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 إهذاء
عيً ّعَه اىيت ٍَِّ هبا عيُنا فهى  اهلل عضّ وجو حنَذ, زا اىثحثتعذ سحيح جهذ واجرهاد ذنييد تإجناص ه

 اىعيٍ اىقذَش

حظاخ إال تزمشك.. وال إهلٍ ال َطُة اىيُو إال تشنشك.. وال َطُة اىنهاس إال تطاعرل.. وال ذطُة اىي 

 ذطُة اِخشج.. إال تعفىك.. وال ذطُة اجلنح إال تشؤَرل

"سُذّا حمَذ صيً اهلل عيُه إىل ٍِ تيّغ اىشساىح وأدي األٍاّح.. وّصح األٍح.. إىل ّيبّ اىشمحح و ّىس اىعاملني 

 وسيٌ"

 احلثُثح إىل ٍالمٍ يف احلُاج..إىل ٍِ ماُ دعائها سش جناحٍ وحناهنا تيسٌ جشاحٍ.. أٍٍ

 إىل ٍِ أمحو امسه تنو إفرخاس..إىل ٍِ عيَين اىعطاء دوُ اّرظاس..أتٍ اىغايل

 إىل سفُق دستٍ .. وسنذٌ يف احلُاج.. صوجٍ اىغايل

 إىل ٍِ حثهٌ جيشٌ يف عشوقٍ..إىل اىقيىب اىطاهشج اىشقُقح ..إىل سَاحني حُاذٍ.. أخىذٍ وأخىاذٍ

 إىل اىشوح اىيت سنند سوحٍ

اىشنش ٍع فائق االحرتاً واىرقذَش إىل أسرارٌ املششف اىزٌ اسرقثيين تصذس سحة األسرار وتامسٍ أذقذً ت

 احملرتً "عَاس صعيب"

 طىاه ٍسريج حبثٍ فناُ دوٍاً ّعٌ املىجه واىناصح يلواىزٌ مل َثخو عيٍ 

 .قىه هلٌ شنشاً دوٍاًأَذ املساعذج ٍِ قشَة أو ٍِ تعُذ... وإىل مو ٍِ ٍذّ يل



 

 

 
 مقّدمـــــة
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قد تتهثل فْ التْ تقدهٍا البىوك لعهالئٍا صور كثٓرة وهتعددة,  االئتهاىٓةتتخذ العهمٓات 
تقدٓم القروض لعهالئٍا, وقد تكون صكوك هعٓىة تحهل توقٓع البىك, وقد ٓكون االئتهان 

 الصادر هن البىك هتعمقا باالعتهاد الهستىدي, أو إصدار خطاب الضهان الهصرفْ.

ا العرف الهصرفْ  االئتهانالهصرفْ هن بٓن عهمٓات ٓعتبر خطاب الضهان  التْ ابتكٌر
كبدٓل لمتأهٓن الىقدي, ىشأ ىتٓجة الحاجة العهمٓة بعٓدا عمِ ٓد الهشرع, حٓث ال ٓوجد قواعد 

 دولٓة هوحدة لخطابات الضهان رغم الجٍود الدولٓة التْ بذلت فْ ٌذا الهجال.

لدولْ أول ٌذي الجٍود حول صٓاغة هشروع أعدت لجىة األهم الهتحدة لمقاىون التجاري ا
لٍذي القواعد, وكاىت أساسا لهشروع غرفة التجارة الدولٓة بشأن الكفاالت والضهاىات الهتعمقة 

 . 1970بالهدفوعات الدولٓة عام 

كها وقام هعٍد هاكس بالىك بىاء عمِ طمب لجىة السوق األوروبٓة الهشتركة بصٓاغة 
, بحٓث لم ٓخصص سوى 1971األوروبٓة عام  القتصادٓةاهشروع ههاثل خاص بالهجهوعة 

 هىً ألحكام الضهان الهستقل, وقد بقْ هشروع لم ٓرى الىور. 9الهادة 

اىتٍت غرفة التجارة الدولٓة إلِ وضع قواعد هوحدة بخصوص  1978وفْ عام 
ىها ٌْ هقترحة عمِ الهتعاقدٓن الذٓن  الضهاىات التعاقدٓة, غٓر أن ٌذي القواعد غٓر همزهة وا 

 ٓحتفظون بكاهل حٓرتٍم فْ الرجوع إلٍٓا واالستىاد إلِ هقتضٓاتٍا.  

والزالت بعض التشٓرعات فْ العدٓد هن الدول ال تفرق بٓىً وبٓن الكفالة الهصرفٓة, بحٓث 
 ال توجد ىصوص خاصة بخطاب الضهان الهصرفْ.

طور بعٓد عن ٓد لكن الحاجة العهمٓة لخطاب الضهان الهصرفْ دفعتً إلِ االىتشار والت
الهشرع, وفقا العتباراتً الخاصة, بحٓث احتفظ لىفسً بخصائص هعٓىة ال ٓعرفٍا غٓري هن 

 الىظم.

فْ ٌذي الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ عىد وصف هفٍوم خطاب الضهان  اعتهدت
الهصرفْ, وتهٓٓزي عن غٓري هن الهفآٌم والهصطمحات الهشابٍة لً, باإلضافة إلِ بٓان 
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كذلك عمِ الهىٍج التحمٓمْ فْ تحمٓل بعض الىصوص الهتعمقة بخطاب  اعتهدتأىواعً, و 
 الضهان الهصرفْ.

إن الدافع الختٓار هوضوع خطاب الضهان الهصرفْ ٌْ عدٓدة, فهن الىاحٓة 
الهوضوعٓة ٌو هوضوع حدٓث الىشأة والزال قٓد الدراسات هن قبل العدٓد هن فقٍاء القاىون 

إلِ عدم وجود قواعد دولٓة هوحدة تىظهً, كها أن الهشرع الجزائري  باإلضافةوعمهاء اإلقتصاد, 
أها هن الىاحٓة الشخصٓة فإن الفضول دفعىْ إلِ القٓام لم ٓضع لً ىظاها قاىوىٓا ٓحكهً, 

 بدراسة ٌذا الهوضوع.

فْ  هوضوع خطاب الضهان الهصرفْ ٌو هعرفة االحكام الهتعمقة بًالٍدف هن دراسة 
باإلضافة إلِ عدم وجود قواعد دولٓة , ة تحكهً فْ التشٓرع الجزائريظل غٓاب ىصوص قاىوىٓ

براز أٌم العىاصر التْ ٓتضهىٍا.هوحدة وهمزهة,   وا 

هن بٓن الصعوبات التْ واجٍتٍا فْ إىجاز ٌذا البحث ٌو عدم وجود ىصوص قاىوىٓة 
ئٓرة فْ م خطاب الضهان الهصرفْ فْ الجزائر, وبالتالْ غٓاب الىصوص القاىوىٓة الجزاتىظ

ٌذا البحث, باإلضافة إلِ قمة الهراجع الهتخصصة فْ ٌذا الهوضوع, وحتِ هع وجود هراجع 
عاهة إال إن الحدٓث عن هوضوع خطاب الضهان الهصرفْ كان بصفة سطحٓة وبالتالْ فإن 

 هوضوع الدراسة فْ ٌذي الهراجع لم ٓكن بالعهق.

 طرح اإلشكالٓة التالٓة:إن البحث فْ هوضوع خطاب الضهان الهصرفْ دفعىا إلِ 

األحكام واألعراف الدولٓة التْ تم التوصل إلٍٓا الهتعمقة بخطاب  ٓهكن اعتبار ٌل
 الضهان الهصرفْ كافٓة إلىشاء ىظام قاىوىْ دولْ هوحد ٓحكهً؟

فْ الفصل األول اإلطار  ولإللهام بٍذا الهوضوع قسهت ٌذا البحث إلِ فصمٓن, تىاولت
تقسٓم ٌذا الفصل إلِ هبحثٓن, بحٓث ك هن خالل صرفْ, وذلالىظري لخطاب الضهان اله

هن خالل بٓان هفٍوهً وتهٓٓزي عن  تىاولت فْ الهبحث األول هآٌة خطاب الضهان الهصرفْ
غٓري هن الهصطمحات الهشابٍة لً, وتىاولت فْ الهبحث الثاىْ أىواع خطابات الضهان 

هان الهصرفٓة الهحمٓة, وخطابات الهصرفٓة, وتهثمت فْ ىوعٓن رئٓسٓٓن ٌها خطابات الض
 الضهان الهصرفٓة الخآرجة.
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هان الهصرفْ, وذلك فْ الفصل الثاىْ أثار القاىوىٓة الهترتبة عن خطاب الض وتىاولت
الىاشئة عن إلِ العالقات  هن خالل تقسٓم ٌذا الفصل إلِ هبحثٓن, تىاولت فْ الهبحث األول

إلِ اىقضاء  وفْ الهبحث الثاىْ تطرقابة عىً, االلتزاهات الهترتخطاب الضهان الهصرفْ و 
 خطاب الضهان الهصرفْ, هن خالل بٓان أسباب اىقضاءي وأثار الهترتبة عن ٌذا االىقضاء.

 .  , هع تقدٓم بعض التوصٓاتالبحث بخاتهة تضهىت أٌم الىتائج وأىٍٓت



 

 

 

 

 الفصل األول 

اإلطار النظري لخطاب الضمان 
   المصرفي
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ْ تشكل إحدى صور رفْ هن بٓن العهمٓات الهصرفٓة, التالضهان الهصتعتبر خطابات 
ا العرف التجاري لهواجٍة حاجٓات الهعاهالت التجآرة, وقد شاع  الهصرفْ فقد اإلئتهان ابتكٌر

استخداهً كبدٓل لمتأهٓن الىقدي, وهن أجل ذلك قاهت البىوك التجآرة بٍذا الدور عن طٓرق 
 ختمفة.ضهان عهالئٍا لدى الجٍات اله

وهضهون العهمٓة التْ تىتٍْ بإصدار خطاب الضهان عبارة عن وسٓمة استقر بشأىٍا 
العرف الهصرفْ بغٓة خدهة عهالء البىوك عمِ ىحو تبقِ ىقودٌم تحت أٓدٍٓم إذا طمب هىٍم 

 تقدٓم ضهان ىقدي اللتزاهات ترتبت عمِ عاتقٍم فْ هواجٍة هن ٓتعاهمون هعٍم.

عرض فْ ٌذا الفصل اإلطار الىظري لخطاب الضهان ولإلحاطة بٍذا الهوضوع سى
الهصرفْ وذلك هن خالل تقسٓم ٌذا الفصل إلِ هبحثٓن, سىتىاول فْ الهبحث األول هآٌة 

 خطاب الضهان الهصرفْ, وفْ الهبحث الثاىْ أىواع خطابات الضهان الهصرفْ.
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 المبحث األول: ماهية خطاب الضمان المصرفي

بات الضهان الهصرفْ هجاال واسعا فْ ىطاق عهمٓات البىوك, ىظرا لمدور تحتل خطا
, وها تحققً هن هصمحة ألطراف العالقة, ٓفٓد هىٍا االقتصادٓةالٍام الذي تمعبً فْ الحٓاة 

فٓد هىٍا العهٓل ألىً ٓحتفظ بىقودي لٓستعٓض عىٍا  البىك بها ٓتقاضاي هن عهولة وفوائد, ٓو
فٓد هىٍا الهستفٓد عىدها ٓكون هطهئىا بسبب هالءة  بخطاب الضهان الذي ٓقدهً لمهستفٓد, ٓو

 هصدر الخطاب الذي ٓمتزم فْ هواجٍتً.

