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 طلب ضمان تجاري
COMMERCIAL GUARANTEE APPLICATION  

 
To: NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC (the “Bank”, NBQ”) 

Fields marked with (*) are mandatory 

We request you to issue a bank guarantee as per the details below. 

  (NBQ))يُشار إليه بـ »البنك«، بنك أم القيوين الوطني ش.م.عإلى: 

 ( إلزامية  *الحقول التي تحمل عالمة )

 نطلب منكم إصدار ضمان بنكي وفقًا للتفاصيل أدناه.  

 DETAILS  البيانات 

 *Y Y Y Y M M D D Date *التاريخ

 *.Account No  *رقم الحساب

 CIF  ملف معلومات 

 *Applicant Name  *اسم مقدم الطلب

 Address  العنوان  

 تفاصيل االتصال 
 البنك للتوضيحات(  احتياج)في حالة  

 Contact Details 
(in case of clarifications   (  

 *Beneficiary Name   *اسم المستفيد

 Address  العنوان 

 تفاصيل االتصال  
 البنك للتوضيحات(  احتياج)في حالة 

 Contact Details 
(in case of clarifications   (  

  الطرد الثالث:إذا كان الضــمان ســود يصــدر لمقدم  لب م  

  No □ ال   نعم  □ Yes )اختر واحدًا()في حال عدم االنطباق، يرجى ترك هذا الحقل فارًغا(
If Guarantee to be issued for a 3rd Party Applicant:    
(Select One) (if not applicable please leave this field as blank)      

 If Yes: (Indemnity from the Third -party applicant on company letterhead to be provided ()يجب تقديم تعويض م  مقدم الطلب م  الطرد الثالث مع نموذج الطلب هذافي حالة كانت االجابة بـنعم: 

along with this application form) 

 Third Party Name  اسم الطرد الثالث 

  Third Party Address  عنوان الطرد الثالث 

 No  One Time Indemnity Held □ ال  Yes □ نعم التعويض لمرة واحدة

 No  Indemnity attached □ ال  Yes □ نعم التعويض مرفق 

 *نوع الضمان

  Performance   □أداء 
       Bid Bond  □سند العطاء/ المناقصة 

   /Tender 

Guarantee Type* دفعه مقدمه □ Payment    Advance مالي              □           Financial 

  Material Performance □  األداء المادي Retention          □         االحتجاز  

Other  □  أخرى ________________ Payment           □                سداد   

 * الغرض م  الضمان
 

Purpose of Guarantee *  

  :Tender No. / Contract No. & Date  رقم وتاريخ المناقصة/ العقد:

Guarantee Value: (Please fill all fields) *  قيمة الضمان: )يرجى ملء جميع الحقول(  *  

  *Currency  *عملة

 *Amount  *المبلغ

Amount in Words  * المبلغ بالحرود:  *  

Language of Guarantee ثنائي اللغة   □  Bilingual اإلنجليزية  □  English العربية   □  Arabic    *لغة الضمان   *   

 * نص الضمان

As per NBQ Standard Format     □      حسب التنسيق القياسي لبنك أم القيوي  الو ني  

Guarantee Text   *  □ حسب الصيغة المرفقة )تخضع لموافقة البنك( 

□ As per attached Format (subject to Bank’s approval) 

 * الضمان ساري م :

Date of Issuance                                □                                       تاريخ اإلصدار 

Guarantee Effective From* Date of Operative (in case of APG)  □  )التاريخ النافذ )في حالة ضمان الدفع المسبق 

Any other start date                           □                                  أي تاريخ بدء آخر   

 * تاريخ انتهاء السريان:
Y Y Y Y M M D D Expiry Date:* 

Auto Renewal         □        تجديد تلقائي  Fixed Expiry    □   انتهاء سريان محدد  

 Counter Guarantee Expiry* (15/30 days)  يوًما( 15/30) * انتهاء سريان الضمان المقابل

 يتم إصدار الضمان  

 )اسم البنك والدولة/ رمز سويفت( المقابل م  خالل

 Counter Guarantee to be issued through  

(Bank Name & Country / Swift Code) 

