3-18وفقا ألحكام الفقرة 

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

 

لألعمال التجارية في  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 

 يعني دولة أو منطقة خاضعة لما يلي:: دولة خاضعة لعقوبات
عقوبات تجارية عامة أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو حظر  - أ

تفرضه عليها أو تطبقه أو توقعه حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

مجلس  -2؛ أو(OFAC)مكتب الرقابة على األصول األجنبية  –

لس ذاته وليس أي من الدول األمن التابع لألمم المتحدة )المج

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

الخزانة الملكية في  -4أي من الدول األعضاء بشكل فردي(؛ أو 

 المملكة المتحدة؛ أو

(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. 

عقوبات اقتصادية أو مالية عامة أو حظر تفرضه عليها حكومة    - ب

الواليات المتحدة األمريكية وتطبقه وزارة الخارجية األمريكية 

 مريكية.ومكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة األ
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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 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 

 العقوبات تعني: 

عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر تفرضه أو تطبقه   - أ
أو توقعه حكومة الواليات المتحدة من وقت ألخر ويطبقه مكتب 

التابع لألمم مجلس األمن  -2الرقابة على األصول األجنبية؛ أو 
الخزانة الملكية في  -4االتحاد األوربي؛ أو  -3المتحدة؛ أو 

 المملكة المتحدة؛ و

 

عقوبات اقتصادية أو مالية أو حظر تفرضه أو تطبقه أو توقعه   - ب
وزارة الخارجية األمريكية من وقت ألخر أو وزارة التجارة األمريكية 

 أو وزارة الخزانة األمريكية.

 

تعني أي من القوائم التي تتضمن بالتحديد بعض قائمة العقوبات: 
 -المواطنون أو األفراد أو الجهات )أو ما يعادلها( والتي تحتفظ بها أ

حكومة الواليات المتحدة األمريكية ويطبقها مكتب الرقابة على األصول 
األجنبية أو وزارة الخارجية األمريكية أو وزارة التجارة األمريكية أو وزارة 

االتحاد  -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛ ت -ألمريكية؛ بالخزانة ا
الخزانة الملكية في المملكة المتحدة؛ حسبما يتم تعديل  -األوربي؛ أو ث

 كل منها أو اإلضافة إليها أو احللها من وقت ألخر.

تأمين القرض التجاري: يعني التأمين الذي حصل عليه العميل والذي 
 لتجاري.يغطي قيمة سداد القرض ا

مطالبة تأمين القرض التجاري: تعني أي مطالبة تأمينية يتم القيام بها 
 بموجب وثيقة تأمين القرض التجاري.

 

 

وثيقة تأمين القرض التجاري: تعني مستند الوثيقة الذي يثبت الشروط التي 
 تم منح وثيقة تأمين القرض التجاري بموجبها. 

التي تقدم تأمين القرض التجاري  شركة تأمين القرض التجاري: تعني الجهة
 للعميل.
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[2] Interpretation [2التفسير ] 

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

 : لددأي إشارة في هذا االتفاق ف، يقتضى السياق خلف ذلكما لم  2-1

(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 بالعكس؛ صيغة المفرد فيالواردة الكلمات  (ب 

(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 self-executory 
or not); 

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

سواء ، قرار أو حكم )أمر، تصريح، عرف، نشرة دورية، إخطار، بالعمل
 (؛أم ال بالنفاذكان مشموالا 

(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 صياغتهإشارة إلى هي أو اتفاق  مستندأي  (د 
تمديد ، ، إعادة صياغةتعديلت منمن وقت آلخر  جد عليهقد يما أو 

 ، وتجديد لبيانه أو إضافة ملحق له، أو لبنوده ستبدالإ، ألجله

(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. 

، مكتبإشارة إلى فرد،  افسر على أنهتٌ ألي شخص اإلشارة  (ه 
حكومي، وتتضمن  كيان، هيئة فردية ألشخاص أو أي شركة، مؤسسة

ومن ٌيصرح باإلحالة و التنازل لهم من ، ملكيةخلفاء هذا الشخص في ال
 .قبله

2-2 Clause and Schedule headings are for ease of 
reference only. 

 فقط. لسهوله االستدالل ملحقالالبنود 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 تكون خدمات ال ، على أنتنفيذتاريخ ال فيهذا االتفاق  تحريرتم 
 تاريخ البدء. متاحة إال بحلول

[4] Termination Date  [4 ]اإلتفاق 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 العميل لبنكاأي من من قبل  ئهاسارياا لحين إنههذا االتفاق يظل 
من الطرف الراغب في اإلنهاء مسبق  كتابيوذلك بتوجيه إخطار 

 .شهر قبل تاريخ اإلنهاءأ ثلثال تقل عن  بمهلة طرف اآلخرلل
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[5] Services [5 ]الخدمة 

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

يل الخدمات البنكية ويوافق البنك على يجوز أن يستخدم العم
 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. 

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

 المستحقات بقيمة التمويل طبقاا ألحكام هذا اإلتفاق.

6-2 The Bank shall acknowledge acceptance of such offer 
by crediting the Finance Amount to the Current Account 
pursuant to clause 9.1. 

يقر البنك بقبوله للعرض بإضافة قيمة التمويل  6-2
 .1-9للعميل وفقاا لنص المادة  الجاريللحساب 

[7] Payment of Receivables [7  ]سداد المستحقات 

It is expressly agreed between the Parties that all the 
Receivables payable to the Client towards the Agreed Buyer 
shall be paid to the Bank into the Account referred to in 
Schedule 2 of this Agreement.  

مستحقات العميل  أنمن المتفق عليه صراحة بين الطرفين 
سوف تسدد إلى البنك في الحساب قبل المشترين المقبولين 
 من هذا االتفاق.  2المشار إليه بالملحق رقم 

[8] Notification of Payment of Receivables  [8 ] بسداد مستحقاتإخطار  

8-1-1 the Client shall notify each Agreed Buyer that the 
proceeds of all Contracts of Sale relating to that Agreed 
Buyer shall be paid to the Bank into the Account referred 
to in Schedule No. 2 of this Agreement. 

مقبول من  مشترىيلتزم العميل بإخطار كل  8-1-1
سدادها سيتم عملئه بأن حصيلة كافة عقود البيع المتعلقة به 

بهذا  2الحساب المشار إليه في الملحق رقم  البنك في في
 .االتفاق

  

 The Client shall also be obliged to place a Stamp Notifying 
of Payment on each Invoice delivered to that Agreed Buyer 
after the Commencement Date; 

على كل فاتورة  لسداداوضع خاتم إخطار يلتزم العميل بكما 
 المقبول بعد تاريخ البدء، و المشتريمسلمة لهذا 

8-1-2 The Client shall agree with the Buyer of the good or 
the service receiver on the payment of all the 
amounts due to the Client in the account referred 
to in Schedule 2 of this Agreement and that any 
payment carried out by any other means will not 
acquit the Buyer or the service receiver’s from such 
obligation and the latter shall be obliged to 
compensate the HSBC Egypt for any damage or 
harms that it may sustain as a result of the Buyer 
or service receiver’s failure to fulfil its obligation 
herein above.    

 

االتفاق مع مشترى السلعة أو متلقى بيلتزم العميل  8-1-2
الخدمة بأن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة للعميل في 

من هذا االتفاق وأن أى  2الحساب الموضح بالملحق رقم 
سداد بطريقة أخرى لن يكون مبرئا لذمته وأنه يلتزم بتعويض 

شترى المالبنك عن أى أضرار قد تلحق بالبنك نتيجة عدم تنفيذ 
 لمذكور بعاليه.أو متلقى الخدمة التزامه ا

the Client shall deliver to the Bank: :وسيقوم العميل بتسليم البنك 
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1) the original Letter Notifying of Payment of 
Receivables, signed and acknowledged by the Agreed Buyer 
holding a proper signature verification on the latter 
signature. The Bank may, at its sole discretion, choose to 
waive acknowledgement of Letters Notifying of Assignment 
on such terms as are determined by the Bank. 

ٌموقعدداا بمددا  بسددداد المسددتحقاتخطددار اإلأصددل خطدداب  (1
بخداتم صدحة توقيددع ل مدذيو  المشدترىمدن  و الموافقدة يفيدد العلدم

األخيددر و يجددوز للبنددك ووفددق مطلددق تقددديره التنددازل عددن اشددتراط 
 .تقديم خطاب اإلخطار بالتنازل و بالشروط التي يحددها البنك

2) The original copy, if available to the Client, of each 
Invoice (with a Stamp Notifying of Payment of Receivables 
placed thereon) to the Bank promptly after each such 
Invoice (with a Stamp Notifying of Payment of Receivables 
placed thereon) has been delivered to an Agreed Buyer and 
original stamped by the latter in acknowledgement of 
receipt. If an original copy is not available to the Client, 
then the Client shall use photographic copy stamped 
receipt by the Agreed Buyer; and  

للبنك من كل فاتورة )ممهورة  ، إذا كان متاحاا ،أصل   (2
( فدددوراا عقدددب تسدددليم كدددل فددداتورة بسدددداد مسدددتحقاتبخددداتم إخطدددار 

المقبدددول  للمشتتتتري( سدددداد المسدددتحقات)ممهدددورة بخددداتم إخطدددار 
إذا كددان أصددل صددورة  .االسددتلمومختومددة مددن األخيددر بمددا يفيددد 

مختومدة  الفاتورة غير متاح للعميل، فيجدب تقدديم صدورة ضدوئية
 و من المشتري المقبول بما يفيد االستلم،

 

8-1-3 Without prejudicing to the Bank’s right to require the 
Client to give notices to Buyers, the Client irrevocably 
authorises the Bank to give such notices and obtain 
acknowledgement, whether in the Client’s or the Bank’s 
name. 

مع عدم اإلخلل بحق البنك في مطالبة العميل  8-1-3
، يفوض العميل البنك تفويضاا غير قابل مشتريهبإخطار 

للرجوع فيه بإرسال تلك اإلخطارات والحصول على ما يفيد 
 العلم سواء كان ذلك بإسم البنك أو بإسم العميل.

8-1-4 The costs associated with issuing a Letter Notifying of 
Payment of Receivables , including any notarisation fee, shall 
be the Client’s responsibility. 

يتحمل العميل المسئولية عن تكاليف إصدار خطاب  8-1-4
 بما في ذلك رسم التوثيق  بسداد المستحقاتاإلخطار 

[9] Payments, Withdrawals and Availability [9 ]المدفوعات والمسحوبات والحدود المتاحة 

9-1 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. 

