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Preview: 4 

Full Agreement: 10 Pages 
 

  صفحات 4معاينة:  

 صفحات 01اإلتفاقية الكامل:  

Summary: This is a short form loan agreement 
wherein the borrower agrees to provide collateral 
against the loan and a guarantor for the loan. The 
loan may be granted with or without interest. 

ى يوافق فيها المقترض علحيث  ،بشكل مقتضب ،هذه إتفاقية قرض ملخص: 

شخص ضامن للقرض. أيضاً القرض و الحصول على تقديم ضمانات مقابل 

 يمكن أن يمنح القرض مع أو بدون فائدة.

LOAN AGREEMENT  تفاقية قرضا 

PARTICULARS  
 

 البنود 

Lender: [INSERT NAME], a [INSERT] 
National holding Passport 
Number [INSERT] with an 
address of [INSERT] (hereinafter 
referred to as the “Lender”) 

  
 

الجنسية و يحمل جواز  ]إدخال[، ]إدخال اإلسم[ المقرض: 

)و يشار إليه في هذه  ]إدخال[عنوانه  ،]إدخال[سفر رقم 

 "(المقرضاإلتفاقية بـ "

Borrower: [INSERT NAME], a [INSERT] 
National holding Passport 
Number [INSERT] with an 
address of [INSERT] (hereinafter 
referred to as the “Borrower”) 
 

 

الجنسية و يحمل جواز  ]إدخال[، ]إدخال اإلسم[ المقترض: 

)و يشار إليه في هذه  ]إدخال[عنوانه  ،]إدخال[سفر رقم 

 "(المقترضاإلتفاقية بـ "

Guarantor:  [INSERT], [INSERT] national, 
holding passport No. [INSERT] ; 
with an address of [INSERT] 
(Hereinafter referred to as the 
“Guarantor”)  [IF APPLICABLE] 
 

 

الجنسية و يحمل جواز  ]إدخال[، ]إدخال اإلسم[الضامن:  

)و يشار إليه في هذه  ]إدخال[عنوانه  ،]إدخال[سفر رقم 

ً ] "(الضامن" اإلتفاقية بـ  [إذا كان مطلوبا

Loan 
amount: 

[INSERT AMOUNT] 

 

 [القيمة ]إدخال قيمة القرض : 

Effective 
Date: 

[INSERT DATE] 

 

 [التاريخ ]إدخالتاريخ السريان:  

Security: 
 

[INSERT- for example, Charge 
over the asset of the Borrower 
and/or the Guarantor] 

 

على سبيل المثال حجز على أصول  – ]إدخالالضمان:  

 [المقترض و/أو الضامن 

The Lender agrees to lend to the Borrower and the 
Borrower agrees to borrow from the Lender the 
Loan subject to the Terms and Conditions 
attached hereto.   

يوافق المقرض على إقراض المقترض و يوافق المقترض على أخذ  

 في هذه اإلتفاقية. قرض من المقرض وفقاً لألحاكم و الشروط الواردة

*****  ***** 

TERMS AND CONDITIONS OF LOAN AGREEMENT 
 
This Loan Agreement is made on the date set out 
in the Particulars. 

 أحكام و شروط إتفاقية القرض 

 

 .تفاصيلتم إبرام إتفاقية القرض في التاريخ المحدد في ال

*****  ***** 

1. DEFINITIONS  1. التعريف 
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1.1 In this Agreement, the following 
expressions shall, except where the 
context otherwise requires, bear the 
meanings attributed to them 
respectively: 

في هذه اإلتفاقية، يجب أن تفسر التعابير التالية، إال إذا كان سياق  1.1 

 :عنى المعطى لها وفقاً لما يليالنص يفيد بغير ذلك، وفقاً للم

*****  ***** 

“Collateral” means the Borrower’s 
interests and ownership rights in the 
assets set forth in clause 4.1 below.  

