HSBC Bank Egypt S.A.E.
.م.م.بنك إتش إس بي سي مصر ش
LETTER OF PLEDGE ON: ……………………………………………………………………………….

............................................................................................. :أقرار رهن

As a continuing security for the facilities set out hereunder or any other credit

 لنا نحن الموقعين أدناه من بنك إتش/كضمان مستمر و قائم تجاه التسهيالت االئتمانية أو أية تسهيالت أخرى و الممنوحة لي
/  لنا في صورة/ و الممنوحة لي،إس بي سي مصر

Facilities that may be granted to the undersigned as per My / Our request in the type of
/ …………..……….……….……….……….………….…….…………
………………………………………………………………...……………..………………………………

(Hereinafter called the “Facilities”).
I/We the undersigned hereby Pledge in favor of HSBC Bank Egypt S.A.E (hereinafter
referred to as the “Bank”) my/our
…………………………………………………………………………………..……………………………

(Herein after referred to as the “Pledge”).
The following provision shall govern the Pledge:
1- This Pledge shall remain valid until the facilities, interest thereon, commission, fees
and other expenses related thereto and all other outstanding amounts secured by this
Pledge have been fully discharged
2- I / We approve that the Bank has the right to block the Pledge until full payment of any
and all the facilities secured by this Pledge interest thereon, commission, fees and other
expenses related thereto and all other outstanding amounts secured by this Pledge have
been fully discharged.
3- By virtue of this letter of pledge, the debtor hereby irrevocably and unconditionally
authorizes, empowers and delegates the bank to take all procedures required to have
this pledge registered at all competent authorities of whatever type or nature such as Misr
for Clearing Settlement and Central Depository / MCDR or Stock Exchange Authority …
etc as the case may require for the purpose of the validity and enforceability of this pledge
in favor of the Bank
4- The Bank has the right at any point of time, during the validity of this pledge to lien or
setoff between, whether all or part, of the pledge sum, and any outstanding amount due
to the Bank, and delegate the Bank to settle the indebtedness without the need for any
notice or obtaining our prior approval.
5- I/We declare that so long as this Pledge is valid, I/we shall have no right to make any
withdrawals whether fully or partially from the Pledge without the Bank’s prior written
consent and that any such consent or consents shall not be deemed to be a waiver of the
Pledge hereby created with regard to any other monies then or thereafter standing to the
credit of such Pledge value
6- I/We empower the Bank to add any accrued interest on the Pledge and it shall be
considered pledged and the provision of this Pledge shall apply thereto
7- The Pledge hereby created is not to prejudice or affect any right of lien, setoff,
combination, or consolidation in connection with our accounts and liabilities lawfully
exercisable by the Bank whether by way of sale or any other method and it is in addition
to any other security or securities now or hereafter held by the Bank
8- It is understood and agreed that any conversion of foreign currency deposits to settle
local currency outstanding will be made at the Bank’s published rates at the date of
conversion. Moreover, for any foreign currency outstanding you are authorized to settle
these by other foreign currency deposit/s at the Bank’s published rates
9- In case the granted facilities - that were granted as per My/Our request - are still running
and valid, the Bank has the right without prior notification to renew the Pledge according
to the prevailing interest rates as well as changing the number of the Pledge that I / We
own according to the applicable internal procedures and regulations
10- This Pledge is governed by Egyptian laws and any dispute arising out of or in
connection with this Pledge shall be subject to the jurisdiction of Egyptian courts and will
be valid to both our singular and universal successors
11- I/We acknowledge our agreement to bear all expenses, duties or charges to be
incurred by the Bank in connection with this Pledge or its execution

