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 بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.

عنوان البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة: أبوظبي: ص.ب 46080، أبوظبي   |   دبي: ص.ب 120009، دبي.

The Manager
National Bank of Bahrain (the Bank)
United Arab Emirates

Dear Sirs, 
Your Letter of Guarantee No.

For Amount

This letter of indemnity (“Indemnity”) is subject to the 
terms and conditions contained in the Facility Letter dated 
                        (“Finance Document”) executed 
between us. In consideration of you issuing at our request and on our 
behalf a letter of guarantee governed by the laws of

(“Letter of Guarantee”) in favour of 

(“Beneficiary”) on such terms and in such form as you may think fit, 
we hereby agree that the following terms and  conditions shall apply 
to the Letter of Guarantee.

1. Authorisation
We irrevocably and unconditionally authorise you to accept and/or 
pay for our account all drafts, payment obligations and/or deferred 
payment obligations purporting to be drawn under the Letter of 
Guarantee without any further reference to or authority from us. You 
shall not be under any duty to investigate or enquire whether any 
claim or demand shall have been properly made.

2. Indemnity
We hereby confirm our understanding of the risks associated with 
issuing the Guarantee under the governing law of the Guarantee and 
will not hold you responsible for any actions arising as a result, we 
further undertake and agree to indemnify you on first demand from 
and against all losses, costs, damages, expenses, claims, actions, 
suits, proceedings, liabilities and demands (including all legal and 
other costs, charges and expenses you may incur in connection with 
the Letter of Guarantee or in enforcing or attempting to enforce your 
rights under this indemnity) otherwise arising out of or in connection 
with the Letter of Guarantee or any amendment or variation in the 
terms thereof which you may incur or sustain by reason of you 
opening or establishing the Letter of Guarantee to meet all payments 
made by you or your agents and all drafts  drawn or accepted by you or 
your agents and the amount of all charges, commission and interest 
in connection with the Letter of Guarantee.

السيد المدير
بنك البحرين الوطني )البنك(

اإلمارات  العربية المتحدة

تحيه طيبه وبعد,
خطاب الضمان الصادر منكم برقم

بمبلغ وقدره

يعتبــر  خطــاب التعويــض هــذا )”خطــاب التعويــض“( خاضــع لشــروط واألحــكام 
الــواردة فــي خطــاب التســهيالت المــؤرخ 

)”وثيقــة التمويــل“(  الموقعــة بيننــا. باإلشــارة إلــي خطــاب الضمــان الخاضــع 
لقوانيــن  

الذي تفضلتم بإصدارة بناء على طلبنا ونيابة عنا )”خطاب الضمان“(  لصالح 

  )”المســتفيد“( بالشــروط وبالصيغــة التــي ترونهــا مناســبة، فإننــا نوافــق بموجبــه 
علــى تطبيــق األحــكام والشــروط التاليــة علــى خطــاب الضمــان.

1.  التفويض
ــوا لحســابنا  ــول و/أو أن تدفع ــدون شــروط لقب ــه وب ــة في ــم بشــكل ال رجع نفوضك
جميــع الكمبيــاالت و/أو التزامــات الســداد و/ أو التزامــات الســداد المؤجــل المزمــع 
ســحبها بموجــب خطــاب الضمــان بــدون أي رجــوع آخــر أو تفويــض آخــر منــا. وال 
تتحملــون أي مســؤولية للتحقــق أو االســتعالم عمــا إذا كان قــد تــم تقديــم المطالبة 

أو الطلــب حســب األصــول.

التعويض  .2
نقــر ونؤكــد إدراكنــا للمخاطــر المرتبطــة بإصــدار الضمــان بموجــب القانــون المحــدد 
نتعهــد  وباإلضافــة  لذلــك  تنشــأ  مســؤولية  أي  نحملكــم  ولــن  الضمــان  فــي 
ونوافــق بموجــب هــذا علــى تعويضكــم عنــد الطلــب األول مــن جميــع الخســائر 
والتكاليــف واألضــرار والمصروفــات والمطالبــات والدعــاوى والقضايــا واإلجــراءات  
وااللتزامــات والطلبــات )بمــا فــي ذلــك جميــع التكاليــف والمصروفــات والرســوم 
القانونيــة والرســوم األخــرى التــي قــد تتحملونهــا فيمــا يتصــل بخطــاب الضمــان 
أو فــي ســبيل تنفيــذ أو محاولــة تنفيــذ حقوقكــم بموجــب هــذا التعويــض( والتــي 
علــى  تغييــر  أو  أي تعديــل  أو  الضمــان  أو فيمــا يتصــل بخطــاب  تنشــأ بســبب 
أحكامــه والتــي قــد تتحملونهــا أو تتكبدونهــا بســبب قيامكــم بفتــح أو إنشــاء خطــاب 
الضمــان للوفــاء بجميــع الدفعــات المســددة مــن قبلكــم أو مــن قبــل وكالئكــم 
وجميــع الكمبيــاالت المســحوبة أو المقبولــة مــن قبلكــم أو مــن قبــل وكالئكــم 

