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شروط وأحكام التسهيالت
تنطبــق هــذه الشــروط واألحــكام علــى خطــاب التســهيالت واتفاقيــة الخدمــات االســتثمارية وقــد يتــم
تعديلهــا أو تغييرهــا مــن قبــل ســتاندرد تشــارترد بنــك (“البنــك”) وفــق إرادتــه الخاصــة مــن حيــن
آلخر.
 ،١التعريفات
“أيــام العمــل” تعنــي أي يــوم (بخــالف يومــي الجمعــة أو الســبت) تفتــح فيــه البنــوك التجاريــة فــي
دبــي أو أبوظبــي لمزاولــة أعمالهــا.
“خطــاب التســهيالت” يعنــي خطــاب التســهيالت المــؤرخ فــي أو قرابــة تاريــخ هــذه الشــروط بيــن
المقتــرض والبنــك المرفــق بــه هــذه الشــروط واألحــكام.
“التســهيالت” تعنــي التســهيالت المدرجــة فــي الفقــرة ( )١مــن خطــاب التســهيالت المبــرم بيــن
المقتــرض والبنــك.
“الضمــان” ُيــراد بــه أي ضمــان أو خطــاب اعتمــاد ضامــن أو أي اعتمــاد أو أي أداة أخــرى أيــا
كانــت يصدرهــا البنــك أو يبرمهــا مــن وقــت آلخــر بنــا ًء علــى طلــب المقتــر ض وفق ـا ً للتســهيل
الــذي يتحمــل البنــك بموجبــه المســؤولية تجــاه الغيــر (بمــا فــي ذلــك دون حصــر ،أي فــرع آخــر
للبنــك).
“االســتثمارات” تعنــي االســتثمارات التــي المتوفــرة مــن قبــل البنــك إلــى العميــل فــي صــورة
ســندات أو أســهم أو صكــوك أو ضمانــات أو ســندات قابلــة للتــداول أو شــهادات ودائــع أو أوراق
ماليــة أو وحــدات (وحقــوق المشــاركة أو أيــة حقــوق أخــرى فــي خطــة صنــدوق االســتثمار أو
الصناديــق المشــتركة أو ترتيبــات االســتثمار الجماعيــة األخــرى) أو االســتثمار (االســتثمارات)
فــي صنــدوق اســتثمار أو جميــع االســتثمارات فــي مشــروع اســتثماري واحــد أو فــي مشــروعات
متعــددة مــع توفيــر الحمايــة األساســية لالســتثمارات فــي تاريــخ اســتحقاقها بمــا فــي ذلــك فئــات
األســهم الفرديــة أو المتعــددة أو المدمجــة أو االئتمــان أو الســلع أو العمــالت األجنبيــة أو األســعار أو
أي مؤشــر وأوراق ماليــة أخــرى مــن أي نــوع أو وصــف.
“حســاب الخدمــات االســتثمارية” يعنــي حســاب المقتــرض الــالزم اســتخدامه إلظهــار قيمــة ونــوع
االستثمارات التي تم تنفيذها بموجب اتفاقية الخدمات االستثمارية.
“الخدمــات االســتثمارية” تعنــي الخدمــات الــالزم توفيرهــا مــن قبــل البنــك إلــى المقتــرض
بموجــب أحــكام وشــروط الخدمــات االســتثمارية فيمــا يتعلــق المعامــالت االســتثمارية التــي يقــوم
بهــا المقتــرض وفــق إرادتــه الخاصــة.
“شــروط وأحــكام الخدمــات االســتثمارية” تعنــي الشــروط واالحــكام المطبقــة علــى الخدمــات
االســتثمارية المبرمــة بيــن المقتــرض والبنــك فــي أو قرابــة تاريــخ هــذه الشــروط بحيــث يوافــق
البنــك بموجبهــا علــى تقديــم خدمــات اســتثمارية وإدارة حســاب الخدمــات االســتثمارية.
“الضمــان” يعنــي االســتثمارات و/أو أي منفعــة ضمــان أخــرى مقدمــة إلــى البنــك لضمــان
التزامــات المقتــرض.
“مزود الضمان” ويعني كل شخص أوشركة يقوم بتزويد ضمان إلى البنك.
“ ”SBLCيشير اختصاراً إلى خطاب األعتماد الضامن
 .٢التسهيالت
يحــق للمقتــرض فقــط الحصــول علــى التســهيالت المرفقــة تفاصيلهــا فــي البنــد ( )١مــن خطــاب
التســهيالت وينبغــي عليــه تجاهــل هــذه األقســام مــن هــذه الشــروط واألحــكام التــي تشــير إلــى أي
أنواع أخرى من التسهيالت التي لم يتم ذكرها في البند ( )١من خطاب التسهيالت.
(أ) السحب على المكشوف
( )١التمويــل عــن طريــق الســحب علــى المكشــوف (“الســحب علــى المكشــوف”) مــن حســاب
المقتــرض لــدى البنــك.
( )٢بالسعر الموضح في البند ( )١من خطاب التسهيالت.
( )٣يجــوز للبنــك ،مــن حيــن آلخــر ،االتفــاق مــع المقتــرض علــى العمــالت التــي ســيتم
اســتخدامها للتســهيالت .فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق صريــح فقــد يتــم ســحب تســهيالت
الســحب علــى المكشــوف بالدينــار البحرينــي فقــط.
(ب) الرافعة المالية
يتــم اســتخدام هــذه التســهيالت فقــط لغــرض تمويــل شــراء االســتثمارات ويتــم منحــه علــى أســاس
أن مبلــغ الدفعــة المقدمــة مــن قبــل البنــك ال يتجــاوز قيمــة معينــة (كمــا هــو موضــح فــي خطــاب
التســهيالت) .يجــب علــى المقتــرض تمويــل المتبقــي مــن ســعر شــراء تلــك االســتثمارات (مبلــغ
االســهم) مــن مصــادر تمويــل أخــرى.
ســيتم فــرض فائــدة علــى كل معاملــة رافعــة ماليــة كل ثالثــة أشــهر بالســعر الموضــح فــي البنــد ()١
من خطاب التسهيالت.
يتعيــن علــى المقتــرض ســداد أي قــرض لرافعــة ماليــة إلــى البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة حتــى
يتــم تحصيــل هــذا القــرض مــن قبــل البنــك فــي أمــوال م الــذي يســتحق فيــه ســداد هــذا القــرض.
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 .٣الفائدة
(أ)

ســيقوم البنــك بإحتســاب الفائــدة علــى التســهيالت علــى النحــو المحــدد فــي رســالة
ا لتســهيال ت .

(ب) ســيتم احتســاب الفائــدة يوميــا ً علــى حســب نــوع المنتــج للســنة التقويميــة التــي تبلــغ
 365/360يومــا ً وفقــا ً إلتفاقيــة ســوق العملــة.

Terms & Conditions for Facilities

These Terms and Conditions apply to the Facility Letter and the Investment
Services Terms and Conditions and may be modified or changed by Standard
Chartered Bank (the “Bank”) in its absolute discretion from time to time.
Definitions

“Business Days” means any day (other than Friday or Saturday) on
which the commercial banks in Kingdom of Bahrain are open for
business.

1.

“Facility Letter” means the Facility Letter dated on about the date
hereof between the Borrower and the Bank to which these Terms and
Conditions attach.
“Facilities” means the facilities as listed in paragraph (1) of the Facility
Letter as entered into between the Borrower and the Bank.
“Guarantee” shall mean any guarantee, SBLC or any other credit or any
other instrument whatsoever from time to time issued or entered into by
the Bank for or at the request of the B orrower pursuant to the Facility
under which the Bank incurs a liability to a third party (including without
limitation, another branch of the Bank).
“Investments” mean investments that are made available by the Bank
to the Borrower in debentures, obligations, shares, stocks, bonds,
sukuks, warrants, negotiable instruments, certificates of deposit, notes,
units (and rights of participation or other interests in a unit trust scheme,
mutual fund or, other collective investment arrangement), unit trust
investment(s), all investments in a single or multiple underlyings, with or
without principal protection of the investment at maturity including single
or multiple or combination across classes of equity, credit, commodity,
FX or rates or any index and other securities of any nature or description.
“Investment Services Account” means the Borrower’s account to be
used for reflecting the value and type of Investments that have been
made by virtue of the Investment Service Terms and Conditions .
“Investment Services” means the services to be provided by the Bank
to the Borrower through the Investment Services Terms and Conditions
in connection with the investment by the Borrower in Investments of the
Borrower’s choice.
“Investment Services Terms and Conditions” means the terms and
conditions that apply to Investment Services entered into by the Borrower
and the Bank on or about the date hereof whereby the Bank has agreed
to provide the Investment Services and operate the Investment Services
Account.
“Security” the Investments and or any other security interest offered to
the Bank for securing the Borrower’s obligations.
“Security Provider” each person or company that provides Security
to the Bank.
“SBLC” shall mean Standby Letter of Credit.
The Facilities

2.

