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 تمویلال إعادة  بدونعقد تسھیل ائتماني لفتح اعتمادات مستندیة 
 ، تحرر ھذا العقد بین كال من:_________________الموافق  ___________________ أنھ في یوم

ومركزه الرئیسي الكائن في القطعة استثمار القاھرة  مكتب سجل تجارى    184276، سجل تجارى رقم  )ش.م.م(مارات دبي الوطني  إلبنك ا  أوال:
ویمثلھ قانونا السید/ رئیس مجلس اإلدارة بصفتھ وینوب عنھ   القاھرة،   ، الجدیدة  منطقة البنوك، شارع التسعین، التجمع الخامس، القاھرة  )85(

 .(والمشار إلیھ فیما بعد بـ"البنك")  _____________________بصفتھ    ______________________في التوقیع على ھذا العقد السید/  

مكتب سجل   _____________________________سجل تجارى رقم    _________________________________شركة .  ثانیا:
ویمثلھا   ______________________________كزھا الرئیسي في  والكائن مر  ________________________________تجارى  

(والمشار   ______________________________بصفتھ    ____________________________في التوقیع علي ھذا العقد السید/  
 .إلیھا فیما بعد بـــ "العمیل")

حیث تقدم العمیل بطلب للبنك للحصول علي تسھیل إئتماني إلستخدامھ فى فتح إعتمادات مستندیة، وحیث وافق البنك علي منح العمیل    التمھید:
، فقد اتفقا التسھیل المطلوب وذلك وفقا وأحكام وشروط ھذا العقد، و بناءا علیھ وبعد أن أقر اطرف ھذا العقد بأھلیتھما القانونیة للتعاقد والتصرف

 على اآلتي: 
 یعتبر التمھید السابق جزء ال تتجزأ من ھذا العقد ومتمما ومكمال لھ. :1البند 
 اتفق الطرفان على أن یتم إستخدام ھذا التسھیل وفقا والشروط الواردة بالجدول االتى: :2البند 

 مبلغ التسھیل 
وقدره   یجاوز  ال  مبلغ  حدود  جم    ______________________________________________فى 

جنیة مصرى) أو ما یعادلھ بالعمالت األجنبیة وفقا لسعر   ________________________________(فقط  
 الصرف المعلن لدى البنك.

 ___________________وینتھى فى   ___________________تبدأ فى  مدة التسھیل

 _________________________________________________فتح إعتمادات مستندیة بغرض   الغرض من التسھیل 

 العموالت 
 ربع سنوى) سنویا /  % (_______عمولة فتح االعتماد المستندى  -1
 ربع سنوى) سنویا /   % (_______عمولة قبول و/أو معززة  -2
 ربع سنوى) سنویا /  % (_______االعتماد المستندى  عمولة تداول -3

 شروط خاصة 

  ___________________________یجوز للعمیل إستخدام ھذا التسھیل في صورة فتح اعتمادات مستندیة  
نقدى     _________________________  و/أو  _________________________و/أو بدون غطاء 

و قیمة االعتمادات المستندیة وبنفس أ% من قیمة التسھیل و/_______غطاء نقدي یمثل نسبة    مقابلو/أو ب
 یوم.  _______العملة و/أو اى عمالت اخرى وفقا وسعر الصرف المعلن لدى البنك وذلك خالل مدة اقصاھا 

مدة ھذا التسھیل كما ھو مذكور فى الجدول اعاله ویكون تاریخ االنتھاء ھو الیوم الذي یجب أن تسدد فیھ كافھ أرصدة حسابات وتنتھى  تبدأ    :3البند  
أو ھذا التسھیل من أصل وعوائد وأیة مبالغ أخرى مستحقة وفقا لھذا العقد، ویقر العمیل (الطرف الثاني) بأحقیة البنك في أن یوقف أو یخفض  

یل وأن یطالب العمیل بسداد كافھ المبالغ المدینة المستحقة علیھ قبل حلول نھایة العقد أو أى تجدید من تجدیداتة من أصل وعائد یلغي ھذا التسھ
وفقا لھذا العقد، مع عدم اإلخالل بما سبق، فإن مدة العقد تتجدد تلقائیاً لمدد متتالیة بذات المدة األصلیة لھذا السداد  وأي مبالغ أخرى مستحقة  

