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Application for Issue of Bank Guarantee
طلب إصدار ضمان بنكي

Branch

Type of Guarantee

Amount

Validity

Fixed Expiry انتهاء الثابتة

نوع الضمان

المبلغ

الصالحية

بخصوص

 اسم وعنوان المستفيد

يجب إصدار الضمان حسب

قبلي/قبلنــا.  مــن  المرفقــة  المســودة  حســب  القياســي  بالنمــوذج  الضمــان  إصــدار  يرجــى 
يمكنكــم الخصــم مــن حسابي/حســابنا كل العمــوالت والرســوم بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق عــن أي ضريبــة قيمــة مضافــة مطبقــة أو أي ضريبــة 
مبيعــات مماثلــة أخــرى )الضريبــة( المرتبطــة بإصــدار الضمــان أعــاله علــى النمــوذج المتفــق عليــه 
)الضمــان(، التعبيــر الــذي يجــب أن يشــمل أي تمديــد و/أو تغييــر و/أو تعديــالت الحقــة بــه والتــي 

ــا. ــن قبلي/قبلن ــب م ــد الضرورة/الطل ــا عن ــب إجراؤه يج

تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصرف.

التاريخ:

التاريخ:تجديد تلقائي

نهاية مفتوحة

اسم المستفيد

العنوان

الهاتف:
المكتب   )1

الهاتف المتحرك  )2

 النموذج المرفق المعبأ والموقع من قبلنا حسب األصول 
والخاضع لموافقة المصرف

Bank’s Standard Formatنموذج المصرف القياسي

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

Beneficiary’s Name

Address

Telephone:
1) Office

2) Mobile

Date:

Date:Automatic Renewal

Open Ended

In respect of

Beneficiary Name
& Address

Guarantee to be
issued as per

Account Name  اسم الحساب

Account Number رقم الحساب

Dear Sirs,

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

Please issue the guarantee on the standard format, as per the draft attached by me/
us. You 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 expression shall include any extension, 
modification and/or any subsequent amendments thereof, to be made if required/
requested by me/us.

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions.

Date التاريخ

الفرع

تحية طيبة,

أطلب/نطلب منكم إصدار ضمان بنكي وفقاً للتفاصيل أدناه
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باألخذ في االعتبار موافقتكم على إصدار الضمان، أوافق )التعبيرالذي يجب أن يشمل 
خلفائي /خلفاءنا المتنازل لهم( دون قيد أو شروط على تعويضكم )التعبير الذي أن يشمل 

خلفا ءكم والمتنازل لهم( ضد أي أفعال ومطالبات والتزامات وخسائر وتكاليف ورسوم 
ومنصرفات ذات أي طبيعة التي تتحملونها أو تتكبدونها فيما يتصل بأي شكل من األشكال 

بالضمان وأن أدفع/ندفع لكم فورا كافة المبالغ والمطالبات مهما تكن والتي قد تتم 
المطالبة بها أو طلبها منكم من وقت آلخر أو التي يجب أن تدفعوها أو تكونوا ملزمين 

بدفعها أو تحملها أو تكبدها بموجب أو بسبب أو فيما يتصل بهذا الضمان. 

يعتبر هذا الضمان إضافة إلى أي ضمان أو تعويض أو تأمين أورهن حيازي أو قيد أو وثيقة أو 
ورقة أو رهن أو سند دين أو ضمانات أخرى أو حق أو سلطة أو تدبير اآلن وبعد ذلك محتفظ به 

أو متاح لكم.

أي طلب مقابل هذا الضمان يجب أن يكون دون اإلخالل بأي طريقة أخرى سارية للقيام بذلك، 
ويعتبر على أنه تم إجراؤه بنحو مرض إذا تم إخطاري/إخطارنا أو إخطار ممثلي/ممثلينا 

الشخصي/الشخصيين بصفة شخصية )أو في حالة الشركة ذات المسئولية المحدودة، إذا 
تم إخطار أي من المدراء أو السكرتير شخصيا( أو تم تركها أو إرسالها لي/لنا بالبريد أو إلى 

ممثلي/ممثلينا الشخصي/الشخصيين على آخر عنوان مكتبها المسجل(، ويفترض أن تصل 
إلى المستلم خالل 24 ساعة من إرسالها وعند إثبات هذا اإلرسال يعتبر هذا دليال كافيًا على أن 

الطلب قد تمت عنونته وإرساله بصورة سليمة.