 عن طريققيمة التمويل ألي مستحق يقوم البنك بدفع  9-1
المخطر بشأنها قيمة الإضافة مبلغ  بالحساب الجاري يعادل 

 لمستحق.ل

9-2 The Client may withdraw from the Current Account, 
up to the limit of the Availability: 

يجوز للعميل أن يسحب من الحساب الجاري وفيما ال  9-2
 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؛ و 

2) the balance of the Finance Amount  on the earlier 
of Remittance from an Agreed Buyer up to the value of 
such Remittance; 

 المشترييل من رصيد قيمة التمويل بمجرد التحو  (2
 حدود قيمة التحويل؛ فيالمقبول وذلك 

9-3 Remittances referred to in Clause 9.2 (2) above shall 
be credited to the Discounting Account. 

( 2) 2-9الفقرة  فيتضاف التحويلت المشار إليها  9-3
 بعاليه لحساب الخصم.
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9.4 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 تجاري  9-4
أو عند سداد مطالبة تأمينية من تأمين القرض التجاري إلى 

 البنك تصل لقيمة تلك الدفعة.

9.5  Remittances and Trade Credit Insurance payments 
referred to in Clause 9.2(B) above shall be credited to the 
Discounting Account. 

تضاف التحويلت ومدفوعات تأمين القرض التجاري  9-5
 )ب( عاليه لحساب الخصم. 2-8المشار إليها في الفقرة 

9-6 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 9-6
 الخصم على كلا  بطريقثبت بحيث ت ،المحدد البنكيللحساب 

 .يحساب الخصم والحساب الجار  من

9-7 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 إجراء بالعميل تعليمات للبنك  يأن يعطيجوز  9-7
مقبول  بشكل تكراريأو  عند الطلب على الحدود المتاحة

مطلق تقدير البنك، يحق للبنك قبول تلك ل اا وفقو  للبنك.
شكل آخر يختاره  يأ فيونياا أو كتابة أو التعليمات إلكتر 

 البنك.

[10] Restrictions on withdrawals of Availability [10 ] الحدود المتاحةالقيود على السحب من 

10-1 Where there is a negative Availability 10-1  الرصيد بالحدود المتاحة رصيداا سلبيا:ا كون يعندما 

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

 الجاريسحوبات من حسابه مل يجوز للعميل إجراء ف (1

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

فع العميل للبنك فوراا عند الطلب أى مبلغ قد يكون 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. 

ويجوز للبنك الخصم على الحساب المحدد أو أى  (3
لبنك إلعادة رصيده في حساب آخر يحتفظ به العميل طرف ا

 الحدود المتاحة رصيداا موجباا.

10-2 The Bank shall not be obliged to make a Payment: 10-2 : 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,     

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

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

فوراا من العميل قيمة أي  ويكون للبنك الحق في أن يسترد 
 (2( أو )1مدفوعات سددت طبقاا للفقرتين )
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10-3 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. 

عقب وقوع أى حالة إخلل )أو عندما يعتقد البنك  10-3
إعتقاداا معقوالا بأن هناك ثمة إخلل على وشك الوقوع (، 
وأ رسل البنك من جانبه إخطاراا يفيد إنهاء اإلتفاق، فل يحق 

 .الجاريحوبات من الحساب للعميل إجراء أي مس

10-4 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  10-4
عند صدور أى أمر قضائي بالحجز على األموال المدفوعة من  مباشرة

ل إجراء سحب من البنك للعميل، باإلضافة إلى ذلك فل يمكن للعمي
 حالة سريان إجراءات إعسار ضده. في الجاريالحساب 

[11] Funding Limits [11حدود التمويل ] 

11-1 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 من   11-1
ممن طلب لهم العميل حد تمويل و أن يرسل للعميل إخطاراا  المشترين
 لمشتريلالمذكور، على أن يطبق ذلك فقط  لمشتريه ل المقرربحد التموي

 المحدد إسمه من جانب البنك بذلك اإلخطار.

11-2 If at any time a Buyer owes an amount to 
the Bank which is more than the Bank’s specified 
Funding Limit for that Buyer, then the Receivables 
payable by that Buyer to be treated as Approved 
Receivables shall be those first due for payment up 
to the amount of the Funding Limit. 

للبنك أكثر من مدينا خلل أى وقت بمبلغ   المشتريإذا كان   11-2
واجبة الدفع التي فتكون المستحقات ، المشتري حد التمويل المقرر لهذا

حتى هي مبالغ مستحقة  -وتعتبر مستحقات مقبولة -مشتريال من هذا
 .أوالا  حد التمويل استيفاء قيمة

11-3 Upon the termination of this Agreement, all 
Funding Limits shall automatically be reduced to 
zero. 

فور إنهاء هذا اإلتفاق، تنخفض كافة حدود التمويل تلقائياا إلى   11-3
 حد الصفر.

11-4 At the Bank's discretion, the Bank may apply 
a Default Funding Limit. 

وفق مطلق تقدير البنك، يجوز للبنك تطبيق حد تمويل   11-4
 إفتراضى.

11-5 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. 

 

باستثناء في حالة أن يكون االخفاق في القيام بذلك قد يؤدي إلى  11-5
موال أو خرق العقوبات الرسمية للبنك أو سياسة مكافحة غسيل األ

االلتزام الخاصة بالبنك؛ يجوز عدم فرض حد تمويل أو حد تمويل 
 افتراضي فيما يتعلق بالمستحقات التي قام البنك بشرائها بالفعل.

[12] Finance Amount of Receivables in Foreign 
Currency  

 حد التمويل للمستحقات بالعملة األجنبية  [12]

12-1 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. 

يتم احتساب حد التمويل للمستحق بالعملة األجنبية بالعملة  12-1
 المحددة، أو أي عملة أخرى ي تفق عليها بين البنك والعميل.
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12-2 If the Bank agrees that the finance amount of 
any Receivable is to be calculated in any currency 
other than the Nominated Currency, then ; 

إذا وافق البنك على احتساب حد التمويل ألي مستحق بأي عملة  12-2
 خلف 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; 

سائد لدي البنك )أو أ( يحتسب حد التمويل مؤقتاا وفقاا لسعر الصرف ال
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; and  

ًا وفقاا لسع ر الصرف السائد لدي البنك ب( يحتسب حد التمويل نهائياا
 في تاريخ االستحقاق؛ و

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

ج( أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تقلب أسعار الصرف يجب أن يتم 
 خصمها من حساب العميل. 

[13] Collection of Receivables and Sales Ledger 
Management 

دارة دفتر أستاذ المبيعات13]  [ تحصيل المستحقات وا 

 13-1 . 

13-1 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.  

عند اختيار العميل خدمة إدارة اإلئتمان بالبنك، يتولى  13-1
البنك إدارة حساب دفتر أستاذ المبيعات فيما يتعلق 
بالمستحقات المخطر بشأنها ويقوم البنك بموافاة العميل 
بالمعلومات المتعلقة بذلك. ويتم إن أمكن تحصيل المستحقات 

ن للبنك بطريقة يتم مناقشتها بين العميل والبنك، على أن يكو 
بالطريقة التي يراها  الحق دائماا في تحصيل المستحقات

  ملئمة.

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 uncollectible from 
the Buyer. 

دونما الدفاع واتخاذ إجراءات التنفيذ  فيالبدء ويجوز للبنك 
تسوية  بشأن أييجوز للبنك التفاوض كما . إلزام عليه بذلك
وعلى  استحقاق،بأي  قلعسم العميل، فيما يتإ بإسم البنك أو
عن ينتج مبلغ التمويل قد الغاء لأي تخفيض أو العميل قبول 

من قبل البنك يصدر أي قرار واقع أو من اإلجراء هذا 
على اعتباره مبلغ استحقاق غير  استحقاقي أبشأن  تعامللبا

 المشتري.قابل للتحصيل من 

[14] Delivery of Records and Receipt of Instructions [14 ]ستام التعليمات  تسليم الدفاتر وا 

14-1  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. 

استتباعاا لطلب من البنك ، ٌيسلم العميل فوراا للبنك أى  14-1
، سجلت آليدفاتر أستاذ، دفاتر حسابات، بيانات حاسب 

كترونية أو مستندات مسجل أو ٌمثبت بها المستحقات، وذلك إل
 وفقاا لما يحدده البنك.
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14-2 Other than through the gross 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: 

أو اإلحتيال  الجسيم بخلف ما قد يقع بطريق اإلهمال  14-2
البنك، لن يتحمل البنك أى مسئولية  مسئوليمن جانب أى من 

والمتعلقة ية التبعية عن الخسارة( أو تبعة ) بما في ذلك المسئول
 فيبما  اإللكترونيأو الناشئة عن إستخدام وسائل اإلرسال  

 ذلك دونما تحديد أية عواقب لد:

14-2-1 transmission of incorrect information or data; 14-2-1  أو صحيحة،إرسال أي معلومات أو بيانات غير 

14-2-2 the Bank’s failure to receive instructions, 
information or data from the Client; or 

استلم تعليمات أو معلومات أو  فيإخفاق البنك  14-2-2
 بيانات من العميل، أو

14-2-3  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  14-2-3
تلبية الغرض المنشود  فيبرامج يوفرها البنك أو أى من الغير 

 منها.

14-3 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   14-3
جراءات وتعويضات   من نفقات و مطالبات ودعاوى وا 
وتكاليف ومصروفات أياا كانت، والتي قد تنشأ أو تتعلق 

 .اإللكترونياإلرسال  بإستخدام

14-4  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: 

يجوز للبنك اإلعتماد والتصرف بناء على أي إخطار   14-4
و إشعار أو تعليمات أو أية وسائل إتصال أخرى يتلقاها أ

بما يشمل على وجه  اإللكترونيخلل إستخدام وسائل اإلرسال 
 العموم ال الحصر:

1) subject to Clause 20.1.3(c), notification of 
Receivables, pursuant to a Finance Request delivered in 
accordance with Clause 7; 

(، اإلخطار عن المستحقات ج)3-1-20للمادة  وفقاا  (1
 ;7بناءا على طلب تمويل ٌمسلم وفق نص المادة 

2) withdrawals from the Current Account and 
transfers to the specified Bank Account, pursuant to Clause 
9; 

والتحويلت للحساب  الجاريالمسحوبات من الحساب  (2
 ; 9ة المحدد وفق الماد البنكي

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

مقبول  مشتريالطلبات المقدمة للبنك للموافقة على  (3
 و ; المشتريآخر وفقاا لتعريف 

4) debit of a bank account for the purpose of 
repayment of negative Availability or Recourse, pursuant to 
Clause 10.1, 

الخصم من حساب بنكي بغرض السداد استفاءاا لحدود  (4
 ; 1-10متاحة سلبية أو للرجوع وفقاا للمادة 

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

a) changes in authorised signatories;  ين المعتمدين؛الموقع فيالتغييرات  (أ 
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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. 

