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Agreement No: __________________________________________________

This agreement is made on this _______________ day of ______________ 
20________

BETWEEN:

1. UNITED FINANCE COMPANY SAOG, a public joint stock company 
incorporated in accordance with the Omani Commercial Companies Law, 
having its registered office at P.O. Box 3652, Postal Code 112 Ruwi, 
Sultanate of Oman (hereinafter called the First Party—the” Lender”)

AND

1. Mr./Ms._____________________________________________________, 
______________ national, holder of ID card/passport/ ______________ 
& Resident Card No ______________, Telephone: __________ Fax/Telex 
No _______Sultanate of Oman (hereinafter called the Second Party the 
“Borrower”), both referred to herein as the “Parties”

(OR)

2. Messrs./ ____________________________________________________ 
with CR. No. _________________ of P.O. Box _________________ Postal 
Code ___________________ Telephone: ___________________  
Fax/Telex No _________________ Sultanate of Oman, represented by 
Mr./MS as ____________________________ (Partner/Sole Proprietor/
Chairman/Managing Director/Authorized Signatory) (hereinafter called 
the Second Party “the Borrower”), both referred to herein as the 
“Parties”

Whereas:

A. The Lender is a public joint stock company, licensed by Central Bank of 
Oman to engage in different financing activities to the interested parties 
in the Sultanate of Oman.

B. The Borrower requested the Lender for financial facilities/loan for 
RO_________ (Rial Omani ______________________________________
__________________________ only) inclusive of document charges, 
service fees, insurance premiums, and other charges, if any “the Loan” to 
meet business financial requirements.

C. The Lender has agreed to grant to the Borrower the loan/credit facilities 
in accordance with the terms and conditions as stated hereinafter 
together with the terms and conditions stated in the Offer Letter 
No._________ dated ________________ for acceptance to grant the 
required facilities. 

The parties now agree asunder:

1. Loan, Interest and Period:

 1.1 The Lender shall grant a loan in the sum of RO.________________ 
(Rial Omani_____________________________________________ 
only) to the Borrower, which shall be drawn/availed by the borrower 
wholly or partly on or before ___________________.

 1.2 An effective interest @ _________% p.a. shall be charged in advance 
to the loan effective from the initial date agreed upon for the draw-
down of the loan amount until the date of repayment of the loan 
inclusive of the period of commencement of repayment of ________ 
months pursuant to Article 2.1 hereof on the maximum monthly 
balance.

 1.3 The Lender shall reserve the right to reconsider increase of the 
interest rate referred to in Article 1.2 hereinabove, annually in 
accordance with any limitations imposed by the Central Bank of 
Oman from time to time.

Loan Agreement
اتفاقيـة رقـم: _____________________________________________________

شـهر   _____________ اليـوم  هـذا  فـي  التنفيـذ  حيـز  ودخلـت  االتفاقيـة  هـذه  أبرمـت 
_________ سنة ________٢٠

بيــــــــن:

الشـركة المتحـدة للتمويـ�ل ش م ع ع شـركة مسـاهمة عامـة مسـجلة اسـتنادًا إلـى   .1
قوانـن الشـركات التجاريـة العمانيـة وعنوانهـا المسـجل ص ب 365٢، رمـز بريـدي 11٢، 

روي، سلطنة عمان )يشار إليها هنا فيما بعد الطرف األول – “المقرض”(

و

الفاضل/الفاضلة ________________________________________، الجنسـية،   .1
____________________ حامـل بطاقـة هوية/جـواز سـفر/ _______________

وبطاقـة مقيـم رقـم __________________ وعنوانـه، ص ب ___________، رمـز 
فاكـس/  ،____________________ هاتـف   ،____________________ بريـدي 

تلكـس رقـم ____________________، سـلطنة عمـان )يشـار إليـه هنـا فيمـا بعـد 
الطرف الثاني -: “المقرتض”( ويشار اليهما معًا في هذه االتفاقية “باألطراف”

)أو(

األفاضـــــــل / _______________________، __________ الجنســــية، ســـجل تجاري   .٢
بريـدي  رمـز   ____________________ ب  ص   ،____________________ رقـــــم 
____________________، هاتـف ____________________، فاكس/تلكـس رقـم 
 ____________ الفاضلـة   / الفاضـل  قبـل  مـن  ممثلـة  عمـان  سـلطنة   ،________
 / إدارة  مجلـس  /رئيـس  وحيـد  مالـك   / )شـريك   ____________________ بصفتـه 
الثانـي  الطـرف  بعـد  فيمـا  هنـا  إليهـا  )يشـار  بالتوقيـع(،  مفـوض   / منتـدب  عضـو 

–”المقرتض”( ويشار اليهما معًا في هذه االتفاقية “باألطراف”

حيث أن:

أ .  المقـرض عبـارة عـن شـركة تمويـ�ل عامـة مرخصـة مـن قبـل البنـك المركـزي العمانـي 
لالنخـراط فـي أنشـطة التمويـ�ل المختلفـة إلـى الجهـات ذات االهتمـام فـي سـلطنة 

عمان.

طلـب المقـرض مـن المقـرض تسـهيالت ائ�تمانية/قـرض بقيمـة ____________ ر.ع  ب . 
)__________________________________________________ ريـال عمانـي 
فقط( شــــــاملة رسـوم الوثائق، رسـوم الخدمات، أقسـاط الت�أمن والرسـوم األخرى 

إن وجدت “القرض” لإليفاء بالمتطلبات المالية والتجارية.

وافــق المقــرض علــى منــح المقــرض القــرض / التســهيالت االئ�تمانيــة وفقــًا للشــروط  ج . 
واألحــكام الــواردة الحقــًا بجانــب الشــروط واألحــكام الــواردة فــي خطــاب العــرض رقــم 
التســهيالت  منــح  علــى  بالموافقــة   ____________ تاريــ�خ   ________________

المطلوبة.

وعليه فقد تم االتفاق بن الطرفن على ما يلي:

القرض، الفائدة والمدة:   .1

يقـدم المقـرض قرضًا بقيمـة _______________ ر.ع )_____________________  1.1
إلـى  عمانـي(  ريـال   _____________________________________________
أو  فـي  أجـزاء  علـى  أو  كامـاًل  منـه  االسـتفادة   / بسـحبه  يقـوم  الـذي  المقـرض 

قبل__________________.

تحسـب مقدمـًا فائـدة فعليـة علـى القرض قدرهـا_____% اعتبارًا مـن التاري�خ األولي   1.٢
المتفـق عليـه لسـحب مبلـغ القـرض وحتـى تاريـ�خ سـداد القـرض شـاماًل مهلـة البـدء 
بالسـداد وقدرهـا_________ شـهرًا اسـتنادًا للمـادة ٢.1 الـواردة بعـد علـى الرصيـد 

الشهري األقصى.

فـي  إليهـا  المشـار  الفائـدة  نسـبة  بزيـادة  النظـر  بإعـادة  بالحـق  المقـرض  يحتفـظ   1.3
المـادة 1.٢ أعـاله، سـنويًا بموجـب القيـود التـي يفرضها البنك المركـزي العماني من 

وقت آلخر.

اتفاقيـــــــة قــــــــــرض



Signature  التوقيع

2. Repayment:

 2.1 Notwithstanding Clause 1.2 herein the borrower agrees to repay 
the credit facilities/loan to the Lender within ___________ months 
in monthly / Quarterly / Half Yearly /Yearly installments as per the 
due dates and the amounts agreed upon, as stated in Schedule 3 
through Post Dated Cheques issued by the Borrower / Guarantor or 
in Cash at Lender’s Office.

 2.2  The Borrower shall repay the full loan amount along with interest 
on or before the last installment date as mentioned in Schedule 3.

 2.3 Notwithstanding Articles 2.1 and 2.2 hereinabove, the Lender shall 
have the right to recover the full loan amount granted to the 
Borrower together with the interest/delay interest calculated in 
accordance with Article 7 hereunder in case of any breach by the 
Borrower.

3. Prepayment: 

 3.1 The Borrower may prepay the loan wholly or partly without claiming 
refund of any interest by the Lender. In case of foreclosure, a 
foreclosure charges at the rate of 1% of the foreclosure amount 
shall be charged by the Lender, in case of prepayment of the loan 
before expiry of the period, agreed upon.

 3.2 Any portion of the loan prepaid pursuant to Article 3.1 hereinabove 
shall be applied by reducing the installments paid as per the accrued 
inverse system. Any amount so prepaid in accordance with Article 
3.1 or otherwise shall not be drawn again.

4. Securities:

 4.1 Immediately upon signature of this agreement the Borrower shall 
deposit all securities and documents as per sanction terms, and 
carry out the actual procedures as required pursuant to Schedules 
1, 2, 3, 4, 5 and 6.

5. Borrower’s Obligations:

 5.1 The Borrower agrees and warrants:

 5.2 To regularly pay the installments, as agreed upon herein pursuant to 
Schedule 3 and all other payable amounts, and that shall be liable to 
pay the delay interest according to the interest rate referred to in 
Article 7.7.1 hereof in case of default in payment of any due 
amounts with effect from the Due date until actual payment date. 
The loan amount and the interests accrued thereon shall be payable 
immediately without any claim for discount or adjustment by the 
Borrower.

 5.3 To inspect the assets upon takeover, sign the delivery order, which 
shall be considered as a final proof for takeover of the assets and 
that they are in good conditions, full efficient operation and they 
correspond to the description stated in the agreement, as per 
schedule 1.

 5.4 To mortgage the assets as per the applicable mortgage procedures 
organized by the Commercial Law or the prevailing regulations of 
the Ministry of Housing, Electricity and Water, Directorate General 
of Traffic and Ministry of Commerce and Industry in favor of the 
Lender. The Borrower shall pay all the mortgage procedures, fees 
and expenses. Upon completion of the mortgage procedures, the 
Lender shall have lien right over the assets held in pledge according 
to the rules, and the customer shall not dispose of such assets in any 
manner whatsoever.

 5.5. To keep the assets in good condition, carry out the necessary 
maintenance and replace any damaged or missing parts thereof at 
his cost.

 5.6. To regularly pay all amounts payable in respect of the assets for 
licenses, registration fees, taxes, violation penalties and other 
payable expenses for the assets or use thereof. In the event of the 
Borrower’s failure to pay such expenses in-cash, he shall authorize 
the Lender to pay such expense -es and debit the same to the loan 
account, and charge interest thereon at the tare of 2% p.a. over the 
effective rate of interest as mentioned in clause 1.2. which shall be 
prorated and applied monthly.

 5.7. i) Shall not remove the assets or cause or allow removal of the 
same from the location provided to the Lender or

  ii) Shall not sell the vehicle/assets or transfer its Mulkiya, 
relinquish or any part thereof or assign this agreement.