أوافق/نوافق على أنه لن يتم احتساب الوقت لتحديد المسئولية فيما يتعلق بهذا التعويض 
لصالحي/صالحنا ما لم تطلبوا ذلك مني/منا وإذا تم تقديم أكثر من طلب يتم احتساب 

الوقت من تاريخ وإلى مدى كل طلب على التوالي.

في حالة توقيع نموذج طلب الضمان بواسطة أكثر من يتم تفسير هذا الضمان على أنه يشير 
إلى أي شخص بصفة فردية وألي واحد أو أكثر من هؤالء األشخاص بصفة جماعية وتعتبر 

كل االتفاقيات والتعهدات وااللتزامات والمسئوليات المتضمنة هنا مشتركة وفردية ويجب 
تفسيرها وفقا لذلك، وال يحق ألي من الموقعين أدناه الحصول على أية حقوق أو تعويضات 

قانونية أو عادلة من الضمان فيما يتعلق بالمديونية أو االلتزامات أو المطالبات الخاصة بأي من 
اآلخرين من الموقعين أدناه.

أوافق/نوافق على التقيد بهذا الضمان دون اإلخالل بإمكانية عدم توقيع أو التقيد فعليا ألي 
من اآلخرين الذين كانوا ينون التوقيع أو التقيد به ودون اإلخالل أيضا بأن هذا الضمان قد ال 

يكون ساريا أو قابل للتنفيذ ضد أي واحد أو أكثر من واحد من الموقعين أدناه سواء أن كان 
العجز معلوما لديكم أم ال.

أوافق/نوافق وأفهم/نفهم بأنه لديكم الحرية في إبراء أي واحد أو أكثر من الموقعين أدناه 
من هذا الضمان أو التسوية مع أو بخالف ذلك تعديل أو الموافقة على تعديل مسئولية أو 

منح وقت أو إمهال أو إجراء ترتيبات أخرى مع أي واحد أو أكثر من الموقعين أدناه دون اإلخالل 
أو التأثير على حقوقكم أو سلطاتكم وتعويضكم القانوني ضد أي من اآلخرين الموقعين 

أدناه. 

أوافق/نوافق وأفهم/نفهم بأنه إذا تم توقيع هذا الضمان نيابة عن شركة يجب أن تكون 
كل االتفاقيات والتعهدات وااللتزامات والمسئوليات ملزمة على كل من الشركاء الحاليين 

وعلى األشخاص الذين يديرون العمل باسم الشركة أو باالسم الذى يستمر به عمل هذه 
الشركة من وقت آلخر.

أوافق/نوافق وأفهم/نفهم بأنه إذا تم اإلعالن أو الحكم على أى واحد أو أكثر من أحكام 
هذا الضمان أو أي جزء منه على أنه غير قانوني أو غير صالح أوال يمكن تطبيقة بموجب أي 

قانون ساري فإنه يجب أن ال تبطل عدم قانونية أو صالحيته أو عدم إمكانية تطبيقه أي 
أحكام أخرى متضمنة به والتي يجب أن تبقى مطبقة بالكامل وسارية.

كما أوافق/نوافق دون قيد أو شرط على ما يلي:

سوف تدفع لك عمولة حسب االتفاق المشترك على أقصى التزام محتمل لك بموجب  .1
هذا الضمان طالما كان هذا الضمان ساريا وحتى تتم إعادته لك. من المتفق عليه ومن 

المفهوم أنه عند احتساب أي مبلغ يكون مستحقا وواجب الدفع بموجب هذه الفقرة 
فيما يختص بأي فترة، سيفترض أن المبلغ الذي سوف تستحق عليه العمولة في أي يوم 

من تلك الفترة يكون طوال تلك الفترة كماكان عليه في اليوم األول منها ولكن إذا 
أثبت أن هذا ليس هو الحال سوف يتم وضع ذلك في الحسبان عند احتساب أي مبلغ 

يصبح مستحقا وواجب الدفع في ما بعد بموجب هذه الفقرة.