سىتعرف فْ ٌذا الهبحث عمِ هآٌة خطابات الضهان الهصرفْ وذلك هن خالل تقسٓم 
ٌذا الهبحث إلِ هطمبٓن, سىتىاول فْ الهطمب األول هفٍوم خطاب الضهان الهصرفْ, وفْ 

 ىْ تهٓٓز خطاب الضهان الهصرفْ عها ٓشابًٍ هن الهصطمحات.الهطمب الثا

 المطمب األول: مفهوم خطاب الضمان المصرفي

تبدأ عهمٓة خطاب الضهان بعالقة فٓها بٓن عهٓل البىك وشخص آخر ٓسهِ الهستفٓد, 
عىدها ٓطمب األخٓر هن العهٓل تقدٓم التأهٓن الىقدي, إذ تىشأ الحاجة إلِ خطاب الضهان 

و لذلك ال ٓجد هن ىتٓجة ا ضطرار العهٓل الهحافظة عمِ األهوال الىقدٓة سائمة بٓن ٓدًٓ, ٌو
قدم لً الخدهة التْ تكون بدٓال هقبوال عن التأهٓن الىقدي سوى البىك, فٓسعِ لً لٓبرم  ٓسعفً ٓو

 هعً عقدا باعتهاد هالْ ٓتضهن إصدار خطاب الضهان.

لتطرق أوال إلِ بٓان تعٓرفً وبٓان ولمتطرق إلِ هفٍوم خطاب الضهان الهصرفْ ٓجب ا
أٌهٓتً, لٍذا قسهىا الهطمب إلِ ثالث فروع كأتْ: الفرع األول تعٓرف خطاب الضهان 
الهصرفْ, الفرع الثاىْ غطاء خطاب الضهان الهصرفْ, الفرع الثالث أٌهٓة خطاب الضهان 

 الهصرفْ.
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 الفرع األول: تعريف خطاب الضمان المصرفي

الفقً لوضع تعٓرف لخطاب الضهان الهصرفْ, ىذكر بعض هن ٌذي تعددت هحاوالت 
 التعٓرفات الفقٍٓة:

"تعٍد هكتوب هن البىك بأن ٓسدد لمهستفٓد عىد أول هطالبة, الهبمغ عرفً البعض بأىً: 
الهطالب بً بشرط أن تتم الهطالبة خالل هدة سٓران خطاب الضهان, وفْ حدود الهبمغ 

ال سقط حق الهستفٓد فْ الرجوع عمِ الهصدر بً, وفْ ىفس الغرض ال هصدر هن أجمً, وا 
1البىك بالهبمغ الهطالب بً."

 

وقد عرفً البعض أخر بأىً: "تعٍد ىٍائْ ٓصدر هن البىك بىاء عمِ طمب عهٓمً 
سهِ العهٓل أهر( بدفع هبمغ ىقدي هعٓن أو قابل لمتعٓٓن بهجرد أن ٓطمب الهستفٓد ذلك  )ٓو

2ودون توقف عمِ شرط آخر." هن البىك خالل هدة هحددة
 

كها قد عرفً البعض: "تعٍد هصرفْ لدفع هبمغ ىقدي لدى أول طمب هن الهستفٓد 
بالتطبٓق لىصوص التعٍد دون إهكان التهسك بأي دفع هن عقد األساس هع التحفظ بالىسبة 

 3لحالة الغش."

لعهٓل بدفع وقد عرفً البعض أخر بأىً: "تعٍد ىٍائْ ٓصدر هن البىك بىاء عمِ طمب ا
 4هبمغ ىقدي هعٓن أو قابل لمتعٓٓن بهجرد أن ٓطالب الهستفٓد البىك بالوفاء."

كها قد تم تعٓرف خطاب الضهان الهصرفْ فْ العدٓد هن القواىٓن, ىستذكر بعض تعٓرفات 
 القواىٓن.

هن قاىون التجارة الهصري فْ تعٓرفً لخطاب الضهان  355جاء فْ ىص الهادة 
ضهان تعٍد هكتوب ٓصدر هن البىك بىاء عمِ طمب شخص )ٓسهِ الهصرفْ: "خطاب ال

                                                           
1
 .131, ص 2015ٌؤٞ عثذ اٌشحّاْ, اٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح, اٌطثعح األٌٚٝ, داس اٌثٍذ٠ح, األسدْ,  
2
 .378, ص 1988عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, ع١ٍّاخ اٌثٕٛن ِٓ اٌٛجٙح اٌما١ٔٛٔح, ِىرثح إٌٙضح اٌعشت١ح, ِصش,  
3
, 2014اخ اٌثٕٛن, اٌطثعح اٌثا١ٔح, داس اٌثمافح, األسدْ, ِحّٛد اٌى١الٟٔ, اٌّٛسٛعح اٌرجاس٠ح ٚاٌّصشف١ح, اٌّجٍذ اٌشاتع, ع١ٍّ 

 .310ص 
4
 .282, ص 2003٘أٟ د٠ٚذاس, اٌٛج١ض فٟ اٌعمٛد اٌرجاس٠ح ٚاٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح, داس اٌجاِعح اٌجذ٠ذج, ِصش,  
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هبمغ هعٓن أو قابل لمتعٓٓن لشخص آخر )ٓسهِ الهستفٓد( إذا طمب هىً ذلك خالل  أهر( ٓدفع
 1بأٓة هعاوضة." اعتدادالهدة الهعٓىة فْ الخطاب ودون 

هصرف بىاء  بأىً: " تعٍد ٓصدر هن 287كها قد عرفً قاىون التجارة العراقْ فْ الهادة 
عمِ طمب أحد الهتعاهمٓن هعً )أهر( بدفع هبمغ هعٓن أو قابل لمتعٓٓن لشخص آخر 
حدد فْ  )الهستفٓد( دون قٓد أو شرط إذا طمب هىً ذلك خالل الهدة الهعٓىة فْ الخطاب, ٓو

 2خطاب الضهان الغرض الذي صدر هن أجمً."

عرف خطاب الضهان فْ  دٓة فقداالقتصاأها قاىون ألهاىٓا االتحادٓة الهتعمق بالعقود 
: "بهقتضِ الضهاىة ٓمتزم أحد الهتعاقدٓن )الضاهن( اتجاي هتعاقد آخر )الهستفٓد(, 251الهادة 

بالوفاء بهبمغ ىقدي هعٓن فْ حالة تحقق الواقعة التْ حددتٍا الضهاىة وذلك حتِ حدود هبمغ 
 3هعٓن."

 414ب الضهان فْ الهادة وقد عرف كذلك قاىون الهعاهالت التجاري اإلهاراتْ خطا
بأىً: "تعٍد ٓصدر هن الهصرف الضاهن بىاء عمِ طمب عهٓل لً )أهر( بدفع هبمغ هعٓن أو 
قابل لمتعٓٓن لشخص آخر )الهستفٓد( دون قٓد أو شرط, ها لم ٓكن خطاب الضهان هشروطا 

وضح فْ خطاب الضهان الغرض ا لذي إذا طمب هىً ذلك خالل الهدة الهعٓىة فْ الخطاب, ٓو
 4صدر هن أجمً."

الهتعمق بالىقد  11-03هن األهر  68أها بالىسبة لمهشرع الجزائري فقد ىص فْ الهادة 
والقرض عمِ ها ٓمْ: "كل عهل لقاء عوض ٓضع بهوجبً شخص ها أو ٓعد بوضع أهوال 

بالتوقٓع كالضهان  التزاهاتصرف شخص آخر, أو ٓأخذ بهوجبً لصالح الشخص أخر  تحت
 5"و الكفالة أو الضهان.االحتٓاطْ أ

                                                           
1
 .1999ِاٞ  17, 19,ٔشش فٟ اٌجش٠ذج اٌشس١ّح اٌعذد 17ِٓ لأْٛ اٌرجاسج اٌّصشٞ, لأْٛ سلُ  355اٌّادج  
2
 .1984ٌسٕح  30ِٓ لأْٛ اٌرجاسج اٌعشالٟ سلُ  287اٌّادج  
3
 .1976فثشا٠ش  5ِٓ لأْٛ أٌّا١ٔا االذحاد٠ح, اٌّرعٍك تاٌعمٛد االلرصاد٠ح,  251اٌّادج  
4
 .1993 لأْٛ اٌّعاِالخ اٌرجاس٠ح اإلِاساذٟ, 414اٌّادج  
5

, ٠رعٍك تإٌمذ ٚاٌمشض, ِعذي ِٚرُّ تاألِش 2003غشد  26اٌّٛافك ي  1424جّادٜ اٌثا١ٔح  27اٌّؤسخ فٟ  11-03األِش  

 .2010غشد  26اٌّؤسخ فٟ  10-04
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"إن قاىون الىقد والقرض أشار إلِ خطاب الضهان البىكْ كعهمٓة هن عهمٓات البىوك, 
لكن الهشرع الجزائري لم ٓضع ىظاها قاىوىٓا ٓحكهً, إذن عهمٓة إصدار خطاب الضهان البىكْ 

ر قواعدي."  1وتىفٓذي تخضع إلِ األعراف البىكٓة, التْ ساٌهت فْ ىشأتً وتطٓو

, ولكن االئتهاىٓةا سبق ٓتضح أن خطاب الضهان ٌو صورة هن صور التسٍٓالت "هه
البىك فْ ٌذا االئتهان ٓقوم بهىح توقٓعً فقط, وال ٓقوم بسداد هبالغ ىقدٓة فْ الحال, كها ٌو 
ىها ٓتعٍد فْ خطاب الضهان بأن ٓدفع هبمغا هعٓىا إلِ شخص  هتبع فْ القروض البسٓطة, وا 

طمب ٌذا الهبمغ, أي أن توقٓع البىك لً قٓهتً االئتهاىٓة, فٍو ٓستىد إلِ ٓحددي العهٓل عىدها ٓ
هركز البىك الهالْ وسهعتً, لذلك ٓكفْ فْ كثٓر هن األحٓان أن ٓستىد العهٓل إلِ ٌذا التوقٓع 
دون أن ٓؤدي ذلك إلِ خروج هبمغ ىقدي هن خزاىة البىك إلًٓ فٓقال إن البىك قد أقرض توقٓعً 

البىك قد ٓضطر أحٓاىا إلِ دفع ها تعٍد بً فْ حالة تخمف العهٓل عن أداء لمعهٓل, إال أن 
 2الدٓن الذي تعٍد بسدادي."

بىاء عمِ ها سبق هن التعٓرفات التْ ذكرىاٌا ىجد أن خطاب الضهان ٓتهٓز بجهمة هن 
 الخصائص, هىٍا:

"إصدار خطاب الضهان عهل هصرفْ, فٍو بالىسبة لمهصرف هصدر الخطاب عهل -1
ي بحكم هآٌتً الذاتٓة, كها أىً عمِ األغمب عهل تجاري أٓضا, ولكن بصفة تبعٓة, تجار 

بالىسبة لمعهٓل أهر بإصدار الخطاب, لكوىً عمِ األكثر, هقاوال, وبالتالْ تاجرا, ٓطمب هن 
بعطاء هقاولة قدهً لً أو  الهصرف إصداري, بىاء عمِ طمب رب العهل ذلك هىً لضهان التزاهً

عهمً أو لمدفعة "الهقدهة" )السمفة( التْ تسمهٍا هىً أو لصٓاىة عهمً بعد اىجازي لحسن تىفٓذي 
 3خالل هدة صٓاىتً."

                                                           
1

عّاد اٌذ٠ٓ طشاتٍسٟ, خطاب اٌضّاْ اٌثٕىٟ, ِزوشج ِمذِح السرىّاي ِرطٍثاخ شٙادج اٌّاسرش, و١ٍح اٌحمٛق ٚاٌعٍَٛ  

 .6, ص 2015/ 2014اٌس١اس١ح, لسُ اٌحمٛق, جاِعح لاصذٞ ِشتاح, ٚسلٍح, 
2
 .7, ص 2009ْ سِضاْ ِحّذ عّش, إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌخطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, داس اٌفىش اٌجاِعٟ, ِصش, س١ٍّا 
3
 .326, ص 2009أوشَ ٠اٍِىٟ, األٚساق اٌرجاس٠ح ٚاٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح, اٌطثعح األٌٚٝ, داس اٌثمافح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع, األسدْ,  
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"خطاب الضهان ٓقوم عمِ االعتبار الشخصْ لمعهٓل حٓث أن هالءة الكفٓل وثٓقة البىك بً -2
1ذات أٌهٓة فْ الهوافقة عمِ إصدار الخطاب."

