
 
 

 

 

 
 

 

Preview: 6 

Full Agreement: 20 Pages 
 

  صفحات 6معاينة: 

 صفحات 20اإلتفاقية الكامل: 

Summary: This is a financing agreement wherein a private 
investor is providing financing by way of providing 
guarantees for bid bonds, tender bonds, performance 
bonds, overdraft facilities (for working capital) and any 
other related financing  for a company against a 
percentage of profits in the company 

هذه إتفاقية تمويل حيث يقدم بموجبها  ملخص:

 تخاص تمويالً بطريقة تقديم ضماناالمستثمر ال

استدراج المناقصات و سندات المناقصات  لسندات

وسندات األداء و تسهيالت السحب على المكشوف 

 آخر مرتبط و أي تمويل( )لرأس المال التشغيلي

    بالشركة مقابل نسبة من األرباح في الشركة.
 

FINANCING AGREEMENT 

 

 تفاقية تمويلا

***** ***** 
 

RECITALS 

 

 المقدمة

WHEREAS, the Company is a company established in 
Territory in the business of [INSERT] and requires 
financing support in terms of guarantees, bonds and 
letters of credit, to undertake projects in the Territory; 
and 
 

الشركة هي شركة تأسست في اإلقليم  حيث أن،
و هي تطلب دعم مالي للتمويل  إدخال[لمزاولة أعمال ]

ً لشروط الضمان، السندات و رسائل اإل ئتمان وفقا
 لتعهد المشاريع في اإلقليم؛ و 

WHEREAS, the Investor possesses the financial capability 
to assist the Company and is willing to provide the 
requires financing support; 
 

يملك القدرة المالية لمساعدة المستثمر و حيث أن، 
المالي الشركة و هو يرغب في تقديم الدعم 

 المطلوب؛

WHEREAS, the Parties have entered into this Agreement 
to define their duties, rights and obligations with respect 
to the same; 
 

األطراف قد دخلوا في هذه اإلتفاقية  و حيث أن،
 لتحديد واجباتهم و حقوقهم و إلتزاماته فيما بينهم؛

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as 
follows: 
 

اتفق األطراف بموجب هذه اإلتفاقية على ما و عليه، 
 يلي:

1.  DEFINITIONS 1 التعاريف. 

1.1.  Defined Terms.       As used in this Agreement, each 
of the following terms has the meaning given it in 
this Section 1.1 or in the sections or subsections 
referred to below: 
 

كما استخدمت في هذه  المصطلحات المعرفة.
اإلتفاقية، كل من المصطلحات التالية لها 

أو في  1.1المعنى المعطى لها في هذا البند 
 البنود أو في الفقرات التي تسندها إلى ما يلي:

  

1.1 

 "Account"  
 

  "الحساب" 

 "Affiliate"  "الشركة التابعة"   



 
 

 

 

 
 

 

  

 “Business”  
 

   "األعمال"

 "Business Day"  
 

  "  يوم العمل"

 "Designated Percentage"  
 

 .%إدخال[] "النسبة المئوية المحددة"
 

 

 "Effective Date"   "سريانتاريخ ال " 
 

 

 "Governmental Authority"  
 

  "  السلطة الحكومية" 

 "Gross Proceeds"  
 

  "العائد اإلجمالي"
 

 

 "Investment"  
 

  " االستثمار"

 "Law"  
 

 " القانون"
 

 

 "Net Profits Interest"  
 

   " ربا األصافي فائدة  "

 A "person"  
 

 "شخص"
 

 

2.  INVESTMENT 
 

 .2 اإلستثمار

2.1.  Investor unconditionally and irrevocably agrees 
and commits (herein collectively called the 
"Commitment") to provide the guarantees 
required to secure banking facilities in relation to 
bid bonds, tender bonds, performance bonds, 
overdraft facilities (for working capital) and any 
other related financing required by the Company in 
bidding for and execution of the projects related to 
the business of the Company in the follow manner 
and values (hereinafter the “Facilities”): 
 
[INSERT]  
 

من دون أي قيد أو شرط المستثمر يوافق 
 في هذه اإلتفاقية )تسمى مجتمعة ويلتزم 
الضمانات الالزمة لتأمين  توفيرب "("االلتزام

