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طلب إصدار خطاب ضمان

رقم الضمان

رقم التسهيالت

(الستخدام البنك) التاريخ

الموافق

لعمالء قطاع المقاوالت فقط

رقم المشروع

اسم المشروع

المكرمون /السادة مصرف الراجحي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,
ً
نحن الموقعون أدناه  /نرجو أن تصدروا وفقا لطلبنا وتحت مسؤوليتنا خطاب ضمان ذلك حسب البيانات الموضحة أدناه:
(يرجى اإلشارة إلى المطلوب)

على مسؤوليتنا/مسؤوليتي ،أنا/نحن الموقع/الموقعون أدناه.
ألمر الطرف الثالث( :اسم الطرف الثالث)
العنوان
رقم الجوال

رقم الفاكس

اسم المستفيد

البريد اإللكتروني

نوع الضمان( :أشر على خطاب الضمان المطلوب)

رقم صندوق البريد

الرمز البريدي

خطاب ضمان ابتدائي

المدينة

الدولة

خطاب ضمان نهائي

رقم الجوال

خطاب ضمان دفعة مقدمة

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

خطاب ضمان زكاة

قيمة الضمان المطلوب:

خطاب ضمان مالي

العملة

كفالة جمركية

قيمة الضمان (باألرقام)

أخرى

نوع الضمان

قيمة الضمان (كتابة)

وذلك ما يعادل

%

بالمائة من قيمة العقد

صالحية الضمان:

إصدار الضمان حسب صيغة( :أشر على صيغة الضمان المطلوب)

ً
يظل هذا الضمان ساري المفعول و نافذا حتى نهاية
يوم

		
محلي

خارجي (الدولة).

من شهر

لمدة غير محدودة – تجديد تلقائي

النص المعتمد لمؤسسة النقد العربي السعودي
سنة

النص المرفق ( الخاضع لموافقتكم)

طلب اصدار خطاب ضمان

غرض الضمان

يسلم الضمان إلى
االسم
رقم اإلقامة /الهوية
العنوان

رقم الجوال
مكان الطباعة

الشخص الذي يمكن االتصال به لإليضاحات
االسم
رقم الجوال

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

رقم الفاكس

التنبيهات واإلشعارات
ترسل إلى الشخص الذي يمكن االتصال به لإليضاحات
ترسل إلى مقدم الطلب
ترسل إلى العناوين الموضحة أدناه:
رقم الجوال

اإليميل

رقم الفاكس

هذا و نفوضكم بالقيد على حسابنا لديكم المذكور أدناه أو أي حساب آخر معكم  -قيمة التأمين النقدي والعموالت وأجور البريد وأجور
السويفت وأي مصاريف قد تنشأ عن قيامكم بإصدار الضمان أعاله وبدون الرجوع إلينا.

ونقر بأننا قد قرأنا وفهمنا ووافقنا على جميع الشروط العامة لخطابات الضمان المطبقة بالمصرف والمجازة من الهيئة الشرعية.

اسم العميل (طالب اإلصدار)

اسم الكفيل (الضامن /المتضامن)