    Auth. Rep. Name & Contact Details  اسم الممثل المفّوض وتفاصيل االتصال

)بما في ذلك   *يتم خصم رسوم/ عمولة الضمان

 ضريبة القيمة المضافة( م  رقم الحساب                                        

 Guarantee charges/* Commission (incl 

of VAT) to be debited to above A/c No. : 

 *الشركة  وختمالتوقيع المعتمد 
 

Authorized Signature & Company 

Stamp* 

ت )حسب االقتضاء(، بما في ذلك صالحية البنك للقيام بخضم  نلتزم بموجبه بجميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في الطلب باإلضافة إلى الشروط واألحكام المنصوص عليها وفقاً لخطاب عرض التسهيال

 .الهامش النقدي من حسابنا   /المضافة( المصروفات )شاملة ضريبة القيمة  

We hereby bind ourselves with all the terms and conditions stated on the reverse or as per the Facility offer Letter (where applicable), including the bank’s 

authority to debit our account for charges (Incl of VAT) / cash margin. 



 
 

 

  

 

 TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام

ــد  (1 ــذا التجدي ــب ه ــد  ل ــذا الضــمان إذا /وعن ــد ه ــبقًا، بتجدي ــه مس ــد إصــدار الضــمان، نفوضــكم بموجب عن

مــ  قبــل الســلطة أو الشــخص الــذي تــم إصــدار هــذا الضــمان لصــالحه، وكــذلك نتعهــد مســبقًا بتحمــل 

ــه،  ــذا الضــمان، أو تجديدات ــبب ه ــك بس ــدها البن ــد يتكب ــلولية ق ــ  أي ضــرر و/أو مس ــاهكم ع ــلولية تج المس

 افق على أننا ملزمون بتعويضكم ع  أي عواقب قد تنشأ عنه بشكل مباشر أو غير مباشر.ونو

1) On issuing the guarantee, we hereby authorize you beforehand, to renew the 

same if and when such a renewal is called for by the authority or person in 

whose favor it was issued, and likewise, beforehand, undertake to hold ourselves 

responsible towards you for any harm and/or liability which might be suffered 
by the Bank for this guarantee, or the renewals thereof, and we agree, that we are 

obliged to compensate you for any consequences which may arise therefrom 

directly or indirectly. 

ــد (2 ــبقًا، ب ــة نفوضــكم مس ا للمطالب ــً ــا، وفق ــدات أو أي جــزء منه ــده. أو التجدي ــغ هــذا الضــمان أو تجدي فع مبل

ــذي صــدر الضــمان لصــالحه، دون  ــب الطــرد ال ــدت( و ل ــل إن وج ــرة الضــمان المقاب ــك فت ــي ذل ــا ف )بم

الرجــوع إلينــا/أو الحصــول علــى موافقتنــا علــى هــذا الطلــب أو المطالبــة. نتعهــد بــأن نســدد لكــم علــى الفــور 

ا لهــذا التفــويض باإلضــافة إلــى جميــع المبــا لغ التــي قمــتم بــدفعها و/أو أي مبــالغ قــد يُطلــب مــنكم دفعهــا، وفقــً

ــك ضــريبة  ــي ذل ــا ف ــات والرســوم بم ــع النفق ــق وجمي ــديره المطل ــق تق ــك وف ــذي يحــدده البن ــدة بالســعر ال الفائ

مــذكور عنــد أول القيمــة المضــافة التــي قــد تــدفعونها أو تتكبــدونها فــي أي وقــت كــان فيمــا يتعلــق بالضــمان ال

 لب منكم و/أو عنـد اسـتالم إفـادة مـنكم بـأنكم قـد دفعـتم هـذه المبـالغ، و/أو بأنـه قـد  لـب مـنكم القيـام بـذلك. 

ــبلكم  ــات أو رســوم مدفوعــة مــ  ق ــا فــي النــزاع معكــم أو االعتــراض علــى أي نفق نتنــازل مقــدًما عــ  حقوقن

 سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد دفعها.

