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LETTER OF GUARANTEE APPLICATION AND CUSTOMER
AGREEMENT

طلب إصدار ضمان و اتفاقية عميل

I / We request you to issue under my / our risk and liability an irrevocable letter of
guarantee with the following details ( Please tick your choice ).

 حسابهم و مسؤولية/  الموقعون أدناه إصدار خطاب ضمان غير قابل للنقض علي حسابه/ بهذا يطلب الم وقع
:)  مسئوليتهم حسب التفاصيل اآلتية ( فضال أشر علي المطلوب/
. الموقعون أدناه/ نيابة عن الموقع

On behalf of the undersigned.

:نيابة عن

On behalf of:

:  ) ن وع ا ل ض م ا ن1

1) Guarantee Type:
Bid ( Preliminary )

Performance ( final )

Custom’s Surety Bond

Other ( please specify )

Advance Payment

ضمان دفعة مقدمة

ضمان نهائي

ضمان ابتدائي

:)أخر ( الرجاء التحديد

كفالة رسوم جمركية
:) العملة2

2) Currency:
3) Amount:

:قيمة الضمان

4) Beneficiary’s name:

:اسم المستفيد
: ع ن وا ن ه

Address:
: ا ل رم ز ا ل ب ري د ي

: ص ن د و ق ا ل ب ري د

Country:

: ا ل د ول ة

:المدينة

Fax:

:الفاكس

:الهاتف

Swift:

: س وف ت

:التلكس

P.O. Box:

Zip code:

City:
Tel.:
Telex:

5) Expiry date:

Day

Month

سنة

Year

شهر

ي وم

: ت ا ري خ ا ال ن ت ه ا ء

)  يوما إضافية كفترة بريدية03 ( في حالة الضمانات المقابلة؛ الرجاء تضمين

(In case of Counter Guarantees, please include additional 30 days as mailing period).

:  ) ا ل م ش ر وع5

6) Project:
Project name:

:اسم المشروع

Reference number:

:الرقم اإلشاري
:المالك

Owner:
Representing:

% of the contract value

. من قيمة العقد%

:يمثل نسبة

Description:

:بيان

7) Guarantee format :

:صيغة الضمان

SAMA format, the Bank normally issues to the Beneficiary named herein.

صييي ة مؤسسيية النقييد العربييي السييعودير التييي يصييدر بهييا البنييك الضييمانات عييادة إل ي المسييتفيد المبييين
.اسمه هنا
. قبلنا/ الصي ة المرفقة بهذا الطلب و الموقعة من قبلي

Format signed by the applicant as per the attachment.
In consideration of the Bank issuing for my / our account letter(s) of
guarantee, bonds and other like instruments in the form requested in
favour of the beneficiary(ies), named therein and any successor(s) thereto (
the “ Beneficiary ” ) and any renewals, amendments or extensions thereof (
the “ Obligations ” ), I / we, the undersigned ( the “ Customer ” ) hereby
agree and undertake as follows:
1.
I / We shall keep the Bank indemnified from and against all actions,
proceedings, liabilities, claims, demands, damages, costs and expenses which
the Bank may incur in relation or arising out of the Obligations and to pay to the
Bank on demand all payments, losses, costs, charges, commission, damages
and expenses incurred or suffered by the Bank in consequence thereof whether
directly or indirectly.
2. The Bank is hereby irrevocably authorized and directed to make any
payment and comply with any demand which have been made or appear
or purport to be made in connection with the Obligations without reference
to or further authority from me / us and irrespective of the validity or
legitimacy of such demand, it being expressly agreed that any such
demand shall as between the undersigned and the Bank be conclusive
evidence that the sum stated therein is properly due and payable.
3. I / We hereby agree that at any time during the validity of the Obligations
the Bank may request cash or other collateral ( the “ Collateral ” ) from me /
us in an account(s) the Bank deems appropriate as security for the
Obligations notwithstanding that no demand has been made by the
Beneficiary and in such event I / we shall comply with such request
forthwith. However, without prejudice to the generality of the foregoing, in
the case of Obligations which could or may be of an unlimited duration, I /
we undertake to provide to the Bank, Collateral in the full amount of the
Obligations on or before 12 months from the issuance thereof, unless the
same is waived in writing by the Bank.
4. The Bank is irrevocably authorised to debit any of my / our account(s) with
the Bank and / or to appropriate and realize any Collateral at its discretion
without any prior notice or reference to me / us in respect of all payments,