رقم الحساب

رقم الهوية/جواز السفر/اإلقامة

رقم العميل ()CIC

رقم الجوال

رقم الجوال

رقم الفاكس

رقم الفاكس
اإليميل
توقيع العميل

رقم الهاتف

اإليميل
توقيع الكفيل

رقم الهاتف

طلب إصدار خطاب ضمان

اتفاقية الشروط العامة لخطابات الضمان
م
/
/
هـ الموافق:
/
/
التاريخ:
المكرمون :شركة الراجحي المصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) فرع.................:
تحية طيبة ،وبعد:
إنني/إننــا نثبــت اتفاقنــا معكــم بشــأن جميــع خطابــات الضمــان التــي نطلبهــا وتوافقــون علــى إصدارهــا ضمــن الحــد األعلــى لمجمــوع قيمــة خطابــات الضمــان القائمــة
والســارية المفعــول الموافــق عليــه مــن قبلكــم لنــا وقــدره ( )........وذلــك بموجــب الشــروط التاليــة:
 .1إن إصداركــم أي خطابــات ضمــان باســمنا أو باســم مــن نســمى لكــم يكــون علــى مســؤوليتنا وبنــاء علــى طلبنــا الــذي نحــدد فيــه اســم المضمــون وقيمــة الضمــان،
ونصــه ،واســم المســتفيد ،ومــدة ســريانه ،وإني/إننــا نقــر بحصولنــا علــى موافقــة المســتفيد المســبقة فــي إصــدار هــذا الضمــان مــن شــركتكم وكذلــك نخلــي
مســؤوليتكم فــي حــال رفضــه مــن المســتفيد ألي ســبب مــن األســباب.
 .2إننا نقوم بالتعهدات الواردة أدناه بالتكافل والتضامن.
 .3نبقــى دائمــا مســؤولين تجاهكــم ونتعهــد بتعويضكــم عــن النتائــج مهمــا كان نوعهــا مباشــرة كانــت أو غيــر مباشــرة والناشــئة عــن أي خطــاب ضمــان تقدمونــه،
كمــا نتعهــد بــأن ندفــع لكــم عنــد أول طلــب جميــع المبالــغ مــن أي نــوع كان وفــي أي وقــت مــن األوقــات وكافــة المصاريــف المســتحقة لكــم ونفوضكــم بقيــد ذلــك
علــى حســابنا لديكــم ونســقط حقنــا ســلفا بمطالبتكــم بتوجيــه أي إخطــار أو تنبيــه.
.4
 4.1مــن المتفــق عليــه بيننــا أنكــم غيــر ملزميــن بأخــذ موافقتنــا علــى دفــع أي مبلــغ ترتــب علــى خطــاب الضمــان إلــى الجهــة المســتفيدة أو مــا ينــوب عنهــا وأنكــم
غيــر ملزميــن بإشــعارنا قبــل الدفــع بــل إن مجــرد الطلــب يخولكــم حــق دفعهــا دون تدقيــق لحســابات هــذه الجهــة أو معرفــة حقيقــة طلباتهــا منــا أو ترتيــب بــدل
الضمــان بذمتنــا ونســقط حقنــا مــن اآلن فــي االعتــراض علــى دفعكــم مبلــغ أو مصاريــف ترتــب علــى خطــاب الضمــان ســواء كان قبــل اســتحقاق خطــاب الضمــان أو
موافقتنــا أو بــدون إشــعاركم إيانــا مســبقا.
قبــل طلبنــا منكــم الدفــع أو بعــده وعلــى تنفيذكــم ذلــك بــدون ّ
 4.2إن األجــور والرســوم والعمــوالت والحســومات التجاريــة المنطبقــة أو التــي قــد تنطبــق عــل خطــاب الضمــان مــن وقــت آلخــر ،وأســعار الســلع والخدمــات التــي قــد يتــم
توريدهــا بســببه؛ خاليــة مــن أي ضريبــة مفروضــة علــى أي ســلعة أو خدمــات ،وضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة وأي ضريبــة غيــر مباشــرة أخــرى تكــون مســتحقة.
		 4.3أننــا نقــر ونقبــل أن كل خدمــة أو ســلعة نتلقاهــا أو أي رســوم أو عمولــة أو حســم تجــاري مقابــل أي خدمــة تقـ ّـدم بموجــب أو ســبب خطــاب الضمــان ،يجــوز أن تكــون خاضعــة