 

كها فْ –هبمغ هعٓن هن الىقود أو قابل لمتعٓٓن "والتعٍد بخطاب الضهان ٓىصب عمِ دفع -3
بالعهمة الهتفق عمٍٓا بقدر ها تسهح  -حالة تعٓٓىً بالحد األعمِ لها ٓمزم العهٓل أهر بضهاىً

 2"بذلك األحكام الخاصة بالتعاهل بالعهالت األجىبٓة فْ كل بمد.

الهتفق عمٍٓا "رضائْ حٓث ال ٓستمزم فْ اىعقادي سوى تراضْ الطرفٓن عمِ الشروط -4
3بٓىٍها."

 

"كها ٓقوم خطاب الضهان عمِ هبدأ استقالل التعٍد الصادر بهوجبً عن كل هن العقد الذي -5
صدر الخطاب هن أجمً, أي عن العالقة القائهة بٓن الهستفٓد والعهٓل أهر, والعقد الهبرم بٓن 

4ٌذا األخٓر والهصرف إلصداري."
 

 الضهان الهصرفْ ثالثة كأتْ:هها سبق ٓتضح أن أطراف عهمٓة خطاب 

ٓتقدم إلِ البىك بطمب إصدار خطاب الضهان وعالقتً بالبىك  العهٓل أهر: ٌو الذي" -1
 عالقة تعاقدٓة ٓىظهٍا عقد طمب الضهان الهحرر بٓىٍها.

البىك هصدر خطاب الضهان: وعالقتً بالعهٓل عالقة عقدٓة أساسٍا العقد الهحرر  -2
أها عالقتً بالهستفٓد فأساسٍا التزاهً أو تعٍدي الوارد  بٓىٍها عىد طمب خطاب الضهان.

 فْ خطاب الضهان بإرادتً الهىفردة, وتبدأ ٌذي العالقة هىذ وصول خطاب الضهان إلًٓ.
قوم خطاب الضهان  -3 و الشخص الذي صدر خطاب الضهان لصالحً, ٓو الهستفٓد: ٌو

عمِ األخٓر إٓداعً لدى  فْ عالقة الهستفٓد بالعهٓل أهر هقام الهبمغ الىقدي الواجب

                                                           
1 

ٌرجاس٠ح ٚاٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح, اٌطثعح األٌٚٝ, داس ا١ٌّسشج ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع, تساَ حّذ اٌطشاٚٔح, تاسُ ِحّذ ٍِحُ, األٚساق ا

 .443, ص 2010األسدْ, 
2
 .326أوشَ ٠اٍِىٟ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .443تساَ حّذ اٌطشٚأح, تاسُ ِحّذ ٍِحُ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .327أوشَ ٠اٍِىٟ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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األول كضهان لتىفٓذ عالقتٍها. أها عالقة الهستفٓد بالبىك فتىشأ بهجرد استالهً لخطاب 
 1الضهان."

 الفرع الثاني: غطاء خطاب الضمان المصرفي

"تتطمب البىوك أن ٓقدم العهالء لٍا ضهاىات كافٓة لتغطٓة التعٍدات التْ تمتزم بٍا بىاء 
ال بالىسبة لخطابات الضهان أو فتح اإلعتهادات وتسهِ الضهاىات فْ عمِ طمبٍم كها ٌو الح

 2."حالة خطاب الضهان بالغطاء

سىكتفْ فْ ٌذا الخصوص بهعرفة هفٍوم غطاء خطاب الضهان, وبعض أىواع غطاء خطاب 
 الضهان الهصرفْ, وهقدار الغطاء.

 أوال: مفهوم غطاء خطاب الضمان المصرفي 

تْ ٓقتضٍٓا البىك هن العهٓل لتغطٓة هركزي عن كل هبمغ "ٓقصد بالغطاء الضهاىات ال
3ٓتعٍد بدفعً فٓها لو اضطر إلِ ذلك تىفٓذا لخطاب الضهان."

 

 ثانيا: أنواع غطاء خطاب الضمان المصرفي 

و كها سبق  -"ٓتفق العهٓل هع البىك عمِ ىوع الغطاء الذي ٓقدهً عمِ حسب إهكاىٓاتً ٌو
4تجآرة أو بضائع أو تىازال هن العهٓل عن حقً قبل الهستفٓد." قد ٓكون ىقودا أو أوراقا هالٓة أو

 

 سىكتفْ بشرح بعض صور الغطاء األكثر اىتشارا فْ الحٓاة العهمٓة:

 الغطاء الىقدي: -1
و أبسط صور الغطاء, حٓث ٓقدم العهٓل الهبمغ الهطموب إلِ خٓزىة البىك, أو ٓقوم  "ٌو

 ًٓ.ٌذا األخٓر بخصهً عمِ حساب العهٓل الجاري لد

                                                           
1
 .378, ص 2010ٚع١ٍّاخ اٌثٕٛن, اٌطثعح اٌثا١ٔح, ِىرثح اٌشمشٞ, اٌسعٛد٠ح,  عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, اٌعمٛد اٌرجاس٠ح 
2
 .120س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3

ِسؤ١ٌٚح اٌثٕٛن فٟ عمٛد اإلئرّاْ, سساٌح ١ًٌٕ شٙادج اٌذورٛساٖ فٟ اٌعٍَٛ, و١ٍح اٌحمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌس١اس١ح, تخرح ِٕصٛس,  

 .97, ص 2014/2015, جاِعح أتٛ تىش تٍما٠ذ, ذٍّساْ
4
 .120س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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ودع البىك ٌذي الهبالغ فْ حساب ٓحهل اسم >>احتٓاطْ خطاب الضهان<< ال ٓجوز  ٓو
 لمعهٓل التصرف فًٓ حتِ ٓىتٍْ التزام البىك الىاشئ عن خطاب الضهان.

ذا كان العهٓل ٓتهتع بثقة خاصة لدى البىك فإىً ٓكتفْ بالتأشٓر عمِ حسابً بالهبمغ  وا 
هن هخاطر بالىسبة لمبىك, ذلك أىً هن الصعوبة فْ  الهطموب كغطاء, وال تخمو ٌذي الطٓرقة

األحٓان هراعاة أال ٓقل رصٓد العهٓل الدائن عن الهبمغ الهطموب كغطاء احتٓاطْ فْ  بعض
1إصدار خطابات الضهان."

 

"وهتِ دفع العهٓل الغطاء الىقدي إلِ البىك برئت ذهتً قبمً هن االلتزام بتقدٓهً, وصار 
اىً دون أن ٓطمب البىك هسؤوال عن ردي إلٓ ً عىد إعادة خطاب الضهان أو إىٍاء أجل سٓر

2الهستفٓد دفع قٓهتً."
 

 تغطٓة خطاب الضهان بأوراق هالٓة: -2

قوم البىك األوراق  "قد ٓقدم العهٓل لمبىك أوراقا هالٓة غطاء لخطاب الضهان الهطموب. ٓو
ا عمِ القٓه ذي القٓهة تتوقف بدوٌر ة السوقٓة, وتكون دائها أقل حسب تقدٓري لقٓهتٍا التسمٓفٓة. ٌو

ن  هن القٓهة السوقٓة احتٓاطا لتقمب األسعار بالبورصة. ثم ٓوقع العهٓل هع البىك اتفاقا عمِ ٌر
األوراق الهالٓة لصالح البىك هع التصٓرح لً ببٓعٍا دون الرجوع إلِ العهٓل, إذا لم ٓسدد لمبىك 

3ها دفعً بصدد الخطاب عىد الهطالبة."
 

 لضهان بأوراق تجآرة:تغطٓة خطاب ا-3
" ٓقدم العهٓل أحٓاىا كهبٓاالت أو سىدات إذىٓة ٓكون ٌو الهستفٓد فٍٓا كغطاء لخطاب 

ا تأهٓىٓا...  الضهان وذلك بطٓرقة تظٌٍٓر

                                                           
1
 .373, ص 2002اٌرشش٠ع, ِٕشأج اٌّعاسف, ِصش,  -اٌفمٗ -عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ع١ٍّاخ اٌثٕٛن فٟ ضٛء اٌمضاء 
2 

 .95, ص 1991عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, داس إٌٙضح اٌعشت١ح, ِصش, 
3
 .257, ص 2017ٔصاسٞ, ع١ٍّاخ اٌثٕٛن, اٌطثعح األٌٚٝ, اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلصذاساخ اٌما١ٔٛٔح, ِصش, تالي األ 
 



 اإلطار النظري لخطاب الضمان المصرفي                  الفصل األول:  
 

 10 

وقد ٓوقع العهٓل سىدا إذىٓا لصالح البىك بها ٓعادل قٓهة الغطاء الهطموب هىً, وتطمب 
ا البىك حالٓا شٓكات هوقعة هن العهٓل لصال حٍا كغطاء بخطاب الضهان حٓث ٓهثل ضهاىا قٓو

ا بدون رصٓد...  1" ىظرا لتهتع ٌذي الشٓكات بىظام خاص عن إصداٌر

 تغطٓة خطاب الضهان ببضائع:-4

ن  "قد ٓضع العهٓل بضائع ههموكة لً تحت تصرف البىك كغطاء لخطاب الضهان, وا 
هن همكٓة العهٓل لمبضائع, وأن  كاىت ٌذي الصورة غٓر شائعة فْ العهل, وعمِ البىك أن ٓتأكد

ق." 2تكون شائعة اإلستعهال سٍمة التخٓزن والتسٓو
 

 ا: مقدار الغطاءثالث 

"ٓتوقف هقدار الغطاء الذي ٓطمبً البىك عمِ هدى ثقتً فْ العهٓل فإذا لم ٓكن لمعهٓل 
 %100حساب جار أو هعاهالت تجعمً هعروفا, فإن البىك ٓطمب هىً غطاء هرتفعا ٓصل إلِ 

3قٓهة خطاب الضهان وخصوصا إذا كان الخطاب غٓر هحدد الهدة."هن 
 

"وقد ٓكون الغطاء جزئٓا فْ حالة ها إذا كان العهٓل هعروفا لدى البىك وتتم هعاهالتً عن 
بالىسبة لمضهاىات االبتدائٓة وبٓن  %10طٓرقً والىسبة الغالبة التْ تتطمبٍا البىوك تتراوح بٓن 

4ت الىٍائٓة."بالىسبة لمضهاىا %30إلِ  20
 

"وهع ذلك قد ٓصدر البىك خطاب الضهان عمِ الهكشوف أي بدون غطاء ها وذلك إذا 
كان العهٓل شركة هثال وتتهتع بسهعة طٓبة وتحتفظ لدى البىك بأهوال كثٓرة فٓفتح لٍا البىك 

ل هشروعاتٍا والستصدار خطابات الضهان التْ تحتاجٍا." 5اعتهادا لتهٓو
 

 

 

 

                                                           
1
 .374عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .123س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .259تالي األٔصاسٞ , ِشجع ساتك, ص  
4
 .125ِشجع ٔفسٗ, ص س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش,  
5
 .259تالي األٔصاسٞ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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 ية خطاب الضمان المصرفيالفرع الثالث: أهم

"ٓقوم خطاب الضهان هقام التاهٓن الىقدي, إذ تىشأ الحاجة إلِ خطاب الضهان عىدها 
ٓجد الشخص ىفسً هضطرا إلِ تقدٓم تأهٓن ىقدي إلِ الجٍة التْ ٓتعاهل هعٍا, وبدال هن تقدٓم 

تم فْ 1ٌذا التأهٓن ٓمجأ إلِ البىك الذي ٓتعاهل هعً عقد اعتهاد بالضهان," ٌذا العقد اإلتفاق  ٓو
 عمِ أن ٓصدر البىك خطاب الضهان لصالح الجٍة التْ ٓتعاهل هعٍا العهٓل.

ترتب عمِ قبول خطاب الضهان بدٓال عن التأهٓن الىقدي فوائد عهمٓة كبٓرة سواء لمعهٓل أو  ٓو
 لمهستفٓد أو لمبىك.