 لحسييابنا بالصييي ة/  خطابييات ضييمانر كفييا تر أو أييية وسييائل أخييرب مشييابهة لحسييابي/ نظ ي ار لقيييام البنييك بخصييدار خطيياب
 ورثييه لهييم (المسييتفيد)ر وأييية تجديييداتر/  المسييتفيدين المييذكورين ضييمن هييذا ولصييالم أي وريييت/ المطلوبيية لصييالم المسييتفيد
 نحيين المييوقعين أدنيياه (العميييل) وبموجييب هييذا نواف ي ونتعهييد بمييا/  (ا لت ازمييات)ر أنييا- تعييديالتر أو تمديييدات تتعل ي بييذلك
-:يلي
 نحيين نتعهييد بتعييويض البنييك عيين جميييع اإلج يراءات والييدعاوب القضييائية وا لت ازمييات القانونييية/ أنييا

.0

والمطالي ييب أو المطالبي ييات واتض ي يرار والتكي يياليي والنفقي ييات التي ييي قي ييد يتحملهي ييا البني ييك فيمي ييا يتعل ي ي أو نتيجي يية
لاللتزاماتر وأن ندفع للبنك عند الطليب كافية الميدفوعات والخسيائر والتكياليي والنفقيات والعميو ت واتضيرار

.والمصروفات التي تكبدها أو تلقاها البنك نتيجة لذلك سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

به ييذا يك ييون البن ييك مفوض ييا بص ييورة مباشي يرة ونهائي يية وغي يير قابل يية لل يينقض بي ي جراء أي يية عملي يية دف ييع أو
ا لت ازمييات

.1

ا سييتجابة تييية مطالبيية تييم إجراؤهييا أو يبييدو أو يفهييم منهييا ظاهريييا أنييه يجييب إجراؤهييا فيمييا يخي

 منيا وبصيري النظير عين صيحة أو شيرعية تليك المطالبية/دون الرجوع أو الحصول علي موافقية أخيرب منيي
 الميوقعين أدنياه والبنيك صيراحة أن مثيل هيذه المطالبية دلييل نهيائي علي أن/ كونه قد تم ا تفا بيين الموقيع
.المبلغ المشار إليه في ذلك مستح وواجب الدفع
 نحين بموجييب هيذا نوافي فيي أي وقيت خييالل ميدة سيريان ا لت ازميات علي إمكانييية طليب البنييك/ أنيا

.1

 حسييابات والتييي يييرب فيهييا البنييك الت ي مين المناسييب/  منييا فييي حسيياب/ للنقييد أو أييية ضييمانة (الضييمانة) منييي
 نحين سيوي نسيتجيب لهيذا الطليب/ لاللتزامات عل الرغم من عدم طلب المستفيدر وفي مثل هذه الحالة أنا
 إ أنه وبدون اإلخيالل بالمبيادا العامية لميا سيب فيي حالية كيون ا لت ازميات غيير محيددة الميدةر.عل الفور
 شيه ار مين اإلصيدار01  نحن نتعهد بالتوفير للبنك مبلغ الضمان الالزم لاللتزامات كيامال خيالل أو قبيل/ أنا
.الذي نحن بصدده ما لم يتم التنازل عن تلك الضمانة خطيا من قبل البنك
 حسيياباتنا لييدب/ إن البنيك مفييوض وبصيورة غييير قابليية للينقض بالقيييد علي أي حسيياب ميين حسياباتي
 إلينيا فيي/ أو يحول إل نقد أي ضمانة حسب تقديره دون إخطار سياب أو الرجيوع إليي
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.4

