
طلب إصدار خطاب ضمان الشحن
SHIPPING GUARANTEE ISSUANCE APPLICATION FORM

The Manager 
UNITED ARAB BANK
Dear Sir, 
In consideration of your issuing at our request and on our behalf a shipping 
guarantee 

المدير
البنك العربي المتحد

السادة المحترمون، 
وفقًا إلصداركم، بناًء على طلبنا ونيابة عنا، لخطاب ضمان 

الشحن

in favour of لصالح

as under وفقًا لما هو وارد أدناه

description of goods وصف البضائع

Letter of Credit/Inward 
Documentary Collection reference

مرجع خطاب االعتماد/ بوليصة 
التحصيل الواردة

Voyage/Flight No. رقم الرحلة البحرية/ الجوية

Shipping marks عالمات الشحن

Amount قيمة المبلغ

Bill of Lading/Airway Bill Ref. رقم بوليصة الشحن البحري/ الجوي

Date: التاريخ:

We hereby undertake to discharge all our obligations and liabilities which 
you have guaranteed and to hold you harmless and indemnified against 
all actions, proceedings, claims, demands which may be brought or made 
against you and also against all losses, damages, costs, charges and 
expenses which you may suffer or incur by reason or in consequence thereof 
or in connection there with and on demand to procure your release from the 
said guarantee.

We further undertake on demand to do, perform and execute and cause to 
be done, performed and executed any act, deed, matter or thing which you 
may require for your further security and for indemnifying you against the 
consequence of the said guarantee given by you or otherwise in connection 
with the said 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 said transaction.

We also undertake to reimburse to you on demand with interest decided 
by the bank 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 favor such obligation was incurred or to whom such 
undertaking was given by you was genuinely justified in making claim against 
you thereunder.

We undertake to accept any discrepancy in the documents that are drawn 
under the relevant letter of credit / inward bill for collection, and also agree 
that in consideration of your issuing the shipping guarantee /delivery order 
without mentioning an amount, this indemnify to you is unlimited in amount.

We further undertake to ensure that the original bills of lading/airway bills 
are surrendered by us to you within one month duly issued or endorsed to 
your order to enable you to redeem your guarantee and fulfill your obligations 
towards the suppliers or their bankers

We shall, at least two (2) business days prior to the issuance or. as the case 
may be, amendment of the outward shipping guarantee, provide the bank 
with such cash margin as may be requested by the bank and pay any and all 
fees, commissions and expenses related to the same. We authorize the bank 
to open a separate account to hold any cash margin subject to the usual 
terms and conditions of the bank (Margin Account) or otherwise directly hold 
such cash margin in its own account.

نتعهــد بموجــب هــذا المســتند بالوفــاء بكافــة إلتزاماتنا ومســؤولياتنا المشــمولة في »خطاب 
الضمــان« بحيــث ال تتحملــون مســؤولية التعويــض عــن أي أضــرار أو خســائر تجاه أي إجراءات 

ودعــاوى ومطالبــات وطلبــات ضدكــم، ســواء أكانــت قائمة أم ســُتصبح قائمة  في المســتقبل، 
وتجــاه كافــة الخســائر واألضــرار والتكاليــف والرســوم والنفقــات التي قــد تتكبدونها أو تترتب 
عليكــم جــراء ذلــك أو  فيمــا  يتعلــق بمــا ورد أعــاله أو عنــد طلب الحصول علــى براءة ذّمتكم 

مــن التبعــات المترتبــة عــن إصدار »خطــاب الضمان« آنف الذكر.

ونلتــزم كذلــك، لــدى الطلــب، بإنجــاز وتنفيــذ وطلــب إتمام وأداء وإجــراء أي وثيقة أو صك أو 
مســألة أو أي أمــر مــن المرجــح أن تطلبونــه مــن أجــل ضمــان حمايتكــم أو تعويضكم عن أي 

ضــرر قــد ُيلحــق بكــم نتيجــة »خطــاب الضمــان« الصادر عنكم أو حتــى خالف ذلك في إطار 
موضــوع هــذه الوثيقــة، لكــن علــى وجــه الخصوص ومن دون اإلخالل بشــمولية ما ســبق، إيداع 

النقــد لديكــم أو ضمانــات إضافيــة أخــرى تعتبرونهــا وافيــة وذات مبالغ تكفــي لتغطية كافة 
مســؤولياتكم والتزاماتكــم الناجمــة عــن هذا الخطاب.