The Borrower is only entitled to those Facilities, the details of which are listed
in paragraph 1 of the Facility Letter and should disregard those sections of
these Terms and Conditions which refer to any other types of facilities the
details of which are not set out in paragraph 1 of the Facility Letter.
Overdraft

)(A

Financing by way of an overdraft (the “Overdraft”) on the Borrower’s
account with the Bank.

)(1

Interest on each overdraft will be charged on monthly basis at the
rate shown in paragraph 1 of the Facility Letter.

)(2

The Bank may, from time to time, agree with the Borrower the
currencies in which this overdraft facility may be utilised. In the
absence of an express agreement the overdraft facility may only
be drawn in BHD.

)(3

Leverage

)(B

Such Facility may only be used for the purpose of financing the purchase
of Investments and is granted on the basis that the amount of advance
made by the Bank shall not exceed a certain value ( as stated in the
Facility Letter). The Borrower shall be required to fund the balance of the
purchase price for such Investments (the “Equity Amount”) from other
sources of funding.
Interest on each leverage will be charged on quarterly basis at the rate
shown in paragraph 1 of the Facility Letter.
The Borrower shall repay to the Bank each leverage loan made hereunder
so that the same is received by the Bank in cleared funds on or before
10a.m. on the day which such loan fails due to be repaid.
Interest

The Bank shall charge interest over the Facilities as specified in the
Facility Letter

)(a

(b)	Interest shall be calculated daily on a product basis and for the
calendar year of 360/365 days as per the market convention of the
currency.
Default interest on any sums outstanding under the Facility Letter
shall be charged at a rate of 15% p.a. or such other rate determined
by the Bank from time to time.

)(c

3.

Conditions Precedent

The Facilities will become available when the Bank has received the
following in form and content satisfactory to it:
(a)

The duplicate of the Facility Letter duly countersigned by the
Borrower, if the Borrower is a company or a corporate entity,
applicable, either a certified extract of a resolution of the Borrower
authorising acceptance of Facility Letter and naming the person(s)
authorized to sign a copy of Facility Letter on behalf of the
Borrower, or a notarized power of attorney as determined by the
Bank;

(b)

Duly signed Security documentation in the form acceptable to the
Bank;

(c)

Such account opening documentation and declarations as the
Bank may require duly completed by the Borrower;

(d)

If the Borrower is a company or other corporate entity, a certified
copy of the Borrower’s commercial registration and constitutional
documents duly certified as being true copies, current and
complete annual audited reports, and any other documents related
to the company’s profile;

(e)

In the case of a Leveraged Facility, evidence that the Equity Amount
has been placed on deposit with the Bank by the Borrower; and

(f)

Any other documentation or information that is deemed by the
Bank at its absolute discretion necessary for granting or continuing
to grant the Facilities.

5.

Prepayment

6.

Availability and Duration

The Borrower may prepay any or all part(s) of the Facilities by giving
notice to the Bank, and shall bear all costs , expenses and fees that may
arise (directly or indirectly) as a consequence of such prepayment.
(A)

The Facilities are available upon satisfaction with paragraph 4
(Conditions Precedent) hereof until withdrawn by the Bank;

(B)

The Bank may at its sole and absolute discretion, review the
Facilities at any time and from time to time and may, pursuant to
such review, vary amend or extend the availability or repayment
period, or terminate the Facilities or any part thereof by giving
notice thereof;

(C)

Upon any such termination

1

the Facilities shall cease to be available for utilization;

2

upon notice of such termination being given by the Bank the total
amount outstanding of the Facilities shall become immediately due
and payable and the Bank shall have the right to require immediate
repayment of all sums then owing to it; and

3.

All of the Bank’s obligations under the Facilities shall forthwith
terminate;

(D)

The Bank may with immediate effect, terminate the Facilities or
any part thereof upon the occurrence of any change in national or
international financial, political or economic circumstances which
has or likely to have a prejudicial effect on the Bank’s ability to lend
(as the Bank determines in its absolute discretion). Upon making
such a determination, the Bank shall suspend the Facilities with
immediate effect; and

(E)
7.

8.

Unless otherwise agreed by the Bank all amounts outstanding
under the Facilities will be repayable by the Borrower to the Bank
by the date of termination so notified to the Borrower by the Bank.

Exchange Rate

If any transaction under the Facility Letter involves the conversion of
one currency into another the Bank shall make such conversion at its
then prevailing rate of exchange for purchasing or selling the relevant
currency, as the case may be, or such other rate of exchange agreed
from time to time between the Bank and the Borrower. If losses occur as
a result of cross currency lending, the Borrower shall immediately upon
the Bank’s first demand fund the account to cover the shortfall.
Set-Off

The Borrower agrees that the Bank may at any time without notice or
without making demand apply any credit balance to which the Borrower
is entitled on all or any of the Borrower’s then existing accounts at any
of its branches whether in the KINGDOM OF BAHRAIN or elsewhere
(whether current, deposit, loan or any other nature and whether in
KINGDOM OF BAHRAIN BHD or in any other currency including any
deposits with the Bank and any other investments, whether matured
or not) and set-off or transfer any sum outstanding to the credit of
any one or more such accounts in or towards the satisfaction of any
of the Borrower’s obligations or liabilities to the Bank in the KINGDOM
OF BAHRAIN (or elsewhere) whether as principal or surety, actual or
contingent, primary or collateral, singly or jointly with any other person.
Where such set-off or transfer requires conversion of one currency into
another such conversion shall be calculated at the Bank’s then prevailing
rate of exchange (as determined by the Bank) for purchasing the
currency for which the Borrower is liable to the Bank with the currency of
any such credit balance.

(ج) يلــزم فــرض فائــدة فــي حالــة اإلخــالل علــى أي مبالــغ متبقيــة بموجــب خطــاب التســهيالت
. ســبة أخــرى يحددهــا البنــك مــن حيــن آلخــر١٥ بالســعر
 الشروط المسبقة.٤
يتــم توفيــر التســهيالت فــي حالــة اســتالم البنــك للمســتندات التاليــة بالشــكل والمحتــوى المرضــي
للبنــك
 وإذا كان،نســخة مــن خطــاب التســهيالت الموقــع حســب األصــول مــن قبــل المقتــرض
 إمــا نســخة مصدقــة مــن قــرار، حســب مقتضــى الحــال،المقتــرض شــركة أو كيــان مؤسســي
)المقتــرض بخصــوص الســماح بقبــول خطــاب التســهيالت وتحديــد الشــخص (األشــخاص
المفوضيــن بتوقيــع نســخة مــن خطــاب التســهيالت ا نيابــة عــن المقتــرض أو وكالــة قانونيــة
موثقة حسب األصول وفق ما يحدده البنك؛

)(أ

(ب) وثائق ضمان موقعة حسب األصول على النموذج المقبول لدى البنك؛
(ج) وثائــق فتــح الحســاب واإلقــرارات التــي قــد يطلبهــا البنــك مســتوفاة حســب األصــول مــن قبــل
المقترض؛
 نســخة معتمــدة مــن الرخصــة التجاريــة،إذا كان المقتــرض شــركة أو كيــان مؤسســي آخــر
والوثائــق القانونيــة المعتمــدة حســب األصــول علــى أنهــا نســخ طبــق األصــل وســارية
المفعــول وكاملــة والتقاريــر الســنوية المدققــة وأيــة مســتندات أخــرى متعلقــة بــأي معلومــات
عن الشركة؛