 .لعقد، یحق ألیاً من الطرفین انھاء العقد بموجب إخطار مسبق مدتھ شھر واحد قبل إنتھاء مدتھ األصلیة أو المجددةا
یحق للبنك فتح حساب/حسابات خاصة بغرض قید وخصم أصل مبلغ العوائد/العموالت المستحقة والناتجة عن المبالغ الممنوحة العمیل   :4لبند  ا

ال المبالغ  للسداد  على ان یتم قید  الذي یلي یوم السداد، وبالنسبة  العمل  بالجنیھ المصري بتاریخ یوم  التسھیل  العمیل من أصل ھذا  تي یسددھا 
 . بالعمالت األجنبیة، تقید المبالغ حق یومان عمل تالیین لیوم السداد

یلتزم العمیل بسداد إجمالي الرصید المدین من أصل وعوائد وعموالت وأیة مصروفات أخرى بذات عملة االستخدام في المواعید وبالشروط   :5البند  
ت نتیجة  تنشا  قد  التي  المدینة  العمیل بسداد جمیع األرصدة  إلتزام  الي  (باإلضافة  بھ  المصرح  الحد  العقد حتى وإن تجاوز  داول الواردة في ھذا 
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تمادات المستندیة المستخدمة تحت ھذا التسھیل)، أي أن المقصود بالرصید المدین ھو مبلغ الرصید المدین باإلضافة الي األرصدة القائمة االع
 لالعتمادات المستندیة / التعھدات الساریة والغیر مستخدمة. 

ات فتح إعتمادات مستندیة تحت التسھیل المطلوب وفقا من المتفق علیھ أنھ یحق للبنك (الطرف األول) وحده قبول او رفض أي طلب  :6لبند  ا
 .لتقدیره المطلق وفقا والشروط التى یراھا البنك ودون أعتراض من العمیل (الطرف الثاني) على ذلك حاال او مستقبال

ي نھایة كل شھر على حساب تحتسب وتقید العموالت على الحد األعلى للرصید المدین لحسابات ھذا التسھیل خالل كل شھر وقیدھا ف  :7لبند  ا
العمیل دون أي اعتراض منھ، و/أو یحتسب ویقید العائد فى حساب العمیل شھریا وتضاف للمبالغ المستخدمة من ھذا التسھیل وتعتبر كجزء من 

یل سعر العموالت و/او  المبالغ المسحوبة مع جمیع العموالت والمصاریف التي تستحق علیھ تنفیذا لھذا العقد، دون االخالل بحق البنك فى تعد
قرارات   المصاریف و/أو العائد المطبق على األرصدة المدینة بالجنیھ المصري و/أو بالعمالت األجنبیة في أي وقت من األوقات وفقاً لما یصدره من

بموجب ھذا في إجراء تلك   في ھذا الشأن و ذلك طوال مدة سریان التسھیل وتجدیداتھ، ویفوض العمیل البنك تفویضا نھائیا غیر قابل لإللغاء
 بذلك.التعدیالت واحتساب جمیع العموالت و/او المصاریف و/أو العائد وفقاً لما یقرره البنك في ذلك الشأن وخصمھا من حسابات العمیل وإخطاره  

حساب التسھیل واجب السداد  إذا تأخر العمیل عن سداد أى مبالغ مستحقة علیھ فى مواعید إستحقاقھا أو في أي وقت یصبح فیھ رصید    :8لبند  ا
) سنویا ______________(%  _______قبل حلول األجل تسرى فى الحال على المبالغ التي تكون مستحقة وغیر المسددة عائد تأخیر بواقع  

 ً  .عالوة على سعر العائد والعموالت المحددة عالیھ بھذا العقد وتضاف إلى الرصید المدین وتسدد شھریا
ي من المتفق علیھ أن جمیع الودائع واألرصدة الدائنة للحسابات المفتوحة باسم العمیل اآلن و/أو التي ستفتح في المستقبل لدي البنك أو أ   :9البند  

ا  فرع من فروعھ تعتبر ضامنة لصالح البنك ضمانا لسداد المستحقات الناشئة عن ھذا التسھیل بصرف النظر عن تسمیتھا بحیث یحق للبنك تجمیدھ
 الحجز علیھا والتصرف فیھا في أي وقت وفقا لما یراه حتى تمام سداد الرصید المدین للتسھیل المستحق لھ بموجب ھذا العقد.و

و قد تستحق للبنك تنفیذاً لھذا العقد وبین أي  أیفوض العمیل البنك تفویضاً نھائیا غیر مشروط بأجراء المقاصة بین أي مبالغ مستحقة و/  :10البند  
ال ون لدي العمیل أو في أي من حساباتھ أو أموال مودعھ لھ لدي البنك أو أي أوراق مالیة و/أو تجاریة و/أو النقود و/أو البضائع و/أو أمومبالغ تك