نتعهــد أيًضــا بــأن نســّدد لكــم، عنــد الطلــب، إضافة إلــى الفوائد التي يحددهــا البنك، أي مبالغ 
قــد تتوّجــب عليكــم وفقــًا إللتزاماتكــم وتعهداتكــم المذكــورة أعاله، وذلك بصــرف النظر عما 

إذا كان الطــرف الــذي تــم تكبــد هــذا االلتــزام لصالحــه أم ال أو لمــن تم تقديم مثل هــذا التعهد 
كان لــه مــا يبــّرره حًقــا فــي تقديم مطالبة ضدكــم بمقتضاه.

أِضــف إلــى ذلــك أننــا نتعهــد بقبــول أية مخالفات قــد تظهر في المســتندات الواردة بموجب 
خطــاب االعتمــاد المســتندي أو بموجــب بوليصــة التحصيــل الوارد، كما وأننــا نوافق، مراعاة 

إلصداركــم »خطــاب ضمــان الشــحن « أو »إذن التســليم« مــن دون ذكــر أي مبلغ، على 
تعويضكــم غيــر المقّيــد من حيــث المبلغ.

فضــاًل عــن ذلــك، نضمــن لكــم تســليم النســخ األصلية »بوالص الشــحن البحري« أو »بوالص 
الشــحن الجــوي« فــي غضــون شــهر واحد مــن تاريخ إصدار تلك البوالص، الصادرة حســب 

األصــول أو التــي تــم تجييرهــا لصالحكــم، مــا يخّولكــم تحصيل قيمة الضمــان الصادر عنكم 
واإليفــاء بكافــة إلتزاماتكــم تجاه المورديــن أو مصارفهم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أننــا ســوف نــزّود البنك، أقّلــه قبل يومي عمل مــن تاريخ إصدار »خطاب 
ضمــان الشــحن« الصــادر أو تعديلــه، حســبما يقتضــي الحــال، بمثل هذا الغطــاء النقدي وفق ما 

يقتضيــه البنــك باإلضافــة إلــى تســديد كافة الرســوم، أيًا كانــت قيمتها، والعمــوالت والنفقات 
المعنيــة بذلــك. وبالتالــي، نفــّوض البنــك بفتح حســاب ُمســتقل لحفظ أي غطــاء نقدي خاضع 

لألحــكام والشــروط المعياريــة الخاصــة بالمصــرف )الغطــاء النقدي(، وإالّ حفــظ هذا الغطاء 
النقدي في حســابه الخاص بشــكل مباشــر. UA
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

We agree that the bank will debit our account for any required margin or 
charges incurred by it in connection with the shipping guarantee.

This guarantee shall be in addition to and shall not affect or prejudice any 
other or further security required or obtained by you in connection with this 
matter.

Any discrepancies of whatever nature which may be found in the documents 
upon receipt are acceptable to us.

We also undertake to present to you the documents relevant to this 
consignment as soon as possible.

This agreement and any non- contractual obligations arising out of or in 
connection with it (including any non- contractual obligations arising out 
of the negation of the transaction contemplated by this agreement) are 
governed by the federal laws of UAE as enforced in the United Arab Emirates 
and the laws of UAE.

The courts of UAE have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising 
out of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to 
any non- contractual obligations arising out of or in connection with either 
this Agreement or the negotiation of the transaction contemplated by this 
Agreement).

Without prejudice to any other right or remedy of the bank (whether under 
any other provisions of the terms or otherwise) we shall indemnify and hold 
the bank harmless from and against any and all loss suffered or incurred by 
the bank and any penalty (including any fine or statutory impost) that the 
bank certifies as having been sustained or incurred as a result of any of the 
following, 

• The bank relying or acting on or carrying out any instruction or in any 
manner permitted under these terms.

• Any change in any applicable law.
• Any act, omission or thing done or caused to be done by the bank in 

connection with or referable to these terms or any account through no 
willful default of the bank including but not limited to the disclosure by 
any officer or employee of the bank to any person of any information 
relating to any account or instruction whether inadvertent or otherwise.

•  Any defect, deficiency or malfunction whatsoever or howsoever caused 
in the services equipment or in accessing or utilizing the services; or 

• Any failure to provide the services as a result of our compliance with the 
regulations.

