طلب إصدار ضمان بنكي
Application for Issuing Bank Guarantee
Branch

Date

الفرع

I/We request you to issue a Bank Guarantee as per the details below

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

التاريخ

نطلب منكم إصدار ضمان بنكي وفقاً للتفاصيل أدناه/أطلب

Account Name

اسم الحساب

Account Number

رقم الحساب

Type of Guarantee

?

Tender Bond
Advance Payment

Performance
Labor Visa

Retention

رد حجوزات

Payment

حسن التنفيذ

أخرى (يرجى
)التحديد

Others (please specify)

 مناقصة/ضمان عطاء

تأشيرة عمل

دفعة مقدمة

Amount & Currency (Amount in figures)

)المبلغ والعملة (المبلغ باألرقام

Amount in words

المبلغ باألحرف

Valid up to

يسري حتى تاريخ

Fixed Expiry

Auto Renewal

Open Ended

نهاية مفتوحة

تجديد تلقائي

اسم المستفيد

Beneficiary’s Name

العنوان

Address

نموذج المصرف المعتمد

Bank’s Standard Format

Guarantee issued on behalf
of (3rd party)

بيانات المستفيد

هاتف المستفيد

Beneficiary’s Telephone

Format of Guarantee

تاريخ إنتهاء محدد
الغرض من الضمان

Purpose of Guarantee

Beneficiary Details

الضمان
دفع
نوعضمان

Attached Format Duly Filled and Signed by us,
Subject to Bank’s Approval.

النموذج المرفق المعبأ والموقع من قبلنا حسب األصول
.والخاضع لموافقة المصرف

Name and Address

اإلسم والعنوان

Counter Guarantee Details

يجب إصدار الضمان حسب
الضمان الصادر نيابة عن
)(طرف ثالث
بيانات الضمان المقابل

Guarantee to be
issued through

إصدار الضمان من خالل

Guarantee to be delivered
to (Name & telephone
number) + ID Number

يسلم الضمان إلى
+ (االسم ورقم الهاتف
)رقم بطاقة الهوية

Counter guarantee Expiry date

تاريخ انتهاء الضمان المقابل

Currency

العملة
)(االسم ورقم الهاتف
للتواصل مع الشخص المسؤول

Contact person for clarification
(Name and Telephone)

NOC attached

Yes

No

Preferred language of
guarantee

English

Arabic

Both

The Bank may debit my/our account for all commission and charges including, but
not limited to, an amount charged in respect of any applicable Value Added Tax or any
other similar sales tax (VAT) in connection with the issue of the above guarantee on
the agreed format, “the Guarantee”, which includes any extension, modification and/
or any subsequent amendments thereof, if any.

كالهما

صندوق البريد

Telephone Number

Signature of Applicant (With company stamp/seal) )توقيع مقدم الطلب (مع ختم الشركة

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC
V08/18

نعم

مرفق شهادة عدم ممانعة

العربية

اإلنجليزية

اللغة المفضلة للضمان

حســابنا عــن جميــع العمــوالت والرســوم بمــا فــي/يجــوز للمصــرف الخصــم مــن حسابي
ذلــك علــى ســبيل المثــال دون حصــر أي مبلــغ مســتحق عــن أي ضريبــة قيمــة مضافــة
مطبقــة أو أي ضريبــة مبيعــات مماثلــة أخــرى (الضريبــة) المرتبطــة بإصــدار الضمــان المذكــور
أو أي تعديــات الحقــة/ والــذي يشــمل أي تمديــد و،”أعــاه وفــق النمــوذج المعتمــد “الضمــان
. إن وجــدت،بــه
.نلتزم بموجبه بالشروط المبينة في الخلف/ألتزم

I/We hereby bind myself/ourselves in respect of conditions as detailed overleaf.

P.O.Box No.

ال

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

Email

Signature verification

التحقق من صحة التوقيع

.ع.م.اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش
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فــي مقابــل قيــام مصــرف اإلمــارات اإلســامي ش م ع (المصــرف) بإصــدار هــذا الضمــان
البنكــي (الضمــان)  ،أوافق/نوافــق بموجبــه علــى مايلــي:

In consideration of Emirates Islamic Bank PJSC (the “Bank”) issuing this bank
guarantee (the “Guarantee”), I/We hereby agree:

القيــام دون نقــض وبــا شــرط بتســوية جميــع االلتزامــات والمســئوليات التــي تــم
ضمانهــا بموجــب الضمــان.

