
نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري
نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري

هو الوسيلة األساسية الت التجاري ، يعد خطاب الضمان البن نموذج خطاب ضمان البنك األهل
تحم الشركة من االمتناع عن تنفيذ أي عقود تم إبرامها بين المتعاقدين، كما أنه يعمل عل إجبار جميع
أطراف التعاقد عل الوفاء بااللتزامات المالية الخاصة به، لهذا سوف نوضح لم اليوم من خالل موقع
صناع المال، نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري والشروط الت يجب توفرها ف هذا النموذج

وأنواع خطابات الضمان الت يوفرها البنك األهل التجاري لعمالئه.
واضغط هنا للتعرف عل كيفية الحصول عل: قرض شخص من البنك األهل التجاري

ستجد ف هذا الموضوع..

ما هو خطاب الضمان ؟

خطاب الضمان هو عبارة عن منتج أو خدمة تجارية دولية يتم تقديمها من البنك للمشتري أو
تأمين االتفاقية المعقودة بينهم بحيث تتم عل المستورد أو أصحاب المشروعات وهو يعمل عل

أوسع نطاق وتشمل العديد من األغراض األخرى من االلتزامات الخاصة بالدفع.
خطاب الضمان هو تعهد كتاب يتم إصداره من البنك الضامن حت يتم دفع مبلغ محدد من
المال لصالح الطرف اآلخر المستفيد أو المتعهد له، بحيث يتم تقديم المطالبة التابية بالدفع

طبقا للشروط الخاصة بالضمان.
الغرض األساس لهذا الضمان البن هو ضمان الدفع من جانب الطرف المستفيد حت وأن

أبدى الطرف اآلخر أي اعتراض.

وللمزيد من اإلفادة ننصحم باالطالع عل: فتح حساب مؤسسة / شركة ف البنك األهل التجاري

أهمية استخدام نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري
:التال التجاري ف تتمثل أهمية استخدام نموذج خطاب ضمان البنك األهل

حماية الشركات والمؤسسات التجارية من المشاركة ف المناقصات الت لم تخضع لدراسة
كافية قبل إعدادها.
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تعزيز العالقة التعاقدية الت تتم بين طرف التعاقد البائع والمشتري.
التخلص من المخاطر واألخطاء الت تحدث عند الدفع خاصة أن الدفع يون مقدم.

التأكد من أنه قد تم الوفاء بااللتزامات التعاقدية ف الوقت المحدد دون مماطلة أو تأخير.
تحدث بين طرف ررة التيعمل هذا الخطاب مثل الضمان االحترازي للتعامالت التجارية المت

التعاقد.

واقرأ أيضا للتعرف عل كيفية الحصول عل: تمويل شخص إضاف من البنك األهل التجاري

البنـك األهلـ أنـواع خطابـات الضمانـات األكثـر شيوعـاً فـ
التجاري

توجد العديد من أنواع خطابات الضمانات الت توفرها البنوك التجارية لعمالئها من جميع الفئات خاصة
أصـحاب الشركـات والمؤسـسات التجاريـة، وإليـم اآلن قائمـة تتضمـن أنـواع خطابـات الضمـان األكثـر

شيوعاً ف البنك األهل التجاري:

1: ضمان العطاء
هذا النوع من الضمانات يهدف إل منع الشركات من أن تقدم أي عطاء للمشروع كما يتم االمتناع عن
توقيع أي عقود ال توفر الضمانات الافية لألداء المطلوب، يعد هذا شرط من الشروط األساسية للعطاء
عل الودائع النقدية المطلوبة، ويمن مع هذا النوع من الضمان المقدم من البنك األهل التجاري القيام

بإنشاء مصداقية مع العميل دون الحاجة إل ربط الموارد النقدية الخاصة بك.

كما نقدم لم اليوم: طريقة فتح حساب جاري ف البنك األهل التجاري أون الين خطوة بخطوة

2: ضمان األداء
هذا الضمان من الضمانات المطلوبة حت يتم تسليم السلع والخدمات المقدمة وفقًا للشروط الخاصة
بالعقد، يمن أن يتم ذلك ف إطار ضمان األداء الخاص برفع المطالبة الت تتم عل أساس وجود أي

عيوب أو حدوث تأخير، أو عدم قدرة المتعهد بالدفع ف المواعيد المحددة.