ومبلــغ جميــع الرســوم. والعمــوالت والفوائــد فيمــا يتصــل بخطــاب الضمــان. 

Date              |           |                    |              |                                     التاريخ

/ /
\ \
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We undertake on first demand to reimburse you in respect of all 
payments and to discharge all liabilities which you may make or incur 
for us at our request or on our behalf in connection with the Letter 
of Guarantee including (without prejudice to the generality of the 
foregoing) any liabilities you may incur as a result of your allowing 
any drawer and/or negotiating and or confirming bank to obtain 
reimbursement before you have had the opportunity to inspect any 
documents in connection with the Letter of Guarantee and to pay 
interest from the date of the same having been made or incurred until 
repayment both before and after any demand at the stipulated rate 
by you.

3. Cash Cover
If required by you, we shall deposit and keep deposited with you such 
sum or sums of money as may be required to be held by you as a 
security against all claims arising under the Letter of Guarantee and/
or corresponding to the currency fluctuations, if any, until the Letter 
of Guarantee is discharged and returned to you.

We hereby authorise you to block such amount as may be required to 
provide full cash cover against any Letter of Guarantee in the relevant 
currency (the “Cash Cover Amount”) from any account held with you 
(“Account”). We hereby acknowledge that the Cash Cover Amount is  
subject to security in your favour and we shall have no right to make 
any withdrawals from the Account until such time that you, in your 
absolute discretion, determine that you have no further obligations 
or liabilities under or in connection with the Letter of Guarantee.

4. Further Assurance
We undertake on demand to do, perform and cause to be done, 
performed and executed any act, matter or thing which you may 
require for your further security and for indemnifying you against the 
consequence of the Letter of Guarantee given by you or otherwise 
in connection with the Letter of Guarantee and in particular without 
prejudice to the generality of the  foregoing, to deposit with you 
cash or other collateral security satisfactory to you and of sufficient 
amount to cover your total liability and obligation under the Letter of 
Guarantee.

5. Interest
We undertake to reimburse you on first demand with the 
interest                   per annum on any amount that you may have to 
pay pursuant to your above mentioned obligation and undertaking 
regardless of whether or not the party in whose favour such obligation 
was incurred or to whom such undertaking was given by you was 
genuinely justified in making claim against you thereunder.

نتعهــد عنــد الطلــب األول بــأن نســدد لكــم بشــأن جميــع الدفعــات والوفــاء بجميــع 
االلتزامــات التــي قــد تقومــون بهــا أو تتحملونهــا نيابــة عنــا و بنــاء علــى طلبنــا أو 
نيابــة عنــا فيمــا يتصــل بخطــاب الضمــان بمــا فــي ذلــك )بــدون المســاس بعموميــة 
مــا ســبق( أي التزامــات قــد تتحملونهــا بســبب تمكيــن أي ســاحب و/أو البنــك 
المفــاوض و/أو المؤكــد مــن الحصــول علــى المبلــغ المصــروف قبــل أن تتــاح إليكــم 
فرصــة فحــص أي مســتندات تتصــل بخطــاب الضمــان ودفــع الفائــدة مــن تاريــخ 
ــدة  ــه حتــى تاريــخ الســداد قبــل وبعــد أي طلــب بواقــع الفائ ــام بذلــك أو تحمل القي

المحــددة مــن قبلكــم.  

مبلغ الغطاء النقدي  .3
يجــب علينــا عنــد طلبكــم أن نــودع لديكــم أي مبلــغ أومبالــغ ماليــة قــد تطلبــون 
االحتفــاظ بهــا كضمــان مقابــل جميــع المطالبــات التــي تنشــئ بموجــب خطــاب 
ــى  ــات أســعار صــرف العمــالت، إن وجــدت، حت الضمــان و/أو التعويــض عــن تقلب

الوفــاء بخطــاب الضمــان وإعادتــه إليكــم.