ّ
ّ
المختصــة.
المختصــة فــي الدولــة ،ونلتــزم بدفعهــا ونفوضكــم بخصمهــا مــن حســابنا وســدادها للجهــة
لضريبــة القيمــة المضافــة بالقــدر الــذي تحــدده الجهــة
ّ
 4.4ألغــراض الفقـ ّـرة ( )3/4أعــاه يقصــد بالرســوم أو الضريبــة :أي مبلــغ الزم الدفــع مقابــل خدمــة أو ســلعة يقدمهــا المص ّــرف أو طــرف ثالــث ذات صلــة بخطــاب الضمــان أو
بســببه أو محلــه ،وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :الرســوم والعمــوالت والحســومات التجاريــة المنطبقــة أو التــي قــد تنطبــق فــي حــال التمديــد والتســييل
واإللغــاء وغيرهــا وتوريــد الســلع والخدمــات والتحويــات الخارجيــة أو الداخليــة والجمــارك والتخليــص الجمركــي وخــاف ذلــك.
 4.5تســدد الضرائــب غيــر المباشــرة وفقــا لألحــكام الــواردة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتشــريعات األخــرى التــي قــد تنطبــق مــن وقــت آلخــر ،و ال يكــون
المصــرف مســؤوال عــن أي فوائــد أو غرامــات مســتحقة علينــا بســبب عــدم ســداد الضريبــة أو بســبب عكــس قيــد الضريبــة المســددة عــن دفعــات تجــاوز ســدادها
الجــدول الزمنــي المحــدد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ذي الصلــة.
 .5إننا نجيز لكم ونفوضكم:
أ		 .بــأن توقفــوا حــاال أو فيمــا بعــد أي مبلــغ مــن حســاب لنــا طرفكــم كتأميــن إلصداركــم خطــاب الضمــان وفقــا لطلبنــا وحســب النســبة المتفــق عليهــا بيننــا لحيــن
انتهــاء مســؤوليتكم الناشــئة عــن خطــاب الضمــان.
ّ
ب .بــأن تخصمــوا مــن أي حســاب مــن حســاباتنا لديكــم بــأي نــوع مــن أنــواع العملــة وفــي أي وقــت مــن األوقــات جميــع المبالــغ التــي تقـ ّـدرون بمطلــق رأيكــم أنهــا الزمــة
كتأميــن لتجديــد الضمــان أو إعــادة إصــداره ،أو أنكــم قــد تكونــون مســؤولين عــن دفعهــا ،أو تكونــون قــد دفعتموهــا ناشــئة عــن خطــاب الضمــان ،وذلــك دون
استشــارتنا أو إخطارنــا قبــل القيــد أو بعــده ،وهكــذا نفوضكــم أن تطلبــوا منــا وتقيــدوا علينــا قيمــة خطــاب الضمــان أو أي جــزء منــه لــدى اســتحقاقه بموجــب
شــروطه فــي أي وقــت إلــى الجهــة المســتفيدة أو مــن ينــوب عنهــا مــن الجهــات اإلداريــة لــدى طلــب قيمتــه.
ج		 .أن تلغــوا نســبة تحمّــل المصــرف أو أن تزيــدوا المبلــغ المدفــوع مــن جانبنــا كتأميــن عــن إصــدار أو تجديــد أو إعــادة إصــدار خطــاب الضمــان دون أن تكونــوا ملزميــن
ببيــان األســباب الداعيــة لذلــك ونتعهــد بتســديد أي مبلــغ تطالبــون بــه لهــذا الســبب دون تأخيــر ،ونفوضكــم بموجــب هــذا الســند بخصمــه مــن أي مــن حســاباتنا
لديكــم دون حاجــة لقبولنــا أو إذن مــن جهــة رقابيــة أو قضائيــة.
 .6أن المقصود بالحساب في حكم هذه الشروط هو أي حساب في أي فرع من فروع المصرف أينما كان باسمنا شخصيا أو باسم مؤسسة نملكها.
 .7إذا لــم تكــن أرصدتنــا لديكــم كافيــة أو لــم يكــن لنــا عندكــم حســاب فإننــا نتعهــد بــأن ندفــع نقــدا عنــد أول طلــب منكــم مبلغــا موازيــا لمطلوبكــم بموجــب أي