 ةه في ملكيالمقترض وحقوقمصالح عني ت "الضمانات" 

  أدناه. 1.4في البند  شار إليهاالم األصول

“Indebtedness” means the Loan together 
with the Interest thereon and all other 
sums owing from time to time under this 
Agreement from the Borrower to the 
Lender; 

تعني القرض مع الفوائد المترتبة عليه و  "المديونية" 

جميع المبالغ األخرى التي تستحق من وقت آلخر 

 بموجب هذه إلتفاقية من المقترض إلى المقرض.

*****  ***** 

2. CONDITIONS PRECEDENT & DRAWING 
 
2.1 Conditions Precedent. The obligation of 

Lender to enter into this Agreement and 
to make the Loan amount available to the 
Borrower at the Loan Draw Date 
described herein, is subject to the delivery 
by the Borrower and the Guarantor to 
Lender, at the Effective Date This 
Agreement, properly executed by the 
Borrower and the Guarantor. 

 سحبمسبقة والالشروط  ال .2 
 

اقية اإلتفالشروط المسبقة. إن إلتزام المقرض في الدخول في هذه  1.4

 سحبو أن يجعل مبلغ القرض متوفراً للمقترض في تاريخ 

 هو بناء على إلتزام المقترض المشار إليه في هذه اإلتفاقية القرض

التي  ولمقرض، في تاريخ سريان هذه اإلتفاقية، اتجاه ا و الضامن

 وقعها بشكل سليم المقترض و الضامن.

 

 

*****  ***** 

3. REPAYMENT  3. التسديد 

 The Borrower shall repay the 
Indebtedness on or before [INSERT DATE] 
(the “Maturity Date”) as set forth in 
Clause 2 above in the following manner: 

إدخال يجب على المقترض تسديد مديونته قبل ] 3.4 

)"تاريخ اإلستحقاق"( كما ورد في البند الثاني  التاريخ[

 ة التاليةأعاله بالطريق

*****  ***** 

4. SECURITY FOR THE INDEBTEDNESS & 
BORROWER’S REPRESENTATIONS 

 ضمان المديونية و ممثلي المقترضين .4 

4.1 The Borrower hereby pledges and 
collaterally assigns to the Lender, for the 
benefit of the Lender, and grants to the 
Lender, a first, prior and protected lien 
upon and Security Interest (the “Lien”) in, 
all of the Borrower’s right, title and 
interest in and to…  

(a) [INSERT COLLATERAL] 

(b) to the extent not covered or not 
specifically excluded by clauses (i) 
above, or the definitions of the 

ً لحقوق المقرض، بأن ضمانهذه الوثيقة، يتعهد المقترض في  1.4  ا

اية و بالحم امتيازرض، يمنح المق بأن ، ويتنازل له، و لمصلحته 

 في،"( تيازاإلم)" على التأمين العيني تمتع باألولوية و األسبقيةبال

 …و مصالحه في و سنداتهجميع حقوق المقترض، 

 

 [ضمانات]إدخال ال (أ)
 

التي لم تستثنى صراحة  و األشياء غير المشمولة  (ب)

ي تتعريف العبارات ال في البند )أ( أعاله، أو في

جميع أمالك المقترض و هذه الوثيقة، تتضمنها 

 أوكان يملكها في الوقت الحالي  األخرى، سواء
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terms included therein, all of the 
Borrower’s other property, 
whether now owned or existing 
or hereafter arising or acquired.  

ً أو قد موجودة  كانت يكتسبها أو يحرزها سابقا

 الحقاً.

4.2 This Agreement and the grant of Lien and 
Security Interest in the Collateral of the 
Borrower shall secure the full and prompt 
payment… 

 اتضمانفي  التأمين العينياإلمتياز و  حق هذه اإلتفاقية و منح 1.1 

 …سريعة بشكل كامل و الدفع غطيالمقترض يجب أن ت

4.3 The Lender may waive any breach or 
default of the Borrower of this Agreement 
…  

ك من قبل المقترض المقرض قد يتنازل عن أي خرق أو إنتها 1.3 

 …لهذه اإلتفاقية

5. PAYMENTS  5.  الدفعات 

*****  ***** 

6. GUARANTOR COVENANTS  6. مواثيق الضامن 

 In consideration of the Loan payable to 
Borrower, and in order to induce the 
Lender to make the Loan, the Guarantor 
hereby unconditionally and irrevocably 
guarantees payment...  