أن لديك مطلق الصالحية من جانبي/جانبنا للقيام بالخصم من حسابي/حسابنا   .2
لديكم دون إشعار مسبق أو طلب أو الرجوع إلينا السترداد آافة المبالغ والرسوم  بما 

في ذلك على سبيل المثال ودون حصر أي مبلغ مستحق عن أي ضريبة قيمة مضافة 
مطبقة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى )الضريبة(. الخ عندما تصبح مستحقة الدفع 
لكم من وقت آلخر بموجب هذا الضمان. ليس مطلوبا إرسال إخطار مسبق و/أو طلب 

و/أو تخويل إضافي لكم بهذا الشأن.

In consideration of you agreeing to issue the guarantee. I/We (which expression 
shall include my/our successors and assigns) do hereby unconditionally and 
irrevocably agree to indemnify you (which expression shall include your successors 
and assigns) against all actions, claims, demands, liabilities, losses, damages, costs, 
charges and expenses of whatsoever nature which may result or which you may 
sustain, suffer or incur in connection with or arising in any ways whatsoever out of 
the Guarantee, and TO PAY to you forthwith all monies and liabilities whatsoever 
which may from time to time be claimed or demanded from you, or which you shall 
pay or become liable to pay or sustain, suffer or incur under or by reason of or in 
connection with this Guarantee.

This indemnity is in addition to any other guarantee, indemnity, assurance, pledge, 
lien, bill, note, mortgage, charge, debenture, or other security, right, power or 
remedy now or hereafter held by or available to you.

Any demand against this indemnity shall, without prejudice to any other effective 
mode of making the same, be deemed to have been sufficiently made if served on 
me/us or my/our personal representatives personally (or in the case of a limited 
company, on anyone of the Directors or on the Secretary thereof personally), or 
left or sent by post to me/us, or my/our personal representative at the usual or last 
known place of adobe or place of business (or, in the case of limited company, at its 
registered office), and shall be assumed to have reached the addressee within 24 
hours of posting, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the 
demand was properly addressed and posted.

I/We agree that no time for limitation of liability in respect of this Indemnity shall 
begin to run in my/our favour, unless and until you have made demand on me/us, 
and if more than one demand is made, then only from the date and to the extent of 
each demand respectively.

In the event if this Guarantee request application is signed by more than one person 
then this indemnification shall be constructed as referring to each such person 
individually and to anyone or more of such persons collectively, and all agreements, 
undertakings, obligations and liabilities herein contained are joint and several and 
shall be construed accordingly and non of the undersigned shall be entitled to 
any rights or remedies, legal or equitable, of a surety as regards the indebtedness, 
obligations or liabilities of any others of the undersigned.

I/We agree and consent to be bound by this Indemnity notwithstanding that any 
others who were intended to sign or to be bound by these present may not do so or 
be effectually bound hereby and notwithstanding that this Indemnity may be invalid 
or unenforceable against anyone or more of the undersigned, whether or not the 
deficiency is known to you. 

I/We agree and understand that you shall be at liberty to release anyone or more 
of the undersigned from this Indemnity, to compound with or otherwise vary or 
agree to vary the liability of, or to grant time or other indulgence to, or make other 
arrangements with, anyone or more of the undersigned, without prejudicing or 
affecting your rights, powers and remedies against any others of the undersigned.

I/We agree and understand that if this Indemnity is signed on behalf of a firm all 
agreements, undertakings, obligations and liabilities shall be biding both on the 
present partners and on the persons from time to time carrying on business in the 
name of such firm or under the name in which the business of such firm may from 
time to time be continued.

I/We agree and understand that if anyone or more provisions of this Indemnity, or 
any part thereof, shall be declared or adjudged to be illegal, invalid or unenforceable 
under any applicable law, such illegality, invalidity or unenforceability shall not 
vitiate any other provisions herein contained, which shall remain in full force, 
validity and effect.