 إنهاء اإلتفاق وتحويل أي رصيد بأي وسيلة كانت. (ج 

14-5The 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 14-5
تقرير أو مراسلة أو تعزيز أو بيانات أو تعليمات بما يشمل على وجه 

 العموم ال الحصر: 

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 هذا  وفقاا لما هو كتابيةموافقة البنك ال منحوسيلة ل (2
 االتفاق.

14-6 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 أي 14-6
حساب طرفه حينما يكون لزاماا على العميل تسليم مدفوعات أو السداد 
للبنك وفق هذا اإلتفاق دون الحاجة لتقديم مطالبة أو إنتظار تعليمات 

 من العميل.

[15] Repossessed Goods and Enforcement of Other 
Associated Rights 

 رى [ البضائع المردودة وتنفيذ الحقوق المرتبطة األخ15]

15-1  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 account 
with the returned good's value in accordance with clause 
10.1 (2). 

مدددع عددددم اإلخدددلل بحقدددوق البندددك ضدددد العميدددل فيمدددا يتعلدددق  15-1
بالمبالغ المستحقة للبندك تحدت أي مسدتحقات، يقدوم العميدل بإخطدار 
البنك عن أي بضدائع يدتم إرجاعهدا أو اسدتعادتها مدن قبدل العميدل و 
المتصددلة بالمسددتحقات التددي يمولهددا البنددك. وفددي الوقددت نفسدده يلتددزم 

لدددى البندددك. أمدددا فدددي حالدددة عددددم العميدددل بسدددداد قيمدددة هدددذه البضدددائع إ
للبندك الحدق فدي السدحب مدن حسداب  نالعميل. فيكو السداد من قبل 

 (2) 1-10العميل بما يساوي قيمة البضائع المرتجعة وفقا للبند 

         

[16] Client's Accounts with the Bank [16] حسابات العميل لدى البنك 

16-1 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. 

يفدددددددتح البندددددددك ويحدددددددتفظ بحسدددددددابا باسدددددددم العميدددددددل لقيدددددددد  16-1
التعددددددداملت التدددددددي تدددددددتم بدددددددين العميدددددددل و البندددددددك فيمدددددددا يتعلدددددددق 

 بالمستحقات.
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16-2 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.  

يقددر العميددل بأندده يقددوم بدداالطلع علددي كشددوف الحسدداب  16-2
االلكترونيددددة الخاصددددة بدددده بصددددفة منتظمددددة مددددن خددددلل القنددددوات 
 االلكترونيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة للبندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك

 (RF-e وتعتبددددر الكشددددوف المددددذكورة أنهددددا صددددحيحة وملزمددددة .)
للعميددل، باسددتثناء األخطدداء الواضددحة التددي يتسددلم البنددك بشددأنها 

فددي غضددون عشددرة  إخطددار كتددابي مددن العميددل يفيددد االعتددراض
     أيام من تاريخ قيد العملية التي يتم االعتراض بشأنها.

[17] Service and Other Charges Payable by the Client [17]  الختتتتدمات و العمتتتتوالت األختتتترى التتتتتي يستتتتتوجب علتتتتى
 هاالعميل سداد

17-1 The Client shall pay to the Bank: 17-1 ك اآلتي: يلتزم العميل بأن يسدد للبن 

17-1-1 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 

مبلغدددداا يعددددادل عمولددددة الخدمددددة و التددددي تقدددددر بنسددددبة  17-1-1
يدتم السدداد فدور مئوية من إجمالي قيمة كل اسدتحقاق، علدى أن 

 اإلخطار باالستحقاق )عمولة الخدمة(؛ و/أو

17-1-2  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 مبلغ آخدر أو عمولدة ٌيحملهدا البندك علدى العميدل  17-1-2
 فيما يتعلق بخدمات البنك.  من حين آلخر

17-2 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 عام  17-2
يقدل عددن الحددد األدندى السددنوي لعمددوالت الخدمدة، ت ضدداف حينئددذ 

يجدوز للبندك إجدراء تقددير لدذلك عمولة إضافية لتغطية العجز. و 
الفرق وتحميله على العميل بنظام شهري )أو على نحدو تكدراري 
أقل في المدة وفقاا لما يقدرره البندك(. وأي عمليدة تسدوية مطلوبدة 

 يتم إجرائها بنهاية العام ذو الصلة.   

17-3 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. 

ا انتهى هذا االتفاق في أي حين بعد العدام األول مدن إذ 17-3
تنفيدددذه، يدددتم حينئدددذ تخفددديض الحدددد األدندددى مدددن عمولدددة الخدمدددة 

بمبلددغ  -وفقدداا الختيددار البنددك-السددنوية واجبددة السددداد مددن العميددل
يتناسب مع الجزء الذي مر من العام الثاني أو )حسبما يقتضي 

 األمر( من العام التالي لتنفيذ االتفاق. 

17-4 If this Agreement is terminated following an Event 
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 Schedule 
of the gross amount of Receivables outstanding on any date 
the Bank chooses after the Event of Default. 

حالة إخلل، يحق للبنك  إذا تم إنهاء االتفاق بعد وقوع 17-4
تحميل العميل بالتكاليف اإلضافية عن تحصيل المستحقات. وت قدر 

 من وفقا للمصطلح الجدول المرفقبالنسبة التكاليف اإلضافية 
إجمالي قيمة المستحقات المتبقية في أي تاريخ يختاره البنك بعد 

  وقوع حالة اإلخلل.    
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17-5 Pursuant to Clause [12] 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 

( من هدذا االتفداق، تحتسدب عمولدة الخدمدة 12قاا للمادة )طب 17-5
الخاصددة بددأي مسددتحقات بالعملددة األجنبيددة بالعملددة المحددددة، بمعدددل 
تحويددل العملددة السدداري لدددى البنددك فددي تدداريخ اإلخطددار، مددا لددم يددتم 

 على خلف ذلك.       قاالتفا
17-6 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. 

رسددددوم يقدددوم البندددك بتحميدددل العميددددل بكافدددة العمدددوالت وال 17-6
البنكيدددة التدددي يتحملهددددا البندددك للحتفددداظ بددددأي حسددداب مصددددرفي 
)باسم العميل( يدتم فتحده لصدالح البندك، و لتحصديل التحدويلت 
التدددي يقدددرر بشدددأنها المسدددئولين المصدددرفيين بالبندددك عمولة/رسدددماا 

 محدداا.   

17-7 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. 

بعدد حلددول تدداريخ البدددء، فدإن أي تغييددر ٌيتفددق بشددأنه فددي  17-7
شدروط هدذا االتفداق سدينتج عنده رسدم تغييدر يتعدين علدى العميدل 

 سداده.

17-8 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. 

يوافق البنك على أنه يجوز للعميل سحب مبالغ تتجاوز  17-8
الحدددود المتاحددة، علددى أندده فددي هددذه الحالددة يجددوز للبنددك تحميددل 
العميددل برسددم ترتيددب إضددافي بالنسددبة التددي ي حددددها البنددك وي بلددغ 
بشددأنها العميددل و/أو بعمولددة خصددم إضددافية تكددون إمددا بالنسددبة 

الدوارد بيانهدا فدي   بندد "عمولدة الخصدم اإلضدافية"المحددة قدرين 
% )أربعددددة بالمائددددة( ٌتضدددداف علددددى 4ملحددددق الشددددروط أو نسددددبة 

 عمولة الخصم.  

17-9 The Bank will debit the Client for charges incurred 
by the Client pursuant to Clause 17 which will be shown 
on the Current Account and the Discounting Account.  

لبنددك علددى العميددل قيمددة الرسددوم التددي يتحملهددا يخصددم ا 17-9
( بحيددث يددرد بيددان ذلددك الخصددم فددي الحسدداب 17طبقدداا للمددادة )

 الجاري و حساب الخصم. 

[18] Discounting Charges and Value Dates [18] عموالت الخصم وتواريخ الحق 

18-1 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 قيمة عمولة الخصم التدي  18-1
 يرد بيانها في الحساب الجاري و حساب الخصم.

18-2 Discounting Charges will be calculated on the daily 
closing balances of the Discounting Account. 

ت حسدددب عمدددوالت الخصدددم مدددع أرصددددة اإلقفدددال اليدددومي  18-2
 لحساب الخصم.

18-3 When calculating the daily closing balance of the 
Accounts, the Bank shall: 

عندددد حسددداب رصددديد اإلقفدددال اليدددومي للحسدددابات، يكدددون  18-3
 على البنك: 

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

( أن يأخددذ فددي االعتبددار التدداريخ الددذي تددم فيدده قيددد المعدداملت 1
 )شاملة المدفوعات( بالحسابات؛ و
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2) Credit Remittances as follows: 2 :إضافة التحويلت على النحو التالي ) 

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

أ( بالنسبة للشيكات التي يمكدن تحصديلها تحصديلا روتينيداا مدن  
خلل نظام التسوية/المقاصة، يدتم إضدافة التحويدل فدي غضدون 

اهرة يددومي عمددل بعددد تدداريخ تقددديمها للسددداد إذا تددم ذلددك فددي القدد
( وثلثة أيام عمل بعد تاريخ تقدديمها للسدداد 1الكبرى )المنطقة 

( أو فددي التددداريخ 2إن تددم ذلددك خدددارج القدداهرة الكبددرى )المنطقدددة 
الددذي يددودع فيدده التحويددل بالحسدداب البنكددي المحدددد مددن جانددب 

 العميل؛   

b) cheques other than those described in Clause 17.3(a) 
above - the date on which the Bank receives notice that the 
relative Remittance has been cleared for value; 

ب( بالنسددددبة للشدددديكات األخددددرى بخددددلف مددددا هددددو مبددددين بالبنددددد           
أ( بعالية، يتم إضافة التحويل فدي التداريخ الدذي يتسدلم -17-3)

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

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

ج( بالنسددددبة للمدددددفوعات التددددي تددددتم بالتحويددددل اإللكترونددددي، يددددتم 
إضافة 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( بالنسدددبة ألي وسدددائل أخدددرى للسددددداد تتماشدددى أو تتدددواءم مددددع 
و سياسدات مكافحدة أعترف عميلتك البنك الخاصة بدد  تاشتراطا

أو إذا م ندددع البندددك مدددن تنفيدددذ إجراءاتددده البنكيدددة  غسددديل األمدددوال
لى التحويلت بسبب حدث قدوة قداهرة، يكدون المعتادة للتعامل ع

تدداريخ التحويددل هددو التدداريخ الددذي يتسددلم فيدده البنددك إخطدداراا بددأن 
  التحويل قد تم تسويته من حيث القيمة.    