بنــد مــن هــذا االتفــاق.
 .8بعــد إعــادة خطــاب الضمــان لكــم إللغائــه أو بعــد أن يســدد أو يلغــى أو بعــد اقتناعكــم بعــدم ضــرورة التأميــن المأخــوذ أو بانتهــاء مســؤوليتكم مــن جــراء تقديــم
الضمــان ،يعــاد صافــى أي مبلــغ تكونــون قــد قبضتمــوه أو أوقفتمــوه مــن أي حســاب أو قيدتمــوه علــى أي حســاب لنــا عندكــم إلــى ذات الحســاب أو أي حســاب آخــر
نكــون آنــذاك مدينيــن فيــه لكــم أو ألي فــرع مــن فروعكــم أو يضــاف لمنفعــة أو تأميــن أي عمليــه مصرفيــة أخــرى تخصنــا ونســقط حقنــا مقدمــا باالعتــراض علــى ّ
أي
ّ
مقاصــة أو بمطالبتكــم بإعــادة التأميــن قبــل إعــادة خطــاب الضمــان إليكــم أو تقديــم إبــراء قانونــي موقــع مــن قبــل المســتفيد يلغــي خطــاب الضمــان نهائيــا.
 .9أننــا نجيــز لكــم ومفوضكــم بتجديــد خطــاب الضمــان أو تقديــم خطــاب ضمــان جديــد عوضــا عنــه بنــاء علــى طلــب المســتفيد مــرة بعــد مــرة بنفــس المبلــغ والمــدة
إذا وجدتــم ذلــك مناســبا دون مراجعتنــا ودون أخــذ موافقتنــا مجــددا ونبقــى ملتزميــن تجاهكــم فــي جميــع األحــوال بجميــع تعهداتنــا المعطــاة فــي هــذا االتفــاق،
علــى أنكــم لســتم ملزميــن بتجديــد خطــاب الضمــان أو تقديــم خطــاب ضمــان عوضــا عنــه ألن ذلــك عائــد لمشــيئتكم المطلقــة دون أدنــى مســؤولية.
 .10نقــر ونعتــرف بــأن شــروط اتفاقيــة التســهيالت تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة ،وأن ســجالت المصــرف وحســاباته صحيحــة ونهائيــة ،ونتعهــد بدفــع المبالــغ
المترتبــة علينــا بموجبهــا ،ونســقط حقنــا فــي االعتــراض عليهــا ســوى مــا كان خطــأ ماديــا واضحــا.
 .11نقــر بقبولنــا المطلــق لـــجميع رســوم الخدمــات ،والرســوم التــي تفــرض علــى المعامــات التــي نقــوم بهــا تحــت التســهيالت وبحــق المصــرف فــي تغييــر هــذه
الرســوم مــن وقــت آلخــر وفــق تقديــره المطلــق ،ونتعهــد بقبــول تلــك التغييــرات إن وجــدت ،عنــد إخطارنــا بهــا.
ـارية المفعــول بالرغــم مــن
 .12إننــا نتعهــد لكــم بإعــادة خطــاب الضمــان األصلــي وإبرائكــم مــن
مدتــه ،وإذا لــم نعــده إليكــم فــإن تعهداتنــا تبقــى سـ ً
بنهايــة ً
التزامكــم ً
انتهــاء مــدة الضمــان إلــى أن نعيــده إليكــم أو إلــى أن نقــدم لكــم إبـ ً
ـراء قانونيــا موقعــا مــن قبــل المســتفيد يلغــي خطــاب الضمــان نهائيــا.
ـات الضمــان والخاصــة بالجهــات الحكوميــة تخضــع لمــا ورد بتعاميــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي والقواعــد المقــررة
المتعلقــة بمصــادرة خطابـ ً
 .13جميــع الحــاالت ً
مــن قبلهــا حاليــا ومــا قــد يصــدر مســتقبال فــي هــذا الخصــوص وحســب تقديــر تلــك الجهــة المطلــق.
 .14يخضع أي نزاع بشأن تنفيذ أو تفسير هذه الشروط العامة إلى أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية فيما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.
اسم طالب خطاب الضمان
العنوان
التوقيع
اسم الكفيل
العنوان
التوقيع
مجاز بقرار الهيئة الشرعية برقم ()15034