 داتسنبهيالت المصرفية فيما يتعلق التس
 اتوسندات العطاء على العطاءات المزايدة

ب )لرأس المال وسندات األداء، تسهيالت السح
بهذا  أخرى تتمويال ( وأيتشغيليال

مطلوبة من قبل الشركة في تقديم الخصوص 
تنفيذ المشاريع المتعلقة في  وأاءات العط

شار و يوالقيم ) وفقاً لألساليبالشركة أعمال ب
  ة:فيما يلي "التسهيالت"( التاليإليها 

 [إدخال] 
 

2.1 

2.2.  Investor shall provide the Facilities to the 
Company… 
 

التسهيالت المستثمر تقديم  على يجب
  ...للشركة

2.2 

2.3.  The commitment is not ***, instead, the 
Commitment and the Facilities thereof shall 
constitute consideration for the right to receive 
*** 

 التسهيالتو اتلتزاماإل ،***تليس اتلتزامإلا
ً  المرتبطة بها  يف لحقل يجب أن تتكون وفقا

 ***الحصول

2.3 



 
 

 

 

 
 

 

  
3.  NET PROFITS INTEREST  األربا  الصافية فائدة 

 

3. 

3.1  Net Profits Interest.  In consideration for the 
Facilities by Investor to Company, Investor shall 
have the rights provided for in this Article 3 and 
elsewhere in this Agreement with respect to the 
Projects Account, *** The Net Profits Interest is 
intended to provide to Investor substantially the 
same economic benefit as if Investor was *** 
 

 بناًء على التسهيالت  .األربا  الصافية فائدة
ثمر تلمسيملك الشركة، لالمستثمر  الممنوحة من

في  و 3 بندال االحقوق المنصوص عليها في هذ
هذه االتفاقية فيما يتعلق  منأماكن أخرى 

فائدة إن الغاية من  ***شاريع،حساب المب
 و إلى هي إعطاء المستثمر،  األرباح الصافية

 ***قتصاديةإلة احد كبير، ذات المنفع
 

3.1 

3.2  Net Profits Interest Calculation.  The Facilities 
shall be determined and allocated ***. The 
Company shall complete a Project Facilities 
Document in the form attached hereto as 
Schedule A for each project The Net Profits 
Interest to be allocated for each Project shall be 
set out in the Project Facilities Document. *** 
 

دد يجب أن تح .احتساب فائدة األربا  الصافية
 على الشركة إتمام جبي .***أن و التسهيالت

مشروع في وثائق التسهيالت المتعلقة بال
الجدول أ لكل في طيه بشكل المرفق ال

إن فائدة األرباح الصافية التي  ...مشروع
يجب ان تذكر  يجب توفيرها في كل مشروع

 ***.المشروع في وثائق تسهيالت
 

3.2 

3.3  Accounts.  Company shall establish a sub-account 
for the Projects (“Projects Account”) wherein an 
authorized representative of the Investor 
(“Investor Representative”) shall ***  
 

الشركة إنشاء حساب على يجب  .الحسابات
 مشاريع"( حيثالفرعي للمشاريع )"حساب 

ممثل )" رن المستثمع فوضمين ممثل يعت يتم
 ***للتوقيعالمستثمر"( 

 

3.3 

3.4  Reports.   The Company shall further maintain a 
bookkeeping accounts in accordance with sound, 
accurate and comprehensive accounting practices 
and consistent with***   Any deficit reflected by 
any such statement shall***  
 

فظ احأن تكذلك  يجب على الشركة .التقارير
ً  المحاسبة مسك الدفاتر على  لممارساتل وفقا

دقيق وشامل المعروفة بشكل المحاسبية 
من هذه أي عجز تعكسه أي  ***مع متوافقو
 ***ات يجببيانال

3.4 

3.5  Overpayments and Underpayments.  If at any 
time Company pays Investor more or less than the 
Net Profits Interest amount*** 
 

في حال دفعت  .المدفوعات الزائدة والناقصة
، و في أي وقت من األوقات، لمستثمرلشركة ال