)(د

 يجــب تقديــم الدليــل علــى إيــداع مبلــغ األســهم،(هـ) إذا كان البنــك يقــدم قــرض الرافعــة الماليــة
.لدى البنك من قبل المقترض
أيــة وثائــق أو معلومــات أخــرى يراهــا البنــك ضروريــة وفــق إرادتــه الخاصــة لمنــح أو
.استمرار منح التسهيالت

)(و

 السداد المبكر.٥
 ويتعيــن عليــه تحمــل كافــة التكاليــف والنفقــات والرســوم التــي قــد تنشــأ،جــب إرســال إخطــار للبنــك
.(بشكل مباشر أو غير مباشر) نتيجة لهذا السداد المبكر
 التوافر والمدة.٦
 (الشــروط المســبقة) الــواردة فــي هــذه٤ يتــم توفيــر التســهيالت عنــد اســتيفاء أحــكام الفقــرة
.االتفاقيــة حتــى يتــم يتــم إلغــاء التســهيالت مــن قبــل البنــك

)(أ

،(ب) يجــوز للبنــك وفــق إرادتــه المنفــردة مراجعــة التســهيالت فــي أي وقــت ومــن حيــن آلخــر
 تعديــل أو تمديــد فتــرة التوافــر أو الســداد المقــدم أو، بنــا ًء علــى هــذه المراجعــة،ويجــوز لــه
.إنهــاء التســهيالت أو أي جــزء منهــا بواســطة تقديــم إخطــار بذلــك
:(ج) في حالة اإلنهاء
يتوقف توفير التسهيالت

١

و بموجــب تقديــم إخطــار اإلنهــاء مــن قبــل البنــك يســتحق دفــع إجمالــي المبلــغ المتبقــي
 ويحــق للبنــك أن يطلــب رد كافــة المبالــغ المســتحقة لــه علــى،مــن التســهيالت علــى الفــور
الفــور؛

٢

.و تنتهي كافة التزامات البنك بموجب التسهيالت على الفور

٣

يجــوز للبنــك بأثــر فــوري إنهــاء التســهيالت أو أي جــزء منهــا عنــد حــدوث أي تغييــر فــي
الظــروف الماليــة أو السياســية أو االقتصاديــة األهليــة أو الدوليــة والتــي مــن المحتمــل أن
تؤثــر علــى نحــو ضــار بقــدرة البنــك علــى اإلقــراض (حســبما يحــدده البنــك وفــق إرادتــه
 يتعيــن علــى البنــك التوقــف عــن دفــع هــذه التســهيالت، وعنــد اتخــاذ هــذا القــرار.)المنفــردة
.بأثر فوري

)(و

 يســتحق دفــع كافــة المبالــغ المتبقيــة مــن،(ز) مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك مــن قبــل البنــك
قبــل المقتــرض إلــى البنــك فــي تاريــخ اإلنهــاء الــذي يتــم إخطــار المقتــرض بــه مــن قبــل
.البنك
 سعر الصرف.٧
إذا كانــت أي معاملــة بموجــب خطــاب التســهيالت هــذا تتضمــن تحويــل عملــة مــا إلــى عملــة
 يقــوم البنــك بإجــراء هــذا التحويــل بســعر الصــرف الخــاص بــه والســائد وقتهــا لشــراء أو،أخــرى
 حســب مقتضــى الحــال أو بــأي ســعر صــرف آخــر متفــق عليــه بيــن البنــك،بيــع العملــة ذات الصلــة
. في حالة علىطلب من البنك تمويل الحساب لتغطية العجز.والمقترض
 المقاصة.٨
يوافــق المقتــرض علــى أنــه يجــوز للبنــك فــي أي وقــت دون إخطــار أو دون تقديــم طلــب اســتخدام
أي رصيــد دائــن مســتحق للمقتــرض بخصــوص كافــة أو أي جــزء مــن حســابات المقتــرض القائمــة
حينهــا فــي أي مــن فــروع البنــك ســواء فــي مملكــة البحريــن المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر (ســواء
كان حســاب جــاري أم وديعــة أم قــرض أو أي نــوع آخــر وســواء كان بالدرهــم البحرينــي أو بــأي
 ســواء كانــت مســتحقة،عملــة أخــرى بمــا فــي ذلــك أيــة ودائــع لــدى البنــك وأيــة اســتثمارات أخــرى
أم ال) ومقاصــة أو تحويــل أي مبلــغ متبقــي إلــى لحســاب واحــد أو أكثــر مــن هــذه الحســابات مــن
أجــل اســتيفاء أيــة التزامــات تجــاه البنــك فــي مملكــة البحريــن المتحــدة (أو أي مــكان آخــر) ســواء
 أساســي أو إضافــي بمفــرده أو باالشــتراك مــع أي، فعلــي أو محتمــل،كــرأس مــال أو ضمــان
 يتعيــن، إذا كانــت المقاصــة أو التحويــل يتطلــب تحويــل عملــة مــا إلــى عملــة أخــرى.شــخص آخــر
)احتســاب هــذا التحويــل بســعر الصــرف الخــاص بالبنــك الســائد وقتهــا (وفــق مــا يحــدده البنــك
.لشراء أو بيع العملة التي يتحمل المقترض مسؤوليتها لدى البنك بعملة أي رصيد دائن
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4.

Representations and Warranties

The Borrower represents and warrants to the Bank on the date of
the Facility Letter, the date on which each Facility (or part thereof) is
advanced by the Bank and each day thereafter until the Facilities have
been repaid in full that:
(a)

The Borrower has the power to enter into Facility Letter and has
taken all necessary action to authorize the execution, delivery and
performance of Facility Letter;

(b)

This Facility Letter constitutes legal, valid and binding obligations
of the Borrower and is fully enforceable in accordance with its
terms;

 التعهدات والضمانات.٩
يتعهــد المقتــرض ويضمــن للبنــك فــي تاريــخ خطــاب التســهيالت فــي التاريــخ الــذي يقــدم فيــه
 مــا،البنــك أي تســهيالت (أو جــزء منــه) وأي يــوم بعــد ذلــك حتــى يتــم ســداد التســهيالت بالكامــل
:يلي
أن المقتــرض يتمتــع بصالحيــة إبــرام خطــاب التســهيالت وأنــه قــد اتخــذ كافــة اإلجــراءات
الالزمة إلجازة توقيع و تسليم وتنفيذ خطاب التسهيالت ؛

)(أ

(ب) يشكل خطاب التسهيالت االلتزامات القانونية والصحيحة والملماًشروطه؛

(c)

The Borrower’s obligations under the Facility Letter will rank at least
pari passu with all its other present and future unsubordinated
obligations;

(ج) ســيتم تصنيــف التزامــات المقتــرض بموجــب خطــاب التســهيالت علــى األقــل بنفــس الدرجــة
مع كافة التزاماته األخرى الحالية والمستقبلية و الغير التابعة؛

(d)

There are no legal or other proceedings pending or threatened
against the Borrower before any court or tribunal which are likely
to have a material adverse effect on the Borrower’s financial
condition, and

(د) ال يوجــد إجــراءات قانونيــة أو أي إجــراءات أخــرى مقامــة حالي ـا ً أو معلقــة أو تتوعــد ضــد
المقتــرض أمــام أي محكمــة أو جهــة قضائيــة أو تحكيميــة والتــي مــن المحتمــل أن يكــون
لها تأثير سلبي على وضعه المالي؛ و

(e)

There has been no material adverse effect in the financial condition
of the Borrower since the date of this Facility Letter.