نفوضكــم بموجبــه تجميــد أي مبلــغ مطلــوب لتوفيــر غطــاء نقــدي كامــل مقابــل 
ــغ الغطــاء النقــدي“( مــن أي حســاب  ــة )”مبل ــة ذات الصل خطــاب الضمــان بالعمل
مفتــوح لديكــم )”الحســاب“(. ونقــر بموجبــه بــأن مبلــغ الغطــاء النقــدي يكــون 
مضمــون  لصالحكــم وأنــه ال يحــق لنــا أن نســحب مــن الحســاب حتــى الوقــت الــذي 
تحددونــه ، وفقــا لتقديركــم المطلــق، بأنــه ال توجــد أي التزامــات أو مســؤوليات 

ــرى بموجــب أو فيمــا يتصــل بخطــاب الضمــان. أخ

الضمان اإلضافي  .4
نتعهــد وبنــاء علــى طلبكــم بإنجــاز وأداء وإجــراء - أو اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة إلنجــاز 
وأداء وإجــراء - أي عمــل مــن األعمــال أو فعــل مــن األفعــال أو أمــر مــن األمــور 
أو شــيء مــن األشــياء التــي قــد تتطلبونهــا لللحصــول علــى أي ضمــان إضافــي 
وتعويضكــم عمــا يترتــب علــى خطــاب الضمــان المذكــور والصــادر مــن قبلكــم أو 
بخصــوص أي نواحــي أخــرى تتعلــق بخطــاب الضمــان المذكــور ونتعهــد أيضــا - مــع 
مراعــاة عموميــة النــص المذكــور أعــاله مذكــور أعــاله علــى وجــه الخصــوص - بــان 
ــم  ــا مــن قبلك ــم الموافقــة عليه ــرى تت ــة أخ ــة إضافي ــم نقــدا أو أي كفال ــودع لديك ن
بموجــب  والتزاماتكــم  الشــاملة  لتغطيــة مســئوليتكم  الكافيــة  وبالمبالــغ  وذلــك 

خطــاب الضمــان.

الفائدة  .5
ونتعهــــد بــــأن  ندفع لكــــم عنــــد الطلــــب األول وفائــــدة قدرهــــا                     في 
الســنة فيمــا يتعلــق أي مبلــغ يتوجــب عليكـــم أن تدفعـــوه بنـــاء علــــى التزاماتكــــم 
ــا إذا كان الطــــرف  ــر عمــ ــار إليهــا أعــــاله، وذلــــك بصــــرف النظــ وتعهداتكــــم المشــ
الــــذي نشأ هــــذا االلتــــزام لصالحــــه أو الــــذي تــــم إعطاؤه هــــذا التعهــــد من قبلكم 

لــه مبــرر مشــروع فــــي القيــــام بمطالباتــــه ضدكــم بموجــب ذلــك.

%
%



Application for Bank Guarantee 
طلب الحصول على خطاب ضمان

Page 3 of 5

National Bank of Bahrain UAE Branch, Licensed and Regulated by the Central Bank of UAE.
Headquarter, Kingdom of Bahrain Regulated by Central Bank of Bahrain
UAE Address:  Abudhabi : P.O. Box 46080, , Abu Dhabi   |   Dubai :  P.O. Box 120009, Dubai

 بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.

عنوان البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة: أبوظبي: ص.ب 46080، أبوظبي   |   دبي: ص.ب 120009، دبي.

6. No Deduction and Taxes
We agree that all payments to be made under or in respect of this 
indemnity or in respect of the Letter of Guarantee shall be made 
free and clear of and without deduction for taxes, levies, imposts, 
duties, charges, fees or withholdings of any nature whatsoever now 
or hereafter imposed by any governmental, fiscal or other authority. 
If you shall at any time be compelled by law to deduct or withhold any 
amount from any payment to be made hereunder we will concurrently 
pay to you such additional amount as will result in payment to you of 
the full amount which would have been received if such deduction or 
withholding had not been made. In addition, all amounts expressed 
to be payable under or in relation to this letter of indemnity which (in 
whole or in part) constitute the consideration for any supply for value 
added tax (VAT) shall be deemed to be exclusive of any such tax which 
is chargeable on that supply.