  As regards vehicles and equipments, the Borrower shall not allow 
any attachment or remove the vehicles and equipments from the 
jurisdiction of the Sultanate of Oman without a prior written 
consent of the Lender.

الســـــداد:  .2

مـع مراعـاة أحـكام البنـد 1.٢، مـن هـذه االتفاقية، يوافق المقرض على سـداد   .٢.1  
علـى  شـهرًا   ________ خـالل  المقـرض  إلـى  االئ�تمانية/القـرض  التسـهيالت 
أقسـاط شـهرية / ربعيـة / نصـف سـنوية / سـنوية طبقـًا لتواريـ�خ االسـتحقاق 
آجلـة  شـيكات  بواسـطة   3 الجـدول  فـي  ورد  كمـا  عليهـا  المتفـق  والمبالـغ 

الدفع يصدرها المقرض / الضامن أو نقدًا في مكتب المقرض.

يسـدد المقـرض كامـل مبلـغ القـرض مـع الفائـدة فـي أو قبـل آخـر قسـط كمـا   .٢.1  
ورد في الجدول 3.

مـع مراعـاة أحـكام المادتـن ٢.1 و٢.٢ المشـار إليهمـا أعـاله، للمقـرض الحـق   .٢.٢  
الفوائـد  بجانـب  للمقـرض  الممنـوح  القـرض  قيمـة  كامـل  اسـرداد  فـي 
والرسـوم األخـرى المدرجـة/ فوائـد الت�أخـر محسـوبة طبقـًا للمـادة 7 الواردة 

أدناه في حالة حدوث أي إخالل من جانب المقرض.

السداد المقدم:  .3

مطالبـة  دون  جزئـي  أو  كلـي  بشـكل  القـرض  كامـل  سـداد  للمقـرض  يجـوز   .3.1  
تحصيـل  المقـرض  يفـرض  اإلغـالق،  حالـة  وفـي  فائـدة.  أي  بإعـادة  المقـرض 
قبـل  القـرض  تـم سـداد  حالـة  المقـرض فـي  علـى   %1 بواقـع  إغـالق  رسـوم 

انقضاء المدة المتفق عليها.

أي جـزء مـن القـرض يتـم دفعـه مقدمـًا اسـتنادًا إلى المـادة 1/3 المشـار إليها   .3.٢  
أعـاله، سـيطبق بتخفيـض األقسـاط المدفوعـة حسـب الرصيـد المتناقـص. أي 
مبلـغ كان قـد سـدد مقدمـًا وفقـًا للمـادة 3.1 أو خالفـه ال يجـوز سـحبه مـرة 

أخرى.

الضمانات:  .4

الضمانـات  كافـة  بتقديـم  االتفاقيـة  هـذه  توقيـع  فـور  المقـرض  يقـوم   .4.1  
والمسـتندات بنـاًء علـى شـروط الموافقـة والقيـام باإلجـراءات الفعليـة كمـا 

هو مطلوب استنادا إلى الجداول 1، ٢، 3، 4، 5، و6.

التزامات المقرتض:  .5

يوافق المقرض ويتعهد بما يلي:  .5.1  

بـأن يدفـع بانتظـام للمقـرض األقسـاط المتفـق عليهـا اسـتنادا إلـى الجـدول 3   .5.٢  
وكافـة المبالـغ األخـرى المسـتحقة ويكـون مسـؤواًل عـن دفـع فوائـد الت�أخـر 
حسـب نسـبة الفائـدة المشـار إليهـا فـي المـادة 7.7.1 من هـذه االتفاقية في 
االسـتحقاق  تاريـ�خ  مـن  اعتبـارًا  اإلخـالل فـي سـداد أي مبالـغ مسـتحقة  حالـة 
وحتـى السـداد الفعلـي ويكـون مبلـغ القـرض مـع الفوائـد المسـتحقة عليـه 

واجب الدفع فورًا بدون أي مطالبة لخصم أو تعديل من جانب المقرض.

يقـوم المقـرض بفحـص األصـول عنـد اسـتالمها والتوقيـع علـى أمر االسـتالم   .5.3  
والـذي يعتـر بمثابـة إثبـات نهائـي السـتالم األصول في ظـروف جيدة وتعمل 

بفاعلية تامة ومطابقة للوصف المذكور في االتفاقية حسب جدول 1.

القانـون  ينظمهـا  التـي  المطبقـة  الرهـن  إجـراءات  حسـب  األصـول  يرهـن  أن   .5.4  
والمديريـة  والميـاه  اإلسـكان  وزارة  قبـل  مـن  السـائدة  اللوائـح  أو  التجـاري 
علـى  يرتـب  المقـرض.  لصالـح  والصناعـة  التجـارة  ووزارة  للمـرور  العامـة 
المقـرض أن يدفـع نفقـات ورسـوم الرهـن. وعنـد اسـت�كمال إجـراءات الرهـن، 
يتمتـع المقـرض بحـق الحجـز علـى األصـول المرهونـة حسـب القوانـن وعلـى 

الزبون عدم التصرف بتلك األصول بأي شكل كان.

أن يحافـظ علـى األصـول فـي حالـة جيـدة وأن يقـوم بإجـراء الصيانـة المطلوبة   .5.5  
لها واستبدال أي قطع تالفة أو مفقودة منها على نفقته الخاصة.

أن يدفـع بانتظـام كافـة المبالـغ المسـتحقة علـى األصـول للراخيـص ورسـوم   .5.6  
السـداد  مسـتحقة  األخـرى  والمصروفـات  والمخالفـات  والضرائـب  التسـجيل 
المتعلقـة باألصـول. وفـي حـال إخفـاق المقرض بدفع تلـك المصروفات نقدًا، 
وتحسـب  القـرض  حسـاب  علـى  وقيدهـا  بدفعهـا  المقـرض  يفـوض  أن  عليـه 
عليهـا نسـبة فائـدة قدرهـا ٢% سـنويًا عـالوة على سـعر الفائدة السـاري كما 

هو مبن في البند 1.٢ تناسبيًا ويطبق شهريًا.

أال يقـوم بنقـل األصـول أو يكـون سـببًا أو يسـمح بنقلهـا مـن الموقـع  أ(   .5.7  
المقدم إلى المقرض أو

أال يقـوم ببيـع المركبـة / األصـول أو تحويـ�ل ملكيتهـا أو أي جـزء منهـا أو  ب(    
التنازل عن هذه االتفاقية.

أمـا فيمـا يتعلـق بالمركبـات والمعـدات، ال يسـمح المقـرض بـأي حجـز مـن قبـل    
حـدود  نطـاق  خـارج  والمعـدات  المركبـات  نقـل  أو  األصـول  هـذه  علـى  الغـر 

سلطنة عمان بدون موافقة خطية مسبقة من المقرض.



Signature  التوقيع

 5.8. Shall indemnify the Lender for any loss/deeds, claims, costs, legal 
expenses or damage, which directly or indirectly resulted in the 
Borrower failure to perform his obligations agreed upon hereunder 
or due to any loss, injury or damage suffered by any person as a 
result of the use by the Borrower of the assets or part thereof.

 5.9. Shall compensate the Lender for the attorney’s fees the Lender paid 
for appointment of legal firms to litigate the customer for recovery 
of his claims, and the customer shall accept the agreements 
concluded between the lender and those firms as basis for payment 
of such fees.

 5.10. Shall allow the lender to inspect the assets at all reasonable times 
and advise him of the location thereof as and when required.

 5.11. Shall forthwith notify the Lender in case of any change in the 
management effective the date of effectuation of such change.

 5.12. Shall guarantee that the assets properly operate and are maintained 
in a manner consistent with the environmental, health and safety 
requirements in all respects applicable by the government of the 
Sultanate of Oman and local authorities.

6. Insurance and Application of Insurance Moneys: 

 6.1 Immediately upon signature of this agreement, The Borrower shall 
at his cost, insure the assets with an insurance company, approved 
by the Lender, provided that the insurance policy should indicate 
that the Lender is the owner and beneficiary of the whole amount 
for replacement of the assets, in case of loss thereof. Further, the 
Borrower (in case of Corporate Loans), shall maintain a 
Comprehensive insurance policy and /or insurance policy for the 
vehicles, equipment and machinery valid for the duration of the loan 
period and regularly pay the insurance premiums due as per the 
policy. Thereafter, Borrower should send the original receipt of 
Payment of premiums and policy to the lender and do whatever 
necessary to maintain such policy in full force and effect and that he 
shall not do anything that may rescind policy or prevent validity and 
effect thereof.

 6.2 The Borrower (in case of Personal Car Loans) shall  maintain 
appropriate Insurance policy for the vehicle(s), valid for the duration 
of the loan period, regularly pay the insurance premiums due as per 
the policy , send the original Receipt of payment of premiums and 
policy to the Lender and do whatever Necessary to maintain such 
policy in full force and effect and that he shall not do anything that 
may rescind the policy or prevent validity and effect thereof.

 6.3 The Borrower shall be subject to Clause 5.6 hereinabove and shall 
appropriately insure the assets. However, in case of vehicle, the 
Borrower shall arrange for additional insurance at his cost when 
removing the assets outside the geographical borders of the 
Sultanate of Oman.

 6.4 In the event of borrower being an Individual, in addition to subject 
clause 6.1 here above, will take an Insurance Policy at his / her Cost, 
covering the life risk of the borrower appropriately, to cover the 
credit facilities / loan to safe guard against any unforeseen 
circumstances, marking the Lender as authorized parson in the said 
policy, to appropriate the claim amounts towards liquidation of Loan 
Outstandings.

 6.5 Should the Borrower fail to arrange the insurance coverage required 
by the Lender pursuant to Clauses 6.1 and 6.2 herein above, the 
Lender, if he so desires, may insure the assets with an insurance 
company of his choice in his name but at the cost of the Borrower, 
who shall forthwith recompense the Lender for the premiums paid 
to execute such insurance. Should the Borrower fail to pay the 
premiums to the Lender the latter shall have the right to add the 
same to the Borrower’s loan account and charge an interest thereon 
at the rate of 2% p.a. over the effective rate of interest as mentioned 
in clause 1.2 on such premia paid to Insurance Company on behalf 
of the Borrower.

 6.6 In the event of any total damage, unserviceable damage or total or 
agreed loss (total loss), the Borrower shall be responsible for claim 
of compensation from the insurance company, in which case the 
Borrower shall execute all procedures and documents, required by 
the insurance company and follow up with the insurance company 
to ensure prompt disbursement by the insurance company of the 
insurance amount in favor of the Lender. Additionally, the Borrower 
shall forthwith notify the Lender and furnish him with copy of the 
documents for his records. The Lender shall have the right to apply 
the insurance proceeds to meet the overdue premiums, delay 
interest and any cost and fees payable by the Borrower under this 
agreement, and the balance shall be allotted for settlement of any 
outstanding amounts of the loan. Should there be any differences, 
the Borrower shall pay the same to the Lender and in case of any 
excess amounts over the amount agreed upon, the Lender shall 
refund the same to the Borrower. Loan account and charge interest 
thereon at the rate of 2% p.a. over the effective rate.

