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Supplier Finance Agreement 
 

Agreement between ___________________ (“the Client”) and HSBC Bank Egypt S.A.E. (“the Bank”) 

dated _________________ for a supplier finance facility. 

 

1. The Bank and the Client agree that the facility described as ____ Supplier Finance Facility in the Facility 

Offer Letter dated _______________ and signed by the Client and facilities in any subsequent Facility 

Offer Letter similarly described shall be available as a supplier finance facility. In case there is a conflict 

between the Facility Offer Letter and this Agreement, the terms of the Facility Offer Letter shall prevail. 

 

2. To operate the facility the Client will send to the Bank instructions in writing in the format in the 

Appendix 1 (the “INSTRUCTIONS”).   

 

3. The facility will be available for the SUPPLIERS listed below in item (10) and any others that the Bank 

agrees to accept INSTRUCTIONS for and for which the Client has provided the Acceptance of 

Assignment as per Appendix 2 (the "Acceptance of Assignment"). 

 

4. The Client undertakes that in sending these INSTRUCTIONS: 

a. The Client has received instruction from the SUPPLIERS that they are to be paid prior to the 

invoice due date net of discount at the AGREED RATE. 

b. The aggregate of supplier finance provided by payment to SUPPLIERS and not yet debited to the 

listed bank accounts will not exceed the facility limit determined according to the Facility Offer 

Letter dated    /   /      .  

c. The Client is authorized by the Suppliers. 

d. The Client will make available to the Bank upon request copies of invoices from the Suppliers.    

e. That the bank accounts of the Client will have sufficient funds or can be debited to create an 

overdrawn position within the limits set by the Bank. 
 

5. In case honoring the Client’s Instructions entails that the Client’s account(s) to be overdrawn – where 

there is no overdraw limit approved by the Bank for the Client - or to exceed the authorized overdraw 

limits set by the Bank, the Client acknowledges that any such excess is subject to the terms of this 

Agreement.     

 

6. The Client irrevocably instructs the Bank: 

a. To pay the suppliers as detailed in the INSTRUCTIONS within xx banking days of receipt. 

b. To apply the DISCOUNT at the AGREED RATE shown in item (8) below and on the value of each 

INSTRUCTION or invoice. 

c. To debit the bank accounts of Client companies at the Bank on the invoice due date, or value date in 

the INSTRUCTION, or as listed below. 
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7. The DISCOUNT will be calculated at the AGREED RATE for the number of days between the payment 

to the supplier and the debit of the Client account. The rates are expressed per annum calculated on 365 

days per year. 

 

8. The AGREED RATE will be: 

a. ___% plus ______  for EGP INSTRUCTIONS.  

b. ___% plus ______ for FCY INSTRUCTIONS.  

 

9. The listed bank accounts to be debited are: 

 

Client company Currency HSBC Bank account 

 EGP  

   

 

10. Listed SUPPLIERS: 

 

 

 

 

 

11. The duration of this contract is …….years starting on the abovementioned date until    /    /               . 
Nevertheless, each party have the right to terminate this contract at any time subject to giving the other 
party three months prior written notification to execute the termination without any obligation to show  
reasons. taking in consideration that each party should  adhere to his obligations specified in this 
contract until the date of termination. “ 
 

12. This Agreement shall be governed by the Egyptian Law and the Egyptian courts shall have the 

competence to review any disputes that may arise in connection with the terms and conditions of this 

Agreement.  

 

Signed by:   

 

 

 

(Company name),  

 

 

 

 (Company Address) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(authorised signatory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(date) 

 

HSBC Bank Egypt S.A.E. 

306 Corniche El Nil, Maadi, 

P.O. Box 124, Maadi,  

Cairo, Egypt 

 

 

 

 

 

 

(authorised signatory) 

 

 

 

 

 

(date) 
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Appendix 1  
 

 Receivable Finance Instruction 

 (Attention Receivable Finance Department ) 

 

Instruction Date  

Beneficiary Bank Location  

Payment Currency  

Amount in Currency (before discount)  

Beneficiary SWIFT bank ID  

Beneficiary bank name  

Beneficiary bank address  

 

Beneficiary name  

Beneficiary address  

 

Remittance information (invoices references)  

 

Debit instructions Payment through Supplier Finance 

Other Details  

Debit Account number (Client)  

Debit invoice due date or value date  

Invoice references:  date and/ or numbers  

 

Signed by authorised signatory  

 

Name of authorised signatory  

 

 

Bank use 

Discount  

Discounted value and payment  

Payment date  

Debit date  
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Acceptance to Receive Discounted Amount 

 

Messrs. HSBC Bank Egypt 

 

Reference is made to the invoices issued by our company ………………….. Company, commercial register 

no. ……………… issued from …………….. commercial registry office, to ……………… Company, 

commercial register no. …………………. issued from …………….. commercial registry office I/We the 

undersigned hereby accept, in my/our capacity as the beneficiary from the abovementioned invoices, to credit 

our account number ………………… in ……………………. Bank with the amount of these invoices after 

deducting interest and charges owed to HSBC Bank Egypt according to the agreement entered into between 

you and ………………………. Company (Supplier Finance Agreement) dated      /    /         .  