لضمان سداد كافة التزامات العمیل قبل البنك دون الحاجة إلى إقرار الحق منھ بذلك، وإذا كانت   كأخرى تكون لصالحھ تحت تصرف البنك وذل
ي یوم بالغ واألموال المذكورة بغیر عملة التسھیل فإن للبنك الحق في بیعھا أو تحویلھا إلى عملة التسھیل وذلك باألسعار المعلنة من البنك ف الم

 .البیع أو التحویل 
وتعتبر كشوف الحساب التي  یـقر العمیل بأن دفاتر البنك و كافھ أرصدة حساباتھ تعتبر حجة قاطعة علي العمیل فى أى وقت من االوقات    :11البند  

 یرسلھا البنك إلى العمیل معتمدة منھ ویصادق على أرصدتھا ما لم یقم باالعتراض علیھا كتابھ بموجب خطاب مسجل بعلم وصول مقابل ما یفید 
العمیل تعتبر موافقة على ما یوما (ثالثون یومـا) من تاریخ اإلرسال واذا لم یصل البنك خالل ھذه المدة ما یفید اعتراض    30استالم البنك خالل  

 ورد بكشف الحساب ویعتبر إیصال البرید أو صور خطابات البنك واخطاراتھ إثباتا قاطعا لإلرسال ولما یحتویھ الكشف.
% (واحد فى األلف) كل ربع سنة مناصفة بین  0.1% (أربعة فى األلف) سنویاً وتسدد بواقع  0.4تسرى ضریبة دمغة نسبیة بواقع    :12لبند  ا
اتھ لعمیل و بین البنك وفقاً لما یحدده القانون، و یوافق العمیل على تفویض البنك فى خصم نصیبھ من ضریبة الدمغة النسبیة خصمھا على حسابا

فى مواعید استحقاقھا و سدادھا مباشرة للجھات المختصة دون احقیة العمیل فى االعتراض فى اى وقت من االوقات على أیھ تعدیالت قد تقرر  
 .أن ضریبة الدمغة النسبیة المستحقة على التسھیالت الممنوحة من البنك أو أیة تعدیالت ترد علیھابش

ھیل  یتعھد العمیل تعھّدا نھائیا غیر قابل لإللغاء أو الرجوع فیھ وذلك اعتبارا من تاریخ توقیع ھذا العقد وحتى تمام سداد كامل مبلغ التس :13البند 
 وفات وایة مبالغ اخري مستحقة السداد باآلتي:من أصل وعوائد وعموالت ومصر

دي موافاة البنك بالقوائم المالیة الخاصة بالعمیل لثالث سنوات السابقة علي أن تكون معتمدة من مراقب الحسابات الخاص بالعمیل والمقید ل -1
 . قیام البنك بطلبھامصحوباً بكافة المستندات المطلوبة من قبل البنك خالل إسبوعین من  المصري البنك المركزي

 بغرض التصنیع فقط.  و/أو المواد البضائعالتسھیل إلستیراد أن یتم استخدام  -2
 االعتماد المستندي   تحتمین  أبتقدیم شھادة ت  للمستفید، في حالة عدم إلزام االنكوتیرم  و/أو الموادعلى البضائع    موافاة البنك بوثیقة تأمین  -3

 . المعني
مسئولیتھ  البنك  موافاة -4 كامل  األعمال    على  وحجم  العاملین  (عدد  الحصر  ولیس  المثال  سبیل  على  بالشركة  الخاصة  المبیعات  وبالبیانات 

 . المصريبنك المركزي  اإلقرار الالزم لذلك للوصافى األرباح والخسائر وفقا ألآخر إقفال مع تحدید سنة اإلقفال) وذلك بغرض تقدیم  واإلیرادات  
 بعد إصدار االعتماد المستندي المعني. المطلق اھوفقاً لتقدیرذلك ونقدي  فور طلب البنك الغطاء ال زیادة -5
 أال یكون االعتماد المستندي المعني صادراً لصالح أي من االطراف المرتبطة. -6