1. to irrevocably and unconditionally discharge all obligations and liabilities that
have been guaranteed under the Guarantee.

 .2دفــع جميــع المبالــغ التــي قــام المصــرف بدفعهــا بموجــب هــذا الضمــان مــع
الرســوم التــي يقررهــا المصــرف عنــد أول طلــب بشــأن أي دفعــات قــام المصــرف
بدفعهــا بموجــب الضمــان أو أي تمديــد لــه.

2. to pay all amounts paid by the Bank under the Guarantee along with charges as
determined by the Bank on first demand in respect of any payments made by the
Bank under the Guarantee or any extension thereof.

.1

 .3عنــد الطلــب ،دفــع جميــع العمــوالت التــي تصبــح مســتحقة بشــأن الضمــان أو أي تمديــد
لــه.
 .4عنــد أول طلــب مــن المصــرف بذلــك ،تنفيــذ وتوقيــع والعمــل علــى القيــام بــأي تصــرف
أو فعــل أو أمــر أو شــيء قــد يطلبــه المصــرف أو إيــداع النقــد لــدى المصــرف أو ضمــان
آخــر كتأميــن إضافــي لهــذا الضمــان .
 .5تعويــض المصــرف (وهــو التعبيــر الــذي سيشــمل خلفــاءك والمتنــازل إليهــم) عــن كل
األضــرار وإبــراء ذمــة المصــرف وإبقائــه مؤمنــا بــا ضــرر مــن كل التصرفــات واإلجــراءات
والدعــاوى والمطالبــات التــي قــد يتــم رفعهــا أو تقديمهــا ضــد المصــرف ومــن كل
الخســائر واألضــرار والتكاليــف والنفقــات التــي قــد يتكبدهــا المصــرف أو يتحملهــا
نتيجــة إلصــدار الضمــان .يكــون ضمــان التعويــض هــذا ضمانــا مســتمرا ويبقــى ســاريا
حتــى تصبــح االلتزامــات بشــأن هــذا الضمــان أو أي تجديــد أو تمديــد لــه منتهيــة كمــا
يقــرر المصــرف بمحــض اختيــاره أو تــم ابراؤهــا ويضــاف هــذا الضمــان إلــى أي ضمــان
آخــر أو تدابيــر أخــرى قــد تكــون متاحــة للمصــرف.
 .6التنــازل عــن جميــع حقــوق اإلحــال ضــد أي شــخص آخــر مديــن طالمــا كان هــذا
الضمــان ســاري المفعــول واألثــر.
كما أوافق/نوافق أدناه كذلك وأفوض/نفوض وأقر/نقر بما يلي:
.1

يجــوز للمصــرف أن يدفــع المبلــغ المطلــوب بموجــب الضمــان فــورا عنــد المطالبــة
دون الرجــوع إلي/إلينــا .كبديــل عــن دفــع مبلــغ الضمــان ،يجــوز للمصــرف بمحــض
اختيــاره تمديــد ســريان الضمــان أو دفــع جــزء مــن مبلــغ الضمــان أو فعــل أي شــئ أو
تصــرف آخــر لــأداء بشــكل كامــل أو جزئــي أو أن يقــوم بترتيبــات أخــرى فــي مــا يتعلــق
بالضمــان.