 ...ةصافيمبلغ فائدة األرباح الأكثر أو أقل من 
 

3.5 

3.6  No Personal Liability; Indemnification. *** 
 

  .***التعويضالمسؤولية الشخصية؛  عدم
 

3.6 

3.7  Access to Books and Records.  *** 
 
 

 . ***الوصول إلى الدفاتر والسجالت
 

3.7 

4.  COMPANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES 
AND COVENANTS 
 

 .4 ، الضمانات والعهودالشركة إقرارات



 
 

 

 

 
 

 

 

 Company hereby represents and warrants to and 
covenants with Investor as follows: 
 

و  ضمنالشركة بموجب هذه اإلتفاقية  وت قرت
 :ما يليمع المستثمر  تتعهد

 

4.1 Organization and Corporate Authority. ***  
 

 4.1  ***.تجارية و تنظيمية سلطة

4.2 Qualification to do Business.  Company is duly 
qualified to do business***  
 

. يجب أن التجارية األعمال التأهيل لممارسة
ً لألصولالشركة  تكون لقيام ل مؤهلة وفقا

 ***عمالاألب
 

4.2 

4.3 Authority of Company. ***  
 

 ***. سلطة الشركة
 

4.3 

4.4 Non-Contravention.  The execution, delivery and 
performance of this Agreement by Company will 
not (a) conflict with or result in a violation of any 
provision of Company's charter or bylaws, *** or 
(d) result in a violation by Company of any Law or 
any judgment*** 

وأداء هذه  إن توقيع و توثيق .تعارض عدم
)أ(  يجب أن الاالتفاقية من قبل الشركة 

 ماحكمن أانتهاك أي  يتعارض أو أن يؤدي إلى
 )ب(  ***الشركة أو أو بنود عقد تأسيس

 منانتهاك أي  يتعارض أو أن يؤدي إلى
 ***أحكام

4.4 

4.5 Governmental Consents.  *** 
 

 .... الموافقات الحكومية
 

4.5 

4.6 Reports and Financial Statements of Company. 
Company has heretofore delivered to ***audited 
financial statements from and after [INSERT] 
(herein collectively called "Audited Financials"). 
***.  Since such date and except as otherwise 
disclosed in Company's Audited Financials, 
Company has conducted its business***  

 لى. يجب عالمالية للشركة و البياناتالتقارير 
 ...بموجب هذه اإلتفاقية أن ترسلالشركة 

]إدخال[  البيانات المالية المدققة من وبعد
األموال " في هذه اإلتفاقية تسمى مجتمعة)

م تمنذ ذلك التاريخ وباستثناء ما  ...المدققة(
األموال المدققة خالف ذلك في عنه بكشفت ال
 ***أعمالهاإدارة  الشركة يجب على، شركةلل
 

4.6 

4.7 Disclosure. *** 
 

 ***. الكشف
. 

4.7 

4.8 No Defaults.  *** 
 

  ***.تعدياتال 
 

4.8 

4.9 Litigation.  There is no action, suit, proceeding or 
investigation pending or, to the knowledge of 
Company,***  
 

دعوى أو ال يوجد أي إجراء أو  .التقاضي
 ...، على حد علم الشركة،متوقف أوتحقيق 

 

4.9 

4.10 Compliance with Laws.  Company is in compliance 
in all material respects with all Laws***  
 

جميع  منالشركة تلتزم  .لقوانينبا لتزاماال
 ***جميع القوانينبالنواحي 

 

4.10 

5.  INVESTOR REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND 
COVENANTS 
 

 .5 مستثمر، الضمانات والعهودال إقرارات



 
 

 

 

 
 

 

 Investor hereby represents and warrants to and 
covenants with Company as follows: 
 

 منضيبموجب هذه اإلتفاقية  و المستثمر قري
 :ما يلي لشركةمع ا و يتعهد

 

