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صفحات  2معاينة:    
صفحات 5اإلتفاقية الكامل:   

Summary: This is a Letter of Intent issued by a 
Purchaser to a Seller to acquire shares in the 
Seller’s Company subject to completion of 
satisfactory due diligence. 

رسالة نوايا صادرة من مشتري إلى بائع  هذهملخص:  
و يتوقف إتمام ذلك للحصول على أسهم في شركة البائع 

   .رغبة الطرفين و موافقتهماعلى 

[INSERT] Private and Confidential  [إدخال]خاص وسري 
[INSERT DATE]   :[إدخال التاريخ]التاريخ 
[INSERT NAME] (“Seller”)  [إدخال إسم] "(ئعالبا)" 
[INSERT ADDRESS]  [إدخال العنوان] 
Dear Sir,   ،تحية وبعد 
SUBJECT: Binding Letter of Intent (LOI) for 
Purchase of [INSERT]% of Legal and 
Beneficial Share Capital of the Company  

بشووووووورا   ةالموضووووووووة: رسوووووووالة نوايوووووووا مل مووووووو 

[% موووووووووووون الحصووووووووووووة ال انونيووووووووووووة إدخووووووووووووال]

 لرأس مال الشركةوالفعلية 
Pursuant to our mutual discussions, the Seller 
has agreed to sell his [INSERT] percent 
interest (the “Sale Shares”)  in [INSERT NAME 
OF COMPANY]…  

بموجب مناقشاتنا المشتتركة  وافتا البتائع علتى بيتع  

)يشتتتار إليهتتتا فيمتتتا ب تتتد  [إدخوووال]حصتتتتل البال تتتة 

 إدخوال]"( فتي شتركة الستادة  الحصص المباعةـ"بــ

 ...[إسم الشركة
1.   Purchase of Sale Shares   1-   شرا  الحصص المباعة 
This LOI set out the terms and conditions 
upon which the Purchaser contemplates to 
purchase from  the Seller the Sale Shares all of 
which shall be free and clear of any liens, 
charges, restrictions or encumbrances.  

تتضمن هذه الرسالة الشتروط و اححكتام التتي علتى  

أساسها يرغتب المشتتري بشترال الحصتم المباعتة 

علتى أن تكتون هتذه الحصتم ةاليتة متن  من البتائع

 أو قيود أو أعبال.  تكليفأي رهن أو 
   
It is understood and agreed by the Seller, that 
any legal and financial liabilities (contingent or 
non-contingent) arising from the operations 
of the Company…. 

أي مستوولية قانونيتة   يفهم البتائع ويوافتا علتى أن  

أو ماليتتة )مشتتروطة أو غيتتر مشتتروطة( تنتتت  عتتن 

 ...عمليات الشركة
2.   Purchase Price  2-    سعر الشرا 
Subject to a preliminary assessment, due 
diligence and valuation of the Company, its 
commercial operations and assets (the “Due 
Diligence”)… …hereinafter referred to as 
“Purchase Price”). 

   لشتركةا   التقيتيم الملت م و تقيتيمللتقييم احولي تب ا   

 عملياتهتتتا التجاريتتتة و أصتتتولها )"التقيتتتيم الملتتت م"(

 "(.  سعر الشرا )يشار إليل فيما ب د بــ"

3.   Additional Terms  3-   شروط إضافية 
The purchase of the Shares by the Purchaser 
is further contingent on the following: 

سهم من قبل المشتري يرتبط حاحقا  بما إن شرال اح 
 يلي: 

(a) The shareholder loan provided by 
[INSERT NAME OF SHAREHOLDER] 
amounting to [INSERT AMOUNT] to 
the Company shall be paid upon the 
completion of the Transaction…. 

 إدخوال]قرض الشتريك  الممنتوم متن قبتل إن  (أ)  

  [المبلتغ إدةال]بمبلغ و مقداره   [يكإسم الشر

يجتتتتب أن يتتتتدفع عنتتتتد إنهتتتتال التتتتى الشتتتتركة   

 ...م املة
*****  ***** 



 

Page 2 of 2 

4. Due Diligence; Definitive Agreements 
and Other Legal Documentation  

االتفاقيات النهائيوة وييراوا مون المسوتندات   -4 

 ال انونية
4.1 The Purchase shall commence its Due 
Diligence of the Company immediately upon 
execution of this LOI by the Seller…   

يجب أن يبدأ المشتري بتقييمل المل م بالشركة  1.4 
مباشرة ب د التوقيع على رسالة النوايا من قبل 

   .البائع
4.2 Subject to the satisfactory Due Diligence 
by the Purchaser…  

افقتتتتة المشتتتتتري علتتتتى التقيتتتتيم بنتتتتال علتتتتى مو 1.4 

   المل م...
The Parties agree that the sale and purchase 
of the Sale Shares and any other legal 
documentation, including but not limited to, 
the Shareholders Agreement, the revisions to 
the Company’s the Memorandum and Articles 
or Association… 

يوقتتتع عقتتتد البيتتتع وشتتترال  يتفتتتا الطرفتتتان علتتتى أن 

الحصم المباعة وأية مستندات قانونية أةرى  بما 

عقتد  في ذلك على سبيل المثال حا الحصر  ت ديالت

 ...عقد التأسيس والنظام احساسي للشركة الشراكة 

5. Governing Law.  5-    الواجب التطبيقال انون 
*****  ***** 

6. Termination.  6-    اإلنها 
*****  ***** 

7. General.  7-   أحكام عامة 
*****  ***** 

 