  :بالنسبة لمعميلأوال 

فٓد, وهن ثم تضٓع عمًٓ فرصة إستثهاري "ٓوفر عمًٓ ىتائج إٓداع هبمغ التأهٓن لدى الهست
أي أىً" ٓستطٓع العهٓل  2وتعطٓل أشغالً باحتجاز جاىب هن أهوالً دون أن ٓعود عمًٓ بالفائدة,"

توفٓر أهوالً, وبالتالْ استغاللٍا فْ أي هجال باإلضافة إلِ أىً ٓهكىً التقدم فْ الهىاقصات أو 
 3ة لدًٓ."الهزآدات فْ حالة عدم توافر األهوال الالزه

ل هبمغ التأهٓن لمهستفٓد الهقٓم فْ الخارج وتحهل  "كها ٓجىب العهٓل هن إجراء تحٓو
رجاعً." 4الهخاطر الىاتجة عن تغٓر أسعار الصرف فْ الفترة الههتدة, بٓن تقدٓم التأهٓن وا 

 

"وتجدر اإلشارة إلِ أن عهمٓة إصدار خطاب الضهان كثٓرا ها تتضهن تسٍٓال إئتهاىٓا 
بىك لعهالئً, ذلك أن البىك كثٓرا ها ٓكتفْ بهطالبة عهٓمً بتقدٓم غطاء جزئْ هقابل ٓهىحً ال

إصدار لخطاب الضهان )ودٓعة ىقدٓة أو عٓىٓة(, بحٓث ٓبقِ جزء هن قٓهة الضهان هكشوفا, 
كها قد ٓصدر البىك الخطاب عمِ الهكشوف اكتفاء بثقتً فْ العهٓل وسهعتً الهالٓة الهمٓئة. 

ىا ٓعتبر إصد 5ار خطاب الضهان بغطاء جزئْ أو عمِ الهكشوف تسٍٓال إئتهاىٓا."ٌو
 

 

                                                           
1
 .43س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .233تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .43س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4

ٛق, ساض١ح أِمشاْ, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح ِٚٛلف اٌشش٠عح اإلسال١ِح ِٕٙا, أطشٚحح دورٛساٖ فٟ اٌحمٛق, و١ٍح اٌحم 

 .25, ص  2014-2013, 1جاِعح اٌجضائش 
5
 .371, 370عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
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  :بالنسبة لمبنكثانيا 

"فإن البىك ٓتقاضِ عهولة ىظٓر إصداري, وتتىاسب ٌذي العهولة هع قٓهة الضهان وأجمً 
وىوع العهمٓة الهطموب تقدٓم خطاب ضهان عىٍا, كها أن غطاء خطابات الضهان تٓزد هن 

1فظ بٍا إلِ حٓن اىتٍاء هدتٍا."ودائع البىك حٓث ٓحت
 

"وخطابات الضهان ال تسدد قٓهتٍا لمهستفٓد فْ أغمب األحوال وال تكمف البىك فْ 
ا إال ىفقات إدآرة بسٓطة إذا ها قورىت بالعهمٓات الهصرفٓة األخرى هثل فتح الحسابات  إصداٌر

2الجآرة وتقدٓم القروض...إلخ"
 

أخذ "كها ال ٓتحهل البىك فْ الىٍآة خسا رة إذا دفع قٓهتٍا إذ ٓحتفظ البىك عادة بغطاء ٓو
عمِ العهٓل تعٍدات كافٓة تضهن لً سداد ٌذي القٓهة, ٌذا فضال عن أن كل أهوال العهٓل 

3لدى البىك تكون ضاهىة لتصرف البىك."
 

  :بالنسبة لممستفيدثالثا 

و هحل ثقة "فٓعتبر خطاب الضهان بهثابة ىقود بٓن ٓدًٓ ألن البىك همتزم بالدفع ٌو
سٍل الحصول عمِ هبمغ الخطاب هىً, حٓث ٓشترط عمِ البىك التزاهً بالدفع  وهبعث ائتهان ٓو

 4هن أول طمب ورغم هعارضة العهٓل."

"وتتضح أٌهٓة عهمٓة إصدار خطابات الضهان وفائدتٍا اإلقتصادٓة كمها كان العهٓل 
ل عهولة البىك بالعهال ادة أجىبٓا, واألهر الذي ٓترتب عمًٓ تحٓو ت األجىبٓة, هها ٓستتبع ٓز

5رصٓد الدولة هن العهالت الحرة."
 

 

 

 

 

                                                           
1
 .44س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2 

 .371عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص 
3
 .44س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .233تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
5
 .388اٌذ٠ٓ عٛض, ع١ٍّاخ اٌثٕٛن ِٓ اٌٛجٙح اٌم١ٕٔٛح, ِشجع ساتك, ص عٍٟ جّاي  
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 المطمب الثاني: تمييز خطاب الضمان المصرفي عما يشابهه من المصطمحات

وأقرب العقود التْ قد سىتطرق فْ ٌذا الهطمب إلِ تهٓٓز خطاب الضهان الهصرفْ 
ْ و الكفالة, وخطاب الهصرف  تشتبً بٍا, وفْ ٌذا الخصوص ىهٓز بٓن خطاب الضهان

 , وخطاب الضهان الهصرفْ والضهان تحت الطمب.الهصرفْ واإلعتهاد الهستىدي الضهان

 الفرع األول: تمييز خطاب الضمان المصرفي عن الكفالة المصرفية

قبل التطرق إلِ التهٓٓز بٓن خطاب الضهان الهصرفْ والكفالة الهصرفٓة, سىعرف الكفالة 
 الهصرفٓة:

عقد بهقتضاي ٓضهن شخص تىفٓذ التزام  -التشٓرعات العربٓة التْ ىظهتٍا فْ–"فالكفالة 
و تعٓرف الهجمة والقاىون  بأن ٓتعٍد لمدائن أن ٓفْ بٍذا اإللتزام إذ لم ٓف بً الهدٓن ىفسً)ٌو

ا(." 1الهدىْ الهصري والقاىون العراقْ وغٌٓر
 

ٓعات العربٓة, فقد ىظم وقد اشترك الهشرع الجزائري فْ تعٓرف الكفالة الهصرفٓة هع التشر 
أحكاهٍا فْ الباب الحادي عشر هن القاىون الهدىْ بعىوان الكفالة, وقد عرف الكفالة فْ الهادة 

هن القاىون الهدىْ بأىٍا: "الكفالة عقد ٓكفل بهقتضاي شخص تىفٓذ إلتزام بأن ٓتعٍد لمدائن  644
2بأن ٓفْ بٍذا اإللتزام إذا لم ٓف بً الهدٓن ىفسً."

 

هن أن خطاب الضهان الهصرفْ ٓؤدي ىفس الوظائف التْ تؤدٍٓا الكفالة التقمٓدٓة بالرغم 
ٓرة بٓىٍها, وهن أٌهٍا ها ٓمْ:  إال أن ٌىاك فروقات جٌو

"ٓتشابً خطاب الضهان والكفالة فْ أن كال هىٍها ٓعتبر عهمٓة هصرفٓة تتم بطٓرق *
خطاب الضهان ٓكون أطراف  التوقٓع, كها أن كالٌها عهمٓة قاىوىٓة ثالثٓة األطراف: ففْ

العالقة: البىك هاىح الضهان, والعهٓل أهر, والهستفٓد هن الخطاب, وأطراف الكفالة ٌم: البىك 
3الكفٓل, والعهٓل الهكفول, والهستفٓد هن الكفالة."

 

                                                           
1
 .388ِشجع ٔفسٗ,  ص خ اٌثٕٛن ِٓ اٌٛجٙح اٌما١ٔٛٔح, عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, ع١ٍّا 
2

اٌّرضّٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّعذي  1975سثرّثش  26اٌّٛافك ي  1395سِضاْ  20اٌّؤسخ فٟ  58-70األِش سلُ  644ٌّادج ا 

 .ٚاٌّرُّ
3
 .75س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
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و  و جزء هىٍا, بٓىها خطاب الضهان ال ٓعتبر كفالة ٌو *"الكفالة تشهل خطاب الضهان ٌو
ا." 1صورة هن صوٌر

 

*"لعل الهعٓار الذي ٓهكن اإلطهئىان إلًٓ لرسم الحدود الفاصمة بٓن خطاب الضهان 
والكفالة الهصرفٓة ٓتهثل فْ الىظر إلِ إلتزام البىك فْ هواجٍة الدائن أو الهستفٓد هن خطاب 
لتزام العهٓل بحٓث ٓتسىِ لمبىك  أو الهصرفٓة, فإذا كان الطٓرق هفتوحا بٓن ٌذا اإللتزام وا 

ن إلتزاهً استىادا إلِ دفوع هستهدة هن عالقة عهٓمً بالدائن أو الهستفٓد فإىىا ىكون التىصل ه
حتِ هن -بصدد كفالة أٓا كاىت التسهٓة الهستخدهة, إذ كاىت كثٓرا ها ٓستخدم لفظ الكفالة 

كون الهقصود ٌو خطاب الضهان والعكس صحٓح." -جاىب الهشرع 2ٓو
 

ٓة الكفٓل إلِ ضهان تىفٓذي, بٓىها خطاب *"الكفالة عقد تابع لعقد أصمْ اتجٍت ى
الضهان تعٍد بدفع هبمغ هن الهال عىد أول هطالبة, وعمًٓ فإن إلتزام البىك فْ هواجٍة الهستفٓد 

 إلتزام هباشر وهستقل عن العقد الهبرم بٓن العهٓل والهستفٓد.

هدٓن, بٓىها فْ *الهدٓن والكفٓل هطالبٓن بأداء الكفالة ألن إلتزام الكفٓل تابع إللتزام ال
 خطاب الضهان إلتزام البىك هستقل وال عالقة لً بإلتزام الهدٓن.

*ٓجوز وضع شروط هعٓىة لدفع الكفالة, بٓىها فْ خطاب الضهان ال ٓجوز وضع شرط 
دفع خطاب الضهان عىد أول طمب." 3ٓو

 

ٓة "هن خالل ٌذي العىاصر تبدو لىا التفرقة بٓن خطاب الضهان والكفالة سٍمة هن الىاح
الىظٓرة, إال أىً هن الىاحٓة العهمٓة ٌىاك العدٓد هن الهشاكل التْ تعترض تحدٓد ها إذا كان 
الضهان كفالة أم خطاب ضهان, وذلك إلطالق تسهٓة الكفالة عمِ خطاب الضهان أو احتوائً 
عمِ شرط ٓحٓل إحالة صٓرحة إلِ العقد األساسْ أو ترجهة خاطئة أو غٓر دقٓقة هها ٓؤدي 

4تباس حول طبٓعة االلتزام."إلِ ال
 

 

                                                           
1
 .301, ص 2006خاٌذ إتشا١ُ٘ اٌرالحّح, اٌٛج١ض فٟ اٌمأْٛ اٌرجاسٞ, اٌطثعح اٌثا١ٔح, داس ٚائً, األسدْ,  
2
 .75س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .301خاٌذ إتشا١ُ٘ اٌرالحّح, ِشجع ساتك, ص  
4
 .41ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
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 الفرع الثاني: تمييز خطاب الضمان المصرفي عن اإلعتماد المستندي

"ٓهكن تعٓرف اإلعتهاد الهستىدي بأىً: تعٍد ٓمتزم بهقتضاي البىك فاتح اإلعتهاد, بأن ٓدفع 
بىاء عمِ طمب صادر لً هن أهر هبمغ هن الىقود إلِ الهستفٓد, وذلك طبقا لمشروط 

اع التْ ٓحددٌا أهر, وأٌهٍا فحص الهستىدات الهىصوص عمٍٓا فْ فتح اإلعتهاد واألوض
قوم البىك بالوفاء بصفتً هدٓىا أصٓال." 1ٓو

 

هع أن إلتزام البىك فْ كل هن خطاب الضهان واإلعتهاد الهستىدي هستقل عن العقد بٓن 
 ىٍها وهن أٌهٍا ها ٓمْ:البىك والعهٓل والعقد بٓن العهٓل والهستفٓد, إال أن ٌىاك فروقات بٓ

*"الواقعة التْ تجعل الوفاء هستحقا فْ اإلعتهاد الهستىدي ٌْ واقعة إٓجابٓة تفٓد تىفٓذ 
الهستفٓد إللتزاهً, حٓث ٓمتزم البىك بوفاء قٓهة اإلعتهاد إذا قدم الهستفٓد الهستىدات الهطموبة, 

ا هطابقة لشروط اإلعتهاد أها خط اب الضهان فإن الواقعة وكاىت ٌذي الهستىدات فْ ظاٌٌر
التْ تجعل البىك همزها بوفاء قٓهتً ٌْ واقعة سمبٓة تفٓد عدم تىفٓذ العهٓل إللتزاهاتً, حٓث 
ٓمتزم البىك بوفاء قٓهة الخطاب )الضهان( عىد أول طمب هن الهستفٓد خالل األجل الهحدد فْ 

2خطاب الضهان."
 