3: ضمان الدفع المقدم
هذا النوع من الضمان يفيد ف التأكد من أن المبالغ المدفوعة يتم استخدامها وفق المواد المنصوص
عليها ف العقد المبرم بين المشتري والبائع، كما أنه يساعد عل منع التخلف عن الدفع ويعمل عل ضمان

تسديد المبلغ المقدم ف موعد استحقاقه.

https://baytdz.com/additional-personal-finance-from-ncb
https://baytdz.com/open-a-current-account-at-ncb-online


للتعرف عل رقم حسابك اقرأ ف هذا الموضوع: كيف تعرف رقم حسابك ف البنك األهل التجاري عن
طريق النت أو الصراف

الشروط الخاصة بإعداد نموذج خطاب ضمان البنك األهل
التجاري

حدد البنك األهل التجاري ف المملة العربية السعودية، مجموعة من الشروط الت يجب االلتزام بها
وتطبيقها عند إعداد نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري، وهذه الشروط تتمثل ف النقاط التالية:

يتم التعهد من البنك عن جميع اإلجراءات والدعاوي وااللتزامات القانونية الت يتحملها البنك أو
تلـك التـ تنشـأ بمـوجب هـذا العقـد، كمـا أن البنـك يتحمـل النفقـات والعمـوالت والخسـائر وأي

أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
يعد البنك مفوض بشل نهائ ف إجراء أي عملية دفع أو االستجابة ألي مطالب تم إجرائها فيما
يخــص االلتزامــات دون الحاجــة إلــ الرجــوع أو الموافقــة مــن الطــرف اآلخــر عــن صــحة هــذه

المطالب.
االنتهاء من إجراءات القيد ف يعد البنك هو الطرف المفوض بصورة قابلة للنقض حت
الحسابات الموجودة لدى البنك فيما يخصص أو يحول إل نقود مع توفير الضمانات حسب

التقدير دون اإلخطار المسبق بذلك.
يون البنك بموجب هذا الضمان المفوض بتمديد أو تجديد االلتزامات حسب تقديره دون وجود
أدن قيود عليه من قبل الجهة المستفيدة حت يقوم بذلك، أو القيام بطلب ما شابه ذلك من

التزامات.
صاحب الضمان يوافق موافقة كاملة عل مسؤوليته أن البنك هو المستخدم لمراسلة أي وسيلة

من االتصاالت أو أنظمة اإلرسال المعترف بها مع التفويض بموجب هذا االتفاق.
يتم التعاقد بااللتزام بالتعويض المشار إليه ف العقد وعل أطراف التعاقد الموافقة عل كل

الشروط.
جميع اإلشعارات أو االتصاالت الت تتم ف هذا الضمان أو االتفاق يجب أن تون كتابية.

يخضع هذا االتفاق للقوانين الخاصة بالمملة العربية السعودية وبموجب هذا االتفاق تون
القرارات ملزمة ونهائية.

األعمال ولمزيد من المعلومات حول خدمات البنك األهل التجاري للمؤسسات التجارية، اقرأ أيضا: 
المصرفية الت يقدمها البنك األهل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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أنواع ضمانات البنك األهل
يوجد العديد من أنواع ضمانات البنك األهل ومنها:

خطاب الضمان المال: هذا الخطاب الذي يضمن حق الدفع وااللتزام ف دفع الرسوم
الجمركية.

الذي يتم تحت خطابات االعتماد أو التحصيالت المستندية الت :خطاب الضمان المالح
تصدر لصالح الشركة أو وكيل الشحن وذلك مقابل اإلفراج عن البضائع.

الضمانات المقابلة: ه الت تصدر مقابل الضمان الخاصة بالبنوك األجنبية وذلك طبقاً لسياسة
البنك االئتمانية.

ضمانات التبليغ: الت تصدر من البنك ف الخارج وتقوم بمهمة التبليغ فقط من خالل البنك
األهل التجاري والت تون فيها المراسلة بين البنك األجنب الضامن المستفيد مع الضمان

.المقدم من البنك األهل
ف حالة وجود أي تعارض بين القانون المطبق ف المملة العربية السعودية وبين أي من
األعراف الخاصة بالضمانات البنية، فإن القانون السعودي سوف يون هو الفيصل ف ذلك

األمر.

أقرأ أيضا ف هذا الموضوع: طريقة تغيير رقم الجوال ف البنك األهل التجاري بالخطوات

م ما هو خطاب الضمان وكيفية استخدام نموذج خطاب ضمان البنك األهلون قد أوضحنا لاآلن ن
التجاري والشروط الت يتم كتابتها ف نموذج خطاب ضمان البنك األهل التجاري، بجانب توضيح أهم

أنواع الضمانات المستخدمة، بهذا نتمن أن يون الموضوع حاذ عل إعجابم واستفدتم منه.
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