18-4 Where the Terms Schedule specifies that the 
Discounting Charge is to be calculated in advance, then 

Clauses 18.2 and 18.3 will not apply.  Instead the Bank will: 

إذا تحدددد فددي ملحددق الشددروط أن عمولددة الخصددم يتعددين  18-4
-18( و )2-18حسدددابها مقددددماا، فلدددن تسدددرى أحكدددام البنددددين )

 (، وسيقوم البنك بدال  من ذلك: 3

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 9.1 is made 
until the later of (1) the date the Buyer is due to make 
payment and (2) the date on which the Bank reasonably 
expects to be paid; and 

السعر المبين قدرين  بندد "عمولدة أ( بحساب العائد مقدماا ب      
الخصدم" الددوارد بملحددق الشددروط وذلدك اعتبدداراا مددن التدداريخ الددذي 

( 1( وحتدى )1-9تتم فيده عمليدة الددفع المشدار إليهدا فدي البندد )
( 2إجدددراء الددددفع و ) المشدددتريالتددداريخ الدددذي يسدددتحق فيددده علدددى 

 التاريخ الذي يتوقع فيه البنك إجراء الدفع لصالحه؛ و    
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b)  in the event that Buyer 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 18.2 and 18.3. 

بعدددد تددداريخ  المشدددتريب( فدددي حالدددة اسدددتلم الدفعدددة مدددن        
الحددق، يقددوم البنددك باحتسدداب عمولددة خصددم إضددافية عددن الفتددرة 

الحدددق بسدددعر العائدددد المحددددد قدددرين بندددد "عمولددددة التاليدددة لتددداريخ 
الخصددم اإلضددافية" الددوارد بملحددق الشددروط أو بسددعر عائددد يزيددد 

أيهمددا أعلددى، مددع القيددد   %  ____عددن عمولددة الخصددم بنسددبة
علدددى حسدددداب العميدددل وحسدددداب عمددددوالت الخصدددم علددددى النحددددو 

 (.  3-18( و )2-18المبين في البندين )

 

[19] Client's Warranties to Bank 

 ضمانات العميل للبنك [19]

19.1  Until this Agreement comes to an end and all sums 
due to the Bank have been discharged, the Client 
undertakes: 

حتددى انتهددداء االتفددداق واسددتيفاء كافدددة المبدددالغ المسدددتحقة  19-1
 للبنك، 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 يسددتخدم العميددل حصدديلة أي مسددتحقات ناشددئة عددن  (1
عقددددد بيددددع أو تقددددديم خدددددمات ممددددول بموجددددب هددددذا االتفدددداق فددددي 

غيدددر  بشدددكل مباشدددر أو –أغدددراض التمويدددل أو إتاحدددة األمدددوال 
ألي شخص أو جهة تكون مدرجة فدي الوقدت الحدالي  –مباشر 

فددي قائمددة العقوبددات أو أن يكددون ذلددك الشددخص أو تلددك الجهددة 
حالياا واقعة في دولة خاضعة لعقوبات، إلدى الحدد الدذي سديكون 
فيه ذلك التمويل أو توفير تلدك األمدوال محظدوراا نتيجدة عقوبدات 

تمويدددل مدددن شدددأنه مفروضدددة أو بخدددلف ذلدددك، أن يكدددون ذلدددك ال
علدددى  -التسدددبب فدددي أن يخدددل أي شدددخص بعقوبدددات مفروضدددة 

عقوبددددددات مكتددددددب الرقابددددددة علددددددى  –سدددددبيل المثددددددال ال الحصددددددر 
األجنبيددددة عندددددما يكددددون ذلددددك التمويددددل أو إتاحددددة  -2األصددددول 

األمدددوال أو يصدددبح منفدددذاا بواسدددطة شدددخص كدددائن فدددي الواليدددات 
 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. 

كددددان  -1أن يصددددبح البنددددك علددددى علددددم بددددأن العميددددل:  (2
خاضعاا لعقوبات أو من الممكدن أن يصدبح خاضدعاا لعقوبدات و 

 بقة.قد خالف أو يخالف أي عقوبات مط -2

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); 

تكدددون المسدددتحقات أو تصدددبح مسدددتحقة الددددفع بموجدددب  (3
تخضددع لقددانون جمهوريددة مصددر  /أو فدداتورة يخضددع/عقددد بيددع و

العربيدة )أو أي قددانون أخددر يعتمددده البندك كتابددةا(، ويتطلددب ذلددك 
أن يدددتم السدددداد بالعملدددة المختدددارة )أو أي عملدددة أخدددرى يعتمددددها 

 (؛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 يوجدددددد ولدددددن يوجدددددد أي عقدددددود مبرمدددددة بدددددين العميدددددل  (4
 أو الفواتير الخاصة بالعميل؛/والزبون، بخلف عقود البيع و
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19-2 The Client hereby represents and warrants to the 
Bank as follows: 

 يقر العميل بموجب هذا االتفاق ويضمن للبنك اآلتي:  19-2

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 نحدو 1
سدددددليم ويتمتددددددع بوضدددددع جيددددددد وفقددددداا لقددددددوانين ج.م.ع، وأن لديدددددده 

ة التزاماتدده الددواردة بهددذا الصددلحية والسددلطة اللزمددة لتنفيددذ وتأديدد
 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 its circumstances, 
financial or otherwise; 

ال يقدع تحدت طائلدة  -أو أي كيان مشارك معده-أن العميل ( 2
ل بددأي اتفدداق أو سددند أو ترتيددب أو التددزام يكددون  طرفدداا أي إخددل

فيددده أو ملتزمددداا بددده أو قدددد يلتدددزم بموجبددده أيمدددا التدددزام، وانددده لددديس 
هندداك ثمددة دعددوى أو إجددراءات تقاضددي أو تحكدديم أو قضددية أو 
حجدددز أو إجدددراءات قانونيدددة قدددد اتخدددذت ضدددده أو أنددده علدددى حدددد 

ديددددد علمدددده وفددددي حدددددود رأيدددده  هندددداك مددددا هددددو قددددائم منهددددا أو ته
باتخاذهددددا ضددددده أو ثمددددة تددددأثير عليدددده باتخاذهددددا ضددددده أمددددام أي 
محكمددة أو أي جهددة أو هيئددة قضددائية أو إداريددة أو تحكيميددة أو 
حكوميدة، بمددا قددد يكددون أو يحتمددل أن يكددون فددي رأي البنددك أمددراا 

تدددأثير جدددوهري معددداكس علدددى أعمالددده أو عملياتددده أو  ينشدددأ عنددده
  ية أو خلفه.ممتلكاته أو أصوله أو على أحواله الماد

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 العميدل لدديس مخددلا بددأي عقدد قددرض أو أي اتفدداق تمويددل 3
آخر، أو تجاوز أي حدود اقتراض مطبقة أو صار مسئوالا أمدام 
أي من الجهات المصرفية األخرى بشأن أي مدفوعات متدأخرة، 

ف يحيط البنك علماا في غضون سدبعة أيدام مدن وأن العميل سو 
تددددداريخ وقدددددوع أي حددددددث مدددددن األحدددددداث المدددددذكورة، حدددددال عددددددم 

 معالجتها في حينها؛   
 

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

ن يخدل بدأي قدانون ( أن إبرام هذا االتفاق من جاندب العميدل لد4
 أو اتفاق ملزم للعميل؛  

4) no Event of Default has occurred and is continuing; 
and 

 أنه لم تحدث أي حالة إخلل 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, subject only to any 
qualification appearing on them. 

أن كافة بيانات الميزانية وحسابات األرباح و الخسائر  (6
وحسابات اإلدارة و المعلومات والمستندات التي تم أو قد يتم 
تقديمها مستقبلا من العميل للبنك تعكس بوضوح الوضع 
المالي للعميل وقيمة المستحقات وأنها صحيحة وتتسم بالدقة 

ط على أي بيانات من كافة النواحي األساسية بها وأنها تركز فق
 تأهيل ترد بها. 
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19-2 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: 

تحقيقاا لمصلحة البنك الخاصة أو المتعلقة بأي  19-2
بشأنه البنك من جانب العميل، يضمن العميل استحقاق ي خطر 

 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; 

( أنه ال يوجد أي رهن عقاري أو رسم أو امتياز أو رهن 2
حيازي أو عبئ أو ضمان آخر أو مصلحة للغير من 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 عقد البيع ينشأ من واقع سير العمل المعتاد للعميل 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 البضائع و/أو الخدمات )السارية( قد تم تسليمها )وفقاا 4
لما هو مطبق( و أنه ما لم يرد بالفاتورة ما يخالف ذلك، فليس 

 التزام أو عبء؛   ةأي المشتريعلى ملكيه العميل أو 

5) no right of set-off, deduction, combination, 
retention 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; 

صة أو استقطاع أو تقييد أو ( أنه ال يوجد أي حق مقا5
احتباس أو أي حق آخر )بما في ذلك حظر التنازل(  أو حتى 
قد يوجد ما من شأنه تخفيض أو إلغاء القيمة المخطر بها 
للمستحقات أو التأثير على 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 التزام قائم ونافذ 6
 وذلك حتى استيفائها.  المشتريوغير قابل للمنازعة على 

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

( تكون 1كتابة ما يخالف ذلك، ) ( أنه ما لم يعتمد البنك7
المستحقات واجبة الدفع طبقاا لشروط الدفع المعتادة لدى 

( تكون تلك الشروط واردة على كل فاتورة ت سلم 2العميل، و)
بالمطالبة بخصم  ما عن التسوية  المشتريمن العميل وال تسمح 

 الفورية )ما لم ي تفق مع البنك على خلف 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; 

سدددديتم دفعدددده طبقدددداا لعقددددد البيددددع و/أو  االسددددتحقاق يددددتم أو( أن 8
رة الخاضدددعة ألحكدددام قدددانون ج.م.ع )أو أي قدددانون آخدددر الفددداتو 

يوافدددددق عليددددده البندددددك كتابدددددة( و الدددددذي يسدددددتلزم السدددددداد بالعملدددددة 
 المحددة؛  

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

 لديه مقر عمل كائن بد ج.م.ع وأنه ليس مجرد المشترين إ( 9
  مرتبط؛
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10) the Client is not in breach of the Client’s obligations 
to the Buyer; 

 ؛المشتري( أن العميل ليس مخلا بالتزاماته تجاه 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; 

( أنه ال يوجد و لن يوجد أي عقود أو ملحق تعاقديه بين 11
 ، بخلف عقود البيع و/أو الفواتير؛المشتريالعميل و 

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

دة في طلب التمويل صحيحة و ( أن البيانات واألرقام الوار 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 

( أن الشخص الموقع أو مقدم اإلخطار المتعلق 13
نيابة عن العميل لديه صلحية من العميل بالقيام بالمستحقات 
      بذلك؛ و   

14) the original Invoice has been delivered to the Buyer 
including a Stamp of Payment of the Receivables provided 
for in Schedule 2 of this Agreement. 