أن يقـوم بتعويـض المقـرض عـن أي خسـارة/أفعال أو مطالبـات أو ت�كاليـف أو   .5.8  
مصروفـات قانونيـة أو أضـرار كانـت نتيجـة فشـل المقـرض بصـورة مباشـرة أو 
غـر مباشـرة فـي تنفيـذ التزاماتـه المتفـق عليهـا بموجـب هـذه االتفاقيـة أو 
بسـبب أي خسـارة أو إصابـة أو ضـرر عانـى منـه أي شـخص نتيجـة السـتخدام 

المقرض لألصول أو أي جزاء منها.

أن يقـوم بتعويـض المقـرض عـن أتعـاب المحامـاة التـي دفعهـا المقـرض نظر   .5.9  
تعيـ�ن مؤسسـات قانونيـة لمقاضـاة الزبـون لتحصيـل مطالباتـه وعلـى الزبون 
أن يقبـل االتفاقيـات المرمـة بـن المقـرض وتلـك المؤسسـات كأسـاس لدفـع 

تلك الرسوم.

أن يسـمح للمقـرض بمعاينـة األصـول فـي كافـة األوقـات المناسـبة أن يطلعه   .5.1٠  
عن مكان وجودها عندما يتطلب منه ذلك.

أن يخطـر المقـرض فـورًا لـدى حـدوث أي تغيـ�ر فـي اإلدارة اعتبـارًا مـن تاريـ�خ   .5.11  
سريان ذلك التغي�ر.

أن يضمـن بـأن تلـك األصـول تعمـل بصـورة جيـدة وسـليمة ويتـم االحتفـاظ بهـا   .5.1٢  
بكافـة  السـالمة  ومتطلبـات  والصحيـة  البيئيـة  المتطلبـات  مـع  يتماشـى  بمـا 

جوانبها المطبقة من قبل حكومة سلطنة عمان والسلطات المحلية.

الت�أمني واالستفادة من أموال الـت�أمني:   .6

علـى المقـرض فـور توقيـع هـذه االتفاقيـة أن يقـوم بت�أمـن األصـول علـى   .6.1  
نفقتـه الخاصـة لـدي شـركة ت�أمـن معتمـدة مـن قبـل المقـرض علـى أن تشـر 
اإلجمالـي  للمبلـغ  والمسـتفيد  المالـك  هـو  المقـرض  بـأن  الت�أمـن  وثيقـة 
السـتبدال األصـول فـي حالـة خسـارتها. عالوة على ذلك، علـى المقرض )في 
حالـة قـروض الشـركات( االحتفـاظ بوثيقـة ت�أمـن شـامل للمركبـات والمعـدات 
الت�أمـن  أقسـاط  يدفـع  وأن  القـرض  مـدة  طيلـة  المفعـول  سـارية  واآلليـات 
المسـتحقة حسـب الوثيقـة بشـكل منتظـم وأن يرسـل أصـل سـند دفـع أقسـاط 
الت�أمـن والوثيقـة إلـى المقـرض وأن يقـوم بـكل ما هو ضـروري للحفاظ على 
صالحيـة وسـريان تلـك الوثيقـة وأن ال يقـوم بـأي شـيء قـد يبطـل الوثيقـة أو 

يعيق نفاذها وسريانها.

بوثيقـة  يحتفـظ  أن  الشـخصية  السـيارات  قـروض  حالـة  فـي  المقـرض  علـى   .6.٢  
ت�أمـن مناسـبة لتلـك السـيارات بحيـث ت�كـون صالحـة وسـارية المفعـول طيلـة 
بشـكل  الوثيقـة  حسـب  المسـتحقة  التامـن  أقسـاط  يدفـع  وأن  القـرض  مـدة 
منتظـم وأن يرسـل أصـل سـند دفـع أقسـاط الت�أمـن والوثيقـة إلـى المقـرض 
وأن يقـوم بـكل مـا هـو ضـروري للحفـاظ علـى صالحيـة وسـريان تلـك الوثيقـة 

وأن ال يقوم بأي شيء قد يبطل الوثيقة أو يعيق نفاذها وسريانها.

الصـول  بتامـن  يقـوم  أن  وعليـه  أعـاله  المشـار   6/5 للبنـد  المقـرض  يخضـع   .6.3  
بشـكل مناسـب. من ناحية أخرى، وفي حالة السـيارة على المقرض أن يقوم 
الحـدود  خـارج  األصـول  تلـك  بنقـل  قيامـه  عنـد  نفقتـه  علـى  إضافـي  بت�أمـن 

الجغرافية لسلطنة عمان.

فـي حالـة كـون المقـرض فـردًا، وإضافـة إلى موضـوع البند 1/6 المشـار أعاله،   .6.4  
عليـه أن يقـوم بعمـل وثيقـة ت�أمـن علـى نفقتـه الخاصـة تغطـي مخاطـر على 
الحيـاة بشـكل مناسـب ولتغطيـة التسـهيالت االئ�تمانية/القـرض للحمايـة مـن 
المقـرض هـو الشـخص  يـدون فيهـا علـى أن  أحـداث غـر متوقعـة بحيـث  أيـة 
تسـديد  تجـاه  المطالبـة  مبالـغ  لتخصيـص  المذكـورة  الوثيقـة  فـي  المفـوض 

القرض غر المسدد.

إذا أخفـق المقـرض بعمـل التغطيـة الت�أمينيـة المطلوبـة مـن المقـرض وفقـًا   .6.5  
ألحـكام البنديـن 6.1 و6.٢ المشـار إليـه أعـاله، يجـوز للمقـرض إذا رغـب فـي ذلك، 
نفقـة  علـى  لكـن  بنفسـه  يختارهـا  ت�أمـن  شـركة  أي  لـدى  األصـول  ت�أمـن 
إلـى  الت�أمـن  أقسـاط  المقـرض  بتعويـض  فـورًا  سـيقوم  الـذي  المقـرض 
بالمقـرض  الخـاص  القـرض  حسـاب  علـى  إضافتهـا  للمقـرض  يحـق  المقـرض، 
تحصيـل فائـدة عليهـا تبلـغ ٢% سـنويًا وعالوة على سـعر الفائدة السـاري كما 
عـن  نيابـة  الت�أمـن  لشـركة  المدفـوع  الت�أمـن  عـن   1.٢ البنـد  فـي  مبـن  هـو 

المقرض.

فـي حالـة حـدوث تلـف تـام أو تلـف غـر قابـل للتصليـح أو خسـارة كليـة أ متفـق   .6.6  
الت�أمـن  شـركة  مطالبـة  عـن  مـؤواًل  المقـرض  يكـون  كليـة(،   )خسـارة  عليهـا 
بالتعويـض وعليـه تنفـي ذ كافـة اإلجـراءات والمسـتندات التـي تطلبهـا شـركة 
الت�أمـن ومتابعتهـا والت�أكـد مـن سـرعة صـرف مبلـغ الت�أمـن لصالـح المقـرض 
بواسـطة شـركة الت�أمـن. إضافـة إلـى ذلـك، علـى المقـرض إخطـار المقـرض 
المقـرض.  سـجالت  فـي  لحفظهـا  المسـتندات  عـن  صـورة  وتسـليمه  فـورًا 
وللمقرض الحق بتخصيص عائدات الت�أمن لإليفاء بأقسـاط الت�أمن المسـتحقة 
وفوائـد الت�أخـر وأي ت�كاليـف ورسـوم مسـتحقة علـى المقـرض بموجب هذه 
االتفاقيـة، ويتـم تخصيـص المتبقي لتسـوية أية مبالغ مسـتحقة على القرض. 
وإذا كانـت هنـاك أيـة فروقـات، علـى المقـرض دفعهـا للمقـرض وفـي حالـة 
وجـود أيـة مبالـغ زائـدة علـى المبلـغ المتفـق عليـه، يجب على المقـرض إعادة 

تلك المبالغ الزائدة إلى المقرض.



Signature  التوقيع

 6.7 Should the damage sustained by the assets is limited and not total 
damage, all compensations received pursuant to the insurance 
policy shall be utilized in the repair of such damage and restitution 
of the assets to their good condition.

 6.8 Upon full repayment of the amounts as indicated in Clauses 6.4 and 
6.5 hereof the agreement shall be deemed as expired, and the 
parties hereto shall not have claims against each other except for 
anything related to previous breach or claims.

7. Events of Default:

 3.1 Each of the events set out below is an event of default, and the 
Lender shall have the right to rescind the agreement and claim full 
payment of all outstanding amounts of the loan together with the 
interest, delay interests and any other expenses and fees under the 
agreement calculated pursuant to Article 7.7.1 hereof.

 7.2 Breach by the Borrower of any condition of the agreement.

 7.3 Borrower’s failure to pay the loan amount/due monthly installments 
on the maturity dates agreed upon pursuant to Schedule 3 or any 
amounts payable under this agreement.

 7.4 If the Borrower commits any act that may result in declaration of his 
bankruptcy, receive an order against him, make any composition 
with or assignment to his creditors, or his moneys come under 
attachment, or his property is taken in execution, or waives his 
assets.

 7.5 Expiry or termination of the insurance cover for the assets pursuant 
to Clause 6 hereinabove for any reason whatsoever.

 7.6 If the Borrower changes his/her address that he/she has elected 
pursuant to Clause 12.4 hereof, without notifying the Lender in 
writing of such change, the Lender is not responsible for non-
receipt of any communication sent by Lender to the address elected 
by the borrower at Clause 12.4 hereof.

 7.7 Delay Interests

  7.7.1 In the event of any delay or default in payment of any amount 
on the due date, interest shall accrue effective the date of 
such delay until the date of actual payment at the rate of 29c 
p. a. Over the effective rate of interest as mentioned in clause 
1.2. calculated on monthly basis as additional indemnity due 
to the lender, and in case of litigation before courts such 
interest shall be calculated before and after the delivery of 
the verdict and shall become payable on demand, and the 
damage shall materialize once such interest is claimed and 
the payment thereof is delayed.

  7.7.2 Once the loan is declared due as stated above, the Borrower 
shall reimburse to the lender:

   i) all losses he has incurred due to delay of payment or 
acceleration of the loan. The Lender’s certificate in 
respect of such losses and expenses shall be conclusive 
and binding on the borrower.

    ii) all legal expenses and attorney’s fees agreed and incurred 
by the Lender during the recovery process of the loan(s) 
of the borrower with Outside Legal firm/attorney shall 
be conclusive and binding on the borrower and that the 
borrower   waives any right to challenge the amount so 
incurred as per clause (i) and (ii) above in the court.