7.	 Set-Off
We hereby authorise the Bank to, without notice, debit, consolidate 
and set-off any credit balances in the Account (including but not 
limited to the Cash Cover Amount) against any outstanding amounts 
due or owed by me/us to the Bank whether or not under the issued 
Letter of Guarantee and all such damages, costs, expenses (including 
legal expenses), losses, interest, commissions, fees and charges 
incurred by the Bank in connection with the issuance of the Letter of 
Guarantee.

For this purpose you are authorised to purchase with the moneys 
standing to the credit of such Account such other currencies as may 
be necessary to effect such application.

8. Expiry Date of the Letter of Guarantee
On expiry of the validity period of the Letter of Guarantee, we 
shall obtain and return the original Letter of Guarantee from the 
Beneficiary and obtain written confirmation from the Beneficiary 
that the Letter of Guarantee is discharged. Further, in respect of any 
Letter of Guarantee with an open ended validity period, we shall pay 
commission to you in relation to the Letter of Guarantee for such 
period until receipt by you of (i) the confirmation of discharge by the 
Beneficiary along with (ii) originals of the Letter of Guarantee.

We acknowledge and confirm that, in the event a Letter of Guarantee 
does not contain a definite expiry date or an ambiguous expiry 
date, you shall be entitled to: (i) demand that we provide you with 
a separate letter of guarantee issued by another bank releasing 
you from your commitment and obligations under the Letter of 
Guarantee; (ii) demand that we provide you with a counter letter of 
guarantee to cover your full commitment and obligations under the 
Letter of Guarantee; and (iii) set aside a cash cover in the Account as 
provided under Clause 3 (Cash Cover) above.

عدم الخصم والضرائب  .6
نوافــق علــى أن تكــون جميــع المبالــغ المســددة بموجــب أو فــي شــأن هــذا 
التعويــض أو فــي شــأن خطــاب الضمــان خاليــة مــن وبــدون أي خصــم على حســاب 
الضرائــب أو الرســوم أو األتعــاب أو االقتطاعــات أيــا كانــت طبيعتهــا والتــي تكــون 
مفروضــة اآلن أو فيمــا بعــد مــن قبــل أي هيئــة حكوميــة أو ماليــة أو غيرهمــا إذا 
وجــب عليكــم فــي أي وقــت بمقتضــى القانــون القيــام بخصــم أو اســتقطاع أي 
ــا ســوف ندفــع لكــم بالتزامــن  ــه، فإنن ــغ مــن أي دفعــة مقــرر ســدادها بموجب مبل
هــذا المبلــغ اإلضافــي بحيــث يكــون المبلــغ  المدفــوع والمبلــغ الــذي كان يتعيــن 
ــام بذلــك الخصــم أو االقتطــاع.  وباإلضافــة إلــى ذلــك،  ــم يتــم القي قبضــه إذا ل
تعتبــر جميــع المبالــغ المســتحق دفعهــا بموجــب أو فــي شــأن خطــاب التعويــض  
ــة القيمــة  ــد لضريب ــي تشــكل التعويــض عــن أي  توري ــا( الت ــا أو جزئي ــل )كلي الماث
المضافــة غيــر مشــتملة علــى أي ضريبــة مذكــورة والتــي يجــب فرضهــا علــى ذلــك 

التوريــد المذكــور.

المقاصة  .7
نفــوض البنــك بموجبــه للقيــام، بــدون إشــعار، بخصــم وضــم ومقاصــة أي رصــد 
ــة(  ــة النقدي ــغ التغطي ــن دون حصــر مبل ــك ولك ــا فــي ذل ــن فــي الحســاب )بم دائ
مقابــل أي مبالــغ غيــر مســددة تكــون مســتحقة أو مدينــة علي/علينــا إلــى البنــك 
التعويضــات  وجميــع  الضمــان  خطــاب  بموجــب  يكــن  لــم  أو  ذلــك  كان  ســواء 
والتكاليــف والمصروفــات )بمــا فــي ذلــك المصروفــات القانونيــة( والخســائر 
والفائــدة والعمــوالت واألتعــاب والرســوم التــي يتحملهــا البنــك فيمــا يتصــل 

بإصــدار خطــاب الضمــان.