البنك وأن يخص

 مليون لاير0999  رأس املال،مجموعة سامبا المالية شركه مسامهة
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IN FAVOR OF

DATED WEDNESDAY, 18 DECEMBER 2013 AMOUNTING TO

مقابييل جميييع المييدفوعاتر الخسييائرر التكيياليير النفقيياتر العمييو تر اتضيرار والمصييروفات القابليية للييدفع ميين
قبلييي  /قبلنييا واليواردة تحييت اتفاقييية التعييويض هييذهر وأن يخص ي

أو يجييري أي تحويييل تي مبلييغ حاض ي ار أو

فييي أي وقييت ح ي إيفيياء لييديوني  /ديوننييا عل ي الحسييابات الجاريييةر الودائييعر أو أي حسيياب أو مبييالغ نقدييية
تم تحصيلها من أي ضمانة للسداد أو الدفع الجزئي تي مبلغ مين المبيالغ التيي تكيون أو قيد تكيون فيميا بعيد
مثيل هيذا المبليغ

أو من وقت تخر مستحقة أو مدينة للبنيك مين قبليي  /قبلنيا وفقيا لهيذا ا تفيا  .إذا خصي

كعمليية (العمليية اتول ي ) خالفييا لعمليية ا لت ازمييات و  /أو المبلييغ المسييتح للبنييك (العمليية الثانييية) طبقييا لهييذا
لش يراء

ا تفييا فييخن المبلييغ الييذي سييوي يييتم القيييد علي أساسييه سييوي يكييون مبلييغ العمليية اتولي والمخصي
مبلغ العملة الثانية وذلك حسب السعر المتداول للبنك لمثل هذه المبالغ وتلك العمالت.

سوي تدفع جميع المبالغ الواجبية اليدفع وفقيا لهيذا ا تفيا مين قبليي  /قبلنيا دون اقتطاعيات تعيويض

.0

عيين خسييائر ومعفيياة ميين وخالصيية ميين أييية ض ي ارئب عل ي الييدخلر أو خصييوماتر أو ض يرائب مفروضييةر أو
رسومر أو رسيوم علي السيلع المسيتوردةر أو أيية نفقيات أخيرب ذات طبيعية مماثلية أو أيية غ ارمية تتعلي بيذلك.
وفيمييا ل ييو طلييب من ييي  /من ييا بموجييب الق ييانون إجي يراء مثييل تل ييك ا قتطاع ييات الض يريبية أو الخص ييوماتر في يخن
المبلغ المطلوب دفعه في مقابل مثل هذه ا قتطاعات والخصومات سيوي ييزداد إلي الحيد اليالزم واليذي مين
ش ي نه بعييد إج يراء الخصييم وا قتطيياع  -أن يمكيين البنييك ميين اسييتالم واسييتبقاء (دون الت ازمييه ومسييئوليته تجيياه
ا قتطاعييات والخصييم) صييافي المبلييغ والييذي كييان مسيياويا لييذات المبلييغ قبييل إجيراء الخصييم وا قتطيياع اللييذين
طلبا أو قد تم إجراؤهما.
إن البنك وبموجب هذا مفوض بتمديد ودفعر أو تجدييد ا لت ازمياتر وذليك حسيب تقيديره منفيردا بيدون

.9

أدني التزام للقيام بذلك نحو أي طلب أو مطالبة أو ميا يفهيم منيه ظاهرييا علي أنيه طليب أو مطالبية مين قبيل
المسييتفيد لتمديييد أو الييدفع أو أي طلييب مشييابه ذي صييلة با لت ازمييات .وفييي مثييل هييذه الظييروي أنييا  /نحيين
نوافي علي أنيه يحي للبنيك ممارسية أي حي مين حقوقيه فيي هيذا ا تفيا وعلي وجيه الخصيو

حقوقيه فيي

الفقرة الرابعة لهذا ا تفا .
.7

إن الت ازم يياتي  /التزاماتن ييا بموج ييب ه ييذا ا تف ييا س ييوي ل يين تك ييون عرض ييه أو تتي ي ثر بي ي ي حال يية م يين

9. My / Our obligations under this Indemnity shall not be subject to or affected
in any way by any claim, dispute, defence or equity, among myself /
ourselves, the Beneficiary and / or any third party and in the case of a
company or partnership, by any change in our constitution or membership.