5.1 Organization and Corporate Authority. *** يةتنظيمتجارية و سلطة.***  
 

5.1 

5.2 Finders' Fees. *** 
 

 *** .عن الفرص أتعاب الباحثين
 

5.2 

5.3 Authority of Investor.  Investor has the corporate 
power to enter into, and be bound by the terms 
and conditions of, this Agreement and to carry out 
its obligations hereunder, and *** except to the 
extent enforcement may be limited (a) by 
applicable bankruptcy, insolvency, moratorium, 
reorganization or similar laws from time to time in 
effect which affect creditors' rights generally 
and***  

 مستثمر الصالحياتال. يملك مستثمرسلطة ال
ط وشرو بأحكام و لإللتزامللدخول في،  الالزمة

وقيع على و للتاتها لتزامبإ للتقييد و يةاالتفاق ههذ
بإستثناء ما إذا تم الحد من  ...وهذه اإلتفاقية 

 اإلفالس واإلعسار بقانون و أحكام)أ(  تطبيقها
 نالقواني أو الهيكلة، المطبقة وقف، وإعادة ال و

ى عل تأثير و التي لها من وقت آلخر المشابهة
 ***ين عموما، وحقوق الدائن

 

5.3 

5.4 Non-Contravention.  *** 
 

  ***.تعارض عدم

 

5.4 

5.5 Governmental Consents.  *** 
 

 5.5  . ***الموافقات الحكومية

5.6 Disclosure of Information.  Investor represents 
that it has had an opportunity to ask questions of 
and receive answers from Company regarding***  

 أنه قدالمستثمر  . يقرمعلوماتالالكشف عن 
فرصة لطرح األسئلة وتلقي الله  أتيحت

 ***حولاألجوبة من الشركة 

5.6 

6. MISCELLANEOUS 

 

 .6 لمتفرقاتا

6.1 Assignment. *** 
 

  ***.التنازل
 

6.1 

6.2 Indemnification. 
 

 6.2 التعويض

(a)  Company agrees to indemnify and hold harmless 
Investor***  
 

تحمل على و  على تعويضتوافق الشركة 
 ***المستثمر الضرر عن

 

 أ()

(b)  Investor agrees to indemnify and hold harmless 
Company *** 
 
 

و على تحمل  على تعويض المستثمر وافقي
 ***شركةال الضرر عن

 

 )ب(

6.3 Public Announcements.  *** 
 

 6.3  .***اإلعالنات العامة

6.4 Brokers.  *** 
 

 6.4  ***.وسطاءال

6.5 Notices.  *** اإلشعارات **.  
 

6.5 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ***** *****  

6.6 Waivers and Amendments.  *** 
 

 ***.. التنازالت والتعديالت
 

6.6 

6.7 Governing Law.  *** 
 

 6.7  .***الواجب التطبيقالقانون 

6.8 Binding Effect; *** 
 

 .طرف ثالثل منافع ال تنازل؛ال  ؛ملزمال األثر
***. 

6.8 

6.9 Entire Agreement.*** 
 

 6.9 ***   .لةكامال يةتفاقإلا

6.10 Severability.  *** 
 

 6.10  ***.ة الفصلقابلي

6.11 Survival of Representations and Warranties.  *** 6.11  .***ات والضماناتقراراإل إستمرارية 

6.12 Counterparts.  ***  6.12 *** .النسخ 

6.13 Arbitration.  *** 6.13  .***التحكيم 

6.14 No Partnership.  ***  6.14  ***. شراكةال 

6.15 Expenses.  *** 6.15  . ***النفقات 

IN WITNESS WHEREOF, *** 
 

 ***إشهاداً على ذلك، 

***** ***** 

 
SCHEDULE “A” 

 

 

 الجدول "أ"

This is Schedule “A” to the Agreement between Second 
Party AND First Party dated [INSERT] , and is a “template” 
for further consecutively numbered Schedule “A”s that 
are contemplated pursuant to Paragraph 3.2 of this 
Agreement. 

 

 الثاني الطرف بين باإلتفاقية المرفق  "أ" الجدول هو هذا
 من مزيدل "نموذج" وهو [إدخال] بتاريخ األول الطرفو

 تتمن يجب أ التي و" أ"التي تبدأ بـ   المرقمة و المتتالية الجداول

ً للبند    .االتفاقية هذه من 3.3وفقا

 

***** ***** 

 