I/We also hereby irrevocably and unconditionally agree to the following that;

1.  You shall be paid a commission as mutually agreed on your maximum 
contingent liability under this Guarantee, for so long as this Guarantee is 
in force, and until it is returned to you. It is agreed and understood that 
in computing the amount of any sum falling due and payable under this 
paragraph in respect of any period, it shall assumed that the amount on 
which commission will accrue on any day in that period, will throughout that 
period be what it was on the first day thereof, but if this proves not to be the 
case, that this will be taken into account in computing the amount of any sum 
subsequently falling due and payable under this paragraph.

2.  You have my/our full authority, to debit my/our account(s) with you, without 
any prior notice, demand or further referral to us, to recover all monies, fees, 
charges including, but not limited to, an amount charged in respect of any 
applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT) etc, as and when 
they become payable to you from time to time, under this Guarantee. No prior 
notice, demand and/or additional authorisation shall be required or is expected 
in this regard from you.
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أن لكم مطلق الصالحية والسلطة من جانبي/جانبنا للقيام فورا بدفع أي مبالغ تطلب   .3
منكم والتي قد تكونوا ملزمين بدفعها من وقت آلخر بموجب أو بسبب هذا الضمان 
دون الحاجة إلى الرجوع إلى/إلينا ودون تفويض إضافي مني/منا ودون أن تكون تحت 
أي مسئولية لالستفسار عما إذا كان أي من المطالبات أو الطلبات لديكم تم إجراؤها 

على النحو الصحيح على الرغم من أن صحة أي مطالبات أو طلبات من هذا القبيل أو 
حجمها تكون محل نزاع.

أوافق/نوافق على قبول أي مطالبة أو طلب عليكم كدليل شامل على أنكم كنتم   .4
ملزمين بالدفع وأي دفع تم إجراؤه بموجب الطلب والذي يتم وفقا للضمان ملزما لي/

لنا.

أوافق/نوافق على أن أي خطوة تم اتخاذها من قبلكم بحسن نية بموجب أو فيما   .5
يتصل بهذا الضمان تكون ملزمة لي/لنا ويجب أن ال تضعكم تحت أي مسئولية 

تجاهي/تجاهنا.

يجوز لكم في أي وقت ودون الرجوع المسبق للموقع أدناه تحديد الضمان أو تخفيض   .6
التزامكم بموجبه.

يجب دفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الضمان لكم بالعملة التي دفعتم بها أو   .7
حسب توجيهاتكم من وقت آلخر دون خصومات أو حجب لحساب أو على حساب أي 

ضرائب أو قيود أو رسوم أو رسوم جمركية أو رسوم أو احتجاز أو قيود أو شروط ودون أي 
مقاصة أو مطالبة مقابلة أو خصومات من أى نوع.

مع ذلك، إذا كنت/كنا ملزم/ملزمين بموجب أي قانون إلجراء هذا الخصم أو الحجب 
سوف أضمن/نضمن بأن المبلغ المخصوم أو المحجوب ال يتجاوز الحد األدنى من 

االلتزام القانوني وسوف أقوم/نقوم فورا بدفع هذا المبلغ اإلضافي والذي ينتج عنه 
أن يكون المبلغ الصافي الذي تستلمونه مساويا للمبلغ اإلجمالي الذي كان يجب أن 

تستلموه في حال عدم وجود خصومات.

إن لديكم امتيازا على ويحق لكم االحتفاظ كضمان اللتزامي/التزامنا بأي شيكات أو   .8
واالت أو أوراق أو أدوات قابلة أو غير قابلة للتداول وأية أوراق مالية أو أسهم أو سندات 

قابلة للتسويق والسندات األخرى وجميع أنواع الممتلكات آما هي محتفظ بها لديكم 
من وقت آلخر سواء أن كان للحفظ اآلمن أو بخالف ذلك. أخولكم/نخولكم بتطبيق 

المبلغ المدفوع لكم بواسطتي/واسطتنا كإيداع هاشمي سدادا لكل أو جزء من 
التزاماتي/التزاماتنا لكم بموجب هذا الضمان.