ــد  ــغ التــي تكــون علــى الرصي ولهــذا الغــرض، نفوضكــم لشــراء العمــالت بالمبال
ــذ الطلــب. الدائــن فــي الحســاب المذكــور و التــي تكــون ضروريــة لتنفي

تاريخ انقضاء خطاب الضمان  .8
عنــد انقضــاء صالحيــة فتــرة خطــاب الضمــان، ســوف نحصــل علــى ونعيــد خطــاب 
الضمــان األصلــي مــن المســتفيد ونقــوم بالحصــول علــى تأكيــد كتابــي مــن 
ــك، ســوف ندفــع  ــم الوفــاء بخطــاب الضمــان. عــالوة علــى ذل ــه ت المســتفيد بأن
عمولــة لكــم فــي شــأن خطــاب الضمــان الغيــر محــدد األجــل عــن هــذه الفتــرة حتــى 

اســتالمكم )أ( أصــول خطــاب الضمــان و )ب( إقــرار مــن المســتفيد بالوفــاء.

نقــر ونؤكــد أنــه فــي حالــة خلــو خطــاب الضمــان مــن تحديــد تاريــخ انقضــاء قاطــع 
تطلبوننــا  أن   )i( تســتحقون:  فإنكــم  غامــض،  انتهــاء  تاريــخ  ذكــر  حالــة  فــي  أو 
بتزويدكــم بخطــاب ضمــان منفصــل صــادر مــن قبــل بنــك آخــر بحيــث يبــرأ ذمتكــم 
مــن أي مســؤولية أو التــزام عليكــم بموجــب خطــاب الضمــان و  )ii( أن تطلبــوا 
مننــا تزويدكــم خطــاب الضمــان متقابــل لتغطيــة كامــل مســؤولياتكم والتزاماتكــم 
بموجــب خطــاب الضمــان و )iii( تخصيــص مبلــغ الغطــاء نقــدي فــي الحســاب علــى 

النحــو المذكــور فــي البنــد 3 )مبلــغ الغطــاء النقــدي( أعــاله.
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9.	 Certificates	and	Determination
We acknowledge that any certificate or determination by you of any 
rate or any amount owing by us to you under this letter of indemnity, 
in the absence of manifest error, is conclusive evidence of the matters 
to which it relates. We hereby waive any right to object to the same.

10. Continuing Nature of the Indemnity
We warrant that, in all respects, the obligations and undertakings of 
ourselves here under constitute and will always constitute valid and 
binding obligations and undertakings of ourselves. This indemnity 
is a continuing security and shall remain in full force and effect until 
you confirm to us that you have been fully and finally released from 
all liability (whether actual or contingent, present or future) under, in 
respect of or relating to the Letter of Guarantee and shall be binding 
on ourselves and our successors and assigns. Your rights hereunder 
are in addition to and shall not in any way be prejudiced or affected 
by any other indemnities, securities, guarantees or obligations which 
you may now or hereafter hold from ourselves or any other person 
whatsoever.

This letter of indemnity shall be in addition to and shall not affect or 
prejudice any other or further security required or obtained by you in 
connection with the Finance Document and the Letter of Guarantee.

11. Governing Law and jurisdiction
This letter of indemnity and any dispute or claim (including non-
contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it 
or its subject matter or formation shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the United Arab Emirates.

We irrevocably agree that the courts of the United Arab Emirates shall 
have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including 
non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection 
with this letter of indemnity. Nothing contained in this letter of 
indemnity shall limit the right of the Bank to take proceedings against 
us in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking 
of proceedings in one or more jurisdictions preclude the taking of 
proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not, to 
the extent permitted by the laws of such other jurisdiction.

12. Language
This letter of indemnity is in English and Arabic and the English will 
prevail in the event of a conflict.

الشهادات والتقرير  .9
نقــر بــأن أي شــهادة أو تقريــر صــادر منكــم بــأي ســعر أو أي مبلــغ مترصــد فــي ذمتنــا 
لصالحكــم بموجــب خطــاب التعويــض، فــي حالــة غيــاب الخطــأ الظاهــر، ســيكون 
ــه عــن أي حــق فــي  ــازل بموجب ــه. ونتن ــى كافــة األمــور المتعلقــة ب ــا عل ــال كافي دلي

االعتــراض علــى ذلــك.