We further confirm our agreement and acceptance on the abovementioned Supplier Finance Agreement. We 

do not have the right of recourse on any of the parties to this Agreement, as our signature on this letter is 

considered to be final and conclusive acquittal as regards to the amount of the mentioned invoices. 

 

 

Dated     /    /         

 

 

For and on behalf of …………….. Company 

Name: 

Capacity: 

Signature: 
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العميل ُمـورِّد مستحقات اتفاق تمويـل  
 

إتش ( وبنك لعميلوأبرم بين كل من ....... )ا االتفاقإنه في يوم .... من شهر ....لعام.... )ُيرجى مليء بيانات هذا التاريخ(، تحرر هذا 
 ( وذلك لغرض إجراء تسهيل لتمويل مستحقات ُموِّرد العميل.  البنك. )إس بي سي مصر ش.م.م

)تسهيل القرض( في خطاب عرض التسهيالت  1-1ق كل من البنك والعميل على توفير التسهيل الوارد بيانه بالبند يواف -1
المؤرخ........والُموقَّع من جانب العميل وكذا التسهيالت األخرى الواردة في أي خطاب الحق بعرض تسهيالت، بحيث يتم منح هذا 

مورد العميل. تسري الشروط الواردة في خطاب عرض التسهيالت، في حالة اختالفها عن  التسهيل/التسهيالت في صورة تمويل مستحقات
 شروط هذه االتفاق. 

( 1ولغرض تفعيل منح هذا التسهيل، يتعين على العميل أن ُيرسل للبنك تعليمات كتابية على النحو المبين بالنموذج الوارد بالملحق رقم ) -2
 "التعليمات".

ممن يوافق البنك على قبول تعليماتهم، والذين قد قام  غيرهم( و10هيل للموردين الوارد بيانهم بالقائمة المبينة أدناه بالبند )وسيتم توفير التس -3
 ( "إقرار قبول التنازل".2العميل بتقديم إقرار قبول تنازل بشأنهم طبقًا للملحق رقم )

 ويتعهد حينئذ العميل بأنه عند إرسال هذه التعليمات:  -4
يكون العميل قد ورد له تعليمات من الموردين الُمستحق السداد لهم قبل تاريخ استحقاق الفاتورة، على أن تكون الفاتورة خالية من  أن . أ

 أية خصومات وُمحتسبة وفقًا للسعر المتفق عليه،

حد التسهيل المقرر وفقًا لخطاب  -الُمقرر سداده للموردين والذي لم يتم خصمه بعد من حسابات البنك  -أال يتجاوز إجمالي التمويل  . ب
 عرض التسهيالت المؤرخ   /    /      .

 أن يكون العميل ُمفوض من قبل الموردين. . ت

 من الموردين. الواردةأن يوفر العميل للبنك عند الطلب نسخًا من الفواتير  . ث

منها وفقًا لحدود السحب على المكشوف  أن يكون بالحسابات البنكية الخاصة بالعميل ما يكفي من مبالغ مالية أو أن يمكن الخصم . ج
 الُمقررة من جانب البنك

أو تجاوز الحد / الحدود  -من البنك  ولم يكن العميل مصرح له بذلك - كشف الحساب إذا ما ترتب على تنفيذ تعليمات العميل فى حالة  -5
 ق.ألحكام هذا االتفاخضع هذا الكشف أو التجاوز ، سوف يالمسموح بها لكشف الحساب 

 
 يتعين على العميل أن ُيدلي إلى البنك بتعليمات غير قابلة لإللغاء أو اإلبطال:  -6

 بالتعليمات في غضون ...يوم عمل مصرفي من تاريخ استالمها. الواردةبأن ُيسدد للُموردين المبالغ  . أ

 و كل فاتورة.( أدناه ووفقًا لقيمة كل تعليمات أ8أن ُيطبق الخصم وفقًا للسعر الُمتفق عليه بالبند ) . ب

أن يجري الخصم من الحسابات البنكية لشركات العميل بالبنك في تاريخ استحقاق الفاتورة أو في تاريخ الحق الوارد بيانه بالتعليمات أو  . ت
 حسبما هو ُمبين أدناه.
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من حساب العميل. وتتحدد األسعار ُيحسب الخصم وفقًا للسعر الُمتفق عليه عن عدد األيام فيما بين تاريخ الدفع للُمورد وتاريخ الخصم  -7
 يوم في العام. 365سنويًا وُتحسب على أساس 

 
 سيكون السعر المتفق عليه هو:  -8

 ...% باإلضافة إلى ..... بالنسبة للتعليمات الواردة بالجنيه المصري. . أ

 باإلضافة إلى .....بالنسبة للتعليمات الواردة بالعملة األجنبية. ..%  . ب

 لبنكية الُمقيدة التي سيتم الخصم منها هي: تكون الحسابات ا -9
 الحساب البنكي لدى  الُعملة شركة العميل

 إتش إس بي سي
 يرجي مليء البيانات جنيه مصري ...............
 يرجي مليء البيانات ............ ...............