و ا لذي ال ٓترتب عمًٓ أي إلتزام عمِ البىك *"واإلعتهاد الهستىدي قد ٓكون قابال لإللغاء ٌو
جوز لمبىك فْ أي وقت تعدٓمً أو إلغاءي بىاء عمِ طمب العهٓل أو هن تمقاء  قبل الهستفٓد ٓو
ىفسً دون حاجة إلِ إخطار الهستفٓد بشرط أن ٓتم التعدٓل أو اإللغاء بحسن ىٓة وفْ وقت 

 هىاسب.

و الغالب استخداهً, *وقد ٓكون اإلعتهاد الهستىدي غٓر قابل لإللغاء و  ٓسهِ القطعْ ٌو
ذا الىوع هن اإلعتهاد الهستىدي بات ىٍائْ بهعىِ أىً ٓرتب فْ ذهة البىك إلتزاها أصٓال  ٌو

3وهستقال ال رجعة فًٓ قبل الهستفٓد وال ٓجوز لمبىك ىقضً أو تعدٓمً."
 

 

 

                                                           
1
 .126تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .302خاٌذ إتشا١ُ٘ اٌرالحّح, ِشجع ساتك, ص  
3
 .77س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
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ْ فتح *"الغالب فْ اإلعتهاد الهستىدي اشتراط تقدٓم هستىدات شحن تهثل البضاعة الت
1اإلعتهاد لوفاء ثهىٍا, بٓىها هن الىادر أن ٓشترط تقدٓم تمك الهستىدات فْ خطاب الضهان."

 

*"ٓتبٓن هها سبق أن اإلعتهاد الهستىدي ٓتشابً هع خطاب الضهان فْ أن كال هىٍها 
ٓهثل عالقة قاىوىٓة ذات ثالثة أطراف: البىك, والعهٓل أهر, والهستفٓد, إال أىٍها ٓختمفان هن 
حٓث أن الهستفٓد فْ خطاب الضهان ٌو الهشتري أو الهستورد, أها الهستفٓد فْ اإلعتهاد 

2الهستىدي ٌو الهورد أو البائع."
 

الفرع الثالث: خطاب الضمان المصرفي والضمان تحت الطمب )خطاب اإلعتماد المستندي 
 تحت الطمب(

م بهقتضاي بالوفاء ٓهكن تعٓرف الضهان تحت الطمب بأىً: "تعٍد صادر هن هصرف ٓمتز 
بهبمغ ىقدي هعٓن بىاء عمِ طمب هن الهستفٓد, قد ٓكون هصحوبا ببعض الهستىدات, كشٍادة 

3هن الهستفٓد تثبت عجز أو عدم قٓام العهٓل بتىفٓذ إلتزاهاتً."
 

"وعمًٓ ٓتشابً الضهان بهجرد الطمب هع خطاب الضهان بأن كال هىٍها ٓهثل صورة هن 
فضال عن أن إلتزام الهصرف بدف الهبمغ لمهستفٓد ٌو إلتزام  صور اإلعتهادات الهصرفٓة

أصمْ ولٓس تبعٓا فْ كل هن الضهان بهجرد الطمب وخطاب الضهان إذ ال ٓتهتع الهصرف 
بحق التجٓرد إذ ٓمتزم بدفع القٓهة فْ كل هن خطاب الضهان والضهان بهجرد الطمب بهجرد 

4ضرورة هطالبة العهٓل الهضهون أوال." الهطالبة دون أن ٓكون لً اإلهتىاع عن ذلك بحجة
 

"وحتِ هع االختالف فْ التسهٓة بٓن خطاب الضهان وخطاب اإلعتهاد تحت الطمب إال 
أىٍها هتهاثالن تهاها هن الىاحٓة القاىوىٓة, باعتبار أن ٌذا األخٓر ٓهثل الصورة األهٓركٓة 

م فًٓ الهصرف بالدفع بعد لخطاب الضهان, غٓر أىً ٓختمف عن اإلعتهاد الهستىدي الذي ٓمتز 
أن تقدم لً هستىدات تثبت أن البائع قد وفِ بإلتزاهً كاهال أهام الهشتري, أها خطاب اإلعتهاد 

                                                           
1
 .302خاٌذ إتشا١ُ٘ اٌرالحّح, ِشجع ساتك, ص  
2
 .78س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .47ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
4

, ص 2009, 25س, اٌضّاْ تّجشد اٌطٍة, ِجٍح اٌعٍَٛ اإللرصاد٠ح, و١ٍح اٌمأْٛ, جاِعح اٌثصشج, اٌعذد غٕٟ س٠ساْ جاد 

115. 
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تحت الطمب فإن الهصرف ال ٓمتزم بالدفع  إال هتِ قدهت إلًٓ هستىدات تثبت أن عهٓمً 
1)البائع( لم ٓوف بإلتزاهاتً أو لم ٓدفع ها عمًٓ."

 

خطاب الضهان ٓعد وسٓمة قاىوىٓة لتىفٓذ الضهان بهجرد الطمب إذ أن "ولكن هع ذلك فإن 
هحل إلتزام الضاهن ٓعتهد أساسا عمِ الرضا الهتبادل بٓن الضاهن والهستفٓد فهبمغ الضهان 

والسقف الزهىْ فضال عن كٓفٓة استعهالً فْ هختمف الهجاالت ٓتم تحدٓدي عن طٓرق  وكٓفٓتً
2إلِ الهستفٓد تحقٓقا لهطالب ٌذا األخٓر."خطاب الضهان الذي ٓوجًٍ البىك 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .48ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .115غٕٟ س٠ساْ جادس, ِشجع ساتك, ص  
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 المبحث الثاني: أنواع خطاب الضمان المصرفية

ىها تتىوع ٌذي الخطابات بقدر تىوع  ال ٓوجد تحدٓد حصري ألىواع خطابات الضهان, وا 
ىا, أي العهمٓات التْ تستمزم تقدٓم ىقدي هن شخص لكْ ٓتعاقد هعً الغٓر أو ٓهىحً أجال هعٓ

وهع ذلك فقد جرى الفقً عمِ تقسٓم خطابات الضهان إلِ -بالقدر الذي ٓتىوع بً طمب الضهان
 ىوعٓن رئٓسٓٓن ٌها:

 خطابات الضهان الهحمٓة.
 خطابات الضهان الخارجٓة.

 بىاء عمِ ٌذا التقسٓم فقد قسهىا ٌذا الهبحث إلِ هطمبٓن سىتطرق إلٍٓها كأتْ:

 ن المحميةالمطمب األول: خطابات الضما

ْ كأتْ:  سىتعرض فْ ٌذا الهطمب األىواع األكثر استعهاال هن خطابات الضهان ٌو
 خطابات ضهان الهىاقصات والهزآدات.-
 خطابات الضهان الجهركٓة.-
 خطابات الضهان الهالحٓة.-
 خطابات الضهان الهٍىٓة.-

 الفرع األول: خطابات ضمان المناقصات والمزايدات

صدر فْ الغالب لصالح "ٌذا الىوع هن خطا بات الضهان أكثر شٓوعا فْ العهل, ٓو
الجٍات الحكوهٓة والٍٓئات العاهة والهؤسسات والشركات ضهاىا لحقوقٍا فْ عقود الهقاولة أو 

1التوٓرد. وىذكر أٌم الضهاىات التْ تىدرج تحت ٌذا الىوع فٓها ٓمْ:"
 

 خطاب الضهان اإلبتدائْ.-
 خطاب الضهان الىٍائْ.-
 ضهان الدفعات الهقدهة.خطاب -

 خطاب الضهان الهعطاة لمهقاول.-

                                                           
1
 .394عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
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 أوال: خطاب الضمان اإلبتدائي 

هثل ىسبة هعٓىة  و الذي ٓرفقً العهٓل بالعطاء الهقدم هىً فْ الهىاقصة أو الهزآدة,ٓو "ٌو
هن قٓهة العطاء وذلك هن قبل التدلٓل عمِ جدٓتً, وبً تطهئن الجٍة طارحة الهىاقصة أو 

1عدم تراجع هقدم العطاء إذا ها تغٓرت األسعار."الهزآدة إلِ 
 

وسهْ ضهاىا ابتدائٓا أو هؤقتا, ألن الغرض هىً ٓىتٍْ بعدم رسو الهىاقصة أو الهزآدة "
ا عمًٓ وتوقٓع العقد وتقدٓم التأهٓن الىٍائْ." 2عمِ العهٓل أو برسٌو

 

را اىتٍائٓا, "وفْ الحالة األولِ ٓسترد العهٓل خطاب الضهان بعد أن ٓقدم ضهاىا آخ
وكذلك ٓسترد أٓضا إذا ها رسِ عمًٓ العطاء ووقع عمِ عقدي, أها إذا تىصل أو تراجع عن 
توقٓع العقد بعد أن رسِ عمًٓ كان لمجٍة الهستفٓدة طارحة الهزاد أو الهىاقصة أن تصدر قٓهة 

3الضهان االبتدائْ."
 

ان الخطاب قصٓرة ىسبٓا, إذ ال تقل ع ن ثالثٓن ٓوها بعد اىتٍاء "وغالبا ها تكون هدة سٓر
الهدة الهحددة لسٓران العطاء, وال تٓزد هدة صالحٓة الخطاب عن ثالثة شٍور هن تآرخ 

4الهىاقصة."
 

 ثانيا: خطاب الضمان النهائي 

"بعد عهمٓة فتح الهظآرف واختٓار أحد الهتقدهٓن فْ الهىاقصة العاهة أو الهزآدة العاهة, 
ادة هبمغ التأهٓن إلِ  تطمب الجٍة الهستفٓدة ههن رسِ –هن قٓهة العقد  %10عمًٓ العطاء ٓز

دفع ٌذا التأهٓن ىقدا أو بشٓك أو بهوجب خطاب ضهان ىٍائْ صادر هن أحد البىوك -هثال , ٓو
حل خطاب الضهان الىٍائْ هحل خطاب الضهان االبتدائْ, والغرض هن إصدار خطاب  ٓو

5هتعاقد عمٍٓا."الضهان الىٍائْ ٌو تىفٓذ العهمٓة وفقا لمشروط ال
 

                                                           
1
 .394عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .48اْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص س١ٍّ 
3
 .394عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .49س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
5
 .133ٌؤٞ عثذ اٌشحّاْ, ِشجع ساتك, ص  
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"ٓىص غالبا فْ عقود التوٓرد أو عقود األعهال عمِ تقدٓم خطاب ضهان ىٍائْ هن 
جاىب الهورد أو الهقاول. والهفروض أن ٓقدم الضهان بعد توقٓع العقد وخالل هدة هحددة فْ 

1العقد. والهقصود بٍذا الضهان حسن تىفٓذ العهمٓة وهطابقتٍا لشروط العقد."
 

جب تقدٓم ال خطاب فْ فترة ال تتجاوز عشرة أٓام هن تآرخ الٓوم التالْ إلخطار هقدم "ٓو
 العطاء بكتاب هوصِ عمًٓ بقبول عطائً.

هن قٓهة العقد, وبالىسبة لمعقود التْ تبرم هع هتعاقد فْ الخارج  %5وتكون قٓهة التأهٓن 
جوز بهوافقة الس مطة الهختصة هد ٓكون إٓداع ٌذا التأهٓن فْ فترة ال تتجاوز عشٓرن ٓوها, ٓو

2الهٍمة الهحددة إلٓداع التأهٓن الىٍائْ بها ال ٓجاوز عشرة أٓام."
 