شجيع تسعياً لباعتبار أن القرض يمكن صرفه للمقترض، و  

المقرض على تقديم القرض، الضامن في هذا السياق يضمن 

 ...من غير شروط و إلى أجل غير مسمى أن يتم الدفع 

7.       DEFAULT  7. التخلف عن الدفع 

7.1 Liability for Default…   1.4  السدادمسؤولية التخلف عن…  

7.2 Default. Notwithstanding any other 
provision of this Agreement, the 
occurrence of any of the following events 
or conditions will also constitute a default 
(the "Default") under this Agreement: 

(a)  In the event the Borrower fails to 
perform the repayment 
obligations set forth in this 
Agreement in particular the 
repayment of the Indebtedness 
as set forth in clause 3 above. 

التخلف عن السداد. بالرغم من وجود أي أحكام أخرى في هذه  1.1 

اإلتفاقية، إن حصول أي من األحداث التالية أو الشروط سيترتب 

 ً تخلف عن السداد )"التخلف عن الدفع"( بموجب هذه  عليه أيضا

 اإلتفاقية:
 

في حال أن المقترض فشل في القيام بواجبات  (أ)

اإليفاء و المشار إليها في هذه اإلتفاقية و بالتحديد 

سداد المديونية كما هو منصوص عليه في البند 

 .أعاله (3)لثالثا

*****  ***** 
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7.3 Consequences of Default. If an Event of 
Default shall have occurred and be 
continuing, the Loan and any accrued 
interest thereon shall be due and payable 
immediately…  

نتائج التخلف عن السداد. إذا حدث تخلف عن السداد و استمر ذلك،  1.3 

دفع مستحقة و يجب أن تيعتبر حينها القرض و جميع الفوائد المترتبة عليه 

 …مباشرة

(a) To notify any or all obligors under 
the Collateral of the security 
interest in favor of the Lender 
created hereby and to direct all 
such persons to make payments 
of all amounts due thereon or 
thereunder directly to the Lender 
or to a bank account designated 
by the Lender.  

إشعار أي من الملتزمين بالضمانات أو جميعهم  (أ) 

حة المقرض بموجب هذه على  العين المؤمنة لمصل

و بتوجيه هؤالء األشخاص على دفع جميع اإلتفاقية 

المبالغ المستحقة مباشرة للمقرض أو بإيداعها في 

 حساب مصرفي يتم تحديده من قبل المقرض.

*****  ***** 

(f) The Borrower shall remain liable 
to the extent of any deficiency 
between the amount of all 
proceeds realized upon sale, 
other disposition or collection of 
the Collateral. 

يجب ان يبقى المقترض مسؤوالً عن تغطية  ما  (أ) 

تبقى من المبالغ المستحقة عليه في حال أن جميع 

المبالغ المحصلة من البيع لم تكن كافية لتغطية 

و أ جميع المبالغ المستحقة، قد يعمد إلى ترتيب

 تجميع ضمانات أخرى.

*****  ***** 

7.4 Additional Remedies…   1.1 تعويضات إضافية…  

8. NOTICES  8. اإلشعارات 

*****  ***** 

9. ASSIGNMENT  9. التنازل 

*****  ***** 

10. WAIVERS:  REMEDIES CUMULATIVE  11. التنازل: تراكم التعويضات 

*****  ***** 

11. COSTS  44. التكاليف 

*****  ***** 

12. LAW  41. القانون 

*****  ***** 

13. COUNTERPARTS  11.  النسختعدد 

*****  ***** 
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14. SEVERANCE  14. اإلبطال    

*****  ***** 

 