الطبيعة المستمرة للتعويض  .10

نضمــن أن التزامنــا وتعهداتنــا بموجــب هــذا تشــكل كافــة النواحــي وســوف تشــكل 
التزامــات وتعهــدات صحيحــة وملزمــة لــن بشــكل دائــم.. يعتبــر هــذا التعويــض 
ضمانــا مســتمرا ويظــل ســاريا بكامــل األثــر والمفعــول حتــى تؤكــدون لنــا بأنــه قــد 
تــم إبــراء ذمتكــم بشــكل كامــل ونهائــي مــن جميــع االلتزامــات )ســواء الفعليــة أو 
العارضــة، الحاليــة أو المســتقبلية( بموجــب أو فــي شــأن أو فيمــا يتصــل بخطــاب 
الضمــان وأن تكــون تلــك التعهــدات ملزمــة لنــا ولخلفائنــا والمحــال إليهــم منــا. 
وتكــون حقوقكــم المذكــورة باإلضافــة ودون المســاس بــأي تعويضــات أو ضمانــات 
أو كفــاالت أو التزامــات أخــرى والتــي قــد تكــون لديكــم اآلن أو فيمــا بعــد صــادرة منــا 

أو أي شــخص آخــر أيــا كان.

وخطــاب التعويــض هــذا ســيكون عــالوة علــى أي كفالــة أو ضمــان أخــر أو إضافيــة 
دون المســاس بــأي ضمــان آخــر تتطلبونــه أو تحصلــون عليــه بخصــوص وثيقــة 

ــان. ــل أو خطــاب الضم التموي

11.  القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

يخضــع خطــاب التعويــض هــذا وأي نــزاع أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك المنازعــات أو 
الدعــاوى غيــر التعاقديــة( الناشــئة عــن أو المتعلقــة بــه أو موضوعــه أو تشــكيله 

ــدة.   ــة المتح ــارات العربي ــن اإلم لقواني

نحــن نوافــق بشــكل ال رجعــة فيــه علــى أن محاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتمتــع 
بســلطة قضائيــة حصريــة لتســوية أي نــزاع أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك المنازعــات 
أو الدعــاوى غيــر التعاقديــة( الناشــئة عــن أو فيمــا يتعلــق بخطــاب التعويــض هــذا. 
ال يوجــد مــا يــرد فــي خطــاب التعويــض هــذا ممــا يحــد مــن حــق البنــك فــي اتخــاذ 
اإلجــراءات ضدنــا فــي أي محكمــة أخــرى ذات اختصــاص قضائــي ، وال يحــول اتخــاذ 
اإلجــراءات فــي  دولــة أو أكثــر دون اتخــاذ إجــراءات فــي أي دولــة أخــرى ، ســواء 

بشــكل متزامــن أم ال، بالقــدر الــذي تســمح بــه قوانيــن هــذه الدولــة.

12.  اللغة

ــوف  ــة اإلنجليزيــة سـ ــة و اللغـ ــة والعربيـ ــة اإلنجليزيـ ــذا باللغـ ــاب التعويـــض هـ خطـ
تســـود فـــي حالـــة حـــدوث تعـــارض.
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13. Amendments: 
The Bank may at any time, at its sole discretion, replace, amend, or 
supplement the Terms & Conditions. Notice of any such amendments 
shall be given by the Bank in any manner it deems sufficient to bring 
notice of the amendments to the attention of the Customer. The Bank 
shall comply with applicable law when implementing any variation, 
including the period of notice provided. Any amendments made by 
the Bank shall be effective from the specified date.

Authorised Signatures

Name

Account No.

13.  التعديالت

يحــق للبنــك فــي أي وقــت، بموجــب ســلطته المطلقــة، تعديــل أو تغييــر هــذه 
بهــذه  إخطــار  إرســال  عليهــا. ســيتم  أي ملحــق  إضافــة  أو  األحــكام   و  الشــروط 
ــزام  ــرات بالوســيلة التــي يراهــا البنــك مناســبة إلعالمكــم بهــا. ســيتم االلت التغيي
بالقوانيــن ذات الصلــة مــن قبــل البنــك بشــأن هــذه التغييــرات و مــدة اإلخطــار 
ــذة مــن  ــكام ناف ــى هــذه الشــروط و األح ــالت تطــرأ عل ــون أي تعدي ــة. تك المطلوب

التاريــخ الــذي يتــم تحديــده مــن قبــل البنــك.

التوقيع المعتمد

االسم

رقم الحساب
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