Commission and fees on each Shipping Guarantee processed by the Bank 
shall be calculated in accordance with the applicable Schedule of Charges 
related to trade tariffs for wholesale banking, which are available on the 
website of the Bank (www.uab.ae) unless otherwise agreed with the client.

Yours faithfully

Authorised Signature & Date المفوض بالتوقيع والتاريخ                          

Name االسم

A/C No رقم الحساب المصرفي
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نعــرب عــن موافقتنــا علــى أن يقــوم البنــك بخصــم أي غطــاء نقدي مفروض أو تكاليــف متكبدة 
مــن أصــل رصيد حســابنا بموجب »خطاب ضمان الشــحن«.

»خطــاب ضمــان الشــحن« هــذا هــو مســتند اضافــي وال يؤثر أو ُيخل بــأي ضمانة أخرى واجبة أو 
حصلتــم عليهــا في هذا الصدد.

نقبــل بــأي مخالفــات قــد تظهر في المســتندات الواردة عند اإلســتالم أيــًا كان نوعها.

عــالوًة علــى ذلــك، نتعهــد بتقديــم المســتندات ذات الصلة بهذه الشــحنة بأســرع ما يمكن.

ترعــى القوانيــن الفدراليــة الُمطبقــة فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة وقوانيها األخرى هذه 
االتفاقيــة وأي موجبــات غيــر تعاقديــة ناشــئة عنهــا أو معنيــة بهــا )بما في ذلــك أي موجبات غير 

تعاقديــة ناشــئة عــن إلغــاء العمليــة المصرفيــة الُمتوخاة بموجب هــذه اإلتفاقية(.

تتمتــع محاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بالســلطة والصالحية القضائيــة الحصرية 
فــي تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ نتيجــة هــذه االتفاقية أو حتــى يتعلق يها )بمــا في ذلك النزاع 

المتعلــق بــأي موجبــات غيــر تعاقديــة ناشــئة عــن أو تتصل بهــذه اإلتفاقية أو جراء إلغاء 
العمليــة المصرفيــة الُمتوخــاة بموجب هــذه االتفاقية(.

نعمــد إلــى تعويــض البنــك وإعفائــه مــن مســؤولية أي خســائر ُمتكبدة وأي غرامات من دون 
اإلخــالل أو المســاس بــأي حــق أو تعويــض واجــب لصالــح البنك )ســواء بموجب بنود اإلطار أو 

غيرهــا مــن أحــكام الشــروط( )بمــا فــي ذلــك أي غرامــة أو ضريبة أو أي تكليــف قانوني أيًا كان 
نوعــه( ُيثبــت البنــك تأثــره وتكّبده نتيجــة لما يلي:

يعتمــد البنــك أو يعمــل أو ينفــذ أيــة توجيهــات أو وفــق أي طريقة تعتبر مســموحة  	
بموجــب هذه الشــروط واألحكام  

إدراج أي تغييــر فــي القوانيــن واجبــة التطبيق. 	

أي عمــل أو تقصيــر أو تصــّرف مــن جهــة البنــك أو بنــاء لطلبه يتعلــق بهذه األحكام  	
أو بــأي حســاب مــن خــالل إهمــال البنــك الُمتعّمــد بما في ذلك، على ســبيل التعداد 

ال الحصــر، إفصــاح أي مســؤول أو موظــف لــدى البنــك ألي شــخص كان عن أي من 
المعلومــات ذات الصلــة بــأي حســاب أو توجيهــات ســواء عن طريق الســهو أو غيره من 

األسباب.

أي شــائبة أو خلــل أو عطــل مــن أي نــوع كان وكيفمــا كان فــي معــدات الخدمات أو في  	
عمليــة الولــوج  إليها أو تشــغيلها.

عــدم توفيــر الخدمــات نتيجــة امتثالنا لألنظمة والتشــريعات. 	

ُتحتســب كافــة العمــوالت والرســوم المعنيــة بكل »خطاب ضمان الشــحن« صــادر عن البنك 
وفــق جــدول الرســوم الُمطبــق للتعريفــات التجارية الخاصــة بالخدمات المصرفية للشــركات 

والمؤسســات الُمتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك )www.uab.uae(، إال في حال تم 
اإلتفــاق مــع العميــل على خالف ذلك.

وتفضلــوا بقبــول وافر االحترام،   

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences 
that may result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions 
under any of the Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer 
subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the 
Customer or third party in this regard. 
يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات 

الصلة بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية 
عن اي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.
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