 .2يكــون المصــرف مفوضــا ومخــوال دون نقــض  ،دون تقديــم مطالبــة مســبقة إلــي/
إلينــا ،أن يقــوم بخصــم ومقاصــة أي مبلــغ مســتحق للمصــرف مني/مننــا بشــأن
الضمــان مــن أي حســاب واحــد أو أكثــر مــن حساباتي/حســاباتنا ســواء كان حســابا
مفــردا أو باالشــتراك مــع طــرف آخــر ،لــدى أي فــرع للمصــرف .أقوم/نقــوم كذلــك
بتفويــض المصــرف للقيــام بكشــف الحســاب فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد دائــن
كافــي.
 .3أي دفعــة أقوم/نقــوم بموجبــه بدفعهــا إلــى المصــرف ســوف تتــم دون مقاصــة أو
دعــوى مضــادة وتكــون خاليــة وصافيــة مــن ودون خصــم عــن أو لحســاب أي شــخص
أو ضرائــب أخــرى أو واردات أو رســوم جمركيــة أو أتعــاب أو رســوم أو خصومــات أو
ســحوبات مهمــا كانــت طبيعتهــا ومهمــا كان مــن يقــوم بفرضهــا .إذا كان مطلوبــا
مني/مننــا أن أقوم/نقــوم بمثــل ذلــك الخصــم أو الحجــز  ،ســوف أدفع/ندفــع فــورا
إلــى المصــرف ذلــك المبلــغ اإلضافــي كمــا ســيكون ناتجــا عــن صافــي المبلــغ الــذي
يســتلمه المصــرف ويكــون مســاويا لكامــل المبلــغ الــذي كان سيتســلمه المصــرف
فــي حــال عــدم وجــود خصــم أو حجــز.
 .4تتــم جميــع الدفعــات بموجبــه بمحــض اختيــار المصــرف ســواء بالعملــة التــي تمــت
بهــا الدفعــات أو التــي تــم بهــا تكبــد االلتزامــات بموجــب الضمــان أو بالعملــة الشــائع
اســتخدامها فــي أي مــن أماكــن عملي/عملنــا أو بدرهــم دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
 .5أوافق/نوافــق علــى أن التزامي/التزامنــا لكــم ســوف يظــل قائمــا حتــى انتهــاء شــهر
ميــادي بعــد إعــادة الضمــان لكــم لإللغــاء بواســطة المســتفيد مــن الضمــان أو فــي
حالــة تلــف أو فقــدان الضمــان أو بخــاف ذلــك أصبــح غيــر متاحــا إلعادتــه إليكــم حتــى
انتهــاء شــهر ميــادي بعــد اســتالم إخطــار خطــي مــن المســتفيد مــن الضمــان بأنكــم
بريئيــن مــن كل االلتزامــات التــي بــه .يجــب أن ال تخــل هــذه الفقــرة بــأي مــن التزامــي/
التزاماتنــا التــي تنشــأ أدنــاه قبــل تاريــخ إلغــاء الضمــان أو تاريــخ اســتالم اإلخطــار الخطــي
المذكــور (حســب مقتضــى الحــال).
 .6أخولكم/نخولكــم باســتخدام المبلــغ المدفــوع لكــم بواسطتي/بواســطتنا كإيــداع
هامشــي ســدادا لــكل أو جــزء مــن التزاماتي/التزاماتنــا لكــم بموجــب هــذا الضمــان.
 .7يبقــى ضمــان التعويــض المقابــل ســاريا وفعــاال وقابــا للتنفيــذ بصــرف النظــر عــن
ســريان وقابليــة تنفيــذ أو بخــاف ذلــك أي اتفاقيــة أخــرى ذات صلــة بيننــا أو أي تمديــد
أو مراجعــة أو تعديــل للضمــان أو أي تســاهل أو امتيــاز أو امتنــاع عــن فعــل أو تنــازل أو
أي تســوية أخــرى مــن قبــل المصــرف بموجــب هــذا الضمــان أو أي تغييــر فــي هيكلنــا
أو ملكيتنــا وأي دمــج أو اتحــاد للمصــرف أو أي تغييــر فــي تكوينــه.
 .8إذا تــم توقيــع هــذا الضمــان مــن قبــل العديــد مــن األشــخاص ،فــإن تعبيــر “ أنا/نحــن”
ســوف يعنــي المســئولية بالتكافــل والتضامــن عــن االلتزامــات بموجــب هــذا الضمــان.
إذا كنــا شــراكة ،يكــون كل شــريك مســئوال بالتكافــل والتضامــن عــن االلتزامــات
المترتبــة علــى هــذا الضمــان.
 .9يخضــع هــذا الضمــان المقابــل ويتــم تفســيره بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ويكــون لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة االختصــاص غيــر الحصــري
بشــأن أي نــزاع ينجــم عــن هــذا الضمــان مــا لــم تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية.