 ثالثا: خطاب ضمان الدفعات المقدمة 

ْ تصدر بىاء عمِ طمب العهٓل الذي رست عمًٓ الهزآدة أو الهىاقصة وذلك بغرض  "ٌو
العهمٓة إذا كاىت  ضهان استعادة الجٍة صاحب العهمٓة لمهبالغ التْ دفعتٍا عاجال لمراسْ عمًٓ

تكالٓفٍا تٓزد عمِ إهكاىاتً وطمب هىٍا أن تدفع لً جزء هقدم لكْ ٓستطٓع هواجٍة ىفقات 
العهمٓة, فْ ٌذي الحالة تطمب هىً خطاب ضهان لتضهن بً ٌذي الهبالغ التْ حصل عمٍٓا إذا 

3لم ٓتم التىفٓذ."
 

صدر خطاب الضهان عن الدفعة الهقدهة لكفالة ردٌا أو رد ها ة  "ٓو ٓتبقِ هىٍا عىد تسٓو
جرى العهل عمِ استىزال ىسبة هن الدفعة الهقدهة بخصهٍا هن الهستخمصات  الحساب, ٓو
الهدفوعة هقابل القدر الهىفذ هن العهمٓة, وبالتالْ ٓجرى تخفٓض هبمغ خطاب الضهان بقدر 

ٓاغتً ٌذي الىسبة. وىسبة التخفٓض ٓتفق عمٍٓا بداءة, وغالبا ها ٓتضهن خطاب الضهان فْ ص
الىص عمِ إجراء التخفٓض تمقائٓا بقدر الىسبة الهستقطعة هن الهستخمصات سدادا لمدفعة 

4الهقدهة."
 

 

                                                           
1
 .395عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .49س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .234ِشجع ساتك, ص  تالي األٔصاسٞ, 
4
 .26ساتك, ص ِشجع  عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, 
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 رابعا: خطابات الضمان المعطاة لممقاول 

ذي تصدر فْ الحاالت التْ تعٓر فٍٓا الجٍة الهستفٓدة صاحبة الهشروع إلِ الهقاول  "ٌو
ٍود بٍا إلًٓ... وٓكون الغرض هىٍا ٌو ضهان آالت أو هعدات أو ىهاذج إلىجاز العهمٓة الهع
1رد األشٓاء الهعارة بحالتٍا عىد إىتٍاء العهمٓة."

 

 الفرع الثاني: خطابات الضمان الجمركية

ْ التْ تصدر بىاء عمِ طمب أحد الهستوردٓن, وٓكون الهستفٓد ٌْ هصمحة  "ٌو
كدسة عمِ األرصفة وفْ الجهارك, وبهوجبٍا تفرج هصمحة الجهارك عن البضائع الهستوردة اله

الهخازن, وتحصل الرسوم الجهركٓة بعد تحدٓدٌا هن الهستورد أو هن البىك هصدر خطاب 
2الضهان."

 

"وتقوم البىوك ٌىا بدور فعال وذلك عن طٓرق التسٍٓالت االئتهاىٓة التْ تقدهٍا بهوجب 
ا ضهاىا لها قد ٓستحق هن حقوق لمخزاىة العاهة.  3"خطابات الضهان التْ تصدٌر

سىتعرف عمِ أٌم الحاالت فْ األىظهة الجهركٓة التْ تصدر فْ شأىٍا ٌذي الضهاىات, 
 كها ٓمْ:

 ىظام اإلٓداع.-
 ىظام السهاح الهؤقت.-
 ىظام البضائع العابرة.-
 تٓسٓر التخمٓص عمِ البضائع.-

 أوال: نظام اإليداع 

ا إلِ الجٍ عاد تصدٌٓر ة األخرى, وقد "ٌذا الىظام وضع فْ شأن البضائع التْ ترد ٓو
مة إلِ عدة أسابٓع  ا هدة طٓو تبقِ فْ الهستودعات داخل الهىطقة الجهركٓة قبل إعادة تصدٌٓر

                                                           
1
 .396عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .234تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .53س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
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أو شٍور.. ولٍذا تقتضْ هصمحة الجهارك هن هالك البضاعة خطاب ضهان ٓكفل ها ٓستحق 
1هن رسوم اإلٓداع عن الهدة الهحتهمة التْ تضل فٍٓا البضائع فْ الهستودعات."

 

 ام السماح المؤقتثانيا: نظ 

"ٌو السهاح بإدخال هواد أولٓة إلِ الدولة لتصىٓعٍا أو سمع إلصالحٍا أو تكهمة صىعٍا 
هع إعفائٍا هن الضرائب والرسوم الجهركٓة, عمِ أن ٓقدم الهستورد إلِ هصمحة الجهارك تأهٓىا 

الل هدة أو خطاب ضهان بقٓهة الضرائب أو الرسوم, بحٓث إذا لم تصدر الهواد الهستوردة خ
هحددة أصبحت الضرائب والرسوم واجبة األداء, وٓكون لهصمحة الجهارك اقتضاء قٓهة خطاب 

2الضهان هن البىك."
 

عتبر هن قبٓل السهاح الهؤقت التصٓرح لمسٓاح بإدخال سٓاراتٍم إلِ إقمٓم الدولة هقابل  "ٓو
قم السائح بتصدٓر تقدٓم تأهٓن أو خطاب ضهان لخروج السٓارات خالل هدة هعٓىة, فإذا لم ٓ

 قٓهة خطاب الضهان. باقتضاءسٓارتً خالل ٌذي الهدة تقوم الهصمحة 

وهن السهاح الهؤقت أٓضا إجازة اصطحاب الهسافٓرن عىد خروجٍم لسٓاراتٍم أو 
راتٍم عمِ أن ٓقدهوا خطاب ضهان ٓكفل إعادتٍا عىد رجوعٍم إلِ الوطن." 3هجٌو

 

ىاك  و تصدٓر بعض السمع الستكهال صىعٍا الوجً أخر لصورة السهاح الهؤق"ٌو ت ٌو
تم ذلك هقابل تقدٓم خطاب ضهان ٓكفل إعادتٍا لموطن." عادتٍا, ٓو 4فْ الخارج وا 

 

 ثالثا: نظام البضائع العابرة 

 ,ةـالدَل إقمٓن َتعبر ,أخرُ دَلة لهصمحة تستَرد التْ البضائع الىظان ٌذا َٓخص"
5."الدَلة ذيـٌ إلِ َاردة َلٓست فقط عابرة الجهركٓة ألىٍا لمرسَن تخضع ال البضاعة ٌَذي

 

                                                           
1
 .28, 27, ص عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك 
2
 .53س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .398, 397عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .53س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
5
 .61ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
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هن قاىون الجهارك ٓعرف ٌذا الىظام بها ٓمْ: "العبور ٌو الىظام  125ىجد أن الهادة 
الجهركْ الذي توضع فًٓ البضائع تحت الهراقبة الجهركٓة, الهىقولة فْ ىفس دائرة اختصاص 

وا هع وقف الحقوق ىفس الهكتب أو هن هكتب جهركْ إلِ هكتب جهركْ آخر برا أو ج
1."والرسوم وتدابٓر الحظر ذات الطابع اإلقتصادي..

 

"ولٍذا تطمب هصمحة الجهارك خطاب ضهان بقٓهة الرسوم الجهركٓة عن ٌذي البضاعة, 
إلِ أن تحصل عمِ ها ٓثبت وصول البضاعة إلِ الدولة الهوجٍة إلٍٓا, كتقدٓم شٍادة هن 

2أي دلٓل آخر."جهارك ٌذي الدولة باستالهٍا البضاعة أو 
 

 رابعا: تيسير التمخيص عمى البضائع 

"ٌذا التٓسٓر ٓكون بإجازة اإلفراج عن البضائع بهجرد هراجعتٍا دون اىتظار إجراءات 
ال  تقدٓر الرسوم الجهركٓة الهستحقة عمٍٓا, وذلك إذا كاىت طبٓعة البضاعة ال تتحهل البقاء طٓو

اع فْ اإلفراج عىٍا أو تستوجب التعجٓل فْ بالجهارك أو كاىت دواعْ الحاجة تستوجب اإلسر 
تصٓرفٍا تفادٓا لتكدٓسٍا عمِ األرصفة, فْ هثل ٌذي الحاالت ٓتم اإلفراج عن البضائع هقابل 

تٍا." 3خطاب ضهان ٓكفل سداد الرسوم التْ تستحق عىد تسٓو
 

 الفرع الثالث: خطاب الضمان المالحية

ْ التْ تصدر بىاء عمِ طمب أحد الهستوردٓن  لهصمحة وكٓل الشركة الهالحٓة وذلك "ٌو
ىظٓر استالم الهستورد لبضائعً التْ وصمت إلِ الهٓىاء قبل وصول الهستىدات التْ ٓجب 

4تقدٓهٍا قبل استالم البضاعة."
 

ىا تقوم خطابات الضهان بوظٓفتٍا اإلئتهاىٓة الكبٓرة, فٓقدم الهستورد إلِ وكٓل الشركة  "ٌو
و الغالب, وهقابل  الىاقمة خطاب ضهان هصرفْ بقٓهة البضائع الواردة أو بدون تحدٓد قٓهة ٌو

ٌذا الضهان ٓقوم الوكٓل بتسمٓم البضائع بدون اقتضاء هستىدات الشحن استىادا  إلِ تعٍد 

                                                           
1

 07-٠79رُّ اٌمأْٛ سلُ ٠عذي ٚ 2017فثشا٠ش  16اٌّٛافك  1438جّادٜ األٌٚٝ عاَ  19ِؤسخ فٟ  04-17لأْٛ سلُ  

 ٚاٌّرضّٓ لأْٛ اٌجّاسن. ١ٌٛ٠1979ٛ سٕح  21اٌّٛافك  1399شعثاْ عاَ  26اٌّؤسخ فٟ 
2
 .61ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .54س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
4
 .234تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
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البىك بأن ٓدفع لً عىد أول طمب هىً وبدون توقف عمِ أٓة إجراءات أخرى, أي هبالغ ٓكون قد 
سمهة إلِ عهٓمً الهستورد فْ حدود قٓهتٍا, وبأن ٓتعٍد لً التزم بٍا الوكٓل فْ شأن البضائع اله

بأن ٓحول فورا بهجرد أول طمب هىً قٓهة أي هطالبة قد توجً إلًٓ فْ حدود  -فضال عن ذلك–
1قٓهة البضاعة هن حاهمْ بولٓصة الشحن األصمٓة ىتٓجة تسمٓم الرسالة إلٍٓم."

 

رد تعٍد البىك عمِ ٌذا الىحو بذٓل إقرار هوقع ع مًٓ هن العهٓل الهستورد ٓقرر فًٓ "ٓو
تعٍد بتعوٓض الشركة الىاقمة  العهٓل لوكٓل الشركة الىاقمة بأىً ٌو الهالك لمبضائع الهسمهة. ٓو
عها تتحهمً هن هسؤولٓة هباشرة أو غٓر هباشرة ىتٓجة لتسمٓهٍا البضائع إلًٓ إذا ظٍر أىً غٓر 

2هالك لٍا."
 

ا إلِ "وعىدها تصل هستىدات الشحن ٓقدهٍا الع هٓل الهستورد أو البىك بعد تظٌٍٓر
3الشركٓة الىاقمة هقابل استرداد خطاب الضهان."

 

"وال ٓكون البىك فْ حاجة إلِ اقتضاء غطاء لخطاب الضهان الهالحْ إذا كاىت 
البضاعة الصادر فْ شأىٍا ٌذا الضهان هستورد بهوجب اعتهاد هستىدي هفتوح بواسطتً وكان 

حٓث سترد إلًٓ هستىدات الشحن  -فْ ٌذي الحالة–العهٓل بالكاهل اإلعتهاد هغطِ ىقدا هن 
بحسباىً ٌو الهصرف فاتح اإلعتهاد فضال عن أن خطاب الضهان الهالحْ إىها ٓصدري 

4ضهاىا لعهٓمً الهفتوح اإلعتهاد بىاء عمِ طمبً."
 