بخاتم  ممهوراا  للمشتري ( أن أصل الفاتورة تم تقديمه 14
من هذا  2بسداد مستحقات الموضحة بالملحق رقم اإلخطار 

   .االتفاق

[20] Client's Undertakings to Bank [20تعهدات العميل للبنك ] 

20-1 where the Client has obtained Trade Credit 
Insurance, to: 

عندما يكون العميل قد حصل على تأمين قرض  20-1
 تجاري، 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; 

التنازل عن حقوقه لصالح مزايا المستحق لتعويض  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; 

التحقق من قيام شركة تأمين القرض التجاري بتضمين  ب(
يقة تأمين القرض فائدة البنك كتعويض خسائر للمستحق في وث

 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; 

قرارات ومتطلبات وثيقة  ث( االلتزام بكافة شروط وأحكام وا 
على سبيل المثال ال  –تأمين القرض التجاري بما فيها 

السداد الفوري والمنتظم ألقساط التأمين وتقديم  –الحصر 
ارير الخاصة بالمستحقات غير إقرارات الدوران ورفع التق

 المسددة.

E) inform the Bank of any change in a credit limit or 
any other information that may cause the Bank to change a 
Limit; 

إخطار البنك بأي تغيير في أي حد ائتمان أو أي  ج(
 معلومات أخرى التي قد تدفع البنك لتغيير أي حد.
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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  ح(
ريان وصلحية وثيقة تأمين القرض أو أي دليل أخر على س

 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; 

ين بمطالبة أن يسدد للبنك في حالة قيام شركة التأم خ(
البنك بسداد مطالبة تكون شركة التأمين قد قامت بسدادها عن 

 البنك.

Until this Agreement comes to an end and all sums due to 
the Bank have been discharged, the Client undertakes: 

حتى انتهاء االتفاق واستيفاء كافة المبالغ المستحقة للبنك، 
 باآلتي:  يتعهد العميل 

20-2  immediately to disclose to the Bank: 20-2 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); 

تغيير قائم أو متوقع في الرقابة أو  بتفاصيل أي ( أ
الملكية بالنسبة ألعمال العميل )سواء كان العميل م ؤسس 

 بصفة شركة أو خلفه(؛ 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 

بكافة الوقائع و الموضوعات التي من شأنها إحداث  ( ب
تأثير على قرار البنك من حيث مواصلة االتفاق، أو على سداد 

حد ٌمقرر أي مدفوعات، أو على وضع أو إلغاء أو تغيير أي 
   من جانبه، و

c) details of any insolvency proceedings threatened or 
pending against the Client; 

ج( بتفاصيل أي إجراءات إعسار قائمة أو م هدد باتخاذها ضد 
 العميل 

d) the Client’s Trade Credit Insurance is cancelled, not 
renewed; 

إلغاء تأمين القرض التجاري الخاص بالعميل أو عدم د( 
 تفاظ به؛تجديده أو عدم االح

20-3  to provide the Bank with: 20-3 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; 

و  مشتريباالسم الكامل الصحيح و بعنوان كل  ( أ
معلومات األخرى المتعلقة به التي قد يتطلبها البنك بالشكل بال

 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 

( بشأن أداء العميل بدليل م رضي )شاملا إثبات التسليم ( ب
 و  للمشتري؛لعقد البيع و كافة االلتزامات األخرى المستحقة 

c) 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 Receivables, including all 
evidence and witnesses needed by the Bank; 

ج( يتم على نفقة العميل توفير كل الدعم و التعاون الذي قد 
يتطلبه البنك فيما يتعلق بتحصيل المستحقات و تنفيذها، 
ويشمل ذلك توفير كافة األدلة و الشهود المطلوبين بالنسبة 

 للبنك. 
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20-4 within 30 days following Delivery of the relevant 
Goods and/or Services to: 

يوم بعد تسليم البضائع و/أو الخدمات،  30خلل  20-4
 القيام باآلتي:   

a) notify the Bank of the Receivables by delivering a 
Finance Request to the Bank; and 

من خلل تسليم طلب  إحاطة البنك بالمستحقات ( أ
 و  تمويل للبنك؛

b) record the Finance of the Receivables by the Bank in 
the Client’s books of account; 

لبنك في دفاتر قيد عملية تمويل المستحقات من قبل ا ( ب
  حسابات العميل؛ و

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 Clause 13.4(1), 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; 

نه عندما يوافق البنك على طلب تمويل يرسل ج( ضمان أ
(، سيتم تسليم 1) 4-13إللكتروني طبقاا للبند البث ابطريق 

أصل طلب التمويل للبنك في غضون يومي عمل من التاريخ 
الذي يتم فيه اإلرسال اإللكتروني مع استيفاء كافة الضمانات 

 والتعهدات األخرى؛  

20-5 to ensure that: 20-5 ن اآلتيأن يضمب : 

a) a Stamp Notifying of Payment of Receivables is 
placed on each Invoice and is also given in any other way 
the Bank requests; 

على كل فاتورة  بسداد مستحقاتَوضع خاتم اإلخطار  ( أ
 وبأي وسيلة أخرى يطلبها البنك؛

b) each Invoice contains details of the Client’s payment 
terms and Tenor; 

ورود تفاصيل شروط سداد العميل ومهلة السداد بكل  ( ب
 فاتورة؛ 

c) all Invoices, credit notes and similar documents 
issued by the Client to any one Buyer are expressed in the 
same currency; 

ها من ج( إعداد كافة الفواتير و إشعارات االئتمان وما شابه
 مستندات صادرة من العميل لعميل له 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 

د( سريان ونفاذ أي إقرارات أو ضمانات ممنوحة من العميل 
كافة المبالغ المستحقة  استيفاءللبنك دون تغيير حتى يتم 

العميل بأي  للبنك و أن ي رسل إخطار فوري للبنك بمجرد علم
 إخلل بتلك اإلقرارات و الضمانات؛ و 

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 

ه( أي احتساب تقديري لحد التمويل للمستحقات بالعملة 
األجنبية والتي يصرح بها العميل للبنك بشأن سعر الصرف 

يعد احتساباا دقيقاا للمبلغ  ،الذي يحصل العميل عليه من البنوك
 ذو الصلة في وقت اإلخطار بشأنه؛ و  

f) if a Receivable is an amount of interest, it is 
separately notified to the Bank; 

إخطار  ( إذا كان االستحقاق عبارة عن مبلغ عائد، فيصدر و
 منفصل بشأنه مباشرة للبنك
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20-6 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; 

و أن يؤدي العميل وبدقة كافة التزاماته اإلضافية أ 20-6
المستمرة تجاه المشتري )بما في ذلك رسوم النقل و الشحن( و 

تلك االلتزامات  -على نفقة العميل -أن يسمح للبنك بأن يؤدي
على النحو الذي يراه البنك ملئماا، وعليه معاونة البنك فيما 

 يؤديه و أن يلتزم بذلك.  

20-7 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   20-7
وكذا إشعارات الخصم الصادرة من  للمشتريناالئتمان الصادرة 

 قبلهم أو تفاصيل أي خصومات ممنوحة أو واردة؛
  

20-8 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 note without the Bank’s prior approval, 
following notice from the Bank to that effect; 

أياا كان ما يتم اختياره من خدمة بنكية )أو خدمات  20-8
بنكية( بل و دونما تأثير على حقوق البنك الناشئة عن أي 

لخفض إخلل بضمانات العميل، فلن يتم إصدار أي إشعار 
دونما موافقة مسبقة من البنك تستتبع إخطار منه في  القيمة

 هذا الشأن؛  

20-9 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; 

إحاطة البنك على الفور كتابة بأي نزاع بين العميل و  20-9
، وبذل كل ما هو ملئم من جهود للقيام فوراا بحل المشتري

 ك النزاع؛ ذل

  

20-10 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; 

بالبيانات المالية  -فوراا عند الطلب -موافاة البنك 20-10
بشأن العميل و عملياته في ذلك النموذج و بالتصديق الذي 
يطلبه البنك، مع العميل على توجيه تقرير مراقب الحسابات 

 الخاص بالعميل مباشرة إلى البنك، إن طلب البنك ذلك. 

20-11 upon the Bank’s request, to: 20-11 بناءاا على طلب من البنك، يلتزم العميل باآلتي: 

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  ( أ
 مور مطلوبة لتنفيذ الغرض من هذا االتفاق؛ وأ

b) deliver to the Bank immediately any items included 
within the Associated Rights; 

موافاة البنك على الفور بأي بنود تدخل ضمن   ( ب
 الحقوق المرتبطة؛

20-12  to pay to the Bank on demand: 20-12 ند الطلب ما يلي:يلتزم العميل بأن يسدد للبنك ع  

a) any amount in case the Availability is a negative 
balance; and 

مطلوب إذا كان الحد المتاح عبارة عن أي مبلغ   ( أ
 رصيد سلبي؛ و
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b) the Finance Amount of any Receivable; مبلغ تمويل أي استحقاق؛    ( ب 

20-13 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; 

لتنفيذ  أن يلتزم العميل بإجراءات البنك وصوالا  20-13
الترتيبات المتبعة بين العميل و البنك وبكفاءة، بما في ذلك 
اإلدالء بالتعليمات و تقديم التعويضات التي يتطلبها مسئولي 

 البنك بشأن تحصيل السندات غير القابلة للتنازل؛ 

20-14 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; 

في  -أن يسمح ألي ممثل أو وكيل للبنك بالدخول  20-14
ألي مقر ي جري به العميل أعماله،  -كافة األوقات الملئمة

وذلك بغرض التفتيش و التحقق و فحص كافة الدفاتر و 
الحسابات و الملفات اإللكترونية و السجلت و األوامر و 

ألخرى التي قد يتطلبها البنك، مع المراسلت و المستندات ا
 طباعة أي منها على حساب العميل، وفقاا لما يقرره البنك؛   

20-15 to obtain the Bank’s prior written consent to: 20-15  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; 

للعمل أو تغيير أي عقد بيع تغيير الشروط النموذجية  ( أ
 بعد 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 ) 

i) 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 

بل ق للمشتريسداد أي دفعة، أو إصدار أي فاتورة  ( أ
 تسليم كافة البضائع أو الخدمات المطلوبة؛ أو 

ii) delivery of the Goods and/or Services is to be 
performed over a period exceeding 60 days; or 

مدة تتجاوز  فيالخدمات  أديةتسليم البضائع و/أو ت ( ب
 يوم؛ و  60

iii) any payment is to be made or any Invoice is to be 
issued to a Buyer more than six months after Delivery; 

فيما يتجاوز  للمشتريج( سداد أي دفعة، أو إصدار أي فاتورة 
 ستة أشهر بعد التسليم؛ 

20-16 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; 

قد ترد للعميل االحتفاظ لمصلحة البنك بأي تحويلت  20-16
بشأن أي استحقاق، والفصل بينها وبين ما يخص العميل من 
أموال خلفها، وتسليم البنك فوراا ذات التحويل أو )إن طلب 
البنك( سداد قيمته في الحساب البنكي الخاص بالبنك )مع 

 تظهيره إن تطلب األمر( ؛     
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20-17 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 20.1.9(iv)) 
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  20-17
العميل )لغرض استلم التحويلت وذلك استيفاءاا الشتراطات 

( ال يكون للعميل أي صلحية 1(، بحيث ))د(20.1.9البند 
( يكون للبنك إمكانية 2أو حق في إجراء مسحوبات منه و)

 ات منه لصالح الجانب الدائن بالحساب الجاري؛         إجراء مسحوب

20-18 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. 