 7.8 Service Charges:

  7.8.1 The Lender shall levy handling charges, for each Cheque 
returned unpaid, if any, as per the prevailing Service Charges 
prescribed by the Lender from time to time.

  7.8.2 The Lender shall levy Service Charges, if any, for various 
services provided to the Borrower including the Legal 
expenses, if any incurred, as per the prevailing Service 
Charges prescribed by the Lender from time to time

8. Agreement Rescission:

 8.1 Immediately upon rescission of the agreement, the Borrower shall 
repay to the Lender all the outstanding amounts of the loan together 
with interests, delay interests and any other expenses and charges 
as per the agreement less net proceeds from sale of the assets in 
case of reacquisition and sale of the same.

 8.2 Upon rescission of the agreement the Borrower shall return all the 
mortgaged assets to the Lender and their relevant registration 
books, insurance certificates, policies and licenses at his possession 
and execute all documents required by the Lender for sale of the 
assets.

إذا كان التلـف الـذي تعانـي منـه األصـول محـدودًا وليـس بمثابـة تلـف تام، يتم   .6.7  
االسـتفادة من كافة التعويضات المسـتلمة اسـتنادًا إلى وثيقة الت�أمن في 

إصالح ذلك التلف وإعادة األصول إلى حالتها الجيدة.

هـذه  مـن  و6.5   6.4 البنديـن  فـي  موضـح  هـو  كمـا  المبلـغ  كامـل  سـداد  عنـد   .6.8  
االتفاقيـة، تعتـر هـذه االتفاقيـة منتهيـة وال يحـق ألي طـرف مـن أطرافهـا 
مطالبـات  أو  سـابق  إخـالل  بـأي  يتعلـق  مـا  باسـت�ثناء  اآلخـر  الطـرف  مطالبـة 

سابقة.

حاالت اإلخالل:   .7

تعتر أي من الحاالت المبينة تاليًا حالة إخالل ويحق للمقرض فسـخ االتفاقية   .7.1  
بجانـب  القـرض  مـن  المتبقيـة  المبالـغ  كامـل  بسـداد  المقـرض  يطالـب  وأن 
االتفاقيـة  بموجـب  األخـرى  والرسـوم  والنفقـات  الت�أخـر  وفوائـد  الفائـدة 

محسوبة استنادًا إلى المادة 7.7.1 من هذه االتفاقية.

إذا أخل المقرض بأي شرط من شروط هذه االتفاقية.  .7.٢  

إذا فشـل المقـرض بدفـع قيمـة القرض/األقسـاط الشـهرية المسـتحقة فـي   .7.3  
مبالـغ  أي  أو   3 الجـدول  إلـى  اسـتنادا  عليهـا  المتفـق  االسـتحقاق  تواريـ�خ 

مستحقة الدفع بموجب هذه االتفاقية.

أو  إفالسـه  إعـالن  فـي  يتسـبب  أن  شـأنه  مـن  فعـل  بـأي  المقـرض  قـام  إذا   .7.4  
اسـتالم أمـر صـادر ضـده أو قـام بـأي ترتيبـات مـع دائنيـه أو تنـازل لمصلحـة 
دائنيـه أو تـم الحجـز علـى أموالـه أو تقديـم طلـب بالتنفيـذ علـى ممتلكاتـه أو 

قام المقرض بالتنازل عن األصول.

إذا انقضـى أو فسـخ غطـاء الت�أمـن علـى األصـول طبقـًا ألحـكام البند 6 المشـار   .7.5  
إليه أعاله ألي سبب مهما كانت طبيعته.

إذا قـام المقـرض بتغيـ�ر عنوانـه الـذي اختاره اسـتنادًا إلى البند 1٢.4 من هذه   .7.6  
االتفاقيـة بـدون إطـالع المقـرض خطيـًا عـن ذلـك التغيـ�ر ويعتـر المقـرض غـر 
مسـؤول عـن عـدم اسـتالمه أليـة مراسـالت أرسـلت مـن قبلـه إلـى العنـوان 

المعن من قبل المقرض حسب البند 1٢.4 من هذه االتفاقية.

فوائد الت�أخري  .7.7  

تاريـ�خ  فـي  مبلـغ  أي  سـداد  فـي  إخـالل  أو  ت�أخـر  حـدوث  حالـة  فـي   .7.7.1   
الت�أخـر  ذلـك  تاريـ�خ  مـن  اعتبـارًا  الفوائـد  ت�راكـم  سـوف  االسـتحقاق، 
وحتـى تاريـ�خ السـداد الفعلـي محسـوبًا بسـعر فائدة ٢% سـنويًا عالوة 
البنـد 1/٢ محسـوبًا  السـاري كمـا هـو مبـن فـي  الفائـدة  علـى سـعر 
علـى أسـاس شـهري كتعويـض إضافي مسـتحق للمقـرض، وفي حالة 
تسـليم  بعـد  أو  قبـل  الفائـدة  تلـك  تحسـب  المحاكـم،  أمـام  التقاضـي 
الضـرر  يعتـر  وسـوف  الطلـب  عنـد  الدفـع  مسـتحقة  وتعتـر  الحكـم 
حقيقـة واقعـة عندمـا يتـم المطالبـة بتلـك الفائـدة وت�أخـرت الدفعـة 

نتيجة لذلك.

فـي حالـة إعـالن القـرض مسـتحقًا كمـا هو مبـن أعاله، علـى المقرض   .7.7.٢   
تعويض المقرض: -

كافـة الخسـائر والنفقـات التـي ت�كبدهـا نتيجـة للت�أخـر بالدفـع أو  أ-     
بتلـك  يتعلـق  فيمـا  المقـرض  شـهادة  وسـت�كون  القـرض  تعجيـل 
الخسائر والمصاريف نهائية وملزمة على المقرض.                                                                         

عليهـا  المتفـق  المحامـاة  وأتعـاب  القانونيـة  المصاريـف  كافـة  ب-     
والتـي يت�كبدهـا المقـرض خـالل عمليـة تحصيـل القـرض )القـروض( 
خارجيـة  قانونيـة  محامي/مؤسسـة  خـالل  مـن  المقـرض  مـن 
سـت�كون نهائيـة وملزمـة على المقرض. وهكـذا يتنازل المقرض 
عـن أي حـق فـي المطالبـة بـأي مبلغ ت�كبده اسـتنادًا إلـى البندين 

)أ( و )ب( أعاله في المحكمة.

مصاريف خدمات  .7.8  

يفـرض المقـرض رسـوم معاملـة عـن كل شـيك يعـود غـر مدفـوع إن   .7.8.1   
المقـرض مـن  التـي يفرضهـا  السـائدة  الخدمـة  وجـد وفقـًا لمصاريـف 

وقت آلخر.

يفـرض المقـرض رسـوم خدمـات إن وجـدت لمختلـف الخدمـات المقدمة   .7.8.٢   
إلـى المقـرض بمـا فـي ذلـك المصاريـف القانونيـة فـي حالـة ت�كبدهـا 
وفقـًا لمصاريـف الخدمـة السـائدة التـي يفرضهـا المقـرض مـن وقـت 

آلخر.

فسخ االتفاقية:  .8

علـى المقـرض فـور فسـخ االتفاقيـة أن يسـدد للمقـرض كافـة المبالـغ غـر   .8.1  
المسـددة مـن القـرض بجانـب الفوائـد وفوائـد الت�أخـر وأي مصاريـف ورسـوم 
أخـرى حسـب االتفاقيـة مخصومـًا منهـا مـا تـم تحصيلـه مـن بيـع األصـول فـي 

حالة اسرداد األصول وبيعها.

إلـى  المرهونـة  األصـول  كافـة  إعـادة  االتفاقيـة،  المقـرض عنـد فسـخ  علـى   .8.٢  
المقـرض وكل مـا يتعلـق بهـا مـن دفاتـر تسـجيل ووثائـق الت�أمـن والراخيـص 
ذات العالقـة باألصـول التـي فـي حوزتـه وتنفيـذ كافة الوثائـق المطلوبة من 

قبل المقرض لبيع األصول.



Signature  التوقيع

 8.3 In the event of materialization of any of the events stated in Article 
7 hereof, the Lender shall have the right to notify the customer by 
registered letter of his desire to rescind the agreement within 30 
working days from the date of deposit of the letter with the 
registered post and the agreement shall be deemed as rescinded 
and the customer shall be bound to settle the claims of the Lender

 8.4 Immediately upon materialization of rescission stated in the 
previous article, the Lender shall have the right to claim return of 
the assets at the customer’s cost and sell the same, and ask the 
customer to pay the full balance amounts of the loan together with 
the interests, delay interests, any other expenses and charges, 
attorney’s fees or any other official or non-official fees as per the 
agreement after deduction of the sale value of the assets

 8.5 In the event the assets have been reacquired and not sold, the 
Borrower shall be responsible for arrangement of the sale thereof 
under the following conditions:

  A. Arranging sale of the assets within 10 days from the 
reacquisition date thereof through the Lender;

  B. Approval of the sale conditions and price by the Lender;

  C. Deposit of the sale proceeds with the Lender;

  D. The Borrower shall complete the procedures and pay the 
balance amount to the Lender in accordance with the 
procedures specified by the lender.

  E. The sale shall be invalid and unenforceable if the conditions 
from A to D above are not adhered to.

  F. In the event of the Borrower’s failure to arrange sale of the 
assets within 10 days from the reacquisition date thereof by 
the Lender, the latter shall have the right to take alternative 
action as he deems fit, and in such case the Lender shall not be 
responsible for any delay by the Borrower in payment of the 
loan amount

 8.6 In case of reacquisition and non-sale of the assets in spite of Clause 
8.2 above, the Borrower shall repay to the Lender the full balance 
amounts of the loan together with the interests, delay interests and 
any other expenses and charges as per the agreement.

9. Joint Default/Set-off:

 9.1. The Borrower hereby authorizes the Lender to withhold any credit 
balances, assets or revenues of any assets at the possession of the 
Lender who shall have the right to apply the same as securities for 
any other liabilities payable by the Borrower under the other loan/
credit facilities agreements concluded between the Lender and 
Borrower. For this purpose, the Lender in his sole discretion may 
withhold the moneys and any assets as credit securities for these 
accounts as securities for the accounts that the Borrower failed to 
settle. Further, The Borrower authorizes the Lender to withhold any 
assets mortgaged in favor of the Lender as securities for other 
loan/credit facilities agreements concluded with other parties in 
which the Borrower is a partner, director or authorized signatory.

10. Other Clauses:

 Without prejudice to Articles 1 to 9 above of this agreement

 10.1 The Borrower hereby declares and agrees that the Lender is 
entitled to charge fees for the additional services requested by the 
Borrower from time to time and that the Lender has the right to 
revise fees of the additional services from time to time as resolved 
by the Lender without prior written notice to the Borrower

 10.2 The loan, interest accrued thereon and fees shall be repaid in full in 
monthly installments through postdate cheques drawn on the 
bank account of the Borrower/guarantor be it a person or a 
company as indicated in Schedule 3.