"أها إذا لم ٓكن ثهة اعتهاد استٓراد هفتوح بواسطة البىك هصدر خطاب الضهان فإىً 
ٓشترط عمِ العهٓل إٓداع غطاء ىقدي كاهل لمخطاب قبل إصداري. كها ٓشترط عمًٓ تقدٓم إذن 
االستٓراد أو ها ٓدل عمِ هوافقة االستٓراد لمتعمٓهات الىقدٓة وها ٓقترن بذلك هن صالحٓة لدفع 
قٓهة البضاعة بالعهمة األجىبٓة. إذا ها ظٍر أن هن لً الحق فْ البضاعة ٌو غٓر العهٓل 

ل قٓهتٍا إلًٓ بالخارج تىفٓذا لتعٍدي الوارد فْ الضهان." الذي 5تسمهٍا, وطولب البىك بتحٓو
 

 

                                                           
1
 .55س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .399ثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص ع 
3
 .55س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .400عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
5
 .31عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  
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"وهن خطابات الضهان الهالحٓة ها ٓستخدم لضهان ىصٓب هالك البضاعة الهشحوىة فْ 
الخسائر العهوهٓة التْ تصٓب السفٓىة, ذلك أن تقدٓر الخسائر بواسطة الخبراء وىسبة ها 

 هن قٓهتٍا ٓحتاج إلِ وقت طوٓل قد ٓهتد بضع سىٓن. ٓصٓب كل هالك بضاعة

ولذلك ٓكون ٌذا الىوع هن خطابات الضهان الذي ٓهكن الهالك هن استالم بضاعتً غٓر 
1هحدد الهدة."

 

 الفرع الرابع: خطابات الضمان المهنية

الضهاىات ههن ٓرغبون فْ هزاولة هٍن هعٓىة كشرط هن شروط هزاولة ٌذي  "تطمب ٌذي
ذلك ضهاىا لعدم االىحراف أو ضهاىا لها قد ٓستحق ىتٓجة الهخالفات التْ قد تقع عىد الهٍن, و 

2هزاولة الهٍىة أو اإلخالل بالتزاهاتٍا."
 

"وهن ٌذا الىوع: خطابات الضهان التْ تطمب ههن ٓعهل كهخمص جهركْ أو ههن 
حٓرة أو هن ٓعهل كسهسار فْ بورصة األوراق الهالٓة أو التْ تطمب هن شركات الهالحة الب

3أصحاب الهستودعات."
 

 أوال: الضمانات التي تطمب من المخمص الجمركي 

"الهخمص الجهركْ, ٌو الوسٓط الذي بهساعدة الهستوردٓن والهصدٓرن والهسافٓرن فْ 
مزهً قبل هزاولة ٌذي الهٍىة أن ٓودع لدى هصمحة الجهارك , إىجاز اإلجراءات الجهركٓة ٓو

ا إدارة الجهارك, وذلك ضهاىا تأهٓىا ىقدٓا أو خطاب ضهان  فْ حدود قٓهة هعٓىة تقدٌر
لمغراهات التْ قد ٓحكم بٍا فْ الهخالفات التْ قد تقع هىً أو هن الهستخدهٓن التابعٓن لً, أو 
ضات التْ قد تستحق لمهصمحة عها ٓقع هىٍم أو بسببٍم هن أضرار أثىاء القٓام  ضهاىا لمتعٓو

4بأعهال التخمٓص."
 

 

 

                                                           
1
 .56س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .33ٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ ا 
3
 .236تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .57س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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 ات التي تطمب من أصحاب المستودعاتثانيا: الضمان 

"ٓدفع كل صاحب هستودع تأهٓىا إلِ هصمحة الجهارك أو ٓقدم لٍا خطاب ضهان فْ 
1الحدود التْ تقدهٍا الهصمحة."

 

خضع الهستودع لرقابة هحكهة هن الجهارك فال ٓسهح بإدخال بضائع أو إخراجٍا إال  "ٓو
قفل جهٓع هىافذ الهستودع ب فتح بترخٓص هن الجهرك, ٓو هفتاحٓن وٓبقِ أحدٌها لدى الجهرك ٓو

قفل بهعرفة هىدوب الجهرك وصاحب الهستودع أو هن ٓىٓبً...  الهستودع ٓو

ترتب عمِ إخالل صاحب الهستودع بإلتزاهاتً الىاشئة عن قاىون الجهارك والقرارات  ٓو
هن قٓهة الهىفذة لً توقٓع العقوبات التْ ىص عمٍٓا فْ ذلك القاىون واقتضاء قٓهة األضرار 

 2" خطاب الضهان.

 ثالثا: الضمانات التي تطمب من شركات المالحة 

"ٌذي الضهاىات تطمب هن شركات الهالحة لتغطٓة هخالفات ربابىة السفن وبحارتٍا, 
وتصدر لصالح هصمحة الهواىْ والهىائر, وتطمب أٓضا ضهاىا لها ٓحدث هن عجز فْ 

 3"البضائع الواردة, وتصدر لصالح هصمحة الجهارك.

راعِ هٓزد هن الحرص بصدد خطابات الضهان التْ تصدر بىاء عمِ طمب هالك  "ٓو
السفٓىة لصالح الدائن الحاجز عمٍٓا حجزا تحفظٓا لكفالة الدٓن الهحجوز اقتضاء لً إذا قضِ 
بً ىٍائٓا هن الهحكهة الهختصة وذلك هقابل رفع الحجز عمِ السفٓىة. فالغالب فْ العهل أن 

الضهان الذي ٓصدري فْ ٌذا الشأن إلِ عهٓمً هالك السفٓىة أو إلِ هحاهًٓ ٓسمم البىك خطاب 
 4لٓودعً بالجمسة الهحددة أهام قاضْ الحجز."

لم ٓعترض الدائن الحاجز الصادر خطاب الضهان لصالحً تأكد إلتزام  "وهتِ تم إٓداعً
اإلٓداع بجمسة البىك فْ خطاب الضهان بحسبان أىً قد وصل إلِ عمم الهستفٓد بداللة واقعة 

                                                           
1
 .403, 402عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .57س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .34 عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص 
4
 .403عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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الهحكهة دون اعتراض هىً.. وهؤدى ذلك أن ٓىشأ هن تآرخ اإلٓداع حق الهستفٓد قبل البىك 
1عمِ هقتضِ اإللتزام والتعٍد الوارد بالضهان.."

 

"وهن ثم ٓكون الهستفٓد وحدي أن ٓرد خطاب الضهان وٓطمب إلغاءي قبل أن ٓصدر الحكم 
عمِ السفٓىة اقتضاء لً..فإذا تمقِ البىك أصل خطاب فْ أصل الىزاع الهتعمق بالدٓن الهحجوز 

الضهان هن هالك السفٓىة أو هن وكٓمً قبل أن ٓصدر الحكم فْ أصل الىزاع تعٓن أن ٓقتضْ 
2تعٓززا كتابٓا بالهوافقة عمِ إلغاء الضهان هن الهستفٓد.."

 

ذا كان ٌذا التعٓزز هتعٓىا عمِ هقتضِ حكم القاىون.. فٍو هتوجب أٓضا عم ِ هقتضِ "وا 
سحب أصل خطاب الضهان  -هن الىاحٓة العهمٓة–دواعْ الحرص ..  ذلك أىً كثٓرا ها ٓسٍل 

هن همف الدعوى بالهحكهة .. وهن ٌىا لزم التأكد هن أن رد خطاب الضهان إلِ البىك إللغائً 
عن طٓرق العهٓل هالك السفٓىة كان بعمم الهستفٓد وهوافقتً والسبٓل إلِ ٌذا ٌو الحصول عمِ 

3تعٓزز كتابْ هن الهستفٓد بذلك."
 

 المطمب الثاني: خطابات الضمان المصرفية الخارجية

إن هجاالت استخدام خطابات الضهان الخارجٓة ال تخرج عن الىطاق العام لهجاالت 
استخدام الخطابات والكفاالت, غٓر أن ٌذا الىوع هىٍا قد ٓصدر بهىاسبة الهعاٌدات واإلتفاقٓات 

ها التْ تىعقد بٓن د ولتٓن, وتصدر إها بىاء عمِ طمب عهٓل غٓر هقٓم لصالح هستفٓد هقٓم, وا 
 بىاء عمِ طمب عهٓل هقٓم لصالح هستفٓد غٓر هقٓم.

 بىاء عمِ ها سبق فقد قسهىا ٌذا الهطمب إلِ فرعٓن كأتْ:
 خطابات الضهان التْ تصدر بىاء عمِ طمب عهٓل غٓر هقٓم لصالح هستفٓد هقٓم.-
 لتْ تصدر بىاء عمِ طمب عهٓل هقٓم لصالح هستفٓد غٓر هقٓم.خطابات الضهان ا-
 
 

 
                                                           

1
 .34عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  
2
 .404, 403عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .35عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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الفرع األول: خطابات الضمان التي تصدر بناء عمى طمب عميل غير مقيم لصالح مستفيد 
 مقيم

 ٓنـهق هستفٓد لصالح هقٓن غٓر أجىبْ شخص إصدارٌا ٓطمب التْ الخطابات ٌَْ"
1."قصاتالهىا فْ االشتراك َالهزآدات لهجا فْ ذلك َٓكَو

 

"فقد ٓتقدم أجىبْ بعطاء فْ هىاقصة أو هزآدة وقد ٓرسو عمًٓ العطاء وٓحتاج إلِ خطاب 
ضهان تأهٓىا لحسن تىفٓذ العهمٓة,وقد تعجل لً الجٍة طارحة الهىاقصة أو الهزآدة دفعات 

2هقدهة هن تحت حساب العهمٓة وٓحتاج إلِ خطاب ضهان تأهٓىا لرد ٌذي الدفعات."
 

التْ ٓصدر بٍا خطاب الضهان الخارجْ, ذلك أىً قد ٓشترط هحٓل  "وتتعدد الصور
العطاء فْ الهثال السابق عمِ األجىبْ الذي أحٓل عمًٓ العطاء أن ٓكون الضهان صادرا هن 

3بىك هحمْ, العتبارات ٓرى فٍٓا هصمحتً."
 

 وفْ ٌذي الحالة:

رسمً إلِ أحد البىوك الهحم ٓة التْ ٓتعاهل *"فٓصدر البىك األجىبْ خطاب الضهان ٓو
طمب إلًٓ أن ٓسمهً إلِ الهستفٓد بعد التصدٓق عمًٓ بها ٓعىْ إضافة إلتزاهً إلِ  هعٍا, ٓو

4جاىب إلتزام البىك األجىبْ فْ هواجٍة الهستفٓد."
 

              أو دةـالهزآ عمًٓ رست الذّ األجىبْ لالعهٓ عمِ الهستفٓد اشتراط حالة فْ ٌَذا"
              ابـالخط ةـقٓه استٓفاء عمًٓ لٓسٍ لكْ ,هحمْ صرفه هو صادرا الضهاو ٓكَو
 حققٓ هها ْـالهحم القاىَو ٓكَو ىزاع ىشَب حالة فْ التطبٓق الَاجب القاىَو أو إلِ إضافة
 لمهستفٓد. َالطهأىٓىة الثقة

 

                                                           
1
 .65ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .١60ّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص سٍ 
3
 .363ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .363ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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ها أن ٓطمب هن الهصرف الهحمْ الذي ٓتعاهل هعً إصدار خطاب ضهان بىاء عمِ  *وا 
1الح الهستفٓد الهقٓم ىٓابة عن الهصرف األجىبْ."طمب العهٓل لص

 

ىها ٓتعٍد لدى ٌذا  "وال ٓودع البىك األجىبْ غطاء لخطاب الضهان لدى البىك الهحمْ, وا 
البىك بأن ٓدفع لً كل ها ٓتحهمً هن هدفوعات ىتٓجة إلصدار الخطاب بطٓرقة دفع هقبول عىد 

ذا أول طمب ٓصدر هىً وٓسهِ ٌذا التعٍد بالضهان الهق جب أن ٓكون غٓر هشروط, وا  ابل ٓو
كاىت ٌىاك قٓود لمرقابة عمِ الىقد فْ البمد األجىبْ فٓجب عمِ البىك األجىبْ أن ٓؤكد لمبىك 

 2" الهحمْ استٓفاؤي لإلجراءات الهتعمقة بٍا.