ال يجوز بأي حال من األحوال إبطال أو إضعاف هذا الضمان وال يجب أن يتأثر التزامي/  .9
التزامنا بأي سبب من جانبكم من وقت آلخر دون معرفتي/معرفتنا أو الحصول على 

موافقتي/موافقتنا أو التساهل أو التنازل أو المضاعفة مع أي شخص أو الموافقة على 
قبول أو تباين أي حل وسط أو ترتيب أو تسوية أو حذف المطالبة أو تطبيق أو دفع أو 

تحديد أو تباين أو تخفيض أو تمديدد أحكام الضمان أو بواسطة أي شيء تم إجراؤه أو 
حذفه ولكن لهذا الحكم قد يعمل على إبرائنا.

أتنازل/نتنازل بموجبه عن كل الحقوق الخاصة بالحلول وأوافق/نوافق على عدم   .10
المطالبة بأي تسوية أو مطالبة مقابلة ضد أي شخص ملزم أو المطالبة أو إثبات في 

منافسة معكم في حالة إفالس أو حل أو إنهاء أو إعسار أي شخص أو االستفادة من 
أي كفالة أو تعويض أو ضمان اآلن والحقا محتفظ به لديكم حتى يتم تعويضكم 

بالكامل ضد آل األمور المشار إليها في الفقرات 1 و 2 بهذا الضمان.

أوافق/نوافق على أن التزامي/التزامنا لكم سوف يظل قائما حتى انتهاء شهر ميالدي   .11
بعد إعادة الضمان لكم لإللغام بواسطة المستفيد من الضمان أو في حالة تلفأ أو 

فقدان الضمان أو بخالف ذلك أصبح غير متاحا إلعادته إليكم حتى انتهاء شهر ميالدي 
بعد استالم إخطار كتابي من المستفيد من الضمان بأنكم بريئين من كل االلتزامات 

التي به. يجب أن ال تخل هذه الفقرة بأي من التزامي/التزاماتنا التي تنشأ أدناه قبل تاريخ 
إلغاء الضمان أو تاريخ استالم اإلخطار الكتابي المذكور )حسب مقتضى الحال(.

أوافق/نوافق على أن كل األمور المتضمنة هنا تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية وآراء   .12
المشرعين التي يجريها مجلس الرقابة الشرعية الخاص بالمصرف والنظام األساسي 
للمصرف إضافة إلى قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة للحد الذي ال يتعارض مع 

مبادئ الشريعة اإلسالمية.

أوافق/نوافق بموجبه بأنه في حالة المنازعات التي تنشأ بموجب هذه االتفاقية والطلب   .13
والطلب والتعويض يكون لمحاآم دولة اإلمارات العربية المتحدة االختصاص القضائي 

الحصري فيما يختص بأية إجراءات تتم في اإلمارات العربية المتحدة، ال يكون لهذه 
المحاآم االختصاص القضائي الحصري في حالة أية إجراءات قانونية تتم خارج اإلمارات 

العربية المتحدة.

أقر/نقر بموجبه بأنني/أننا قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا وأوافق/نوافق على كل المواد   .14
كما هي متضمنة هنا أعاله وأقبل/نقبل بالتقيد بها سواء وردت باللغة اإلنجليزية أو 

اللغة العربية ولقد وقعت/وقعنا موافقة مني/منا ذلك.

3.  You are hereby fully authorised and empowered by me/us to pay immediately 
any amounts demanded from you, or which you from time to time become liable 
to pay under or by reason of this Guarantee without any reference to or further 
authority from me/us and without being under any duty to enquire whether any 
claims or demands on you have been properly made, notwithstanding that the 
validity of any such claim or demand or the amount thereof be in dispute. 

4. I/We agree to accept any claim or demand on you as conclusive evidence that 
you were liable to pay, and any payment made pursuant to such demand, which 
purports to be in accordance with the Guarantee as binding upon me/us.