إن هييذا ا تفييا عل ي التفييويض سييوي يكييون إضييافيا تي ضييمان أو كفاليية يمكيين أن تكييون بحييوزة

10. This Indemnity shall be additional to any other guarantee or security the
Bank may now or hereafter hold and may be enforced without the Bank
first having recourse to any such guarantee, indemnity or security and
without taking any steps or proceeding against me / us.
( 11. All notices and other communications hereunder shall be in writing
including telex or facsimile transmission ) and mailed or sent or delivered to
the Bank at the branch address indicated above. All such notices and other
communications by the Bank shall be effective in the case of written notice,
when deposited in the mail, delivered by hand or in the case of telex or
facsimile transmission when sent. The bank shall be entitled to rely upon
any facsimile communication bearing or purporting to bear the signature of
my / our authorised representative.

نحيين والشييخ

المنفييذ لييه بالنيابيية عنييي  /عنييا (إذا كييان ذي صييلة وثيقيية) لدييية  /لييدينا الصييالحية الكامليية

لاللتزام بهذه الشروط.
اتحوال ب ي استدعاء أو نزاع أو حماية أو حقو مسياهمين ميا بيين أي مين العمييلر المسيتفيد أو أي طيري
ثالتر أو بالت يير الحادت في الهيكل أو العضوية في حالة كونها شركة أو عقد شراكه.
.09

البن ييك حالي ييا أو فيم ييا بع ييد ويمك يين أن تك ييون ناف ييذة ومفروض يية دون الحاج يية للج ييوء البن ييك أو إلي ي مث ييل ه ييذا
الضمانر التفويض أو الكفالة ودون اتخاذ أية إجراءات أو دعوب قضائية ضدي  /ضدنا.
.00

جمي ييع اإلش ييعارات وا تص ييا ت وفق ييا له ييذا ا تف ييا س ييوي تك ييون كتابي يية (بم ييا ف ييي ذل ييك اإلرس يياليات

التلكسييية أو الفاكسييية) وسييوي ترسييل بريييديا أو ترسييل إلييي البنييك عل ي عن يوان الفييرع المييذكور اعيياله .جميييع
اإلشعارات وا تصا ت من هذا النوع والتي تتم بواسطة البنك سوي تكيون سيارية المفعيول إذا تميت بموجيب
إخطيار خطييي ييودع لييدب البرييد أو تسييلم ييدويا أو عيين طريي اإلرسيياليات التلكسيية أو الفاكسييية .يحي للبنييك
ا عتماد عل أي فاكس يحمل أو يبدو أنه يحمل توقيع المفوضين المندوبين عني  /عنا.
.01

إ ن ا لت ازمييات والمسييؤوليات العائييدة علييي  /علينييا بموجييب هييذا ا تفييا سييوي تكييون ملزميية ونافييذة

عل من يخلفني  /يخلفنا وعل ورثتي  /ورثتنا.
.01

إذا قرر البنك حسب تقديره الخا

ا ستم اررية ب ن تبقي ا لت ازميات سيارية المفعيول بصيري النظير

عيين انتهيياء مييدة أي فت يرة قابليية للتطبي ي بموجبهييا ف يخنني  /إننييا نواف ي عل ي أن تبق ي كافيية ا لت ازمييات بموجييب
هذا سارية المفعول ويعمل بها وملزمة لي  /لنا.
.04

سوي يخضع هذا ا تفا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وأنا  /نحن وبموجيب هيذا نيذعن

لسلطات فصل النزاعات في المحاكم الفرعية والهيئات في المملكة العربية السعودية.
.00

6. The Bank is hereby authorized to extend, pay or renew the Obligations, at
its sole discretion and without any obligation to do so, on any request or
demand or purported request or demand by the Beneficiary to extend,
extend or pay or any similar request in relation to the Obligations. In such
circumstances, I / we agree that the Bank will be entitled to exercise any of
its rights herein including, in particular its rights under Clause # 4 hereof.

