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  صفحات 2عاينة: م

صفحات 3اإلتفاقية الكامل:   

Summary: This is a guarantee wherein one 

company (which may be the parent 

company) agrees to guarantee the 

payment obligations of another company 

with respect to a supply or other agreement 

in the event the purchaser breaches its 

obligations under the relevant agreement. 

هذا ضمان حيث توافق شركة  الملخص:

أن مكن أن تكون الشركة األم( التي يبموجبه )

فيما شركة أخرى ل بالدفع إلتزامات تضمن

لمورد أو أي إتفاقية أخرى في حالة أن يتعلق با

المشتري أخل بإلتزاماته بموجب اإلتفاقية 

 المعنية. 

CORPORATE GUARANTEE ضمان شركة 

        This CORPORATE GUARANTEE 

(“Guarantee”) is entered into as of 

[INSERT DATE], by and between [INSERT 

COMPANY], a company existing and duly 

incorporated under the laws of [INSERT], 

having its principle place of business at 

[INSERT ADDRESS], Tel: [INSERT]; Fax: 

[INSERT]  (hereinafter referred to as 

“SUPPLIER”) AND [INSERT COMPANY], a 

company duly organized under the laws of 

[INSERT], having a registered address at  

[INSERT]  (hereinafter referred to as 

“GUARANTOR”) pursuant to that certain 

Supply Agreement (the "Supply 

Agreement") dated as of [INSERT DATE] 

by and among SUPPLIER and [INSERT 

COMPANY] (hereinafter “PURCHASER”). 

Capitalized terms used herein unless 

defined, shall have the meanings set forth 

in the Supply Agreement. 

إدخال ] فيتم إبرامه  ضمان شركةهذا 

[، شركة إدخال إسم الشركة]ن ، بي[التاريخ

ً لألصول بموجب قوانين  قائمة و مسجلة وفقا

[، و تمارس نشاطها التجاري األساسي إدخال]

[؛ فاكس إدخال][؛ هاتف إدخال العنوان]في 

"( المورد[ )و يشار إليها فيما يلي بـِ "إدخال]

[، شركة قائمة و مسجلة إدخال إسم الشركة]و

ً لألصول بموجب قوانين [، و لها إدخال] وفقا

[ )و يشار إليها فيما إدخال]عنوان مسجل في 

ً إلتفاقية توريد محددة الضامنيلي بـِ " "( تبعا

[ إدخال التاريخ]"( بتاريخ إتفاقية التوريد)"

[ )و يشار إدخال إسم الشركة]بين المورد و 

"(. إن المشتريإليها فيما يلي بـِ "

وثيقة المصطلحات المالية المستخدمة في هذه ال

ما لم تكن معرفة، يجب أن يكون لها المعاني 

 المذكورة في إتفاقية التوريد.

        As an inducement to SUPPLIER to 

consummate the transactions *** hereby 

agrees as follows: 

 ***لتحفيز المورد على تنفيذ الصفقات 

 بموجبها على ما يلي:

1. That the GUARANTOR 

unconditionally, *** in the event the 

Purchaser fails to remit any 

payments when due. 

في حال أن  ***بشكل  الضامنيضمن 

المشتري فشل في سداد أي دفعة من 

 الدفعات عند إستحقاقها.

1. 

2. ***; and that no extension, 

modification, alteration or 

assignment of the Supply Agreement 

shall release or discharge ***; and 

that the obligation of the 

GUARANTOR hereunder shall in no 

way be **** failure of SUPPLIER, its 

تمديد أو تعديل أو تغيير و أن ال  ** *

يمكن أن  إتفاقية التوريد فيأو تنازل 

 ؛ و أن إلتزام***عفي رئ أو أن تبت

هذه الوثيقة يجب أن ال بموجب الضامن 

أو خلفائه أو المتنازل  الموردفشل  * **

2. 



 

2 
Corporate Guarantee 

successors or assigns, to ***.  لهم في*** 

3. That the obligations under this 

Guarantee shall remain in full force 

and effect and continue *** or 

discharged by, any of the following 

events: 

إن اإللتزامات بموجب هذه الضمان 

يجب أن تبقى بكامل قوتها و أثرها و أن 

، في أي الضامنأو يعفى  ***تستمر 

 من الحاالت التالية: 

3. 

 ***** *****  

 a. any merger, acquisition, 

consolidation or change in the 

structure of the 

GUARANTOR***.  

 

أي إندماج أو إستحواذ أو  .أ

إنضمام أو تغيير في بنية 

 *** الضامن

 

4. The GUARANTOR agrees to pay upon 

demand all ***. 
على الدفع عند الطلب  الضامنيوافق 

 ***جميع 

4. 

5. *** if not paid on demand but 

without prejudice to the SUPPLIER’s 

right to require payment of such 

interest. 

الطلب و لكن إذا لم يتم الدفع عند  ** *

في طلب  الموردمن دون المساس بحق 

 دفع هذه الفائدة.

5. 

6. *** in full, without set-off or 

counterclaim, free and clear of any 

deductions or withholdings *** 

notified to the GUARANTOR by the 

SUPPLIER. 

أن تدفع بالكامل من دون إجراء  ***

مقاصة أو مبادلة و أن تكون خالية من 

تقطاعات و أن أي خصومات أو إس

إلى  اإلشعار بهالذي تم  ***تتوفر 

 .الموردمن قبل  الضامن

6. 

7. ***** ***** 7. 

 

 

 

 

 