(ه) أنــه ليــس هنــاك أي تأثيــر مــادي ســلبي علــى الوضــع المالــي للمقتــرض منــذ تاريــخ خطــاب
.التسهيالت هذا

10. Events of Default

Upon or at any time after the occurrence of any of the following:
(A)

The Borrower fails to pay any sum due to the Bank under the
Facilities, any counter-indemnity or any other agreement entered
into in respect of any of the Facilities when due or demanded;

(B)

The Borrower fails to comply with any other obligation under the
Facility Letter or any other agreement entered into in respect of any
of the Facilities;

(C)

The Security becomes unsalable, invalid , unenforceable or
unacceptable by the Bank;

(D)

The loan to value ratio (LTV), as specified in the Facility Letter,
exceeds the relevant Foreclosure Percentage;

(E)

Any circumstances shall arise which, in the opinion of the Bank,
give reasonable grounds for belief that the Borrower may not be
willing or may be unable to perform any of their obligations under
Facility Letter;

(F)

The Bank has reason to believe that a material adverse change has
occurred or is likely to occur in the Borrower’s financial position or
business which is likely in the Bank’s sole opinion, to adversely
affect the willingness or ability of the Borrower to comply with its
obligations under the Facility Letter;

(G) Where the Borrower is a Company or the Security Provider, it
becomes insolvent or ceases to carry on all or a substantial part of
its business, or a receiver is appointed in respect of the Borrower
or the Security Provider goes into liquidation or is dissolved;
(H)

It becomes illegal for the Bank to make or maintain any of its
obligations under the Facility Letter;

(I)

It becomes prohibited for the Bank to continue offering the Facilities
due to a change in the Bank’s internal polices;

(J)

Any indebtedness of the Borrower to any party is not paid when
due or any creditor of the Borrower declares or is entitled to
declare any indebtedness due prior to its specified maturity;

(K)

An event of default howsoever described occurs under any of the
agreements entered into between the Bank and the Borrower in
respect of any of the Facilities;

(L)

Any representation or warranty made under the Facility Letter
and the relevant terms and conditions is incorrect in any material
respect as at the date on which the same is made or deemed to be
repeated;

(M) Where interest is not paid on the due date, as specified to the
Borrower;or
(N)

Performance of any obligation by either Borrower or the Bank
under any of our banking agreements or breaches, or is likely to
breach, a law or a requirement of any authority.

Then the Bank shall be entitled by notice to the Borrower to:
1.

Declare all monies outstanding under the Facilities to be
immediately due and payable together with all interest accrued
thereon and all other amounts payable thereunder and declare the
Facilities to be terminated and no longer available;

2.

Require the Borrower to pay the Bank immediately an amount or
amounts by way of cash cover sufficient to indemnify the Bank for
all amounts for which it may be liable (contingency or otherwise) to
pay under the Facilities for all amounts which the Borrower may be
liable to pay to the Bank in respect thereof;

3.

Invoke its rights under the Security and sell (or instruct the
Custodian to sell) the Investments and /or liquidate the pledged
deposits and to apply the proceeds of such sale to set-off against
the outstanding Facilities and any other sums outstanding and
payable to the Bank under the terms of the Facility regardless

 حاالت اإلخالل١٠
:عند وقوع أو في أي وقت بعد وقوع الحاالت التالية
إخفــاق المقتــرض فــي ســداد أي مبلــغ مســتحق للبنــك بموجــب التســهيالت أو أي تعويــض
مقابــل أو أي اتفــاق آخــر مبــرم بخصــوص التســهيالت عنــد اســتحقاقها أو طلبهــا؛

)(أ

(ب) إخفــاق المقتــرض فــي الوفــاء بأيــة التزامــات بموجــب خطــاب التســهيالت أو أي اتفــاق
مبــرم بخصــوص أيــة تســهيالت؛ أو
(ج) أصبــح الضمــان غيــر قابــل للبيــع أو غيــر مقبــول مــن قبــل البنــك أو غيــر ســاري أو غيــر
.نافــذ المفعــول
تجــاوز نســبة القــرض إلــى القيمــة (المحــددة فــي خطــاب التســهيالت) النســبة المئويــة
.الخاصــة بحبــس الرهــن

)(د

 تؤيــد علــى نحــو معقــول باالعتقــاد بــأن المقتــرض قــد، فــي رأي البنــك،أيــة ظــروف تنشــأ
 تنفيــذ أي مــن التزاماتــه بموجــب خطــاب-  أو قــد ال يكــون قــادراً علــى- ال يرغــب فــي
التســهيالت

)(ه

إذا كان لــدى البنــك ســبب واضــح لالعتقــاد بوقــوع تغييــر مــادي ســلبي أو احتمــال وقوعــه
 فــي رأي البنــك،فــي الوضــع المالــي للمقتــرض أو فيمــا يتعلــق بأعمالــه والــذي قــد يــؤدي
 إلــى التأثيــر ســلبيا ً علــى رغبــة المقتــرض أو قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه،الخــاص
بموجــب خطــاب التســهيالت؛

)(و

 يســتحق دفــع كافــة المبالــغ المتبقيــة مــن،(ز) مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك مــن قبــل البنــك
قبــل المقتــرض إلــى البنــك فــي تاريــخ اإلنهــاء الــذي يتــم إخطــار المقتــرض بــه مــن قبــل
.البنــك
(ح) إذا أصبــح مــن غيــر القانونــي للبنــك إجــراء أو الحفــاظ علــى أي مــن التزاماتــه بموجــب
خطــاب التســهيالت؛
(ط) إذا أصبــح محظــورً ا علــى البنــك اســتمرار تقديــم التســهيالت نتيجــة تغييــر فــي السياســات
.الداخليــة للبنــك
(ي) فــي حالــة عــدم ســداد أي ديــن علــى المقتــرض للغيــر فــي تاريــخ اســتحقاقه أو إذا أكــد أي
مــن دائنــي المقتــرض أو إذا كان يحــق لــه تأكيــد أي ديــون مســتحقة قبــل تاريــخ اســتحقاقها
الفعلــي؛
(ك) وقــوع أي حالــة إخــالل بــأي شــكل مهمــا يكــن بمقتضــى أحــكام أي مــن االتفاقيــات المبرمــة
بين البنك والمقترض بخصوص أي تسهيالت؛ أو
(ل) إذا أصبــح أي تعهــد أو ضمــان تــم بموجــب خطــاب التســهيالت هــذا وبمقتضــى األحــكام
والشروط غير صحيح بشكل أو بآخر وقت إبرامه أو إذا اعتبر مكررً ا؛ أو
 أو كما هو محدد للمقترض؛،في حالة عدم دفع الفائدة في تاريخ استحقاقها

)(م

(ن) إذا كان تنفيــذ أي التــزام مــن قبــل المقتــرض أو البنــك بموجــب أي اتفاقيــات مصرفيــة يخــل
عندئ ـ ٍذ.أو مــن المحتمــل أن يخــل بــأي قانــون أو متطلبــات أيــة هيئة
:يحق للبنك بموجب إخطار مرسل للمقترض ما يلي
) اإلقــرار باســتحقاق كافــة المبالــغ المتبقيــة بموجــب التســهيالت علــى الفــور مــع كافــة الفوائــد١(
 إلــى جانــب تأكيــد،المتراكمــة عليهــا وكافــة المبالــغ األخــرى المســتحقة بموجــب التســهيالت
إنهــاء التســهيالت وأنهــا لــم تعــد متاحــة؛ و
) أن يطلــب مــن المقتــرض أن يدفــع للبنــك علــى الفــور أي مبلــغ أو مبالــغ مــن خــالل غطــاء٢(
ٍ نقــدي كا
ف لتعويــض البنــك عــن كافــة المبالــغ التــي قــد يكــون مســؤوالً عــن ســدادها (فــي
حالــة الطــوارئ أو فــي أي حالــة أخــرى) بموجــب التســهيالت بخصــوص كافــة المبالــغ التــي
يتحمل المقترض مسؤولية سدادها للبنك بخصوص هذا الشأن؛
) أن يطلــب حقوقــه بموجــب الضمــان ويبيــع (أو يصــدر تعليمــات للق ّيــم ببيــع) االســتثمارات٣(
أو تصفيــة الودائــع المرهونــة واســتخدام عوائــد البيــع المذكــور فــي المقاصــة مقابــل/و
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9.