 10.3 The Lender shall be entitled to effect clearance between all 
accounts of the Borrower opened with the Lender in respect of all 
or part of the Borrower’s indebtedness towards the Lender at any 
time and consider that all the Borrower’s accounts in any branch 
constitute a single combined account for the purpose of Article 
346 of the Royal Decree 55/90.

 10.4 The Lender shall have the right to charge to the Borrower’s 
accounts any cheques or payment orders signed by the current 
authorized signatory(s) submitted by the Borrower to the Lender. 
The borrower shall agree to assign his right to receive a notice 
from the lender pursuant to Article 341 of the Royal Decree 
55/90.

 10.5 The Borrower hereby warrants and ensures that his financial 
liability is sound when submitting his application to the Lender and 
that he did not cease repayment of any of his debts for the 
purpose of Article 609 of the Royal Decree 55/90.

فـي حالـة إذا مـا أصبحـت أي مـن األحـداث الـواردة فـي المـادة 7 مـن هـذه   .8.3  
مسـجل  خطـاب  بموجـب  الزبـون  إبـالغ  للمقـرض  يحـق  واقعـًا،  أمـرًا  االتفاقيـة 
برغبتـه بفسـخ االتفاقيـة خـالل 3٠ يـوم عمـل مـن تاريـ�خ إيـداع الخطـاب بالريـد 
مطالبـات  كافـة  بتسـوية  الزبـون  ويلتـزم  الغيـة  االتفاقيـة  وتعتـر  المسـجل 

المقرض.

فـور أن يصبـح فسـخ االتفاقيـة أمـرًا واقعـًا كما هو وارد في المادة السـابقة،   .8.4  
يحـق للمقـرض المطالبـة بإعـادة األصـول على نفقة الزبـون وبيعها ومطالبة 
وفوائـد  الفوائـد  بجانـب  القـرض  مـن  المتبقـي  الرصيـد  كامـل  بدفـع  الزبـون 
الت�أخـر وأيـة نفقـات ومصاريـف أخـري وأتعـاب المحامـاة أو أيـة رسـوم أخـرى 

رسمية أو غر رسمية حسب االتفاقية بعد اقتطاع قيمة بيع األصول.

في حالة تم اسـرداد األصول ولم يتم بيعها، سـيكون المقرض مسـؤواًل عن   .8.5  
ترتيب إجراءات البيع لألصول بموجب الشروط التالية:

ترتيـب بيـع األصـول فـي غضـون 1٠ أيـام من تاري�خ اسـردادها وذلك من     أ. 
خالل المقرض.

موافقة المقرض على شروط وسعر البيع.    ب. 

إيداع عوائد البيع لدى المقرض.    ج. 

عليـه  المتبقـي  المبلـغ  وتسـديد  اإلجـراءات  ت�كملـة  العميـل  علـى     د. 
للمقرض وفقًا لإلجراءات التي يحددها المقرض.

يعتـر البيـع باطـاًل وغـر قابـل للتنفيذ إذا لم يتم االلتزام بالشـروط من     ه. 
أ إلى د المشار إليها أعاله.

فـي حالـة اسـرداد األصـول وعـدم بيعهـا بصـرف النظـر عـن البنـد 8.٢ أعـاله،   .8.6  
علـى المقـرض أن يسـدد المقـرض كامـل المبالـغ المتبقيـة مـن القـرض بجانـب 

الفوائد وفوائد الت�أخر وأية نفقات ومصاريف أخرى حسب االتفاقية.

الفشل المشرتك / المقاصة بني الحسابات:  .9

أو  أصـول  أو  ائ�تمانيـه  أرصـدة  أي  بحجـز  بموجبـه  المقـرض  المقـرض  يفـوض   .9.1  
عائـدات ماليـة أليـة أصـول مـا زالـت فـي حـوزة المقـرض الـذي يملـك الحق في 
اسـتخدامها كضمانـات ألي التزامـات أخـرى علـى المقـرض بموجـب اتفاقيـات 
قروض/تسـهيالت ائ�تمانيـة أخـرى تـم إبرامها بن المقـرض والمقرض. ولهذا 
الغـرض، يجـوز للمقـرض وفـق تقديـره الخـاص بحجـز األمـوال وأي أصـول ت�كـون 
ائ�تمانيـة لهـذه الحسـابات كضمانـات للحسـابات التـي فشـل  بمثابـة ضمانـات 

المقرض في سدادها. 

عـالوة علـى ذلـك، يفـوض المقـرض بحجـز أيـة أصـول مرهونـة لصالـح المقرض    
أخـرى  أطـراف  مـع  أبرمـت  ائ�تمانيـة  قروض/تسـهيالت  التفاقيـات  كضمانـات 

يكون المقرض شريكًا فيها أو عضو مجلس إدارة أو مفوض بالتوقيع.

بنود أخرى:  .10

دون اإلخالل بما جاء في المواد من 1 إلى 9 أعاله من هذه االتفاقية  

يقــر المقــرض بموجبــه وي�وافــق علــى أنــه يحــق للمقــرض فــرض رســوم   .1٠.1  
علــى الخدمــات اإلضافيــة التــي يطلبهــا المقــرض مــن وقــت آلخــر كمــا يحــق 
يقــرره  مــن وقــت آلخــر كمــا  اإلضافيــة  الخدمــات  تعديــل رســوم  للمقــرض 

المقرض بدون إشعار خطي مسبق للمقرض.

بأقســاط  والرســوم  المســتحقة  الفوائــد  مــع  القــرض  كامــل  ســداد  يتــم   .1٠.٢  
شــهرية مــن خــالل شــيكات آجلــة الدفــع مســحوبة علــى الحســاب البنكــي 
فــي  موضــح  هــو  كمــا  شــركة  أو  شــخص  أكان  ســواء  للضامــن   / للعميــل 

الجدول 3.

يكــون للمقــرض الحــق فــي إجــراء مقاصــة علــى كافــة حســابات المقــرض   .1٠.3  
المفتوحــة لــدى المقــرض فيمــا يتعلــق بكافــة أو بعــض مديونيــة المقــرض 
للمقــرض فــي أي وقــت واعتبــار كافــة حســابات المقــرض فــي أي فــرع مــن 
الســلطاني  المرســوم  مــن   346 المــادة  ألغــراض  واحــدًا  حســابًا  الفــروع 

.199٠/55

للمقــرض الحــق بــأن يقيــد علــى حســابات المقــرض أي شــيكات أو أوامــر   .1٠.4  
وقدمهــا  الحاليــ�ن  بالتوقيــع  )المفوضــون(  المفــوض  عليهــا  وقــع  دفــع 
المقــرض إلــى المقــرض. يوافــق المقــرض بالتخلــي عــن حقــه فــي أن يوجــه 
الســلطاني  المرســوم  مــن   341 المــادة  بموجــب  إخطــارًا  المقــرض  لــه 

.199٠/55

يتعهــد المقــرض ويضمــن بموجبــه بــأن ذمتــه الماليــة ســليمة عنــد تقديــم   .1٠.5  
طلبــه إلــى المقــرض وأنــه لــم يتوقــف عــن ســداد أي مــن ديونــه وفقــًا 

ألغراض المادة 6٠9 من المرسوم السلطاني 55/119٠.
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 10.6 Signature(s) of the Borrower(s) herein below entitles the Lender 
to provide any information about the Borrower to any third party 
pursuant to Article 4.4.7.a of the Omani Banking Law for the year 
1974 and the amendments thereto.

 10.7 The Borrower here by represents and agrees that he shall provide 
to the Lender his audited financial statements within 4 months 
from expiry of the financial year in the event that the Borrower’s 
indebtedness due to the Lender exceeds RO.250,000/- or the 
credit facilities granted to him by more than one financial 
institution in Oman exceed RO.500,000/-. The Lender is entitled 
to cancel the credit facilities granted to the Borrower in case of his 
failure to comply with the above obligation, and the said facilities 
shall be reinstated only after performance of the said obligation by 
the Borrower. Further, the Borrower hereby admits and agrees 
that the deadline for submission of the audited financial 
statements shall be subject to change at any time by the Lender as 
per the directives issued by the Central Bank of Oman in this 
respect.

 10.8 Should the court or any other governmental authority take action 
against the Borrower, or the Borrower sell or dispose of all his 
assets or substantial part thereof, or in case of any material change 
in the management or the shares held by the Borrower, which the 
Lender considers that it may adversely affect the ability of the 
Borrower to perform all his obligations under this agreement, the 
Lender shall have the right to demand any additional securities 
from the Borrower or terminate the agreement in accordance 
with the conditions thereof.

 10.9 The Borrower’s responsibility to pay the installments and all other 
amounts hereunder shall not be affected at all by loss, theft, total 
damage or breakdown of the assets whether such damage or 
breakdown is latent or apparent.

 10.10 No dealer or supplier or any person in the employment of such 
dealer or supplier through whom this agreement was negotiated 
or by whom this agreement was negotiated or by whom the asset 
was /were supplied shall be deemed to be the agent for acting on 
behalf of the Lender for any purpose and the Lender shall not be 
responsible for any conditions, warranties or undertakings given 
by such dealers, suppliers or employees.

 10.11 The lender is entitled to assign the benefit of this agreement or 
any of the rights contained herein including his right to enter any 
buildings to inspect or reacquire the assets. Further, any 
assignment of the Lender’s benefit in the agreement shall be 
deemed to include assignment of his right to enter the buildings to 
inspect or reacquire the assets.

 10.12 When issuing postdate cheques to the Lender, for settlement of 
the due installments the Borrower shall confirm, that he maintains 
sufficient funds in his account to cover value of the said cheques 
upon submission and that he is aware that criminal proceedings 
may be initiated against him in case of bounce of the cheques or 
his failure to maintain sufficient funds in his account to cover value 
of the said cheques upon the submission thereof.

 10.13 Any delay or omission on the Lender’s part in exercising or 
enforcing any right or remedy of any breach or default shall not be 
construed as a waiver thereof and shall not relieve the Borrower 
of his obligations towards the Lender in accordance with the 
agreement

 10.14 If the Borrower is registered under two or more names in the 
attached Schedule, they shall be jointly and severally liable 
hereunder.

 10.15 This agreement shall be subject to and interpreted in accordance 
with the laws of the Sultanate of Oman, and both the parties 
hereto shall submit to the jurisdiction of the competent courts, 
and the Lender shall reserve the right to proceed against the 
Borrower before any other court whether inside or outside Oman.

 10.16 The Borrower acknowledges and confirms that he has fully read 
and understood the conditions and terms stated in this agreement 
before the signature thereof.

