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

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

........................................................................................................................................
 )و يشار إليها فيما بعد بالتسهيالت( 

بموجب هذا لصالح بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. )و أنا/نحن الموقع/الموقعين أدناه  نرهن /أرهن
 يشار إليه فيما بعد ب"البنك"( ما أمتلكه/نمتلكه من

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

و يخضع هذا الرهن لألحكام التالية: (ـ "المال المرهون" )و يشار إليها فيما بعد ب
و العموالت و األتعاب و عوائد التسهيالت بالكامل و كذلك اليظل هذا الرهن ساريًا إلى حين سداد  -1

المصروفات المتعلقة بها و أية مبالغ أخرى مستحقة يضمنها هذا الرهن.
التسهيالت االئتمانية المضمونة بموجب دادتجميد المال المرهون لحين تمام سبلبنك أوافق على قيام ا -2

األتعاب و المصروفات المتعلقة بها و أية مبالغ أخرى مستحقة و العموالت و هذا الرهن و كذلك العائد 
 يضمنها هذا الرهن.

بموجب هذا يفوض المدين الراهن البنك تفويضًا نهائيًا غير مشروط و غير قابل لإللغاء في اتخاذ إجراءات -3
ة أو خالفه قيد الرهن لدى الجهات المعنية أيا كانت مثل شركة مصر للمقاصة و التسويات أو هيئة البورص

 و ذلك في األحوال التي تتطلب ذلك ألغراض سريان هذا الرهن و نفاذه لصالح البنك.
إجراء الحبس أو المقاصة بين كامل المال المرهونقيامه بيحق للبنك في أي وقت خالل سريان هذا الرهن،  -4

ض البنك بسداد كل أو جزء وتفويأو أي جزء منه و بين أية التزامات/مديونيات قائمة في ذمتنا لصالح البنك 
 .أو موافقتنا  و ذلك بدون الحاجة إلى إخطارناالمديونية 

أقر/نقر بأنه طالما كان هذا الرهن قائمًا فليس لي/لنا الحق في سحب كل أو جزء من المال المرهون دون -5
الذي نشأ موافقة كتابية مسبقة من البنك و لن تعتبر هذه الموافقة أو الموافقات تنازاًل عن الرهن 

 من هذا المال المرهون. -بالنسبة ألية مبالغ أخرى قائمة وقتئذ أو فيما بعد
المال المرهون و يعتبر هذا العائد مرهون ويستحق إلى كما أفوض/نفوض البنك في إضافة أي عائد  -6

يسري عليه أحكام هذا الرهن.
أو المقاصة أو تسوية أو توحيد حساباتنا ال يخل هذا الرهن أو يؤثر على أية حقوق أخرى للبنك بإجراء الحبس -7

أو التزاماتنا يكون للبنك الحق في ممارستها سواء بيعًا أو بأي طريق آخر مسموح به قانونًا باإلضافة إلى 
 أية ضمانات أخرى حالية أو مستقبلية للبنك.

بالعملةلذى يكون لمال المرهون اا حويل بتبانه يحق للبنك دون اخطارنا أو موافقتنا من المتفق عليه  -8
) بيع وشراء العملة االجنبية ( سيتم التحويل وبالعملة المحلية كل أو جزء المديونية األجنبية بغرض تسديد 

كذلك بالنسبة ألية عمالت أخرى تكون مستحقة للبنك و في يوم التحويل.  وفقًا لألسعار المعلنة من البنك
 أخرى و ذلك طبقًا لألسعار المعلنة من البنك.تسديدها بأية عمالت أجنبية بيصرح للبنك و 

أن في حالة استمرار التسهيالت الممنحوح لي/لنا بناء على طلبي/ طلبنا يحق للبنك دون الرجوع لي/لنا -9
المال  السائد في حينه لدى البنك و كذا تغيير رقم العائد  و ذلك وفقًا لسعرالمال المرهون بتجديد 

 .فقًا إلجراءات البنك الداخلية المتبعة آن ذاكما أملكه / نملكه و المرهون
يخضع هذا الرهن ألحكام القانون المصري و تكون محاكم جمهورية مصر العربية هي المختصة بنظر أي نزاع -10

ينشأ حول هذا الرهن أو بمناسبته، و يسري في مواجهة خلفائنا العامين و الخاصين.
المصروفات و الرسوم و األعباء التي يتحملها البنك بخصوصأقر/نقر بموافقتي/بموافقتنا على تحمل قيمة  -11

هذا الرهن أو تنفيذه.
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