التســهيالت المســتحقة وأيــة مبالــغ أخــرى متبقيــة ومســتحقة للبنــك بموجــب خطــاب
التســهيالت هــذا بغــض النظــر عــن مــكان الســداد أو فــرع الحجــز أو عملــة هــذا االلتــزام،
وقــد يقــوم لتنفيــذ ذلــك ،فــي الوقــت الــذي يــراه مناســباً ،بتحويــل مبلــغ بعملــة مــا إلــى مبلــغ
بعملــة أخــرى بســعر الصــرف المتوفــر حينهــا؛ و

( )٤إذا كانــت العوائــد الناتجــة عــن إنفــاذ الضمــان غيــر كافيــة لتغطيــة التســهيالت المســتحقة،
يتعيــن علــى البنــك حينهــا بــدء اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الســترداد العجــز .وافــق الطرفان
علــى أنــه فــي حالــة وقــوع حالــة إخــالل  ،يحــق للبنــك بيــع االســتثمارات ،وفق ـا ً لخيــاره
المنفــرد ،وفــي حالــة ممارســة هــذا الخيــار ،فــإن البنــك غيــر ملــزم ببيــع االســتثمارات
بأفضل سعر أو بأي سعر محدد.
 ١١إصدار الضمانات
 ١-١١يجــوز للمقتــرض ،شــريطة الحصــول علــى موافقــة البنــك المســبقة (بمــا فــي ذلــك دون
حصر،موافقــة البنــك المســبقة علــى شــروط و أحــكام و شــكل ومــدة الضمــان ذو الصلــة)
طلــب إ صــدار الضمــان( ،بمافــي ذلــك خطــاب اعتمــاد ضامــن) عــن طريــق تحريــر وتقديــم
الوثائــق ،بمــا فــي ذلــك طلــب إ صــدار الضمــان (و أي تعهــد ذي صلــة بتعويــض البنــك)
وأي موافقــات واعتمــادات قــد يطلبهــا البنــك فيمــا يتعلــق بإصــدار الضمــان  ،للبنــك فــي
موعــد ال يتجــاوز خمســة أيــام عمــل قبــل الموعــد المقتــرح إلصــدار الضمــان بموجــب
التســهيالت.
 ٢-١١مقابــل قيــام البنــك بإصــدار الضمانــات ،بنــا ًء علــى طلــب المقتــرض ،مــن وقــت آ لخــر
(ســواء كان ضامن ـا ً أو مدين ـا ً أ صي ـالً أو ملتزم ـا ً أ ســا ســيا ً أو غيــر ذلــك) ،يوافــق المقتــر
ض بموجــب هــذه الوثيقــة علــى مــا يلــي:
(آ)

أن البنــك غيــر مُلــزم بفحــص أو مراجعــة ا ســتخدام أي ضمــان يطلــب المقتــرض إ صــداره
بموجــب التســهيالت أو مراجعــة الغــرض منــه.

(ب) إذا أخطــر البنــك المقتــر ض بــأن المســتفيد أو أي شــخص آخــر يحــق لــه الحصــول علــى
الدفــع بموجــب الضمــان (“المســتفيد”) قــدم مطالبــة أو يطلــب مــن البنــك دفــع أي مبلــغ
بموجــب هــذا الضمــان  ،يدفــع المقتــرض للبنــك علــى الفــور ،وبنــاءً .علــى طلــب البنــك،
كافــة المبالــغ مســتحقة الدفــع مــن قبــل البنــك بموجــب الضمــان أو فيمــا يتعلــق بــه (ســوا ًء
قــام البنــك بدفــع هــذا المبلــغ بالفعــل أم ال) ،بــا ســتثناء مــا إذا كان البنــك ،وقــت هــذه المطالبــة
أو طلــب الدفــع ،غيــر ملــزم أومســؤول قانون ـا ً بالقيــام بالدفــع بموجــب أي ضمــان وفيمــا
يتعلــق ب أي ضمــان بصــرف النظــر عــن أي واقعــة أو ظــرف قــد يشــكل دفاعـا ً أو إعفــا ًء
للبنــك فــي مــا يتعلــق بــأي مطالبــة أو طلــب يقــدم ضــده بموجــب ذلــك الضمــان أو فيمــا
يتعلــق بــه .أنــه يجــوز للبنــك فــي جميــع األوقــات أن يقــوم بدفــع وتســوية أي مبالــغ مُطالــب
بهــا أو ســيطالب المســتفيد بهــا بموجــب أي ضمــان أو فيمــا يتعلــق بــه مــن دون اإلشــارة
إلــى أو الحصــول علــى تفويــض إضافــي مــن المقتــرض ودون الحاجــة .إلجــراء تحقيــق
استفســار إضافــي وبصــرف النظــر ع ّمــا إذا قــام المقتــر ض باالعتــرا ض علــى صحــة أي
طلــب أو مدفوعــات (ســوا ًء تــم أو لــم يتــم الكشــف عــن هــذا النــزاع للبنــك أو بلــغ لعلمــه).
وال يحتــاج البنــك لمعرفــة مصــدر أي مطالبــة تقــدم أو يزعــم تقديمهــا بموجــب أي ضمــان
أو فيمــا يتعلــق بــه ،وال يجــب أن تكــون المطالبــة دفاعــا ً ضــد أي مطالبــة يقدمهــا البنــك
للمقتــر ض فيمــا يتعلــق بــأي ضمــان ،وال يجــوز تتأثــر أو تقــل أي مــن التزامــات المقتــرض
بموجــب هــذه الوثيقــة اعتمــاداً علــى حقيقــة أن البنــك كانــت لديــه أ ســباب أو لديــه أ ســباب
لرفــض ســداد أي مبالــغ تمــت المطالبــة بهــا كلي ـا ً أو جزئي ـاً.
 ٣-١١يتعهــد المقتــرض بــأن يعــوض البنــك و شــركاته الفرعيــة و شــركاته التابعــة وال شــركة األم
كل منهمــا ،بمــا فــي ذلــك
ومســؤوليها ؤوليهــا ومديريهــا ووكالءهــا وموظفيهــا (ويشــار إلــى ٍ
البنــك ،بــا ســم “الجهــة المســتحقة للتعويــض”) ضــد أي وجميــع أ الفعــال أو إ ال ســقاطات أو
االلتزامــات أو المســؤوليات أوأ ال اضــرر أو الخســائر أو المطالبــات أو التكاليــف أو النفقــات
(بمــا فــي ذلــك ســبيل المثــال ال الحصر،الــر ســوم القانونيــة وتكاليــف التقــا ضــي القانونيــة)
(ويشــار إليهــا مجتمعــة بــا ســم “التكاليــف”) والتــي قــد يتكبدهــا أي مــن الجهــات المســتحقة
للتعويــض أو المقتــر ض نتيجــة للضمــان أو فيمــا يتعلــق بــه ،بمــا فــي ذلــك ســبيل المثــال ال
الحصــر  ،أي تكاليــف نــا شــئة عــن أي إجــراء ألمــر قضائــي أو إداري أو تحكيــم نــا شــئ
عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي ضمــان.
 ٤-١١مــا لــم يتفــق علــى خــالف ذلــك صراحــة مــن قبــل البنــك كتابيـاً ،وبصــرف النظــر عــن أي
بنــد تخفيــض تلقائــي فــي أي ضمــان ،ال يجــوز تخفيــض التــزام المقتــر ض لتعويــض البنــك
عــن كامــل مبلــغ مســؤولية البنــك بموجــب أي ضمــان اعتمــاداً علــى أي تنفيــذ جزئــي للعقــد
المبــرم بيــن المســتفيد مــن ذلــك الضمــان والمقتــر ض..
 ٥-١١فــي حالــة موافقــة البنــك ،بنــا ًء علــى طلــب المقتــر ض ،علــى تعديــل أي ضمــان لتمديــد
ســريان الضمــان أو الوقــت الــالزم لتقديــم المطالبــات بموجــب الضمــان أو لتعديــل أي بنــود
أخــرى بهــذا الضمــان أو لزيــادة مبلــغ الضمــان  ،تكــون التزامــات المقتــر ض بموجــب
ً
ملزمــة للمقتــر ض فيمــا
شــروط و أحــكام التســهيالت  ،بصــرف النظرعــن أي تعديــل،
يتعلــق بالضمــان بصيغتــه المعدلــة وفيمــا يتعلــق بــأي إجــراء يتخــذه البنــك أو أي مــن وكالئــه
أو مراســليه وفقــا لذلــك التعديــل.
٦-١١
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(أ) تــم تفويــض البنــك بقبــول أو دفــع (حســب مقتضــى الحــال) جميــع الكمبيــاالت أو الوثائــق التــي
يُزعــم بأنــه تــم الحصــول عليهــا أو تقديمهــا بموجــب أي خطــاب اعتمــاد ضامــن.
(ب) يقبــل المقتــرض  ،حســب االقتضــاء ،ويدفــع ،أو يقبــل باالطــالع ويدفــع عنــد االســتحقاق ،جميــع
الوثائــق المقدمــة أو الكمبيــاالت المســحوبة وفق ـا ً ألحــكام و شــروط أي خطــاب اعتمــاد ضامــن.