Application For Issuance Of Bank Guarantee

Conditions of Issuance of ARB Letter of Guarantee
Date:
To: Al Rajhi Bank (Al Rajhi Banking & Investment Corporation)
Branch: Corporate Banking Group- ………………………….
We hereby acknowledge and accept the terms and conditions that govern our relationship with you the issuing bank regarding all letters of guarantee which we request and you accept to issue within the limit of the maximum total facility for the letters of guarantee approved by your side which terms and conditions are as follows
1.

2.
3.

The Letter of Guarantee is to be issued at our request, or on our account in the name of a person nominated by ourselves upon an application in which we
determine the amount of the guarantee ,the entity guaranteed , name of the beneficiary, and the term of validity of the LG. Further we declare that we have
obtained the prior consent of the beneficiary to the terms and conditions hereof, and we discharge you from any liability or responsibility in case the LG is
declined or in any other case whatsoever..
We will jointly and severally comply with all covenants and undertakings herein stated.
We will be fully responsible towards you, and undertake to compensate you for any direct, or indirect consequences relating to any bank guarantee issued
by you, and undertake to pay you upon your first demand at any time or place any and all the amounts and fees you inform us to be due, and we hereby
authorize you to deduct the same from our account and waive any right or claim to prior notification or approval with regard to such a deduction.

4.
4.1 We hereby acknowledge that you will pay the beneficiary upon its first written demand without investigation of the genuineness of its demand or verification of
its accounts and regardless of our knowledge or consent or provision by the beneficiary of any counter guarantee or security and we hereby waive any objection to payment to the beneficiary or its representative or to assignment of the proceeds of the guarantee or of the LG and all fee and expense related thereto.
4. 2 We acknowledge and warrant that all and every fee, commercial discount, commission and prices of all every service or goods applicable to or by reason
of the Letter of Guarantee is free from value added or any other direct or indirect tax.
4.3 We acknowledge and accept that the supply of any service or goods and the fee , commissions and commercial discounts under this Letter of Guarantee or
by reason thereof may be subject to the value added tax or other tax and we undertake to pay such tax and hereby irrevocably authorizes you to deduct such
a tax from our account and levy it to the relevant authority.
4.4 We understand for the purposes of paragraph 4.3 above that tax and fee means any fiscal imposition payable upon supply of service or goods by reason of the
LG or liquidation or cancellation thereof including by way of example commissions , commercial discounts , negotiation, margins , negotiable instruments,
imports, exports , transport ,shipping , bill of lading, insurance, warehousing, clearance , customs , demurrage charges and others.
4.5 We understand and acknowledge our obligation to settle value added and other tax in accordance with the provisions of the law and regulation and hereby
hold the Bank free from any obligation , liability , charges or responsibility arising as a result of our omission to duly pay applicable taxes or failure to file or
settle tax returns within the timeline prescribed by the Law and regulation.
5. We hereby irrevocably authorize and empower you:
a. To at any time promptly suspend and appropriate any amount from our account with you as a counter guarantee for issuance at our request of the Letter
of Guarantee, as per the margin agreed upon till your liability arising form payment of the Letter of Guarantee is fully discharged.
b. To deduct from any of our accounts any amount in any currency at any time whatsoever which you paid or subject to your unfettered discretion see due as
collateral for renewal or reissuance of the guarantee or payable or likely to be payable to the beneficiary with respect to the letter of Guarantee regardless
of our notification or consent whether before or after such a deduction and we hereby irrevocably authorize you to enter against our account the full amount
of the LG or any part thereof at any time the LG subject to its conditions becomes payable to the beneficiary , its representative or assign.
c. To without giving reasons or justifications increase subject to your own unfettered discretion the value of the counter guarantee or cancel or reduce the
credit margin and we hereby undertake to promptly pay any amount you demand to that effect or for issuance , renewal or reissuance of the guarantee and
irrevocably authorizes you to deduct such amount form our accounts with you and hereby we disclaim any right to prior notification, consent or of protest.
6. The account referred to in this document means any one or more of our accounts with any of the Bank branches wherever and whether in our own name or
in the name of any of our establishments..
7. if funds in our accounts are not sufficient enough to pay you or if such accounts cease to exist we hereby undertake to promptly upon your first request pay
you the amount of your request in cash.
8. Upon return of the Letter of Guarantee to you for cancellation, cancellation of the LG , payment of its value or your decision to release the collateral for the LG
we hereby authorize you subject to your own unfettered discretion to utilize any balance remaining of the LG or in the accounts or the value of the collateral
towards settlement of any of our outstanding repayment obligations. We hereby waive our right to demand refund of the value of the LG before returning to
you the original Letter of Guarantee or a declaration of accord and satisfaction from the beneficiary.
9. We irrevocably authorize you to from time to time needless of our notification or consent renew the Letter of Guarantee or issue a new Letter of Guarantee
to the beneficiary for the same value and duration and we hereby acknowledge our full responsibility for the consequences thereof and that the renewal or
reissuance of an LG as aforementioned is your own decision subject to your unfettered discretion and that you are not bound to renew or reissue any LG..
10. We hereby acknowledge and declare that all the bank records and accounts of this LG facility are irrefutably correct , accurate, and conclusive , and that we
undertake to pay all amounts proved by such records and accounts and that the terms and conditions of the facility agreement signed by us with the Bank
shall mutatis mutandis apply to these terms and conditions of issuance.
11. We irrevocably consent to the services` and transactions` fees under the facility agreement and acknowledge the unfettered right of the Bank to change it
from time to time and our obligation to comply with such a change upon notification.
12. We undertake to discharge you from all liabilities whatsoever upon expiration of the LG and to return to you the original Letter of Guarantee and acknowledge our
continued liability for its value if not returned albeit expired unless we deliver to you a deed of accord and satisfaction signed by the beneficiary in lieu thereof.
13. All Conditions of liquidation and confiscation of the Letters of Guarantee applicable to governmental bodies shall be in accordance with the Ministry of
Finance Regulations in force at the time subject to the unfettered discretion of the governmental body concerned.
14. Any dispute relating to application or interpretation of these Conditions shall be governed by the law of the Kingdom of Saudi Arabia, provided that the rules
of Shariaa are not transgressed.

