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Preview:  2 Page 
Full Agreement: 3 Pages 

 صفاحات 2معاينة: 

صفحات 3اإلتفاقية الكامل:   

 

Summary: This is a shareholder loan agreement 
wherein one shareholder provides a loan to the 
company. If the loan is not repaid within the 
payment period, the loan is converted to shares in 
the company thereby diluting the other 
shareholders.  The other shareholders, however, 
will have the right to buy back their shares from the 
lending shareholder at a premium so as to 
eliminate the dilution of their shares. 

ركاء شحيث أن أحد  من شريكفاقية قرض هذه إت :ملخص

الشركة قدم قرضاً للشركة. إذا لم يتم تسديد القرض خالل  في

و بالتالي  ، يتحول القرض إلى أسهم في الشركةمدة الدفع

اآلخرين، في  لشركاءاألخرين. يحق ل أسهم الشركاء قلصي

 شتى األحوال، إعادة شراء أسهمهم من الشريك المقرض

   أسهمهم. تقليصلجنب  قسطوقت استحقاق ال

AGREEMENT اتفاقية 
***** ***** 

PREAMBLE التمهيد 
The Lender and the Partner are shareholders in the 
Company. The Lender holds [INSERT] % of the 
Shares and the Partner holds [INSERT] % of the 
Shares in the Company. 

هما شركاء في الشركة. المقرض يملك  المقرض و الشريك

 %[إدخال]من حصص الشركة و الشريك يملك  %[إدخال]

 من حصص الشركة.

 
The Company or Borrower is in the business of 
[DESCRIBE BUSINESS OF BORROWER]. The 
Borrower requires financing for the operation of 
the business. 

. يحتاج [لمقترضنشاطات ا وصف]بأعمال المقترض يقوم 

 المقترض للتمويل إلدارة أعماله.

Borrower has requested from Lender for a loan in 
the amount of [INSERT AMOUNT] and Lender has 
agreed to lend the Borrower the Loan Amount. 

ً من المقرض بقيمة  و  [القيمة ]إدخالطلب المقترض قرضا

 وافق المقرض على ذلك. 

 
***** ***** 

1. Lender agrees to lend the amount of [INSERT 
AMOUNT] (the “Loan Amount”)   to the 
Borrower. 

 إدخال]قرض بقيمة  على تقديم المقرض يوافق  -1

  "( إلى المقترض.قيمة القرض)"[القيمة

2. The loan shall be repaid fully on or before 
[INSERT DATE] (the “Repayment Date”). 

 [التاريخ ]إدخاليسدد القرض بالكامل في أو قبل  -2

 . "(تاريخ اإلستحقاق)"

 
3. The Loan Amount shall be paid by the 

Borrower as follows:  
[INSERT PAYMENT TERMS –MONTHLY 
/QUARTERLY] 

 يقوم المقترض بسداد قيمة القرض وفقاً لما يلي: -3

 [شهرياً / كل ثالثة أشهر –أحكام السداد  لإدخا]

 

***** ***** 
5. In the event, Borrower fails to repay the Loan 

Amount either partly of fully by the 
Repayment Date, the outstanding amount as 
on the Repayment Date, will be treated as 
additional share capital provided by the 
Lender to the Borrower entitling the Lender to 
an additional [INSERT AMOUNT] shares in the 
Borrower...   

، جزئيا المقترض في حال عدم سداد القرض من قبل  -5

المبلغ سيتم احتساب ، تاريخ اإلستحقاقاو كليا في 

، على انه رأس تاريخ اإلستحقاق اعتبارا منالمستحق 

المقرض إلى المقترض و بالتالي ل إضافي مقدم من  ما

 [القيمة إدخال]تستحق للمقرض حصص إضافية بقيمة

 ...  من حصص المقترض
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6- Partner , shall have an option  for a period of 
three months from the Repayment Date (the 
“Option Period”), to buy back from the 
Lender… 

، تاريخ اإلستحقاق، بعد ك الشريك حق اإلختياريمل 6- 

 من هذا التاريخ )"مدة اإلختيار "( فيولمدة ثالثة أشهر 

 …  إعادة شراء

 
***** ***** 