of the place of payment, booking branch or currency of such
obligation, and may in order to do so convert, at such time as it
considers appropriate, an amount in one currency into an amount
in another currency at such rate of exchange as is then available
to it; and
Where the proceeds of resulting from enforcing the Security are
insufficient to cover the outstanding Facilities, then to initiate any
legal proceedings for the recovery of the shortfall. The Parties
agree that upon an Event of Default the Bank has the option to sell
but not the obligation to sell; and that upon exercise of that option,
the Bank shall have no duty to sell the Investments at the best or
any particular price.

4.

11. ISSUE OF GUARANTEES

11.1 The Borrower may, subject to receiving the prior approval of the
Bank (including without limitation, prior approval of the Bank to the
terms and conditions and the form and duration of the relevant
Guarantee), request for the issuance of a Guarantee (including a
SBLC) by executing and delivering to the Bank, not later than five
Business Days before the proposed date of issue of such Guarantee under the Facilities, such documents, including such application (and any related undertaking to indemnify and reimburse
the Bank) and any approvals and consents which the Bank may
require in connection with such issue.
11.2 In consideration of the Bank issuing, at the Borrower’s request,
Guarantees from time to time (whether as surety, principal debtor,
primary obligor or otherwise), the Borrower hereby agrees:
That the Bank need not check or verify the use or purpose of
any Guarantee which the Borrower requests be issued under the
;Facilities

)(A

if the Bank notifies the Borrower that a beneficiary or any other
person entitled to receive payment under a Guarantee (the “Beneficiary”) has made a claim or demand on the Bank to pay any sum
under that Guarantee, the Borrower shall forthwith on demand,
pay to the Bank all amounts payable by the Bank under or in connection with that Guarantee (whether or not the Bank has already
paid such sum), notwithstanding that at the time of such claim
or demand the Bank is not liable or required by law to make any
payment under or in connection with that Guarantee and notwithstanding any fact or circumstance which may constitute a defense
or discharge to the Bank in respect of the claim or demand made
against it under or in connection with that Guarantee; and

)(B

That the Bank may at all times immediately pay, discharge and
satisfy any amounts claimed or demanded by the Beneficiary
under or in connection with any Guarantee without reference to or
further authority from the Borrower and without further investigation
or enquiry and, notwithstanding that the Borrower disputes the
validity of any such demand or payments (whether or not such
dispute is disclosed or known to the Bank). The Bank need not
concern itself with the propriety of any claim made or purported
to be made under or in connection with any Guarantee and it shall
not be a defense to any demand made by the Bank of the Borrower
in rela- tion to any Guarantee, nor shall any of the Borrower’s
obligations hereunder be affected or impaired by, the fact that the
Bank was or might have been or be justified in refusing payment,
in whole or in part, of any such amounts claimed or demanded.

)(C

11.3 The Borrower further undertakes to indemnify and hold harmless
the Bank, its subsidiaries, affiliates and parent company, and
their respective officers, directors, agents and employees (each,
in- cluding the Bank, an “Indemnified Person”) from and against
any and all act, omissions, liabilities, obligations, damages, losses,
claims demands, costs or expenses (including without limitation,
legal fees and cost of legal proceedings) (together, “Costs”) which
any of the Indemnified Persons or the Borrower may suffer or incur arising out of, resulting from or in any way connected with the
Guarantee, including without limitation, any Costs arising out of any
action for injunctive relief or other judicial or administrative relief or
arbitration arising out of or in connection with any Guarantee.
11.4 Unless otherwise expressly agreed by the Bank in writing, and not
with standing any automatic reduction clause in any Guarantee,
the obligation of the Borrower to indemnify the Bank for the full
amount of the Bank’s liability under any Guarantee shall not be
reduced by reason of any partial performance of the contract
between the Beneficiary of that Guarantee and the Borrower.
11.5 In the event that, at the request of the Borrower, the Bank agrees to
amend any Guarantee so as to extend the expiry of that Guarantee
or the time for presentation of claims under that Guarantee, or
to modify any other terms of that Guarantee or to increase the
amount of that Guarantee, the obligations of the Borrower under
the Terms and Conditions for Facilities shall, notwithstanding any
such amendment, be binding on the Borrower with regard to that
Guarantee as so amended and to any action taken by the Bank
or any of the Bank’s agents or correspondents pursuant to such
amendment.

(ج) يجــوز للبنــك تقييــد المفــاو ضــات بموجــب أي خطــاب اعتمــاد ضامــن علــى أي فــروع أو مكاتــب
أخــرى تابعــة للبنــك أو علــى أي مــرا ســلين أو وكالء يقــوم باختيارهــم ،ويحــق للبنــك أن يقبــل و /أو
يدفــع ،لحســاب المقتــر ض ،جميــع الكمبيــاالت التــي يُزعــم بانهــا مســحوبة علــى البنــك أو أي مــن
الفــروع أوالمكاتــب االخــرى للبنــك أو أي مــرا ســلين أو وكالء للبنــك (حســب مقتضــى الحــال)
بموجــب خطــاب االعتمــاد الضامن.
(د) فيمــا يتعلــق بعطــاء الوثائــق بموجــب أي خطــاب اعتمــاد ضامــن ،يمكــن تحقيــق الكفايــة واالمتثــال
الســليم للشــروط إذا ا شــتملت الوثائــق التــي يزعــم بأنهــا مكتملــة ،ككل ،علــى و صـ ٍ
ف لاللتزامــات
ـل
علــى النحــو الــوارد فــي خطــاب االعتمــاد الضامــن و أن يــدرج ذلــك الــو صــف بشــكل كامـ ٍ
ومنتظــم علــى غــالف الوثائــق بعــد فحصهــا ومراجعتهــا ،ولــن يكــون البنــك أو الفــروع أو
ٍ
المكاتباألخــرى للبنــك او أي مــرا ســلين أو وكالء للبنــك مســؤولين عــن صحــة الوثائــق أو المالحــق
ـال مــن األحــوال.
المرفقــة بتلــك الوثائــق أو دقتهــا أو شــكل الوثائــق أو أي تحريــف فيهــا بــأي حـ ٍ
(ه) يعفــي المقتــر ض البنــك والفــروع أو المكاتــب األخــرى للبنــك أو أي مــرا ســلين أو وكالء للبنــك
مــن أي التــزام أو مســؤولية عــن النتائــج (والتــي ال تؤثربــأي حــال مــن أ الحــوال علــى حقــوق
المقتــر ض بموجــب هــذه الوثيقــة) والناجمــة عــن تــأ خيــر أو فقــدان فــي إر ســال أو نقــل أي ر
ســالة أو خطــاب أو وثيقــة أو كمبيالــة أو عائــدات أي منهــا أو أي تأخيــر أو انقطــاع أو تشــويه أو
إغفــال أو خطــأ آخــر فــي إر ســال أو تســليم أي رســائل ،عــن طريــق البريــد أو الفاكــس أوالتلكــس
أو غيــر ذلــك أو أي خطــأ فــي ترجمــة تفســيرالمصطلحات التقنيــة أو النــا شــئة عــن أي غمــو ض
فــي التعليمــات الصــادرة عــن المقتــر ض ،وللبنــك الحــق فــي نقــل أي مــن شــروط خطــاب االعتمــاد
الضامــن دون ترجمتهــا.
(و) يعــو ض المقتــر ض البنــك أو الفــروع أو المكاتــب األخــرى للبنــك أو أي مــرا ســلين أو وكالء للبنــك
فيمــا يتعلــق بــأي مطالبــة أو خســارة أو مســؤولية او نفقــا ٍ
ت أي ـا ً كانــت تنشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق
بــأي خطــاب اعتمــاد ضامــن أو الوثائــق أو الملكيــة أو العائــدات ذات الصلــة.
 7-١١لــن يكــون البنــك أو الفــروع أو المكاتــب أ الخــرى للبنــك أو أي مــرا ســلين أو وكالء للبنــك
ـال مــن األحــوال ،علــى حقــوق
مســؤولين عــن مــا يلــي ،ولــن يؤثــر أي ممــا يلــي ،بــأي حـ ٍ
البنــك بموجــب هــذه الوثيقــة:
(أ ) صيغــة الوثائــق أو أثرهــا القانونــي أو دقتهــا أو صحتهــا أو كفايتهــا أو اكتمالهــا حتــى لــو
كان ينبغــي فــي الواقــع أن يثبــت بطــالن الوثائــق أو عــدم كفايتهــا أو عــدم دقتهــا أو تزويرهــا
مــن جميــع النواحــي.
(ب) عــدم احتــواء أي كمبيالــة علــى إ شــارة أو احتوائهــا علــى إ شــارة غيــر كافيــة إلــى خطــاب
االعتمــاد الضامــن ذو الصلــة أو عــدم احتــواء الوثائــق علــى أي كمبيالــة قيــد التفــاو ض
أو فشــل أي شــخص فــي إر ســال الوثائــق بصــرف النظــر عــن الكمبيــاالت علــى النحــو
المنصــوص عليــه بموجــب شــروط و أحــكام خطــاب االعتمــاد الضامــن أو فشــل أي شــخص
فــي تحديــد مبلــغ أي كمبيالــة عنــد إلغــاء أي خطــاب اعتمــاد ضامــن أو الفشــل فــي تقديــم أو
ا ســتالم خطــاب االعتمــاد الضامــن.
(ج) أية عواقب ناجمة عن أ سباب خارجة عن سيطرة البنك.
 -١٢مقتر ضين مجتمعين
(أ)