3. to pay on demand all commissions becoming due in respect of the Guarantee or
any extension thereof.
4. on Bank’s first demand to do, perform and execute and cause to be done, any act,
deed, matter or thing which the Bank may require, or deposit with the Bank cash
or other collateral security as further collateral for the Guarantee.
5. to indemnify the Bank (which expression shall include your successors and
assignees) against all damages and to hold the Bank free and harmless against
all actions, proceedings, claims, and demands which may be brought or made
against the Bank and against all losses, damages, costs and expenses which
the Bank may suffer or incur as a consequence of issuing the Guarantee. This
Indemnity is a continuing indemnity and shall remain valid until the obligation in
respect of this Guarantee or any renewal or extension thereof has in the Bank’s
sole judgment expired or been released and is in addition to any other security or
remedy that may be available to the Bank.
6. to waive all rights of subrogation against any other person liable so long as this
Guarantee continues to be valid and effective.
I/We further agree, authorise and acknowledge that:
1. The Bank may pay the sum demanded under the Guarantee immediately upon
demand without reference to me/us. As an alternative to paying the amount of
the Guarantee, the Bank may at its discretion extend the validity of the Guarantee,
pay part of the amount of the Guarantee or do any other thing or act to discharge
in full or in part or come to other arrangement in relation to the Guarantee.
2. The Bank is irrevocably authorised and empowered, without making prior
demand on me/us, to debit and set-off any amount due to the Bank from me/
us in respect of the Guarantee against any one or more of my/our accounts,
whether held singly or jointly with any other party, in any Bank branch. I/We
further authorise the Bank to overdraw the account in the event of insufficient
credit balance.
3. Any payment to be made hereunder to the Bank by me/us shall be made without
set-off or counterclaim and free and clear of and without deduction for or on
account of any present or future taxes, imposts, duties, charges, fees, deductions
or withholdings of any nature whatsoever and by whomsoever imposed. If I am/
We are required to make any such deduction or withholding, I/we will promptly
pay the Bank such additional amount as will result in the net amount received by
the Bank being equal to the full amount that the Bank would have received had
there been no deduction or withholding.
4. All payments hereunder shall be made, at Bank’s discretion, either in the
currency in which payments were made or liabilities were incurred under the
Guarantee or in the currency commonly in use in any of the places of business of
me/us or in UAE Dirhams.
5. I/We agree that my/our liability to you shall remain outstanding until the expiry
of one calendar month after the return of the Guarantee to you for cancellation
by the beneficiary of the Guarantee, or in the event that the Guarantee has been
destroyed or lost or if otherwise not available for return to you, until the expiry of
one calendar month after the receipt of written notice from the beneficiary of
the Guarantee that you are released from all liability there under. This paragraph
shall not prejudice any of my/our liability arising hereunder prior to the date of
cancellation of the Guarantee or the date of receipt of the said written notice (as
the case may be).
6. I/We authorise you to apply the sum paid to you by me/us as a marginal deposit in
discharge in whole or in part of my/our liability to you under this Guarantee.
7. This Counter Indemnity shall remain valid, effective and enforceable regardless
of the validity, enforceability or otherwise of any other related agreement
between us; any extensions, revisions or amendments of the Guarantee; any
indulgence, concession, omission, waiver or other accommodation by the Bank
under this Guarantee; any change in the constitution or ownership of us and any
merger or amalgamation of the Bank or any change in its constitution.
”8. If this counter indemnity is signed by many individuals, the expression “I/we
shall mean joint and several liability for obligations under this Guarantee. If we
are a partnership firm, each partner and the partnership firm are jointly and
severally liable for obligations assumed under this Guarantee.
9. This Counter Indemnity shall be governed by and construed in accordance with
the laws of the United Arab Emirates and the courts of the United Arab Emirates
shall have non-exclusive jurisdiction over any dispute arising hereunder to the
extent these laws are not in conflict with the principles of Sharia.
10. I/We hereby confirm having read this counter indemnity and that I/we are
aware of our obligations, liabilities and rights hereunder.

 .10أؤكد/نؤكــد بموجبــه قيامي/قيامنــا بقــراءة ضمــان التعويــض المقابــل هــذا و أننــي
أعلم/أننــا نعلــم التزاماتنــا ومســئولياتنا وحقوقنــا بموجبــه.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  emiratesislamic.aeأو االتصال على الرقم.04-4152347 :
اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
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