Applicant’s Name
Address
Signature
Guarantor Name
Address
Signature
Approved by Shariah committee (15٠٣٤)

Application For Issuance Of Bank Guarantee

PURPOSE OF GUARANTEE:

DELIVER THE ORIGINAL GUARANTEE TO :
Name :
ID / Iqama
Mobile No:

Address:

Place of Print:
CONTACT PERSON FOR CLARIFICATION:
Name:
Mobile No:

E-Mail:

Tel:

Fax No:

ALERTS & NOTIFICATIONS (FOR SMS , EMAIL AND FAX)
(Choose one of the following )
Use Applicant Contact Information indicated above
Use the following : Mobile No:

Use Contact Person Information indicated above
Fax No:

Email:

We authorize you to debit our account (indicated below) or any other account with you for margin, commissions, swift, courier service, or any other expenses incurred by you under this LG without referring to us.
We declare that we have read , understood , and agreed with the general terms and conditions applied in the bank and also
bind ourselves with in respect of conditions as detailed overleaf.
Customer Name (applicant)

Guarantor’s Name

Account No.

ID/Passport/Iqama No

CIC

Mobile No

Mobile No

Fax No

Fax No
E-Mail Address
Customer’s signature

Tel No

E-Mail Address
Guarantor’s Signature

Tel No

Application For Issuance Of Bank Guarantee

Al Rajhi Bank

Application For Issuance Of Bank Guarantee
Letter Of Guarantee No

(For Bank Use) Limit Code

Date

Date (Hijri)

For Contracting Customers Only

Project Name

Project No

To: Al Rajhi Bank
Dear Sirs,
We undersigned , request you to issue a letter of guarantee on our account and at our full responsibility as per the details below:
(Pls. tick your choice)

I/We the undersigned
I/We the undersigned to the order of : (third party) Name:
Address:
Email:

Fax No:

TYPE OF GUARANTEE: (Pls. tick your choice)
Bid Bond
Final Guarantee/Performance Guarantee

Mobile:

BENEFICIARY NAME
P.O. Box

Postal code

City

Country

Mobile No
Advance payment Guarantee

Fax No

E-Mail Address

Zakat & Income Tax Bond

LETTER OF GUARANTEE AMOUNT:

Customs Bond

Currency

Financial Guarantee
Others: (Pls. specify)

Amount )in figures)
Amount (In words)
Being

TEXT OF GUARANTEE TO BE ISSUED : (Pls. tick your choice)
As per SAMA’s approval text
AS per Attached text (Subject to your approval)

LETTER OF GUARANTEE VALIDITY
This guarantee will remain valid up to:
Day
Open Ended

GUARANTEE TYPE:
Local
Foreign (country)

% of the contract value

Month

Year

Application
For Issuance
Of Bank Guarantee

Corporate

اﻠﺷﺮﻛﺎت

800 122 8888