11. Transfer of Rights: 

 The borrower understands that as required by laws of Oman he should 
submit national identity card, Passport, Resident card, CR No. valid 
information to continue the business relationship between the lender and 
the borrower. The borrower understands that his obligation to submit 
valid identification details to the lender is borrower’s responsibility 
without the lender insisting for such submission. Further any penalties 
charged by the regulators due to the failure or non-submission of identity 
details would be recoverable from the borrower

الحــق فــي  إن توقيــع المقــرض علــى هــذه االتفاقيــة يعطــي المقــرض   .1٠.6  
تقديــم أي معلومــات عــن المقــرض ألي طــرف ثالــث وفقــًا للمــادة 7/4/4 )أ( 

من القانون المصرفي العماني لعام 1974 وتعديالته.

يقــر المقــرض وي�وافــق علــى أن يقــدم للمقــرض القوائم الماليــة المدققة   .1٠.7  
الخاصــة بــه فــي غضــون 4 أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة وذلــك فــي حالــة 
حالــة  فــي  أو  ر.ع   ٢5٠,٠٠٠ مبلــغ  المســتحقة  المقــرض  مديونيــة  تجــاوز 
التســهيالت المابيــة الممنوحــة لــه مــن قبــل أكــر مــن مؤسســة ماليــة فــي 
عمــان تفــوق مبلــغ 5٠٠,٠٠٠ ر.ع. ويحتفــظ المقــرض بالحــق بإلغــاء التســهيالت 
االئ�تمانيــة الممنوحــة إلــى المقــرض فــي حالــة فشــله في التقيــد بااللتزام 
الــوارد أعــاله وال يتــم إعــادة هــذه التســهيالت إال بعــد أن يقــوم المقــرض 
المقــرض  يقــر  ذلــك،  علــى  عــالوة  أعــاله.  إليــه  المشــار  االلتــزام  بتنفيــذ 
ــ�خ لتقديــم القوائــم الماليــة المدققــة  وي�وافــق بموجبــه علــى أن آخــر تاري
يكــون خاضعــًا للتعديــل فــي أي وقــت وفقــًا للتوجيهــات التــي تصــدر مــن 

قبل البنك المركزي العماني في هذا الشأن.

فــي حالــة قيــام المحكمــة أو أي جهــة حكوميــة أخــرى بإتخــاذ أي إجــراءات   .1٠.8  
بحــق المقــرض، أو فــي حالــة قيــام المقــرض ببيــع أو التصــرف فــي كل أو 
جــزء جوهــري مــن أصولــه أو فــي حالــة حــدوث أي تغيــ�ر جوهــري فــي 
اإلدارة أو األســهم المملوكــة للمقــرض ممــا يعتــر مــن وجهــة المقــرض 
علــى أنــه مــن المحتمــل أن يؤثــر ســلبًا علــى قــدرة المقــرض فــي تنفيــذ 
كافــة التزاماتــه بموجــي هــذه االتفاقيــة، يحــق للمقــرض أن يطالــب بضمانات 

إضافية من المقرض أو فسخ االتفاقية وفقًا للشروط الواردة فيها.

المقــرض بدفــع األقســاط والمبالــغ األخــرى بموجــب  ت�ت�أثــر مســؤولية  ال   .1٠.9  
هــذه االتفاقيــة مطلقــًا بالخســارة أو الســرقة أو التلــف التــام أو العطــب 

الذي ت�تعرض له األصول سواء كان ذلك العطب أو التلف خفيًا أو واضحًا.

ال يعتــر البائــع أو المــورد أو أي شــخص يعمــل لــدى ذلــك البائــع أو المــورد   .1٠.1٠  
الــذي أبرمــت مــن خاللــه هــذه االتفاقيــة أو الــذي قــام بتوريــد األصــل وكيــاًل 
يعمــل نيابــة عــن المقــرض ألي عــرض كان كمــا أن المقــرض غــر مســؤول عــن 

أي شروط أو ضمانات أو تعهدات قدمها أي مورد أو موظف أو بائع.

يحــق للمقــرض التنــازل عــن المنفعــة مــن هــذه االتفاقيــة أو أي مــن حقوقــه   .1٠.11  
المضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك حقــه الدخــول إلــى أي مبانــي لفحــص األصول 
أو إعــادة حيازتهــا. عــالوة علــى ذلــك، أي تنــازل عــن منفعــة المقــرض فــي 
االتفاقيــة يعتــر شــاماًل التنــازل عــن حقوقــه فــي الدخــول إلــى المبانــي 

لفحص األصول أو إعادة حيازتها.

عنـد إصـدار المقـرض لشـيكات آجلـة الدفـع إلـى المقـرض لتسـوية األقسـاط   .1٠.1٢  
المسـتحقة، يؤكـد المقـرض باحتفاظـه بمبالـغ كافيـة فـي حسـابه لتغطيـة 
تلـك الشـيكات عنـد تقديمهـا كمـا يؤكـد المقـرض بأنـه يـدرك تمامـًا بإمكانيـة 
اتخاذ إجراء قضائي بحقه في حالة رجوع تلك الشـيكات أو فشـله باالحتفاظ 

بمبالغ كافية لتغطية قيمة تلك الشيكات عند تقديمها.

أي ت�أخـر أو فشـل مـن جانـب المقـرض فـي ممارسـة أي حـق أو معالجـة أي   .1٠.13  
إخـالل أو فشـل ال يعتـر تنـازال عـن ذلـك الحـق وال يخلـي مسـؤولية المقـرض 

من التزاماته تجاه المقرض بموجب االتفاقية.

فـي  األسـماء  مـن  أكـر  أو  شـخصن  اسـم  تحـت  مسـجاًل  المقـرض  كان  إذا   .1٠.14  
الجـدول المرفـق، فـإن مسـؤوليتهم بموجـب هـذه االتفاقيـة سـوف ت�كـون 

بالتضامن وبشكل منفرد.

تخضـع هـذه االتفاقيـة وتفسـر وفقـًا لقوانـن سـلطنة عمـان ويخضـع طرفـا   .1٠.15  
بالحـق  المقـرض  ويحتفـظ  المختصـة  المحاكـم  الختصـاص  االتفاقيـة  هـذه 

بإقامة دعوى ضد المقرض أمام أي محكمة أخرى داخل أو خارج عمان.

يقـر المقـرض وي�ؤكـد بأنـه قـد قـرأ وفهـم االتفاقيـة واسـتوعبت الشـروط   .1٠.16  
والبنود المتضمنة فيها بصورة تامة قبل التوقيع عليها.

تحوي�ل الحقوق:  .11

يحـق للشـركة أن تحـول الفائـدة المتحققـة مـن هـذه االتفاقيـة لطـرف ثالـث بـدون   
التحويـ�ل أي حقـوق مكتسـبة  أن يشـمل هـذا  المقـرض شـريطة  أو موافقـة  إبـالغ 
للشـركة بمـا فـي ذلـك السـماح للزبـون بالدخـول إلـى أي مبنـى لمعاينـة المركبـة/ 

األصول أو إعادة حيازتها.



Signature  التوقيع

12. Updation of Identity, MOCI, Registration details:

 The borrower understands that as required by law of Oman he should 
submit national identity card, Passport, Resident card, CR No, valid 
information to continue the business relationship between the lender and 
the borrower. The borrower understands that his obligation to submit 
valid identification details to the lender is borrower’s responsibility 
without the lender insisting for such submission. Further any penalties 
charged by the regulators due to the failure or non-submission of identity 
details would be recoverable from the borrower.

13. Borrower’s Address: 

 13.1 The following address shall be the chosen address of the Borrower.

 13.2 Any demand or notice sent by Lender hereto, shall be deemed to 
have been received when dispatched by registered mail 
accompanied by record of dispatch or by fax or telex to the other 
party to his address mentioned in the agreement or to other fax 
number or telex as advised by the addressee pursuant to this 
clause, and the Borrower undertakes to advise the Lender of any 
change in his residential or postal address, immediately.

 13.3 The Borrower agrees and acknowledges that in case of changing 
his address without notifying the Lender of such change, the 
Lender shall be entitled to initiate legal proceedings through 
publication without the need to resort to other means of 
notification.

تحديت بيانات البطاقة الشخصية وشهادات وزارة التجارة والصناعة والسجل التجاري:   .12

اسـتنادًا إلـى أي متطلبـات القوانـن العمانيـة، يـدرك المقـرض بـأن عليـه أن يقـدم   
وبطاقـة  السـفر  وجـواز  المدنيـة  األحـوال  كبطاقـة  المفعـول  سـارية  مسـتندات 
المقيـم والسـجل التجـاري للمضـي قدما بالعالقة التجارية بـن المقرض والمقرض. 
ت�كـون  بحيـث  البيانـات  تقديـم  عـن  ومسـؤول  ملـزوم  بأنـه  كذلـك  المقـرض  ويـدرك 
سـارية المفعـول بـدون إلحـاح مـن طـرف المقرض. وعالوة على ذلـك، عليه تحمل أية 
غرامـات تفـرض مـن قبـل الجهـات التنظيميـة بسـبب إخفاقه أو عدم تقديمـه للبيانات 

الشخصية تلك.

عنوان المقرتض:   .13

يعتر العنوان التالي هو العنوان المختار من قبل المقرض.  .13.1  

أي اشـعار أو طلـب يرسـل مـن قبـل المقـرض بموجـب هـذه االتفاقيـة يعتـر   .13.٢  
وقد تم اسـتالمه عند إرسـاله بالريد بسـجل اإلرسـال أو بالفاكس أو التلكس 
إلـى الطـرف اآلخـر علـى عنوانـه المشـار إليـه فـي االتفاقيـة أو علـى رقـم 
الفاكـس أو تلكـس آخـر حسـبما يوجـه بـه الطـرف المرسـل إليـه اسـتنادًا إلـى 
عنوانـه  فـي  تغيـ�ر  أي  عـن  المقـرض  بإبـالغ  المقـرض  ويتعهـد  البنـد  هـذا 

السكني أو الريد فورًا.

يوافـق المقـرض ويقـر أنـه فـي حالـة تغيـ�ر عنوانـه بـدون إشـعار المقـرض   .13.3  
بذلـك التغيـ�ر يحـق للمقـرض اتخـاذ إجـراءات قانونيـة بحقـه مـن خـالل النشـر 

دون الحاجة للجوء إلى أي وسيلة أخرى لإلعالن.

عنوان المقرض:  .13.4  
 13.4 Borrower’s Address:

الوالية
Wilayat

المنطقة
Area

رقم المنزل/البناية
House/Bldg. No.

سكة رقم
Way No.

العنوان الربيدي
Postal Address

صندوق بريد رقم
P.O. Box No.

رمز بريدي رقم
Postal Code No.