عامل من حاالت تعويض البنك عما قد يستتبع الت 20-18
إبطال أو مطالبة باسترداد أو طلب رد مدفوعات للمؤمن أو 

 مطالبة البنك بشأن دفعة ٌسددت له. 

20-19 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, and 

تعويض البنك عما قد يستتبع التعامل من حاالت  20-19
بموجب  المشتريإبطال أو مطالبة باسترداد أو رد مدفوعات 

 أمر صادر من محكمة فيما يتعلق بتحويل تم سداده للعميل؛ و 

20-20 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 يقوم العميل بتعويض البنك عن كافة الخسائر و  20-20
النفقات و التكاليف و اإلجراءات و الدعاوى و التعويضات و 

ناشئة عن اإلخلل بأي التزامات على العميل تجاه المطالبات ال
 البنك. 

[21] Recourse [21 ]الرجوع 

The Bank may exercise Recourse (even though the Bank 
may have already paid the Client the Finance Amount) in 
respect of: 

يجوز للبنك ممارسة حق الرجوع )حتى لو كان البنك قد سدد 
 بالفعل للعميل مبلغ التمويل( وذلك فيما يتعلق بد: 

21-1 all or any Receivables following: 21-1   :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); 

سواء قام البنك بممارسة حقه في وقوع حالة إخلل ) ( ب
 إنهاء االتفاق أم ال(؛  

21-2 any Receivable following: 21-2  :أي استحقاق بعد 

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 

لدى  مشتريوقوع أي منازعة بشأنه من جانب أي  ( أ
"العميل" أو خضوعه أو اإلدعاء بخضوعه ألي حق مقاصة 

 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 

إخطار العميل للبنك إخطاراا خاطئاا بشأنه أو ارتكاب  ( ب
 العميل ألي إخلل بضمان أو بتعهد يتعلق به؛ أو 

c) expiry of the Extension Period for Remittance of 
that Receivable. 

 التمديد بالنسبة للتحويل الخاصة به.فترة ج( انتهاء 
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21-3 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. 

إخطار من البنك  القيام بممارسة حق الرجوع بموجب 12-3
يرغب البنك ممارسة التي للعميل )ا( يرد به قائمة بالمستحقات 

حق الرجوع بشأنها أو )ب( يشير إلى كافة المستحقات 
 المتبقية. 

21-4 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. 

عميل إلى البنك لتسوية المبلغ واجب الدفع من ال 21-4
استحقاق م مول يخضع لحق الرجوع والذي يجب أن يكون 
رصيد القيمة الم خطر بشأنها للستحقاق غير المسدد مع أي 
رسوم و مبالغ أخرى مستحقة للبنك بشأنه. و على سبيل 
االستدالل من الناحية اإلدارية، ي عتبر المبلغ واجب الدفع من 

تحقات الٌممولة مبلغاا ٌمسدداا بالفعل  العميل للبنك كتسوية للمس
عند دفع العميل للبنك مبلغاا يعادله في تاريخ السداد في 
الرصيد المدين بحساب الخصم مع أي جزء من التزام العميل 

 الذي لم يتم خصمه بعد.

21-5 The Client will pay the Bank (as required by the Bank) 
immediately on demand where the Bank has exercised 
Recourse.  

يلتزم العميل بأن يسدد للبنك فوراا عند الطلب )ووفقاا  21-5
 لما يتطلبه البنك( إذا قام البنك بممارسة حق الرجوع.   

  

21-6 The Bank will credit the Client with any amounts 
received in respect of a Receivable in respect of which the 
Bank wishes to exercise its rights of Recourse after the 
Client has repaid the Bank the discounted value. 

البنك للعميل أي مبالغ تلقاها بشأن أي استحقاق ودع ي 21-6  
وكان البنك يرغب في ممارسة حقوقه في الرجوع بعد سداد 

 . المخصمه القيمةالعميل للبنك 

[22] Events of Default [22حاالت اإلخال ] 

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: 

يجوز للبنك إنهاء هذا االتفاق و اإلقرار بكل ما لم ي دفع من 
بموجب مبالغ بشأن المستحقات و كل ما هو متبقي من مبالغ 

هذا االتفاق )بما في ذلك جميع العوائد و التعويضات و 
العموالت و النفقات و الرسوم( والتي ت ستحق وتستوجب الدفع 
على الفور عند طلب البنك، دونما الحاجة للمزيد من 
اإلخطارات للعميل، وذلك في أي حين بعد وقوع أي من 

 الحاالت اآلتية:   

22-1 failure by the Client to pay any amounts outstanding 
under this Agreement on the due dates; 

إخفاق العميل في سداد أي مبالغ متبقية طبقاا لهذا  22-1
 االتفاق     في مواعيد استحقاقها؛ 

22-2 any breach by the Client, considered by the Bank to 
be material, of: 

عميل يعتبره البنك إخلالا أي إخلل من جانب ال 22-2
 جسيماا بد:
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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 اتفاق آخر بين العميل و البنك أو بين العميل و  ( ب
 المجموعة؛ أو شركات 

c) any agreement between a Related Party and the 
Bank or between a Related Party and a Group Company; or 

و  مرتبطالبنك أو بين طرف  و مرتبطج( أي اتفاق بين طرف 
 أو شركات المجموعة؛ 

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; 

د( أي إقرار أو تعهد صدر من العميل أو الغير، و قام البنك 
 اعتمادا عليه بإبرام هذا االتفاق أو قام بموجبه بسداد أي مبالغ؛    

[22-3] The Client: [22-3العميل ] 

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; 

بالنظر ألغراض القانون واجب التطبيق، يكون العميل أو  أ(
ي عتبر غير قادر على سداد ديونه حال استحقاقها أو ي عد 

 معسراا في الحاالت اآلتية؛  

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; 

إيقاف سداد أي مدفوعات على أي من ديونه أو إعلنه  ج(
 مه على القيام بذلك؛ كتابة عز 

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 

بسبب صعوبات مالية فعلية أو متوقعة، بدأ العميل في  د(
مع الدائنين إلعادة جدولة أو إعادة هيكلة أي من المفاوضات 
 أو مديونياته؛ 

e) the value of its assets is less than its liabilities (taking 
into account contingent and prospective liabilities);  

كانت قيمة أصوله أقل من التزاماته )مع األخذ في  ه(
 ة أو المتوقعةاالعتبار االلتزامات الطارئ

22-4 including: 22-4   :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 شخص يتقدم أو يرفع طلباا لإلقرار باإلفلس أو (أ )
التصفية أو الحل بشأن العميل وذلك أمام المحكمة أو 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; 

 لعميل من جانب أي محكمة؛إعلن إفلس ا (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 )
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e) any security interest is enforced over any of the Client’s 
assets; or 

 ى أي أصول للعميل؛  فرض أي ضمان عيني عل (ه )

f) any other analogous step or procedure is taken in any 
jurisdiction; 

إتخاذ أي خطوة أو إجراء مثيل في أي إختصاص  (و )
 قضائى؛ 

22-5the Client ceasing to carry on business or threatening 
to do so; 

منه أعماله أو صدور تهديد توقف العميل عن أداء 22-5
 بذلك؛

22-6the 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; 

أي التزامات     انتهاء أجل أي ضمان أو تعويض بشأن22-6
العميل للبنك أو حدوث إعسار ألي شخص مانح لهذا على 

 الضمان أو التعويض أو وفاته؛ 

22-7change, whether direct or indirect, in the Client’s 
ownership, control or constitution which the Bank 
considers significant; 

في  -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر –التغيير 22-7
العميل أو شكله الرقابي أو نظامه األساسي، على نحو  ملكية

 يراه البنك تغييراا جوهرياا؛    

22-8an adverse change in the Client’s overall financial 
condition or operating performance which the Bank 
considers material; 

داء التغيير العكسي في الوضع المالي العام أو األ22-8
 التشغيلي للعميل، على نحو يراه البنك تغييراا جوهرياا؛   

22-9the Client’s failure, for a consecutive period of 30 days, 
to notify the Bank of any Receivable owing by an Agreed 
Buyer; 

إخطار البنك  فييوما متتالية  30إخفاق "العميل" ولمدة 22-9
 مقبول،ال المشتريلى استحقاق ع بأي

22-10any part of the Client’s income or assets, being 
subject to: 

 لدد:خضوع أي جزء من دخل العميل أو أصوله 22-10

i) seizure, distress or lien; i) االمتياز الحجز أو الحبس أو 

ii) enforcement of security rights; or ii) أو الضمان،حقوق  تنفيذ 

iii) execution of legal process; iii) تنفيذ إجراءات قانونية؛ 

22-11the entry of any judgment or order against the Client 
which remains unsatisfied, unappealed or not complied 
with for seven days; or 

صدور أي حكم أو أمر ضد العميل وبقائه دون  22-11
 العميل لمدة سبعة أيام، أو تسوية أو إستئناف أو لم يمتثل له

22-12 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 ألأو  مشاركيهي من ألعميل أو لأي إدانة جنائية ل22-12
إدارته أو أي شخص يكون قد  يه أو مسئوليشخص من مدير 

فيما يتعلق بإلتزامات العميل  اا أو تعويض أعطى للبنك ضماناا 
 لبنك.تجاه ا

[23] Termination [23 ]اإلنهاء 
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23-1  If this Agreement is terminated, the Client will stop 
notifying Receivables to the Bank, except for any Receivable 
already payable as at that date. 