العمليات الجارية على الحساب تخضع لتفويض تشغيل الحساب.

(ب) ال يحتــاج البنــك إلــى اال ســتعالم عــن ظــروف أيــة تعليمــات يقــوم أي مــن المقتــر ضيــن
بإعطائهــا فيمــا يتعلــق بتشــغيل الحســاب؛
(ج) إن البنــك مفــو ض لقبــول أي شــيك او ســند آخــر مســتحق إلــى واحــد أو أكثــر مــن المقتــر
ضيــن ليتــم قيــده للحســاب المشــترك ؛ و
(د)

إن كالً مــن المقتــر ضيــن مســؤوليين تجــاه البنــك بالتكافــل والتضامــن عــن الرصيــد المديــن
؛و

(ه)

فــي حــال وفــاة أي واحــد مــن المقتــر ضيــن او فقدانــه لألهليــة ،فإنــه يتعيــن علــى المقتــرض
األخــر الباقــي علــى قيــد الحيــاة ا شــعارالبنك بذلــك خطيــا ً ويحــق للبنــك حينهــا إنهــاء
التســهيالت و إ القــرار بــا ســتحقاق كافــة المبالــغ المتبقيــة بموجــب التســهيالت و إتخــاذ
كافــة اإلجــراءات ضــد المقتــر ض (باللكافــل أو التضامن)إلســتحصال تلــك المبالــغ

 ١٣أحكام متنوعة
(أ)

ال يمثــل أي فشــل أو تأخيــر مــن قبــل البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام تنــازالً عــن هــذا الحــق أو الصالحيــة أو االمتيــاز أو
ممارســة البنــك ألي مــن حقــوق البنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

(ب) يجــوز للبنــك حوالــة كافــة أو أي جــزء مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وال
يجــوز للمقتــرض القيــام بذلــك.
(ج) فــي حــال أصبــح أي حكــم مــن أحــكام خطــاب التســهيالت فــي أي وقــت غيــر قانونــي أو
غيــر ســاري أو غيــر قابــل للتنفيــذ ،فــإن قانونيــة وقابليــة تنفيــذ األحــكام األخــرى لــن تتأثــر
بــأي طريقــة كانــت بذلــك الحكــم.
March 2018

(د)

تمثــل أي مســتندات وبيانــات محــررة مــن قبــل البنــك بخصــوص التســهيالت دلي ـالً قطعي ـا ً
بخصوص المبالغ المستحقة أو المتبقية من قبل طرف ما إلى الطرف اآلخر.

11.6
The Bank is authorized to accept or, as the case may be, to pay all
drafts or documents purporting to be drawn or presented under
any SBLC.

)(a

The Borrower shall, as applicable, accept and pay, or accept
upon presentation and pay at maturity, all documents presented
or drafts drawn in accordance with the terms of any SBLC.

)(b

The Bank may restrict negotiations under any SBLC to the other
branches or offices of the Bank or to any correspondents or
agents of its choice and the Bank is authorized to accept and/
or pay for the account of the Borrower all drafts purporting to be
drawn upon the Bank, any of the other branches or offices of the
Bank, or any correspondents or agents of the Bank (as the case
may be) under such SBLC.

)(c

In relation to the tender of documents under any SBLC, it shall be
a sufficient and proper compliance with the terms thereof if the
documents purport to be in order and, taken as a whole, contain
the description of the obligations as given in the SBLC and appear
complete and regular on their face under general scrutiny and
none of the Bank, the other branches or offices of the Bank, any
cor- respondents and agents of the Bank shall be responsible
for the genuineness, correctness or form of documents or any
endorse- ments thereon or any misrepresentation therein as to
any matter.

)(d

The Borrower shall hold the Bank, the other branches or offices of
the Bank, or any correspondents and agents of the Bank free from
any liability or responsibility for the consequences (which shall not,
in any way, affect the rights of the Bank hereunder) arising from
delay or loss in transit, transmission or otherwise of any message,
letter, document, draft or the proceeds thereof or the delay, interruption, mutilation, omission or other error in the transmission or
delivery of any messages, by mail, facsimile, telex or otherwise, or
any error in translation or interpretation of technical terms or arising from any ambiguity in instructions from the Borrower and the
Bank shall have the right to transmit the terms of any SBLC without
translating them.

)(e

The Borrower shall indemnify the Bank, the other branches or
offices of the Bank, or any correspondents and agents of the Bank
in respect of any claim, loss, liability or expense howsoever arising
from or in connection with any SBLC or the related documents,
property or proceeds.

)(f

11.7 None of the Bank, the other branches or offices of the Bank, or any
correspondents and agents of the Bank shall be responsible for
the following and none of the following shall, in any way, affect the
rights of the Bank hereunder:
the form, legal effect, correctness, validity, sufficiency or genuine
ness of documents even if such documents should in fact prove to
be in any or all respects invalid, insufficient, inaccurate, fraudulent
;or forged
failure of any draft to bear any reference or adequate reference
to the relevant SBLC, or failure of documents to accompany any
draft at negotiation, or failure of any person to send documents
apart from drafts as required by the terms of the SBLC or failure
of any person to note the amount of any draft on the reverse of a
SBLC or to surrender or take up a SBLC; and
any consequences arising from causes beyond the control of the
Bank.

)(a

)(b

)(c

12. Joint Borrowers

Operations on the account are governed by the account operating
;authority

)(a

The Bank does not need to enquire into the circumstances of
any instructions any of the Borrowers may give in relation to the
;conduct of the account

)(b

The Bank is authorised to accept for credit of the account,
any cheque or other instrument payable to one or more of the
;Borrowers

)(c

Each of the Borrowers is liable to the Bank jointly and singly for the
any outstanding balance; and

)(d

If one of the Borrowers die or becomes incapacitated, the surviving
accountholder must notify the Bank in writing and the Bank has the
right to declare all monies outstanding under the Facilities to be
immediately due and payable and take necessary action against
the surviving Borrower singly or jointly to pay the Bank

)(e

13. Miscellaneous

No failure or delay by the Bank in exercising any right, power or
privilege hereunder shall operate as a waiver thereof or prejudice
any other or further exercise by the Bank of any of its rights or
remedies hereunder.