هاتف المكتب
Telephone (Off)

هاتف المنزل
Telephone (Res)

الهاتف النقال
Mobile No.

الربيد اإللكرتوني
Email

In witness whereof, the parties have on the date first written above placed 
their signatures on this agreement.

وإشهادا لما تقدم, وقع األطراف على هذه االتفاقية في التاري�خ المكتوب أعاله.

Signature of the Second 
Party (Borrower):

توقيع الطرف الثاني 
)المقرتض(

Name: االسم

ID card/Passport/
Resident Card/C.R. No.

رقم البطاقة الشخصية/جواز 
السفر/بطاقة مقيم / السجل 

التجاري

Signature of the First 
Party (Lender):

توقيع الطرف األول )المقرض(

SIGNED for and on 
behalf for Lender

وقعت باألصالة ونيابة عن 
المقرض

United Finance Company SAOG 
CR No 1/58096/5

الشركة المت�تدة للتموي�ل ش م ع ع
سجل تجاري رقم 5 / 58096 / 1

Signatures of the witnesses توقيع الشهود:

Name: االسم

ID Card No.: بطاقة شخصية رقم

Signature التوقيع

Name: االسم

ID Card No.: بطاقة شخصية رقم

Signature التوقيع



Signature  التوقيع

We, members of the Board of Directors/authorized partners as per the articles 
of association of the company/partnership for deciding such issues, have 
resolved that the company may borrow RO__________________________ 
(Omani Rial_______________________________________________________) 
from United Finance Company SAG (Lender) against security of the assets 
stated in Schedules 1 and 4.

We hereby authorize Mr. _____________________________ to represent the 
company and sign on its behalf the loan agreement and all documents required 
by the Lender for finalization of all procedures and the documents required for 
the loan granted to us, including affixing the seal of the Company, on all such 
documents.

Mr. _____________________________ shall have all the necessary powers to 
execute all and any disposal related thereto including signature of the agreement 
loan between the Borrower and company for completion of all and any formalities 
related to the registration of mortgage in favour of United Finance Company 
SAG with all other ministries, government and regulatory departments, banks 
and financial institutions and performance of any disposal attached or 
complementary to the above.

Schedule 1
Assets

Schedule 2
Board of Directors/Partners’ Resolution

الجدول رقم 1
األصول

الجدول رقم 2
قرار مجلس اإلدارة/ الشركاء

السعر األصلي
Original Price

سنة الصنع
Year of Model

طراز المركبة أو المعدة
Vehicle or Equipment Make

ر.م
Sl. No.

االسم
Name

التوقيع
Signature

الصفة
Capacity

Signature to Schedule 1 التوقيع على الجدول 1

(If the above space is insufficient or if the asset is not registrable please attach a separate 
sheet)

النظــام  إلــى  اســتنادا  المفوضــون  الشــركاء  االدارة/  مجلــس  أعضــاء  نحــن  نجيــز 

ــ�ر هــذه المســائل قيــام الشــركة باقــراض مبلــغ  األساســي للشــركة /الشــراكة حــول تقري

 ____________________________________________( ر.ع   ______________

ريــال عمانــي( مــن الشــركة المتحــدة للتمويــ�ل ش م ع ع )المقــرض( مقابــل ضمانــة األصــول 

الــواردة فــي الجــداول 1 و4.

الشــركة  لتمثيــل  الفاضــل/__________________________  بموجبــه  نفــوض  بهــذا 

والتوقيــع نيابــة عنهــا علــى اتفاقيــة القــرض وكافــة المســتندات التــي يطلبهــا المقــرض 

لبلــورة كافــة اإلجــراءات والمســتندات المطلوبــة للقــرض الممنــوح لنــا بمــا فــي ذلــك ختــم 

كافــة تلــك المســتندات بختــم الشــركة.

ويكــون للفــاضــــل/____________________________ كــــــافة الصــــــالحيات الضروريــة 

لتنفيــذ كافــة وأي تصــرف يتعلــق بذلــك بمــا فــي ذلــك التوقيــع علــى اتفاقيــة القــرض 

بــن المقــرض والشــركة الســت�كمال كافــة وأي االجــراءات المتعلقــة بتســجيل رهــن لصالــح 

الشــركة المتحــدة للتمويــ�ل لــدى جميــع الــوزارات األخــرى, الدوائــر الحكوميــة والتنظيميــة 

أو مكمــل ألي ممــا ورد  الماليــة وإلنجــاز أي تصــرف مصاحــب  والبنــوك والمؤسســات 

أعــاله.

)أذا لــم ت�كــن المســاحة أعــاله غــر كافيــة أو أن االصــل غــر قابــل للتســجيل, يرجــى إرفــاق جــدول آخــر 
مســتقل(



Signature  التوقيع

Schedule 3
Installment Table

الجدول رقم 3
جدول األقساط

اسم البنك
Branch Name

الفرع
Branch

رقم الحساب
Account No.

اسم الحساب
Account Name

Signature to Schedule 3 التوقيع على الجدول 3

ر.م
Sl. No.

رقم الشيك
Cheque No.

التاري�خ
Date

المبلغ
Amount

ر.م
Sl. No.

رقم الشيك
Cheque No.

التاري�خ
Date

المبلغ
Amount

1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57

10 58
11 59
12 60
13 61
14 62
15 63
16 64
17 65
18 66
19 67
20 68
21 69
22 70
23 71
24 72
25 73
26 74
27 75
28 76
29 77
30 78
31 79
32 80
33 81
34 82
35 83
36 84
37 85
38 86
39 87

40 88

41 89

42 90

43 91

44 92

45 93

46 94

47 95

48 96



Signature  التوقيع

Date:

In consideration of the loan granted by United Finance Company SAOG  

(referred to hereunder as the “Lender”) to Mr./Messrs. ____________________

______________________________________________________ in the sum of 

RO. __________________ (Omani Rial _____________________________ 

________________________) in accordance with the clauses and conditions 

stipulated in the loan agreement dated ___________________, I/We 

unconditionally undertake to pay RO. ___________________ (Omani Rial _____

__________________________________________) together with the actual 

interests @ _____________ %p.a. to the Lender upon written demand with the 

interest until the date of full and final payment of RO. ________________ (Omani 

Rial _____________________________________________________________) 

without any demand or notice.

Payment under this promissory note shall be inclusive in Omani Rial without any 
offset, claim, counterclaim, deduction as a result of any taxes/levies, import duty, 
charges, deductions, limitations or conditions whatsoever. I/We waive any 
diligence, proposal, contestation/demand and notice for rejection of payment in 
respect of this promissory note.

This promissory note shall be governed by the laws of the Sultanate of Oman.

Signed in Muscat

Schedule 4
Commercial Mortgage

Schedule 5
Promissory Note

الجدول رقم 4
الرهن التجاري

الجدول رقم 5
السند األذني )الكمبيالة(

مالحظات
Remarks

القيمة
Value

اسم المالك
Name of the Owner

المساحة
Area

رقم القطعة
Plot No.

الموقع
Location

Signature to Schedule 4 التوقيع على الجدول 4

For and on behalf of  باألصالة ونيابة عن

1 1

(If the above space is insufficient or if the asset is not registrable please attach a separate 
sheet)

التاري�خ:

مقابــل القــرض الممنــوح مــن قبــل الشــركة المتحــدة للتمويــ�ل ش م ع ع )يشــار إليهــا هنــا 

 ______________________________________ الفاضل/األفاضــل  بالمقرض(إلــى 

بمبلــغ _______________ ر.ع )________________________________________

فــي  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  و  للبنــود  اســتنادا  عمانــي(  ريــال   ____________

اتفاقيــة القــرض تاريــ�خ _____________________, أتعهــد أنــا / نحــن و بــدون شــروط 

بدفــع مبلــغ _______________ ر.ع )____________________________________

 %  _____ بواقــع  الفعليــة  الفوائــد  مــع  عمانــي(  ريــال   ______________________

ســنويا إلــى المقــرض عنــد التقــدم بطلــب خطــي مــع الفوائــد حتــى تاريــ�خ الســداد الكامــل و 

النهائــي لمبلــغ ________________ ر.ع )________________________________

____________ ريال عماني( دون أي طلب أو إشعار.

أو  مقاصــة  دون  العمانــي  وبالريــال  شــامال  األذنــي  الســند  هــذا  بموجــب  الدفــع  يتــم 
الضرائب/الجبايــات  مــن  نــوع  أي  بســبب  اســتقطاعات  أو  مضــادة  دعــوى  أو  مطالبــة 
ورســوم الــوارد والرســوم والخصومــات والقيــود أو الشــروط مــن أي نــوع. إننــي /أننــا 
نتخلــى عــن االجتهــاد , العــرض , االحتجــاج/ الطلــب واإلشــعار نحــو رفــض الدفــع فيمــا يتعلــق 

بهذا السند األذني.

يحكم هذا السند األذني بموجب قوانن سلطنة عمان.

وقع في مسقط

)أذا لــم ت�كــن المســاحة أعــاله غــر كافيــة أو أن االصــل غــر قابــل للتســجيل, يرجــى إرفــاق جــدول آخــر 
مســتقل(



Signature  التوقيع

M/S. United Finance Company SAOG
P.O. Box 3652 Ruwi 
Postal Code 112

Dear Sirs,

Ref: Personal Guarantee/Corporate Guarantee/Partner’s Guarantee 

In consideration of your granting a loan in the sum of RO. ____________ (Omani 
Rial ____________________________________________) the “loan” to Mr./Ms/
Messrs ____________________________________________ the “Borrower” in 
accordance with the clauses and conditions stipulated in the loan agreement 
dated ___________“loan agreement” to meet business financial requirements 
against mortgage of the assets, I/We ___________________________________
_________ (name of guarantor) certainly and unconditionally undertake to make 
immediate repayment upon your written demand of full amount due to you at 
any time together with the due interest, expenses, attorney’s fees, judicial 
expenses pursuant to the loan agreement. Further, we agree to the following:

1. My/our responsibility under this guarantee shall be as the same responsibility 
of the Borrower and you shall have the option to consider me/us as primarily 
responsible for the obligations of the Borrower.

2. This guarantee shall remain binding on me/us and shall not be considered as 
performed, discharged, expired or affected by any temporary or partial 
payment by the Borrower, any deed or omission whether legal or otherwise 
on the Borrower’s part, his bankruptcy, death or incapacity or my bankruptcy, 
death or incapacity. Further, you shall not be required to obtain any additional 
consent from me/us or serving me/us with a notice in connection with this 
matter.

3. You shall reserve the right to execute this guarantee against me/us 
irrespective of any renewal, extension, reduction or revision whatsoever of 
the payments due to you from the Borrower, Borrower’s obligations or 
responsibility towards you or in respect of the relation between you and the 
Borrower. Further, you shall not be required to obtain any additional consent 
from me/us or serving me/us with a notice in connection with this matter.