2) We authorize you beforehand, to pay the amount of this guarantee or its 

renewal, or renewals or any part thereof, in accordance with the claim (incl 

counter guarantee period if any) and the request of the party in whose favor the 

guarantee was issued, without referring to us/ or obtaining our approval for this 

request or claim. We undertake to repay you immediately, all sums paid by you 

and/or any sums which you may be asked to pay, in accordance with this 
authorization plus interest at rate as per Bank’s discretion and all expenses and 

charges inclusive of VAT which may be paid or incurred by you at any time 

whatsoever in respect of the said guarantee upon your first demand and/or upon 

receipt of your advice that  you have paid such sums, and/or you have been 

asked to do so. We waive in advance our rights in disputing with you or 

objecting against any expenses or charges paid by you whether before, on, or 

after they are paid. 

ــاباتنا  (3 ــي حس ــذكور ف ــي الضــمان الم ــذكور ف ــغ الم ــادل المبل ــغ يع ــى أي مبل ــالحجز عل ــدًما، ب نفوضــكم مق

ــابا ــر إلينــا و/أو الحصــول علــى )حس ــه يحــق لكــم فــي أي وقــت ودون إحالــة األم تنا(، باإلضــافة إلــى أن

ــذي  ــق بالضــمان ال ــا يتعل ــا فيم ــتم دفعه ــد ي ــي ق ــالغ الت ــع المب ــاباتنا( جمي ــابنا )حس ــ  حس ــا بالخصــم م موافقتن

ملجــل. يغطــي أي تقلبــات فــي ســعر الصــرد فــي حالــة العملــة األجنبيــة والفائــدة المطالــب بهــا عــ  الــدفع ال

ــغ الضــمان مــ  حســابنا )حســاباتنا(،  ا لتقــديركم بالخصــم فــي أي وقــت مبل ــً يحــق لكــم القيــام ألي ســبب ووفق

قبــل إعــادة الضــمان إلــيكم أو إلغــااه، واالحتفــاغ بهــذا المبلــغ كضــمان عــ  مبلــغ الضــمان حتــى انتهــاء مــدة 

 مسلولياتكم التي قد تنشأ ع  ذلك.

3) We authorize you in advance, to block from our account(s) any amount 

equivalent to the amount mentioned in the said guarantee furthermore you shall 
have the right at any time whatsoever and without referring the matter to us, and 

/or obtaining our approval, to debit from our account(s) all sums that may be 

paid in respect of the guarantee covering any exchange fluctuations in case of 

FCY and interest claimed for delayed payment. You shall have the right, for any 

reason whatsoever and at your discretion, to debit at any time whatsoever, the 

amount of the guarantee from our account(s), before the guarantee is returned to 

you or cancelled, and to keep this sum as security for the amount of the 

guarantee until expiration of your responsibilities which may arise therefrom. 

نتعهــد بديــداع مبلــغ الضــمان لــدى البنــك فــي أي وقــت خــالل فتــرة ســريان الضــمان باإلضــافة إلــى ذلــك،  (4

ــاب  ــب خط ــك، بموج ــزام البن ــاب الت ــي حس ــى أو ف ــك، إل ــل البن ــ  قب ــا م ــرد به ــة معت ــأوراق مالي ــدًا أو ب نق

الضمان المـذكور، وعنـد إخفاقنـا فـي القيـام بـذلك، يكـون للبنـك الحـق الكامـل فـي الخصـم مـ  حسـابنا لديـه، 

ــدى و/أو مطال ــرى ل ــدي  األخ ــندات ال ــع س ــى جمي ــذه التعويضــات باإلضــافة إل ــتحقة  وه ــديون المس ــا بال بتن

ــلوليات  ــاء مس ــى انته ــت، حت ــي أي وق ــا، ف ــ  قبلن ــوال المودعــة م ــاز األم ــك الحتج ــوض البن ــي تف ــك الت البن

 البنك الناشئة ع  إصدار الضمان.