 یعتبر العمیل في حالة إخالل في حالة تحقق أي حالھ من "حاالت اإلخالل" والتي تتضمن علي سبیل المثال ولیس الحصر الحاالت اآلتیة:  :14البند  
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إخالل العمیل بالوفاء أو إخاللھ بأي من االلتزامات الواردة في ھذا العقد و /أو إخاللھ بدفع وسداد أي مبالغ مستحقة علیھ بموجب ھذا   .أ
ألي سبب من   ،قبل میعاد استحقاقھ،  و حلول أي دین أو جزء من دین على  العمیل لصالح أي من دائنیة, في أي وقت من األوقاتالعقد؛ أ

من أصل و/أو    ،أو أي قسط من أقساطھ أو جزء من قسط  ،األسباب.أو عدم سداد العمیل ألي دین أو جزء من دین علیھ قبل أي دائن
 ؛ أوألي سبب من األسباب  ،في میعاد استحقاقھ ،ملحقات

 في حالة استخدام العمیل للتسھیل في غیر الغرض الممنوح من أجلة التسھیل والمحدد بھذا العقد؛ أو .ب
إذا قامت أیة سلطة حكومیة بنزع ملكیـة كل أصول العمیل أو إیراداتھ أو مشروعاتھ وأعمالھ أو مصادرتھا أو فرضت الحراسة علیھا أو   .ت

وقعت الحجز علیھا أو أممتھا أو أي جزء جوھري منھا، أو إذا صدر مـن تلك السلطة ما یھدد بنزع ملكیة أو فرض الحراسة أو الحجز  أ
 أو تأمیم كل أو بعض األصول أو اإلیرادات المملوكة للعمیل؛ أو 

 جوھري من تلك األصول؛ أو إذا عین حارس قضائى أو مصف أو موظف ذو وظیفة مماثلة على كل أصول العمیل أو على جزء .ث
إذا أصبح العمیل معسرا أو مفلسا أو أعلن أنھ قد أصبح معسرا أو مفلسا، أو إذا اعترف بعدم قدرتھ على سداد دیونھ عند استحقاقھا، أو  .ج

 إذا اتخذت أى إجراءات بموجب أى قانون لتأجیل الوفاء بالتزاماتھ أو أى جزء منھا، أو 
ل .ح دائنیھ، أو اقترح أو أجرى أى ترتیبات إلبرام صلح واق من اإلفالس أو تسویة مع دائنیھ، أو أى تنازل إذا دعا العمیل إلى اجتماع 

 . لصالحھم، أو إذا قدم التماسا أو عقد اجتماعا للنظر فى قرار تصفیة أو إفالس أو حل العمیل
وقت الحق ممارسة أي من أو كل حقوقھ وأدواتھ القانونیة  وعلیھ فور تحقق أى من حاالت اإلخالل المذكورة عالیھ، یحق للبنك فورا أو في أي  

 :بما في ذلك علي سبیل المثال ولیس الحصر
 ؛ أو إیقاف أو إنھاء أي مبالغ متاحة للسحب ولم تسحب من التسھیل .أ

السداد بموجب إعالن حلول اجل الرصید المدین للتسھیل وما یستحق علیھ من عائد وعموالت ومصروفات وأیة مبالغ أخري مستحقة   .ب
 ؛ أوھذا العقد

 .التنفیذ علي أیة ضمانات مقدمة من العمیل لصالح البنك بموجب ھذا العقد .ت
یحق للبنك التنازل عن كل أو جزء من حقوقھ التي تنشأ عن ھذا العقد  إلى أي طرف ثالث وال یحق للعمیل التنازل عن عن كل أو جزء   :15البند  

 إلى أي طرف ثالث إال بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من البنك. من حقوقھ التي تنشأ عن ھذا العقد 
وتعدیالتھ، یفوض العمیل البنك، تفویضا نھائیا غیر مشروط في    2020لسنة    194وفقا لقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد رقم  

ك المركزي المصري و/أو أي من البنوك في جمھوریة مصر العربیة و/أو االستعالم عن حسابات العمیل والبیانات والعملیات المتعلقة بھا مع البن
 في الخارج.

یخضع ھذا العقد لقانون جمھوریة مصر العربیة، ویكون االختصاص بنظر أي نزاع ینشأ بخصوص ھذا الطلب لمحاكم القاھرة االقتصادیة   :16البند  
 بكافة دراجاتھا.

 ____________________________الطرف الثانى: العمیل / شركة   )ش.م.م(مارات دبي الوطني إلالطرف األول: بنك ا

 _______________________________________ إسم الموقع: _______________________________ إسم الموقع:

 __________________________________________ة: الصف ___________________________________ة: الصف

 التوقیع:       التوقیع:
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