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Application for Tender / Contract 
Performance / Advance Payment 
Garantee

طلب إصدار كفالة إلنجاز مناقصة / 
عقد دفعة مقدمة

التاريخ
Date

التاريخ
Date

تاريخ إنتهاء الصالحية
Expiry date

المستفيد
Beneficiary

اعتبارا من
With e�ect from

 مقدم الطلب
Applicant

رقم
Number

نوع الكفالة
Guarantee type

إلنجاز
Covering

إضافات اخرى
Special clause

رقم الحساب
Account no.

التوقيع
Signature(s)

In case of any query, 
please contact Mr.  

 اسم العميل
Title of account

On Tel

المبلغ (أرقامًا وكتابة)
Amount (figures and words)

مناقصة
Tender

عقد
Contract

دفع مقدم
Adv. payment

 دفع
Payment

Dear Sirs,
Please issue your guarantee in the following format / as per Specimen attached

In consideration of the bank issuing this guarantee and any amendments thereto, we agree to hold 
ourselves bound to the bank by the terms herein stipulated.

We authorize you to debit our account for any sum of money, which the bank may be called upon to 
pay under this guarantee. We further authorize you to debit our account with any sum or sums of 
money against all charges, expenses, interest and margin what so ever, relating to this guarantee. In 
the event of there being insuÓcient funds in our account, we agree to reimburse you immediately 
on demand for all sum or sums of money due from us stipulated above.

A simple demand not from the beneficiary will suÓce as evidence of noncompliance / non-perfor-
mance on our part, and shall constitute total documentation required for the bank to pay 
beneficiary’s claim under this guarantee.

I/We hereby agree that, our company do not deal in `Dual-use, proliferation-sensitive or military 
goods' , ' shell Companies as counterparties', 'entities located in countries of AML/CFT risk as per 
FATF or Countries with weak financial safeguards or weak import/export control laws'  ' Carry out re 
import /re export of goods that are subject to sanctions in either  country of import/reimport, or 
country of export/reexport', 'Transaction are not between related companies'

بعد التحية ,
نرجو إصدار كفالتكم بالصفة التالية / حسب نموذج المرفق 

باعتبßßار أن البنßßك هßßو الجهßßة التßßي قامßßت بإصßßدار الكفالßßة وتعديالتهßßا , فإننßßا نتعهßßد للبنßßك بالشßßروط الßßواردة فيهßßا نحßßن 

نفوضكم بتقييد أي مبلغ/ مبالغ على حسابنا و التي قد يطلب منكم دفعها و المتعلقة بهذه الكفالة.

و أيضßßا نحßßن نفوضكßßم بتقييßßد أي مبلßßغ/ مبالßßغ كمصاريßßف أو فوائßßد أو احتياطßßي أو أجßßور اخßßرى متعلقßßة بهßßذه الكفالßßة علßßى 

حسßßابنا . وفßßي حالßßة عßßدم توفßßر المبالبßßغ كافيßßة فßßي حسßßابنا . فإننßßا نوافßßق علßßى دفßßع أي مبالßßغ مسßßتحقة علينßßا فßßورا عنßßد أول 

طلب من المستفيد.

إن مجßßرد طلßßب خطßßي مßßن المسßßتفيد يثبßßت عßßدم قيßßام صاحßßب الطلßßب بتنفيßßذ االلتزامßßات التßßي عليßßه , و يعتبßßر هßßذا الطلßßب 

الخطي بمثابة المستندات الالزمة للبنك لدفع طلب المستفيد وفقا لهذا الضمان.

بموجßßب هßßذه الوثيقßßة، أقرّ/نقßßرّ بßßأن شßßركتنا ال تتجßßار فßßي السßßلع "المزدوجßßة االسßßتخدام أو المتعلقßßة بانتشßßار األسßßلحة أو 

السßßلع العسßßكرية"، أو مßßع "الشßßركات الوهميßßة كجهßßات مقابلßßة" أو مßßع "الكيانßßات المتواجßßدة فßßي دول فيهßßا مسßßتوى خطßßر 

غسßßل األمßßوال وتمويßßل اإلرهßßاب مرتفßßع بحسßßب تصنيßßف فرقßßة العمßßل لإلجßßراءات الماليßßة المعنيßßة بغسßßل األمßßوال، أو 

الßßدول ذات حصانßßات ماليßßة ضعيفßßة أو فيهßßا قوانيßßن مراقبßßة االسßßتيراد والتصديßßر ضعيفßßة " ،أو تقßßوم "بعمليßßات إعßßادة 

اسßßتيراد/إعادة تصديßßر السßßلع الخاضعßßة لنظßßام الجßßزاءات فßßي دولßßة االسßßتيراد/إعادة االسßßتيراد أو دولßßة التصدير/إعßßادة 

التصدير"، أو" المعامالت التجارية بين الشركات المتصلة".
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