 
 الموردين الُمقيدين -10

  )يرجى مليء البيانات(  
 

 

 

 

ومع ذلك يحق ألي من الطرفين . /   /           فيوتنتهى  التاريخ الوارد بصدر هذا العقدتبدأ من  سنوات........  هذا العقدإن مدة  -11
في أي وقت إنهاء هذا العقد بعد إخطار الطرف اآلخر كتابيًا بثالث أشهر مسبقة دون أن يكون ملزمًا بإبداء أي أسباب ، مع األخذ في 

 .ن كال الطرفين ملتزمين بتنفيذ التزاماتهم الواردة في هذا العقد حتى تاريخ االنتهاءاالعتبار أ
 

حول  اتينشأ من منازعات أو خالفقد ظر فيما بالن جمهورية مصر العربية كماتختص محو  يخضع هذا العقد ألحكام القانون المصري -12
 .بنود هذا العقد

 التوقيع:     
 

 )إسم الشركة(
 

 كة()عنوان الشر 

 التاريخ )الموقع المعتمد(

 .إتش إس بي سي مصر ش.م.مبنك 
 شارع كورنيش النيل، المعادي، 306
 ،المعادي, 124. ب.ص

 القاهرة، مصر

 التاريخ )الموقع المعتمد(
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                             : 1ملحق
 تمويل العمالء  تعليمات                                        

 تمويل مستحقات العمالء ( إدارة)عناية                                
 

  تاريخ التعليمات 
  موقع البنك الخاص بالمستفيد

  عملة السداد
  المبلغ بالعملة المذكورة )قبل الخصم(

  لمستفيد  ا كود لبنك )سويفت(بيانات الـ
  اسم البنك الخاص بالمستفيد

   عنوان البنك الخاص بالمستفيد
  المستفيد اسم

  عنوان المستفيد
  اتير(و لفل الرقم اإلشاريبيانات التحويل المالي )

 الدفع بطريق تمويل الُمورد  تعليمات الخصم
  تفاصيل أخرى

  رقم حساب الخصم )العميل(
  تاريخ استحقاق فاتورة الخصم أو تاريخ الحق

  لفاتورة: التاريخ أو األرقامل الرقم اإلشاري
  وقيع الُموقع الُمعتمدت

  الُموقع الُمعتمد اسم
 

 البنك فقط  الستخدام
  الخصم

  القيمة المخصومة والدفع
  تاريخ الدفع

  تاريخ الخصم
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 ملحق 2 : 

 

 

تخصيم إقرار قبول   

 

 

 إتش إس بي سي مصر بنك /السادة
 تحية طيبة وبعد،،، 

 
....... سنل  تلنارر ر ن. ........ صنادر من  منتن  سنل  باإلشارة إلى الفواتير الصادرة من  شنرنتنا  ....

تلننارر ....................  لشننرنة ........... سننل  تلننارر ر نن. .............. صننادر منن  منتنن  سننل  
تلارر ............... ، نقر نح  المو عي  أدناه بصفتنا المستفيد م  الفواتير المشار إليها أعنهه بقبولننا بن   

مبنناله هننله الفننواتير بحسننابنا ر نن. ................ بنننك ................. ، وللننك بعنند  صنن.  يمننة يننت. إينندا  
العموالت والعوائد المستحقة لبنك إتش إس بي سي مصر وفقاً لهتفاق المبنر. بيننن. وبني  شنرنة ........... 

 ( بتاريخ    /    /      .العميل ُمـورِّد مستحقات تمويـل )اتفا ية

 
ا نقنر بعممننا التنا. وموافقتننا عمني االتفناق المنلنور أعنهه، وال يلنوج لننا الرلنو  فيمنا بعند عمنى أر من  نم

األطراف ب صوص هله الفواتير، بحيث يعتبر تو يعنا عمي هلا ال طا  بمثابة م الصنة تامنة ونهائينة عن  
 إلمالي  يمة الفواتير الملنورة.

 
 وتفضموا بقبو  فائق االحترا.،،،

 
 اً في   /   /    تحرير

 
 االس.:        
 الصفة:        
 التو يع:        

 

 