4) In addition we hereby undertake to deposit with the bank at any time during 
the validity of the guarantee in cash or in securities recognized by the bank, the 

guarantee sum as against or on account of the Bank’s liability, under the said 

Letter of Guarantee, and upon our failure to do so, the Bank shall have the full 

right to debit our account therewith, and/or, claim it from us a debt due; such 

remedies and are in addition to all other securities with the Bank  which 

authorize the bank to block the funds deposited by us, at any time, until 

expiration of the responsibilities of the Bank arising from the issue of the 

guarantee. 

ــلول  (5 ــا مس ــل من ــه أن ك ــ  بموجب ــا نعل ــي  أو أكثــر، فدنن ــل شخص ــ  قب ــب م ــذا الطل ــديم ه ــة تق ــي حال ف

شخصــيًا بالتضــام  والتكافــل تجــاه البنــك، فيمــا يتعلــق بجميــع االلتزامــات والمســلوليات التــي قــد تنشــأ عــ  

 المذكور.   إصدار الضمان

5) In the event of this request being submitted by two or more persons, we hereby declare 
that everyone of us is personally responsible jointly and severally towards the Bank, in 

respect of all liabilities and responsibilities which may arise from the issue of the said 

guarantee.   

ــة  (6 ــى هــذا الخطــاب، فــي حال ــب أي مــ  المــوقعي  عل ــى  ل ــاء عل ــا و/أو بن ــى  لبن ــاء عل ــك بن يجــوز للبن

ــد ســريان خطــاب الضــمان هــذا،  ــوقعي ، تمدي ــر مــ  الم ــي  أو أكث ــل اثن ــى هــذا الخطــاب مــ  قب ــع عل التوقي

ــار إليهــ ــرو  المش ــر أي مــ  الش ــر أو يغي ــذا الضــمان ال يتغي ــريان ه ــبقًا أن تمديــد س ــوم مس ــ  المفه ا وم

 أعاله.

6) The bank may at our request and/or at the sole request of any signatory of this 

letter, in case this letter, is signed by two or more signatories, extend the validity 

of this letter of guarantee, it is understood beforehand that the extension of the 

validity of this guarantee does not change or alter any of the conditions referred 

to above. 

ــتم  (7 ــم ي نفوضــكم باســترداد عمولــة الضــمان شــاملة ضــريبة القيمــة المضــافة بالســعر العــادي للبنــك )مــا ل

ــ ــدًما   ــغ الضــمان مق ــى مبل ــك( عل ــع البن ــكل منفصــل م ــك بش ــالد ذل ــى خ ــاق عل ــريان االتف ــرة س وال فت

ــة و/أو  ــديكم فــي وقــت إصــدار الضــمانات وألي تعــديالت الحق الضــمان عــ   ريــق الخصــم مــ  حســابنا ل

ــ   ــل م ــد أق ــي أو التجدي ــرة الضــمان األول ــون فت ــدما تك ــد. عن ــدة التجدي ــد ذات الصــلة لم ــواريخ التجدي ــي ت ف

مولــة الضــمان ربــع ســنة، يمكــ  اســترداد عمولــة ربــع ســنة واحــدة مــ  حســابنا، ونوافــق علــى أن ع

المســتردة غيــر قابلــة للــرد، حتــى إذا تــم إلغــاء مســلولية الضــمان أو تخفيضــها قبــل تــاريخ انتهــاء الســريان. 

فــي حالــة تحــول حســابنا إلــى رصــيد مــدي  بســبب اســترداد الرســوم، فدننــا نوافــق علــى ســداد هــذا الرصــيد 

 % سنويًا حتى يتم سداد المبلغ.18مع فائدة إضافية بسعر 

7) We authorize you to recover the guarantee commission inclusive of VAT at 

Bank’s standard rate (unless otherwise separately agreed with the Bank) on the 
guarantee amount up-front for the period of validity of the guarantee by debiting 

our account with you at the time of issuance of the guarantees and for any 

subsequent amendments and/or on the respective renewal dates for the renewal 

period. Where the period of the guarantee initial or renewal is less than a quarter, 

one quarter’s commission may be recovered from our account. We agree that the 

guarantee commission recovered is non-refundable, even if the guarantee 

liability is cancelled or reduced before the expiry date. In the event of our 

account going in to debit balance due to recovery of the fee, we agree to repay 
such balance along with further interest @ 18% pa till the amount is repaid. 