أن ييا  /نح يين نوافي ي وعلي ي مس ييئوليتي  /مس ييئوليتنا الكامل ييةر بخس ييتخدام البن ييك أو م ارس ييليه تي وس يييلة
أنييا  /نحيين نتعهييد بي ن إتفييا التعييويض هييذا قييانوني وملييزم ونافييذ علييي  /علينييا وفقييا لشييروطه .وأنييا /

.0

5. All sums payable hereunder by me / us shall be paid without set-off and
free and clear of any withholding or deduction for or on account of taxes,
levies, imposts, duties or other charges of a similar nature or any penalty in
respect thereof and if I /we shall be required by law to make any such
withholding or deduction the sum payable in respect of which such
deduction or withholding is required to be made shall be increased to the
extent necessary to ensure that, after the making of such deduction or
withholding the Bank shall receive and retain ( free from liability in respect
of such withholding or deduction ) a net sum equal to the sum which it
would have received had no such withholding or deduction been made or
required to be made.

7. I/ We hereby agree that the Bank and its correspondents may, entirely at
my / our risk, use any recognized communication or transmission system in
connection with the Obligations and this Indemnity.
8. I / We warrant that this Indemnity is valid, binding and enforceable against
me / us in accordance with its terms and I / we and the person executing it
on my / our behalf ( if relevant ) have full power and authority to enter into
its terms.

لالتصا ت أو أنظمة إرسال معتري بها فيما يتصل با لتزامات وبختفا التعويض هذا.
.3

LG APPLICATION FOR A/C OF

losses, costs, charges, commissions, damages and expenses payable by
5. me / us under this Indemnity and to apply or transfer any money now or at
any time hereafter standing to my / our credit upon current, deposit or other
account or any sums obtained after the realization of any Collateral in
payment or part payment of any such sums of money as may be or
hereafter may from time to time become due or owing to the Bank from me
/ us hereunder. If such amount is denominated in the currency ( the “ first
currency ” ) other than the currency of the Obligations and / or the sum due
to the Bank hereunder ( the “ second currency ” ) the amount to be debited
is to be the amount of the first currency required to purchase the sum
denominated in the second currency at the Bank’s usual rates for such
amounts and such currencies.

أنييا  /نحيين نقيير ب ي نني  /أننييا ق أرنييا وفهمنييا هييذه الشييروط واتحكييامر وأنييا  /نحيين وبييدون أييية شييروط وبصييورة

نهائية نقبل ونواف عليها.
التاريخ:

12. My / Our obligations and liabilities under this Indemnity shall be binding
upon my / our successor and heirs.
13. In the event that the Bank determines at its sole discretion that the
Obligations continue to remain valid notwithstanding the expiry of any time
periods applicable thereto then I / we agree that all our Obligations
hereunder shall continue to remain valid, applicable and binding on me /
us.
14. The Indemnity shall be governed by the laws and regulations of Saudi
Arabia and I / we hereby submit to non-exclusive jurisdiction of the courts
and committees of Saudi Arabia.
I / We declare that I / we have read and understood these terms and
conditions and I / we unconditionally and irrevocably accept the same.

WEDNESDAY, 18 DECEMBER, 2013

Dated :

أسم العميل:

Customer Name:

التوقيع:

Signature:

رقم الحساب:

A/C No.:

ص ن د و ق ا ل ب ري د :

ا ل رم ز ا ل ب ري د ي :

المدينة:

ا ل د ول ة :

Country:

الهاتف:

الفاكس:

Fax:

التلكس:

س وف ت :

Swift:

مجموعة سامبا المالية شركه مسامهة ،رأس املال  0999مليون لاير

Zip code:

P.O. Box:
City:
Tel.:
Telex:
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