إذا تم إنهاء هذا اإلتفاق، يوقف العميل إخطار البنك  23-1
 فيغ يكون مستحق الدفع بالفعل بالمستحقات، بإستثناء أى مبل

 ذلك التاريخ.

23-2 The termination of this Agreement shall not affect: 23-2 :لن يؤثر إنهاء هذا اإلتفاق على 

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 ( ب)  وأخصم، الاستمرار إحتساب عمولة 

c) the Bank’s rights of set-off, withholding of payment 
or combination of accounts. 

حقوق البنك في المقاصة، وحجز المدفوعات أو الدمج  (ج )
 .بين الحسابات

23-3 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 Receivables 
which were not paid by the buyers and have not been paid 
to the Bank. 

إنهاء هذا اإلتفاق ، تصبح جميع المبالغ  إذا تم 23-3
المستحقة للبنك بموجب هذا اإلتفاق واجبة الدفع فوراا، ويظل 

من العميل مسئوالا عن سداد قيمة أي مستحقات غير مسددة 
 لم تدفع للبنك. والتيالمشترين 

23-4 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. 

ل تعويض البنك عند الطلب عن جميع ويجوز للعمي 23-4
ذلك  فيالخسائر واإللتزامات واألضرار والتكاليف والنفقات )بما 

القانونية( المرتبطة بتنفيذ هذا  جميع التكاليف والمصاريف
يكون البنك قد تكبدها نتيجة أى حالة إخلل أو  والتياإلتفاق 

من قبل العميل بأي من التزاماته يقع خلفه من أى إخلل 
مبلغ وفقا  يالمترتبة بموجب هذا االتفاق فيما يتعلق بسداد أ

 لألحكام  الواردة به أو غير ذلك.

23-5 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 سابق و الة إخلل، يكون للبنك الحق، إذا وقعت ح 23-5
أي رصيد دائن في أي على إجراء مقاصة في إنذار للعميل، 

مستحقة أخرى أي مديونية واستيفاء حساب للعميل لدى البنك، 
في كل حالة، سواء كانت وذلك على العميل تجاه البنك )

أو  أو كانت قد حل ميعاد استحقاقها ، أم ال تخضع إلخطار
( كانت وبأي عملةآخر أم ال بل فرع أو مكتب لمستحقة 

ويجوز العميل الناشئة بموجب هذا االتفاق.  استيفاءاا إللتزامات
للبنك تحويل العملت من أي رصيد دائن كلما يكون ذلك 

 ضرورياا لهذا الغرض.

[24] Communications with Buyers and Third Parties [24 ] الغيربو  نبالمشترياالتصال 

The Client irrevocably authorises the Bank to: :يفوض العميل البنك تفويضاا غير قابل لإللغاء في 
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a) communicate with Buyers as the Bank thinks fit; ( أ)  لما يراه البنك مناسباا، وفقاا  المشترينالتواصل مع 

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  

بتلك المعلومات التي  المصري المركزيموافاة البنك  (ب )
يطلبها و التي قد تطلب من محكمة ذات اختصاص قضائي 

جب القوانين المختلفة أو قرار وزاري أو قاعدة أو الئحة أو بمو 
 حكومية

c) provide any Group Company with such information 
as it may require; and 

موافاة أي من شركات المجموعة بمثل هذه المعلومات  (ج )
 عند الطلب،

[25] Power of Attorney [25 ]وكيلالت 

A notarised power of attorney in a form acceptable to the 
Bank shall be granted by the Client to the Bank upon the 
Bank's request and the Client undertakes not to revoke 
such power of attorney without the consent of the Bank. 

يكون عليه  اا مصدق ياا رسم توكيلا يجب أن يمنح العميل للبنك 
شكل مقبول للبنك، ويتعهد العميل بعدم إلغاء هذا التوكيل  يف

 دون موافقة كتابية من البنك.

[26] Assignment by Bank [26 ]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. 

كل أو أي من حقوقه الناشئة بموجب هذا  حوالةيجوز للبنك 
يكون أي مستحق. و في  حقوق البنك  ذلكشمل يو  ،االتفاق
تنازل بناء على طلب البنك ألي من  يأتنفيذ يل العمعلى 

وفقاا األشخاص  ي منيمولها البنك ألالتي    المستحقات
 البنك.لتوجيهات 

[27] Entire Agreement [27 ] مجمل اإلتفاق 

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. 

بين  فقطشروط هذا االتفاق هي الشروط المتفق عليها إن 
ل ما تلغى كهي و ، العميل والبنك فيما يتعلق بهذا االتفاق

 في هذا الشأن. و إقراراتضمانات  و من اتفاقاتسلفها 
فالشروط المتفق عليها بين العميل والبنك فيما  وتجنباا  للشك،

تسهيلت مصرفية أخرى يقدمها البنك للعميل تعد  بأييتعلق 
شروطاا  منفصلة ومستقلة عن هذا اإلتفاق وال تخضع ألحكام 

 هذه الفقرة.

[28] Amendments [28التعديات ] 

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: 

في تاريخ التعديل فقط االتفاق إال  افي هذ غييرتال يسري أي 
على أن يتم ، و الصلة، كما هو محدد في ملحق الشروط وذ

 :أقرب األجلين فيذلك 
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(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 البنك للنسخة المعدلة من  30بعد    (أ )
 للعميل، و ملحق الشروط والموقعة من قبل البنك 

(B) the date on which the amended version of the 
Terms Schedule has been signed by both the Bank and the 
Client. 

التاريخ الذى وقعت فيه  النسخة المعدلة من ملحق  (ب )
 الشروط من قبل العميل والبنك. 

[29] Expenses and Fees [29 النفقات ]والرسوم 

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 جميع الرسوم والمصروفات ويعوضه العميل البنك  يسدد
نية( التي تكبدها البنك في اإلعداد القانو  تعاب)بما في ذلك األ

التثرية والتفاوض وتسجيل وتنفيذ هذا االتفاق وسائر النفقات 
 .ذلكالمتعلقة باألخرى 

[30] Foreign Exchange [30 ]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. 

إذا تضمنت أي صفقة ابرمت وفقاا لهذا اإلتفاق تحويلا من 
 عملة إلى عملة أخرى، فيمكن للبنك إجراء مثل هذا  التحويل
وفق السعر السائد والمطبق لدية لشراء أو بيع العملة ذات 

 الصلة، حسب مقتضى الحال.

[31] Severability [31 ]استقالية 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. 

أى حين أى حكم من أحكام هذا اإلتفاق غير  فيإذا صار 
في  من أي ناحيةر ساري أو غير قابل للتطبيق قانونى أو غي
ع، فلن يؤثر ذلك أو ي خل بقانونية وصلحية .م.ظل قوانين ج

ع 0م0ونفاذ هذا الحكم في النواحي األخرى طبقاا لقانون ج
 .وكذا باقي أحكام هذا اإلتفاق

[32] Right of Set Off [32 ]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. 

يقر العميل ويوافق على إجراء مقاصة بين أى مبلغ واجب 
مبلغ  وأيالدفع من قبل البنك للعميل وفقاا ألحكام هذا اإلتفاق 

واجب الدفع من قبل العميل للبنك بموجب هذا اإلتفاق أو أى 
 إتفاق أو معاملة أخرى.

[33] Waiver [33 ]عن الحق التنازل 
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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 يتعلق بالتزامات العميل  ياا جوهر عنصراا الوقت يمثل 
 هأو تأخير البنك إخفاق  يجوز أن يكون وال ،بموجب هذا االتفاق

أو تعويض ممنوح له بموجب  صلحيةفي ممارسة أي حق أو 
منح تقييم أو إخفاقه أو تأخيره في وضع أي هذه االتفاق أو 

ينتقص من هذا الحق  منه يضعف أو تنازل بمثابة أي موافقة 
أن تحول التعويض، كما ال يجوز هذا أو  تلك الصلحيةأو 
أو تعويض  صلحيةي حق أو أل ئيةجز المنفردة أو الممارسة ال

صلحية ، أو ممارسة أي حق آخر أو بعد ذلك ممارستهدون 
الحقوق والصلحيات والتعويضات وت عد أو تعويض. 

و صلحيات و  حقوقاا المنصوص عليها في هذا االتفاق 
 صلحيات أية حقوق أخرى أو ثنيتراكمية وال تستتعويضات 

 تعويضات منصوص عليها في القانون. أو

[34] Notices [34 ]اإلخطارات 

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). 

بهذا  الصادرة طبقاا أو فيما يتعلقكافة اإلخطارات ترسل 
 على أن يستتبعه د المسجل أو الفاكس )اإلتفاق عن طرق البري
 عناوينوذلك على بالبريد المسجل(  إرسال أصل اإلخطار

األطراف وأرقام الفاكس الخاصة بهم والموضحة بهذا اإلتفاق 
وين أو أرقام فاكس أخرى يخطر بها األطراف اعن يعلى أ أو)

 .(بعضهم البعض

[35] Notification [35 ]شعاراإل 

The Client undertakes to immediately notify its other 
bankers and statutory auditors of this 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. 

الحسابات  يبنوكه األخرى فوراا ومدققحاطة عميل بإيتعهد ال
كل من بالنسبة لبهذا اإلتفاق، والحقوق واإللتزامات الناشئة عنه 

العميل والبنك وبأن هذا اإلتفاق سيكون نافذ المفعول إعتباراا 
 من تاريخ التنفيذ.

[36] Governing Law and Jurisdiction [36 ]يإلختصاص القضائامناط  القانون واجب التطبيق و  

1) This Agreement shall be governed by the laws of 
the ARE. 

 يخضع هذا اإلتفاق لقوانين ج.م.ع (1

2) The parties agree that any legal action or 
proceeding with respect to this Agreement shall be subject 
to the non-exclusive jurisdiction of the ARE courts. 

 يقضائقانوني أو إجراء  يإتفق األطراف على أن أ (2
يخضع لمناط اإلختصاص غير تخذ بشأن هذا اإلتفاق ي  

 محاكم ج.م.ع.الحصري ل

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. 

 يمما ورد بهذا اإلتفاق من حق البنك ف يال يغل أ (3
 يأ يإجراء قضائى تجاه العميل و/ أو أصوله ف يإتخاذ أ

 .منطقة أخرى
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[37] Counterparts and Language of the Agreement  [37]  تفاقلغة اإل نسخ و 

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. 