4. I/we expressly agree to your granting the Borrower period(s) of time in your 
discretion for repayment of any amounts or discharge from any obligations. 
Further, I/we expressly agree to another grace period, indulgence, 
settlement or arrangement that you grant to the Borrower as you deem fit.

 I/we agree and undertake that I/we shall not be relieved of my/our 
obligations hereunder as a result of your granting such grace period/ 
indulgence/settlement/or arrangements and that you shall not be required 
to obtain any additional consent from me/us or serving me/us with a notice 
in connection with such grace period, indulgence, settlement or 
arrangements.

5. Any payments you claim from me/us under this guarantee shall be made 
without any limitations, offset, conditions or deductions and shall be made 
directly to you for settlement of the outstanding dues payable to you by the 
Borrower in respect of the claim.

6. I/We shall accept any adjustment accounts between you and the Borrower 
and also your statement in respect of the amount due to you as conclusive 
proof for our liability under this guarantee.

7. In the event the Borrower is a company or legal entity of any type, any 
change of the formation thereof shall not affect our liability hereunder.

8. Any Notice, demand, request or otherwise shall be sent to us by registered 
mail to be addressed as mentioned, and if posted it shall be deemed to have 
been received when it reaches us on time.

9. This guarantee and my/our obligations shall continue until repayment of the 
last payments payable by the Borrower and until I receive a confirmation 
thereof in writing.

Yours faithfully,

Schedule 6
Personal/Corporate/Partners’ Guarantee Form

الجدول رقم 6
استمارة ضمان/ شخصي/ شركة/ شركاء

Guarantor الضامن

Guarantor’s signature توقيع الضامن

Name of Guarantor اسم الضامن

Date التاري�خ

Company Seal
(In case of Company)

ختم الشركة
)في حالة شركة(

Note: Use separate sheet for each partner of the firm/company يرجى استخدام كشف منفصل لكل شريك في المؤسسة/ الشركة

األفاضل / الشركة المتحدة للتموي�ل ش م ع ع
ص ب 365٢ روي

رمز بريدي 11٢

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ضمان شخصي/ ضمان شركة/ ضمان شركاء

فيمـــــا يتعلــــق بمنحكــــــــم قرضـــــــــا بمــبلغ __________________ ر.ع )____________

____________________________ ريــال عمانــي( “القــرض” غلــى الفاضــل/ الفاضلــة/ 

إلــى  اســتنادا  “المقــرض”   ____________________________________ األفاضــل/ 

البنــود والشــروط المنصــوص عليهــا اتفاقيــة القــرض تاريــ�خ _____________“اتفاقيــة 

أننــا   / فإننــي  األصــول،  رهــن  مقابــل  التجاريــة  الماليــة  باالحتياجــات  لإليفــاء  القــرض” 

______________________________ )اســم الضامــن( نضمــن لكــم بصــورة قطعيــة 

وبــدون شــروط إعــادة الســداد الفــوري عنــد مطالبت�كــم الخطيــة بكامــل المبلــغ المســتحق 

لكــم فــي أي وقــت مــع الفائــدة المســتحقة والمصروفــات القانونيــة طبقــا التفاقيــة 

القرض، كما نوافق على ما يلي:

ت�كــون مســؤوليتي/ مســؤوليتنا وفــق هــذا الضمــان كمســؤولية المقــرض ويكــون   .1
لكــم الخيــار فــي اعتبــاري/ اعتبارنــا مســؤوال/ مســؤولن مســؤولية فــي المقــام 

األول عن التزامات المقرض.

تبقــى هــذه الضمانــة ملزمــة لــي/ لنــا ولــن تعتــر قــد أديــت، انقضــت، انتهــت، او ت�أثــرت   .٢
بــأي ســداد مؤقــت أو جزئــي مــن قبــل المقــرض، أي تصــرف أو اهمــال مــن قبلــه 
ــه، أو عــدم  ــب المقــرض، أو افالســه، وفات ــا أو غــر ذلــك مــن جان ســواء أكان قانوني
أهليتــه. عــالوة علــى ذلــك، لــن يطلــب منكــم الحصــول علــى موافقــة اضافيــة مــن 

جانبي، جانبنا، أو إنذاري/إنذارنا فيما يتعلق بهذا األمر.

تحتفظــون بالحــق بإنفــاذ هــذه الضمانــة ضدي/ضدنــا بصــرف النظــر عــن أي تجديــد،   .3
تمديــد، تخفيــض أو تعديــل مــن أي نــوع مــن الدفعــات المســتحقة لكــم مــن المقــرض، 
التزامــات المقــرض أو مســؤولية المقــرض تجاهكــم أو فيمــا يختــص بالعالقــة بينكــم 
وبــن المقــرض. عــالوة علــى ذلــك، لــن يطلــب منكــم الحصــول علــى موافقــة إضافيــة 

من جانبي/ جانبنا أو إنذاري/ إنذارنا فيما يتعلق بهذا األمر.

حســب  زمنيــة  فــرات  أو  فــرة  المقــرض  منحكــم  علــى  صراحــة  نوافــق  أوافــق/   .4
تقديركــم لســداد أي مبالــغ أو اإلبــراء مــن أيــة التزامــات. عــالوة علــى ذلــك، أوافــق 
صراحــة علــى فــرة ســماح أخــرى، مهلــة أخــرى تســوية أو ترتيــب ترونــه مناســبا 

لمنحه للمقرض.

بهــذا  الــواردة  التزاماتنــا  التزاماتــي/  مــن  نعفــى  لــن  بأنني/أننــا  نتعهــد  أتعهــد/   
الضمــان بســبب منحكــم مثــل هــذه المهلــة/ الســماح/ التســوية أو الرتيبــات وأنــه لــن 
ــا منكــم الحصــول علــى أي موافقــة أخــرى منــي / منــا/ أو اشــعاري/  يكــون مطلوب

اشعارنا فيما يتعلق بمثل هذه المهلة، السماح، التسوية أو الرتيبات. 

أي دفعــات تطلبونهــا منــي/ منــا بموجــب هــذا الضمــان ت�تــم دون قيــود أو مقاصــة   .5
المت�أخــرات  لســداد  لكــم  مباشــرة  وتدفــع  اســتقطاعات  أي  ودون  شــروط  أو 

المستحقة لكم من قبل المقرض فيما يتعلق بهذه المطالبة.

أقبــل/ نقبــل اي حســابات تســوية بينكــم وبــن المقــرض وأيضــا بيانكــم بشــأن المبلــغ   .6
المستحق لكم كدليل حاسم على مدى مسئوليتنا وفق هذا الضمان.

فــي حالــة كــون العميــل عبــارة عــن شــركة أو كيــان قانونــي مــن أي نــوع، فــإن أي   .7
تغي�ر في ت�كوينه لن يؤثر على مسؤوليتنا الواردة هنا.

يرســل إلينــا أي شــعار، طلــب، التمــاس او خالفــه بالريــد المســجل ويعنــون كمــا ذكــر،   .8
وإذا أرسل بالريد سيعتر قد استلم عندما يصل إلينا في حينة.

تســتمر هــذه الضمانــة والتزاماتي/التزاماتنــا بهــا غلــى أن يتــم ســداد آخــر الدفعــات   .9
المســحقة علــى المقــرض وإلــى أن أســتلم مــا يؤكــد ذلــك خطيــا منكــم فــي هــذا 

الشأن.



Signature  التوقيع

Declaration of registration in third party name إعالن التسجيل باسم طرف ثالث

I/we hereby undertake that the asset will be registered in the name of ______

______________________________________ and I/we are legally responsible 

and liable for non-payment of dues by ________________________________

____________ I / we also undertake to surrender the asset in case of default 

in this credit facility.

أنــا/ نحــن بموجــب هــذا نتعهــد بــأن يتــم تســجيل األصــل باســم/ _____________________

_______________________ وأنــا/ نحــن مســؤولون قانونــا ومســؤولون عــن عــدم دفــع 

مســتحقات ____________________________________________ كمــا نتعهــد أيضــا 

بتسليم األصل في حالة التقصر في هذا التسهيل اإلئ�تماني.

التوقيع
Signature

ختم
Seal

التاري�خ
Date

Declaration for PDCs from the partner account / third party’s account إعالن بأن شيكات السداد ست�كون من حساب الشريك / طرف ثالث

I/we hereby declare that we do not have a bank account and the repayment 

cheques for this credit facility will be from the personal/company account of 

Mr. / M/s. __________________________________________________  I / we 

undertake that I/we will be legally responsible and liable for the dues.

أنــا/ نحــن بموجــب هــذا نعلــن أننــا ال نملك حســابا مصرفيا وشــيكات الســداد لهذه التســهيالت 

اإلئ�تمانيــة ســت�كون مــن حســاب شــخصي / شــركة الفاضــل / الفاضلــة ________________

أ/نكــون  ســوف  بأنني/بأننــا  أتعهد/نتعهــد   ________________________________

مسؤول/ین قانونيا ومسؤول/ین عن المستحقات

التوقيع
Signature

ختم
Seal

التاري�خ
Date

Declaration for retaining existing securities as additional security for this 
new credit facility إعالن اإلحتفاظ باألوراق المالية القائمة كضمان اضافي للتسهيالت اإلئ�تمانية الجديدة

I / we hereby declare that we are providing the existing assets mortgaged to 
UFC as additional security and the same can be retained till completion /
closure of this credit facility

أنــا/ نحــن نعلــن بأننــا نقــدم األصــول المرهونــة للشــركة كضمــان إضافــي وكذلــك يمكــن 
اإلحتفاظ بها حتى اإلنتهاء/ اغالق هذا التسهيل اإلئ�تماني.

التوقيع
Signature

ختم
Seal

التاري�خ
Date

Declaration for security PDCs from an individual / company and their legal 
responsibility

إعالن بضمان الشيك آجل الدفع سيكون من الحساب الشخصي / حساب الشركة وست�تحمل 
المسئولية القانونية

I / we hereby declare that the security PDCs are provided from my/our account 
for this credit facility. I / we will be legally liable and responsible in case of 
default.

أنــا/ نحــن بموجــب قيمــة هــذا الشــيك آجــل الدفــع يتــم توفرهــا مــن حســابي / لحســابنا 

لتسهيل اإلئ�تمان وسوف أكون مسؤول وفي حالة التخلف عن السداد.

التوقيع
Signature

ختم
Seal

التاري�خ
Date

Declaration for End Use of Funds إعالن باإلستخدام النهائي لإلئ�تمان

I / we hereby declare that the refinance credit facility will be utilized for the 
purpose of business only.

أنا/ نحن نعلن هنا اعادة تموي�ل اإلئ�تمان سيستخدم ألغراض تجارية فقط.

التوقيع
Signature

ختم
Seal

التاري�خ
Date
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