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
()و يشار إليها فيما بعد بالتسهيالت
 )و يشار إليه فيما بعد.م.م.الموقعين أدناه بموجب هذا لصالح بنك إتش إس بي سي مصر ش/نحن الموقع/ نرهن أنا/أرهن
نمتلكه من/ب"البنك"( ما أمتلكه
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
( ")و يشار إليها فيما بعد بـ "المال المرهون
:و يخضع هذا الرهن لألحكام التالية
 يظل هذا الرهن سارياً إلى حين سداد التسهيالت بالكامل و كذلك الفوائد و العموالت و األتعاب و المصروفات المتعلقة-1
.بها و أية مبالغ أخرى مستحقة يضمنها هذا الرهن
 أوافق على قيام البنك بتجميد المال المرهون لحين تمام سداد التسهيالت االئتمانية المضمونة بموجب هذا الرهن و كذلك-2
.العائد و العموالت و األتعاب و المصروفات المتعلقة بها و أية مبالغ أخرى مستحقة يضمنها هذا الرهن
 بموجب هذا يفوض المدين الراهن البنك تفويضا ً نهائيا ً غير مشروط و غير قابل لإللغاء في اتخاذ إجراءات قيد الرهن-3
لدى الجهات المعنية أيا كانت مثل شركة مصر للمقاصة و التسويات أو هيئة البورصة أو خالفه و ذلك في األحوال التي
.تتطلب ذلك ألغراض سريان هذا الرهن و نفاذه لصالح البنك
 قيامه بإجراء الحبس أو المقاصة بين كامل المال المرهون أو أي جزء، يحق للبنك في أي وقت خالل سريان هذا الرهن-4
مديونيات قائمة في ذمتنا لصالح البنك وتفويض البنك بسداد كل أو جزء المديونية و ذلك بدون/منه و بين أية التزامات
. الحاجة إلى إخطارنا أو موافقتنا
لنا الحق في سحب كل أو جزء من المال المرهون دون موافقة كتابية/نقر بأنه طالما كان هذا الرهن قائما ً فليس لي/ أقر-5
مسبقة من البنك و لن تعتبر هذه الموافقة أو الموافقات تنازالً عن الرهن الذي نشأ بالنسبة ألية مبالغ أخرى قائمة وقتئذ أو
. من هذا المال المرهون-فيما بعد
نفوض البنك في إضافة أي عائد يستحق إلى المال المرهون و يعتبر هذا العائد مرهون و يسري عليه أحكام/ كما أفوض-6
.هذا الرهن
 ال يخل هذا الرهن أو يؤثر على أية حقوق أخرى للبنك بإجراء الحبس أو المقاصة أو تسوية أو توحيد حساباتنا أو التزاماتنا-7
يكون للبنك الحق في ممارستها سواء بيعاً أو بأي طريق آخر مسموح به قانوناً باإلضافة إلى أية ضمانات أخرى حالية أو
.مستقبلية للبنك
 من المتفق عليه بانه يحق للبنك دون اخطارنا أو موافقتنا بتحويل المال المرهون الذى يكون بالعملة األجنبية بغرض-8
تسديد كل أو جزء المديونية بالعملة المحلية وسيتم التحويل ) بيع وشراء العملة االجنبية ( وفقا ً لألسعار المعلنة من البنك
 و كذلك بالنسبة ألية عمالت أخرى تكون مستحقة للبنك و يصرح للبنك بتسديدها بأية عمالت أجنبية.في يوم التحويل
.أخرى و ذلك طبقا ً لألسعار المعلنة من البنك
لنا بتجديد المال/ طلبنا يحق للبنك دون الرجوع لي/لنا بناء على طلبي/ أن في حالة استمرار التسهيالت الممنحوح لي-9
ً  نملكه وفقا/ المرهون و ذلك وفقاً لسعر العائد السائد في حينه لدى البنك و كذا تغيير رقم المال المرهون ما أملكه
.إلجراءات البنك الداخلية المتبعة آن ذاك
 يخضع هذا الرهن ألحكام القانون المصري و تكون محاكم جمهورية مصر العربية هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ-10
. و يسري في مواجهة خلفائنا العامين و الخاصين،حول هذا الرهن أو بمناسبته
بموافقتنا على تحمل قيمة المصروفات و الرسوم و األعباء التي يتحملها البنك بخصوص هذا الرهن أو/نقر بموافقتي/ أقر-11
.تنفيذه

The Pledger(s) / Debtor(s) name(s): …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Account number:…………………………………………………………………………..
Address: ……………………………………………………………………………………
Signature: …………………………………………………………………………………..

................................................................................................. :الراهنين/أسماء المدينين-إسم المدين
......……………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................:رقم الحساب

.................................................................................................................................. العنوان
.................................................................................................................................. التوقيع

Date: ……………………………………………………………………………………………………..
Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E./CRN 18473
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................................................................................................................................. :التاريخ
. CRN 18473 / م.م.صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش
. جميع الحقوق محفوظة.)2018( م.م.©بنك إتش إس بي سي مصر ش
ً،ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأية شكل أو وسيلة كانت سواء الكترونيا
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