5.  I/We agree that any step taken by you in good faith under or in connection with 
this Guarantee shall be binding on me/us and shall not place you under any 
liability to me/us.

6.  You may at any time without reference to the undersigned determine the 
Guarantee or reduce your liability thereunder.

7.  All sums payable under this Guarantee shall be paid to you in the currency in 
which payments were made by you, or otherwise as you may from time to time 
direct, without any deduction or withholding for or on account of any present 
or future taxes, levies, imposts, duties or other charges, fees, withholdings, 
restrictions or conditions, and without set off or counterclaim or any deduction 
whatsoever.

If however I/We be compelled by law to make any such deduction or 
withholding, I/We will ensure that the amount deducted or withheld does 
not exceed the minimum legal liability therefore, and will promptly pay to you 
such additional amount as will result in the net amount received by you being 
equal to the full amount which would have been receivable had there been no 
deduction or withholding.

8.  You shall have lien on and be entitled to retain as security for my/our liability any 
cheques, drafts, bills, notes or negotiable or non negotiable instruments, and 
any stocks, shares or marketable or other securities and property of all kinds 
as held by you from time to time, whether for safe custody or otherwise. 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.

9.  This Guarantee shall not be in any way discharged or diminished, nor shall
my/our liability be affected by reason of you, from time to time, without 
my/our knowledge or consent granting anytime, indulgence, or concession 
or compounding with any person, or concurring in accepting or varying any 
compromise, arrangement or settlement or omitting to claim or enforce, 
payment, or determining, varying, reducing, or extending the terms of the 
Guarantee, or by anything done or omitted which, but for this provision, might 
operate to exonerate me/us.

10.  I/We hereby waive all rights of subrogation and agree not to claim any set 
off or counterclaim against any other person liable, or to claim or provoke 
in competition with you in the event of the bankruptcy, liquidation, winding 
up or insolvency of any such person, or to have the benefit of or share in any 
guarantee, indemnity, or security now or hereafter held by you, until you have 
fully indemnified against al matters referred to in clauses bearing numbers 1 
and 2 hereof.

11.  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).

12. I/We agree that all matters herein contained are subject to the provisions of the 
Noble Islamic Shari’a, advisory opinions (Fatwas) made by Shari’s and Fatwa 
Supervisory Board of the Bank, and the Articles of Association of the Bank 
as well as the laws of the UAE to the extent that it does not conflict with the 
principles of Noble Islamic Shari’a.

13. I/We hereby agree that in the event of disputes arising under this agreement, 
request and indemnity, the United Arab Emirates Courts shall have exclusive 
jurisdiction in respect of any proceedings to take place in the U.A.E. Such 
jurisdiction shall be non exclusive in respect of any proceedings to take place 
outside the U.A.E.

14. I/We acknowledge that I/We have read, understood and agree to all the clauses 
as contained herein above and accept to be bound by them whether set out in 
English and/or Arabic and I/We have signed in agreement to the same.

EIB2018JAN
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Yours Truly,

Guarantee Number

Overdraft

Guarantee and Counter Indemnity
Checked:

Approved.
Without/With margin

Recommended/Approved.
Without/With margin

Signature(s) Verified:

Signature:

Date:

Signature:

Date:

Signature:

Date:

Signature:

L/C Usance (Cash)

GSAC

Guarantee

BLC

L/C (Mur) Receivable

Excess By

L/C Sight (Cash)

Acceptance

Other Finance

Total

L/C Sight (Mur)

L/C Usance (Mur)

Account Title Present Liability Authorised Limit Credit Authority:

Office-in-charge

Signature of Applicant (With company stamp/seal)

Initials of Applicant

Date  التاريخ

Customer Name اسم العميل

Address العنوان

Telephone Number الهاتف

Fax الفاآس

Mobile Number المتحرك

Place المكان

 توقيع مقدم الطلب )مع ختم الشركة( 

توقيع مقدم الطلب باألحرف األولى

تفضلوا بقبول فائق االحترام,

Bank Use Only

Guarantee Application Number
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