ــد  (8 يصــدر الضــمان البنكــي بالصــيغة والمضــمون المقبــول لــدى البنــك وفــي معاملــة منفصــلة عــ  أي عق

ا  ــً ــون ملزم ــي ويك ــتخدام الضــمان البنك ــق باس ــا يتعل ــر فيم ــرد آخ ــل وأي   ــي  العمي ــر ب ــل آخ أو أي تعام

دعى أن يحــدن فــي هــذا العقــد أو أي معاملــة أخــرى. يجــوز للبنــك للب نــك بغــض النمــر عمــا قــد يحــدن أو يــُ

وفـــق تقـــديره الخـــات، إجـــراء تعـــديالت علـــى الـــنص أو المعلومـــات األخـــرى المـــذكورة فـــي الضـــمان 

 البنكي لتعكس سياساته وإجراءاته م  وقت آلخر دون الحصول على موافقة العميل.

8) Bank guarantee shall be issued in form & substance acceptable to the bank 

and in a separate transaction from any contract or other dealing between the 

client and any other party in relation to which the bank guarantee is used and is 

binding on the bank regardless of what may occur or be alleged in that contract 

or other dealing. The bank may at its sole discretion amend the text or other 

information in a bank guarantee to reflect its policies and procedures from time 

to time without obtaining the consent of the client. 

ا للقـــواني  المعمـــول بهـــا فـــي الدولـــة فيمـــا يخـــص إصـــدار البنـــك  (9 يـــتم إصـــدار الضـــمان البنكـــي وفقـــً

، حســب صــيغته التددابع لفرفدددة التجدددارا الدوليددة 758القواعددد الموحددددا لضددمانات الطلدددب، المنشدددور و

 المعدلة م  وقت آلخر أو حسب ما قد يقرره البنك وفقًا لتقديره الخات.

9) Bank Guarantee will be issued subject to applicable laws in the country of the 

issuing bank and URDG 758, ICC publications, as amended from time to time 
or as may be decided by the Bank at its sole discretion. 

يتحمــل كــل عميــل وحــده مســلولية التأكــد مــ  أن الشــرو  أو المتطلبــات الــواردة فــي الضــمان البنكــي  (10

ــى اإل ــالق  ــه أي واجــب عل ــيس علي ــر مســلول ول ــك غي ــذ، وأن البن ــة للتنفي ــة وقابل ــة وســارية وملزم قانوني

ــديم  ــي تق ــق ف ــ  أي ح ــه ع ــل بموجب ــل عمي ــازل ك ــائل. يتن ــذه المس ــأن ه ــل بش ــورة ألي عمي ــديم المش أي لتق

ــك فيمــا  ــك أو متابعــة أي تعويضــات ضــد البن ــق بشــرو  الضــمان البنكــي الصــادر عــ  البن نــزاع فيمــا يتعل

                                               .يتعلق بالضمان البنكي الصادر

10) Each client is solely responsible for ensuring that the terms or requirements 

in a bank guarantee are legal, valid binding & enforceable and the bank is not 

responsible and has no duty whatsoever to advise any client on such issues. Each 
client hereby waives any right to raise dispute in relation to the terms of a Bank 

Guarantee issued by the Bank or to pursue any remedies against the Bank in 

respect of that issued Bank Guarantee. 
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 قبل مصرد اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنك أم القيوي  الو ني ش.م.ع. هو بنك مرخص م  

National Bank of Umm Al Qaiwain P.S.C, is Licensed by Central Bank of the UAE 

 

 

أوروبا أو اإلمارات العربية المتحدة.لمتحدة أو الواليات المتحدة أو ال يقبل بنك أم القيوي  الو ني أي مستندات أو يتعامل مع أي معامالت تنتهك العقوبات أو القواني  أو اللوائح المعمول بها في األمم ا  

NBQ will not accept any documents or handle any transactions that are in breach of applicable UN, US, European, UAE Sanctions, laws or regulations. 
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