)(A

The Bank may, but the Borrower may not, assign all or any of its
rights hereunder.

)(B

If at any time any provision of the Facility Letter is or becomes

)(C

illegal, invalid or unenforceable in any respect, the legality, validity
or unenforceability of the remaining provisions shall not in any way
be affected or impaired thereby.
(D)

Any documents and statements generated by the Bank in respect
of the Facilities shall be conclusive evidence as to the amounts
owed or outstanding from one part to the other.

14. Indemnity

The Borrower agrees to fully indemnify the Bank against all cost and
expenses (including legal fees) arising in any way in connection
with breach of the Facility Letter, the Investment Services Terms and
Conditions and any other agreement derived therefrom and in enforcing
these Terms and Conditions and in recovering any amounts due to the
Bank or incurred by the Bank in any legal proceedings of whatsoever
nature.

15. Waiver

No forbearance, neglect or waiver by the Bank in the enforcement of any
of these Terms and Conditions shall prejudice the Bank’s right thereafter
to strictly enforce the same. No waiver by the Bank shall be effective
unless it is in writing.

16. Variations

The Bank may amend these Terms and Conditions at any time by
notice (save where expressly provided otherwise in the Facility Letter
or the Terms and Conditions of Investment Services where no notice is
required to be given) to the Borrower specifying the effective date of the
amendments. If the Borrower uses any of the Facilities after the effective
date of the amendment, the Borrower shall be deemed to have received
notice of the amendment and to have decided to continue to use the
Facilities upon the revised terms and conditions. The Borrower further
acknowledges that in the event of any changes being communicated to
him, the Bank is not obliged to obtain the Borrower’s signature for receipt
or confirmation of such communication.

17. Notices

Save as otherwise provided herein, any demand or communication
made by the Bank under these Terms and Conditions shall be in writing
and made at the address provided to the Bank by the Borrower and if
posted, shall be deemed to have been served on the Borrower on the
date of posting.

18. Freedom to Disclose

The Borrower consents to the Bank, its officers and agents, disclosing
information relating to the Borrower and the Borrower’s account(s) and/
or dealing relationship(s) with the Bank including but not limited to details
of Facilities, any Security taken, transactions undertaken and balances
and positions with the Bank, to;
(A)

The head office of the Bank, any of its subsidiaries or subsidiaries
of its holding company, affiliates, representative and branch
offices in any jurisdiction (the “Permitted Parties”);

(B)

Professional advisers and service providers of the Permitted
Parties who are under a duty of confidentiality to the Permitted
Parties;

(C)

Any actual or potential participant or sub-participant in relation to
any of the Bank’s rights and/or obligations under any agreement
between the Bank and the Borrower, or assignee, novatee or
transferee (or any agent or adviser of any of the foregoing);

(D)

Any rating agency, insurer or insurance broker of, or direct or
indirect provider of credit protection to any Permitted Party; and

(E)

Any court, tribunal, regulatory, supervisory, governmental or quasigovernmental authority with jurisdiction over the Permitted Parties

 التعويض١٤
يوافــق المقتــرض علــى تعويــض البنــك بالكامــل عــن كافــة التكاليــف والنفقــات (بمــا فــي ذلــك
الرســوم القانونيــة) التــي تنشــأ بــأي شــكل نتيجــة عــدم االلتــزام بخطــاب التســهيالت واحــكام
و شــروط الخدمــات االســتثمارية وأي اتفاقيــة أخــرى مشــتقة منهــا وعنــد إنفــاذ هــذه الشــروط
واألحــكام وفــي حالــة اســترداد أيــة مبالــغ مســتحقة للبنــك أو تحملهــا البنــك فــي إجــراءات قانونيــة
.من أي نوع مهما يكن
 التنازل١٥
ال يخــل أي امتنــاع أو تجاهــل أو تنــازل مــن قبــل البنــك عــن تنفيــذ أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام
 وال يســري مفعــول أي.بحــق البنــك فيمــا بعــد فــي تنفيــذ هــذه الشــروط واألحــكام علــى نحــو تــام
.ًتنــازل مــن قبــل البنــك مــا لــم يكــن كتابيـا
 التغييرات١٦
يجــوز للبنــك تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت بواســطة إخطــار (مــا لــم يــرد خــالف
ذلــك صراحــة فــي خطــاب التســهيالت أو شــروط و أحــكام الخدمــات االســتثمارية بعــدم وجــوب
 إذا كان المقتــرض يســتخدم أي.إرســال أي إخطــار) إلــى المقتــرض موضح ـا ً تاريــخ نفــاذ التعديــالت
 يعتبــر المقتــرض قــد تلقــى إخطــارً ا بالتعديــل وقــرر اســتمرار،تســهيالت بعــد تاريــخ نفــاذ التعديــالت
 و يوافــق المقتــرض بأنــه فــي حالــة إرســال.اســتخدام التســهيالت بموجــب الشــروط واألحــكام المعدلــة
 فــإن البنــك غيــر ملــزم بالحصــول علــى توقيــع المقتــرض باســتالم أو تأكيــد هــذه،أي تغييــرات إليــه
.الرسالة
 اإلخطارات١٧
 أي طلــب أو رســالة محــررة مــن قبــل البنــك بموجــب،مــا لــم تنــص الشــروط واألحــكام علــى غيــر ذلــك
ً هــذه الشــروط واألحــكام يلــزم أن تكــون كتابـ
ـة ويتعيــن علــى البنــك إرســالها علــى العنــوان المقــدم مــن
 يلــزم اعتبارهــا مرســلة إلــى المقتــرض فــي تاريــخ، وفــي حالــة إرســالها عبــر البريــد،قبــل المقتــرض
.اإلرســال
 حرية اإلفصاح١٨
يوافــق المقتــرض علــى الســماح للبنــك وموظفيــه ووكالئــه باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة
 بمــا فــي،أو العالقــة (العالقــات) التجاريــة مــع البنــك/بالمقتــرض وحســاب (حســابات) المقتــرض و
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تفاصيــل التســهيالت والضمــان المأخــوذ والمعامــالت التــي
:تمــت واألرصــدة واألوضــاع مــع البنــك إلــى أي ممــا يلــي
المكتــب الرئيســي للبنــك أو أي مــن فروعــه أو الفــروع التابعــة لشــركاته القابضــة أو
الشــركات المنتســبة لــه أو ممثليــه والمكاتــب الفرعيــة فــي أي اختصــاص قضائــي
(“األطــراف المصــرح لهــم”)؛

)(أ

(ب) المستشــارين المهنييــن ومــزودي الخدمــات واألطــراف المصــرح بهــم الذيــن يخضعــون
اللتــزام ســرية نحــو األطــراف المصــرح لهــم
أو التزامــات البنــك/(ج) أي شــريك فعلــي أو محتمــل أو جزئــي فيمــا يتعلــق بــأي مــن حقــوق و
بموجــب أي اتفاقيــة مــع البنــك و المقتــرض أو المتنــازل لــه أو المحالــة إليــه أو المنقولــة لــه
.)(أو أي وكيــل أو مستشــار ألي مــن الســابق ذكرهــم فــي هــذا البنــد
أي وكالــة تصنيــف أو شــركة تأميــن أو وســيط تأميــن أو جهــة تقــدم حمايــة االئتمــان بطريقــة
.مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي طــرف مصــرح لــه

)(د

أي محكمــة أو جهــة تحكيــم أو هيئــة تنظيميــة أو رقابيــة أو حكوميــة أو شــبه حكوميــة يشــمل
.نطــاق اختصاصهــا األطــراف المصــرح لهــم

)(ه

 القانون الحاكم١٩
.يخضع خطاب التسهيالت للقوانين السارية في مملكة البحرين ويلزم تفسيره وفقا ً لذلك

19. Governing Law

March 2018

This Facility Letter shall be governed by and construed in accordance
with the laws of, as applicable, in the Kingdom of Bahrain.