 

والعربية من نسختين  تحرر هذا اإلتفاق باللغتين اإلنجليزية
فى و . أصليتين، وتعامل كلتا النسختين على أنها محرر واحد

رجح ي   ينجليز إلوالنص ا يختلف بين النص العرباحالة وجود 
 لعربيالنص ا يالمعنى الوارد 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 1NOTIFYING OF PAYMENT OF 
PROCEEDS 

- ON CLIENT'S LETTERHEAD - 

 الملحق 1: إخطار بسداد المستحقات

 يصدر على الورق الرسمي  العميل

Date 

Buyer Name 

Buyer Address 

 

 التاريخ

 إسم المشتري

 عنوان المشتري

Dear Mr./Ms. Buyer عزيزي السيد/السيدة المشتري 

Re: Payment of Receivables at HSBC Bank الموضوع : سداد المستحقات في بنك إتش.إس.بي.سي 

- We [Client Name] have entered into a 
Receivables Management Agreement with 
HSBC Bank Egypt S.A.E.  

- You shall continue to receive invoices direct from 
us noting that we all payable Receivables stated 
in the invoice must be paid to HSBC Bank Egypt 
S.A.E.,  whether current and future receivables 
payable by you to us. HSBC Bank Egypt S.A.E. 
can make demand upon you for payment to be 
deposited in the designated account at the 
abovementioned Bank as follows: 

- In view of the above, we (client's/seller name) 
hereby irrevocably and unconditionally  
authorize (the buyers name ) to make all current 
and future payments in respect of all receivables 
payable by you to us to HSBC Bank Egypt 
account, details of which are as follows: 

قامدددت شدددركتنا )اسدددم الشدددركة ( بدددإبرام اتفاقيدددة إدارة أوراق  -
 تجارية مع بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م 

تظددل شددركتكم منوطددة باسددتلم الفددواتير مددن طرفنددا مباشددرة  -
الددي حقات الثابتددة بالفدداتورة علددى أن يددتم سددداد كافددة المسددت

بنددك إتددش إس بددي سددي مصددر سددواء كانددت مسددتحقة مددن 
فدددي المسدددتقبل. يحدددق لبندددك إتدددش إس بدددي  أو اآلنجددانبكم 

إليددداعها  سددي مصددر مطددالبتكم مباشددرة بقدديم تلددك الفددواتير
 في الحساب المخصص بالبنك والمشار إليه فيما يلى:

 

ضدددكم فدددي ضدددوء مدددا تقددددم فإنندددا شدددركة ) اسدددم البدددائع( نفو  -
تفويضدددا نهائيدددا غيددددر مشدددروط و غيدددر قابددددل للرجدددوع فيدددده 
بسداد قيم أيدة أوراق تجداري مسدتحقة لندا حداال او مسدتقبل 

بنك إتش إس بي سي مصدر بالحسداب الدوارد  إليمباشرة 
 بيانه كالتالي:

HSBC Bank Egypt S.A.E. 

Account No.   048-909980-002 

Swift Code     EBBK EGCX  

Reference:  Company Name, Company A/C 
Number, Invoice No. 

بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م                          
 002 -909980 -048حساب رقم 

       EBBK EGCXكود سويفت       

 فاتورة رقم                        . رقم حساب الشركة .اسم الشركة. الرقم االشاري
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Payment to any other party shall not discharge you 
of your liability to make payment.  

قيدددامكم بالسدددداد ألي طدددرف أخدددر ال يخلدددي مسدددئوليتكم مدددن سدددداد 
 القيم المتفق عليها الي بنك إتش إس بي سي مصر

Please note that all amounts due to us from you as 
of the date of this letter in respect of our sales-
invoices should be only paid to HSBC Bank Egypt 
S.A.E.  

يرجى العلم أن كافة المبدالغ المسدتحقة لندا مدنكم فدي تداريخ تحريدر 
هذا الخطاب بشأن فواتير البيع يجب أن تدفع لبنك إتدش إس بدي 

 سي مصر دون سواه. 

These instructions may not be revoked without the 
prior written consent/instructions of HSBC Bank 
Egypt S.A.E.  

ال يجدددوز إلغددداء تلدددك التعليمدددات اال بنددداء علدددي الموافقدددة الكتابيدددة 
 المسبقة من بنك إتش إس بي سي مصر

 

This letter forms an integral part of the contract 
between us and we request that you acknowledge 
your understanding and acceptance by retuning 
copy of this letter with an authorized signature and 
company stamp bearing signature verification. 

Seller's name:                    Buyer's name: 

Title:                                         Title: 

Signature                               Signature 

خطاب  جزء ال يتجزأ من االتفاق المبدرم فيمدا بينندا هذا اليشكل 
بخدددداتم  ومددددذيلو نطلددددبكم بإعددددادة الخطدددداب متضددددمن مددددوافقتكم  

الشددركة و التوقيعددات المعتمدددة لددديكم علددي أن تكددون مصددحوبة 
 بصحة توقيع. 

 اسم البائع                       اسم المشتري

 لصفة                           الصفة ا

 التوقيع                          التوقيع   

Acknowledgement of being informed of the contents 
of this Letter and accepting them We agree that 
payments of all current and future invoices will be 
remitted to with HSBC Bank Egypt S.A.E. A/C No. 
048-909980-002. 

Authorized Signatory of( Buyer ) 

Date: 

Company Stamp: 

 ما ورد بهذا الخطاببالعلم وقبول  إقرار

سدددددد المدددددفوعات علددددى أن ت   هددددذا المحددددرر نقددددر ونوافددددق بموجددددب
حسداب بندك إتدش  إلدىالخاصة بكافدة الفدواتير الحاليدة والمسدتقبلية 

 002-909980-048رقم إس بي سي مصر 

 التوقيع المعتمد للمشترى

 الشركة : الشركة:التار 
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Schedule 2: Stamp Letter Notifying the 

Payment of Receivables into bank 

account no. _______ at HSBC Egypt 

إخطار بسداد المستحقات  خاتم :2الملحق رقم 

لدى بنك أتش أس _______  في الحساب رقم

 سي مصر بي

By virtue of this invoice, the Buyer (receiver of 

service) shall pay all the amounts payable by 

him into bank account no. …………… Swift 

Code no. …………. HSBC Egypt. Payment in 

any other manner shall not release the Buyer 

from his liability. 

الفاتورة يلتزم المشتري )متلقي الخدمة( بسداد بموجب هذه 

...   كافة المبالغ المستحقة عليه بموجبها في الحساب رقم .....

.... بنك أتش أس بي سي مصر وال    سويفت كود رقم .....

 خر مبرئا لذمة المشتري.آيعد السداد بأي شكل 

 

In case payment is effected by way of a cheque, 

such cheque shall be issued in favor of HSBC 

Egypt and shall be credited into the account of 

the Seller in accordance with the collection 

service scheme agreed upon between the bank 

and the issuer of the invoice. 

 وفي حالة السداد بموجب شيكات تصدر الشيكات لصالح بنك

اتش اس بي مصر لتحصيلها لحساب البائع طبقا لخدمة 

 التحصيل المتفق عليها بين البنك ومصدر الفاتورة. 

 

I ……………… hereby, irrevocably and 

unconditionally, declare my obligation to deposit 

all amounts due by me, under this invoice, into 

Bank account no. …………… Swift Code no. 

…………… HSBC Egypt. In case payment is 

effected by way of a cheque, I undertake to 

issue the cheque in the name of HSBC Egypt 

and to receive from the bank the receipt 

evidencing that the value of the cheque has 

been deposited, in full, to the bank account 

specified above in favor of the issuer of the 

invoice. I also acknowledge that the payment in 

any other manner shall not discharge me of the 

payment of all the amounts set out in the above 

mentioned invoice. I further undertake to 

compensate HSBC Egypt for all damages that it 

may sustain as a result of the failure to fulfill my 

obligation to pay all the amounts set out in this 

invoice into the above mentioned account. I also 

undertake, in all cases, to notify the bank, in 

writing, of any instructions issued to me from the 

issuer of the invoice in contradiction to this 

undertaking. 

أقر أنا ......................... إقراراً نهائياً غير قابل لإللغاء 

وغير مشروط بالتزامي بسداد كافة المبالغ المستحقة علي 

كود  بموجب هذه الفاتورة في الحساب رقم ............. سويفت

رقم ........ بنك أتش أس بي سي مصر وفي حالة السداد 

الشيك باسم بنك اتش اس بي سي مصر  بإصداربشيكات التزم 

وان استلم من البنك االيصال الدال علي ايداع قيمة الشيك 

كما أقر بأن  الفاتورة بالحساب المذكور بعاليه، لصالح مصدر

تي من سداد كافة السداد بأي طريقة أخرى لن يكون مبرئا لذم

كما أنني التزم بتعويض  ،المبالغ الثابتة في الفاتورة المذكورة

بنك أتش أس بي سي مصر عن كافة األضرار التي قد تلحق 

به نتيجة عدم تنفيذ التزامي بسداد كافة المبالغ الثابتة بهذه 

لمذكور وأتعهد في جميع االحوال الفاتورة وذلك بالحساب ا

بأي تعليمات تصدر لي من مصدر  خطار البنك كتابةبإ

 خالف هذا التعهد.  رة علىالفاتو
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Schedule 3: FINANCE REQUEST 

(Attention Receivable Finance Department)  

 

 

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, of which 
the originals (A) bear Stamp Notifying of Assignment and (B) 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 assigning all of our right, benefit and interest in, as well as monies 
due to us from time to time in relation to, such Financed Receivables. 

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. 
_______________________________ 

Authorised Signature and Stamp 

For Bank Use Only 

Batch 
No 

Input 
By 

Authorised by 
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 : طلب التمويل3 الملحق
 ) العمالء مستحقات تمويل إدارة ةعناي (

 مدير /السيد
 )البنك(مصر ش.م.م  سي بيبنك إتش إس 
 اتالمستحقخدمة تمويل 

   Maadi 124رقم ص.ب
 القاهرة ج.م.ع

Client No.  

Date: 

 طلب تمويل
المباعة  بضائعبال هذا المحرر ، نخطركم بموجبكنالمبرم بيننا وبين الب ) اإلتفاق(المستحقاتإتفاق تمويل لشروط وفقاا 
 ي، والت( صورة مرفق) أدناهالوارد بيانها الفواتير ب، كما هو ثابت جانبنا سلمة و/أو الخدمات المؤداه منوالم

 )الفواتير(:ذوي الصلة العملء تم إخطار بالتنازل و )ب( تم إرسالها إلى اأصولها )أ( ختحمل 

Invoice Numbers Total No. of 
invoices 

Aggregate Gross 
Amount (EGP) 

From To   

    

    

 TOTAL   

 

 ما لم يجر تعريفها بخلف ذلك. ،هذا الطلببشأنها في  لوارد ااإلتفاق نفس المعنى  فيلمصطلحات المستخدمة يكون ل

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

_______________________________ 

  المعتمد والخاتم التوقيع

For Bank Use Only 

Batch 
No 

Input 
By 

Authorised by 

   

 