"وقد ٓمجأ العهٓل غٓر الهقٓم الذي طمب إلًٓ هن الهستفٓد أن ٓقدم خطاب ضهان إلِ أحد 
ة الهباشرة, وبهثل ٌذي الحالة ٓصدر البىك الهحمْ خطاب ضهان لصالح هستفٓد البىوك الهحمٓ

 هقٓم بىاء عمِ طمب عهٓل لً غٓر هقٓم.

وكذلك ال ٓهكن أن ٓصدر خطاب الضهان إال بغطاء كاهل, بهعىِ أن العهٓل ٓقدم قٓهة 
3الخطاب إلِ البىك الذي سٓتعٍد بوفائً وعهولتً وأٓة هصآرف تضاف إلًٓ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .65ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .60س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  

ِٓ تٗ ٔفسٗ ِٓ أ٠ح ِخاطش إرا ِا طٍة ِٕٗ سذاد "اٌضّاْ اٌّماتً: اٌغطاء ٘ٛ اٌضّاْ اٌّماتً اٌزٞ ٠طٍثٗ اٌثٕه ِٓ ع١ٍّٗ ١ٌؤ

ل١ّح خطاب اٌضّاْ, ٘زا ِٓ جٙح اٌع١ًّ, أِا ِٓ جٙح اٌثٕٛن ف١ّا ت١ٕٙا, فئٔٗ ٚوّا جشٜ ع١ٍٗ اٌعشف إرا أصذس أحذ اٌثٕٛن 

واْ اٌّح١ٍح خطاب اٌضّاْ تٕاء عٍٝ طٍة تٕه أجٕثٟ فئٔٗ إِا أْ ٠صذسٖ دْٚ غطاء )عٍٝ اٌّىشٛف( ٚ٘ٛ ِا ٠حصً إرا 

وأْ ٠ضّٕٗ أحذ اٌثٕٛن اٌىث١شج ِٓ (  counter guaranteeاٌثٕه األجٕثٟ ِٓ اٌذسجح األٌٚٝ ف١رٛجة أْ ٠مذَ ضّأا ِماتال )

 .366ص , ذسجح األٌٚٝ." ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتكاٌ
3
 .363ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ٔفسٗ, ص  



 اإلطار النظري لخطاب الضمان المصرفي                  الفصل األول:  
 

 30 

الفرع الثاني: خطابات الضمان التي تصدر بناء عمى طمب عميل مقيم لصالح مستفيد غير 
 مقيم

"قد ٓحدث أن ٓطمب شخص هقٓم هن أحد الهصارف الهحمٓة إصدار خطاب ضهان 
لصالح شخص أجىبْ غٓر هقٓم )إدارة فْ دولة أجىبٓة تطرح هىاقصة أو هزآدة وتشترط لقبول 

1العرض تقدٓم ضهان(."
 

فإىً: "ٓهكن لمبىوك الوسطاء  02-93هن التىظٓم  4ب الفقرة األولِ هن الهادة حس
الهعتهدٓن أن تصدر دون ترخٓص هن بىك الجزائر عقود ضهان وضهان لفائدة غٓر الهقٓهٓن 

2بهوجب اإللتزاهات الهتخذة هن قبل الهقٓهٓن إزاء الخارج."
 

طم ب هن أحد الهصارف "وفْ ٌذي الحالة ٓصدر الهصرف الهحمْ خطاب ضهان ٓو
األجىبٓة فْ بمد الهستفٓد أن ٓصادق عمِ ٌذا الخطاب, أو أن ٓصدر ٌو خطاب ضهان وفقا 
كون ٌذا الخطاب همزها لمهصرف األجىبْ الذي  لمشروط الهتفق عمٍٓا هسبقا هع العهٓل, ٓو

 3" ٓحق لً الرجوع عمِ الهصرف الهحمْ عىد وفائً بقٓهة الخطاب.

كون بوسع األجىبْ إذا أصدر خطاب الضهان إال اإللتزام بها "وعمِ ٌذا األساس ال ٓ
تعٍد بً وٓعود عمِ البىك الهحمْ إذا وفِ قٓهة الخطاب. ولعل الهسائل والهشاكل التْ ٓجب 
التصدي لٍا وهحاولة تجىبٍا أصبحت فْ الغالب هن األحٓان تقمق البىوك التْ تتعاهل بخطاب 

4الضهان."
 

إلِ أن هجال استخدام خطاب الضهان واسع ال ٓهكن حصري "وفْ األخٓر تجدر اإلشارة 
بأىواع هحددة, وها سبق ذكري هن أىواع ها ٌو إال دراسة لمىهاذج األكثر شٓوعا فْ الههارسة 

5العهمٓة."
 

                                                           
1
 .66ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2

اٌّرعٍك تئصذاس عمٛد اٌضّاْ ٚاٌضّاْ اٌّماتً ِٓ  ٠1993ٕا٠ش  3اٌّٛافك  1413سجة  10ّؤسخ فٟ اٌ 02-93إٌظاَ سلُ  

 لثً اٌثٕٛن اٌٛسطاء اٌّعرّذ٠ٓ.
3
 .67ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .365ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  
5
 .68ساض١حأِمشاْ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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ابط التعاقدٓة, فبعد أن ٓبرم الهصدر ٓعتبر اصدار خطاب الضهان خاتهة لسمسة هن الرو 
)أو البائع أو الهقاول أو هقدم الخدهة( عقد البٓع أو الهقاولة هع الهستورد أو الهشتري أو رب 
ري, حٓث ٓتعٍد فًٓ وبىاء عمِ طمب الهستورد أو  سهِ عقد األساس أو العقد الجٌو العهل, ٓو

حدد هضهوى  ً وهحتواي بدقة.  رب العهل بتقدٓم ضهان هصرفْ لدى أول طمب ٓو

وتىفٓذا لعقد األساس تبدأ العهمٓة بتوجً العهٓل إلِ البىك ٓطالبً بإصدار بخطاب الضهان 
ذا  لهصمحة الهستفٓد. وٓكون إصدار الخطاب وفق الشروط التْ اتفق عمٍٓا العهٓل والهستفٓد. وا 

رسالً إلِ الهستفٓد. وبهجرد وصول الخطاب إلِ  قبل البىك إصدار الخطاب ٓقوم بإعدادي وا 
 الهستفٓد وعمهً بً ٓصٓر البىك همتزها التزاها ىٍائٓا بالوفاء بالهبمغ الهحدد فْ الخطاب.

تىتج عهمٓة اصدار خطاب الضهان عالقات قاىوىٓة بٓن األطراف, باإلضافة إلِ تحدٓد 
 إلتزاهات األطراف وحقوقٍم.

ىوىٓة التْ ٓرتبٍا وعمِ ٌذا األساس فقد خصصىا ٌذا الفصل تحت عىوان أثار القا
خطاب الضهان الهصرفْ, وقد قسهىا ٌذا الفصل إلِ هبحثٓن, ىتىاول فْ الهبحث األول 
العالقات الىاشئة عن خطاب الضهان الهصرفْ وااللتزاهات الهترتبة عىً, وفْ الهبحث الثاىْ 

 اىقضاء خطاب الضهان الهصرفْ.
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ان المصرفي وااللتزمات المترتبة المبحث األول: العالقات الناشئة عن خطاب الضم
 عنه

تحدد العالقات القاىوىٓة بٓن أطراف عهمٓة خطاب الضهان التزاهات ٌؤالء األطراف 
وحقوقٍم, وتهثل ٌذي االلتزاهات والحقوق أثار تمك العالقات, وعالقات أطراف عهمٓة خطابات 

لبىك وبٓن البىك والهستفٓد, الضهان عبارة عن روابط قاهت بٓن العهٓل والهستفٓد وبٓن العهٓل وا
 وهجهوع ٌذي الروابط ٓساٌم فْ اصدار خطابات الضهان.

بىاء عمِ ها سبق قسهىا ٌذا الهبحث إلِ هطمبٓن, ىتىاول فْ الهطمب األول العالقات 
الىاشئة عن خطابات الضهان الهصرفْ, وفْ الهطمب الثاىْ ىتىاول االلتزاهات الهترتبة عن 

 خطاب الضهان الهصرفْ.

 المطمب األول: العالقات الناشئة عن خطاب الضمان المصرفي

ٓصدر خطاب الضهان بىاء عمِ طمب العهٓل الذي تربطً عالقة قاىوىٓة بالهستفٓد, وبعد 
صدور خطاب الضهان تىشأ عالقة هباشرة بٓن البىك هصدر خطاب الضهان والهستفٓد هن ٌذا 

ْ: عالقة العهٓل أهر بالبىك, عالقة  الخطاب, وهن ٌىا ىكون أهام عالقات قاىوىٓة ثالث ٌو
العهٓل أهر بالهستفٓد, عالقة البىك بالهستفٓد, سىتىاول ٌذي العالقات القاىوىٓة فْ الفروع 

 الثالث كأتْ:

 الفرع األول: عالقة العميل اآلمر بالبنك

ْ العالقة الىاشئة عن طمب العهٓل إصدار البىك لخطاب الضهان وقبول البىك  "ٌو
ا عقد اإلعتهاد بالضهان."إصد ْ عالقة تعاقدٓة هىشٌؤ "وعقد الضهان, الذي ٓصدر  1اري. ٌو

و عقد رضائْ ٓتضهن كافة الشروط التْ تىظم العالقة بٓن  خطاب الضهان بىاء عمًٓ, ٌو
البىك والعهٓل, فباإلضافة إلِ اسم الهتعاقدٓن ٓشهل عمِ اسم الهستفٓد وهبمغ الضهان وتعٍدي 

                                                           
1

اإلفالط, اٌطثعح األٌٚٝ, ِٕشٛساخ  -األٚساق اٌرجاس٠ح -اٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح -اٌرجاس٠ح اٌعمٛد -٘أٟ د٠ٚذاس, اٌمأْٛ اٌرجاسٞ 

 .429, ص 2008اٌحٍثٟ اٌحمٛل١ح, ٌثٕاْ, 
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الهستفٓد عىد أول طمب هن ٌذا األخٓر دون الحاجة إلِ الحصول عمِ رضاء  بدفع القٓهة إلِ
1العهٓل, بل ورغم ها قد ٓبدًٓ هن أوجً اعتراض عمِ الدفع."

 

كون لمبىك هطمق الحٓرة فْ القبول أو الرفض,  عتبر ٌذا الخطاب إٓجابا هن العهٓل, ٓو "ٓو
أن لمبىك هطمق الحٓرة فْ رفض  ذلك أن إصدار الخطاب فتح العتهاد بالتوقٓع, وهن الهقرر

ْ تمك التْ ٓضعٍا لً البىك الهركزي." 2اإلعتهادات, كها أىً هقٓد بحدود هعٓىة ٌو
 

"ٓحرص البىك عمِ أن ٓأخذ شخصٓة العهٓل فْ اإلعتبار هن حٓث هالءتً وهدى وفائً 
ْ ذات ا لشروط بالتزاهاتً, لذلك ٓصدر البىك خطاب الضهان بالشروط التْ ٓطمبٍا العهٓل, ٌو

ذي العالقة تبٓن هدى االرتباط الفعمْ بٓن أطراف خطاب  الهتفق عمٍٓا بٓن والعهٓل والهستفٓد ٌو
3الضهان, بالرغم هن أن االلتزاهات القاىوىٓة الىاشئة عن كل هىٍا هستقمة عن بعضٍا."

 

"وهتِ صدر خطاب الضهان أصبح البىك دائىا لمعهٓل بقٓهة خطاب الضهان والعهولة 
 والفوائد. والهصآرف

و ها  جوز لمبىك أن ٓطمب هن العهٓل تقدٓم تأهٓن هقابل إصدار خطاب الضهان ٌو ٓو
 ٓسهِ بغطاء خطاب الضهان.

ن هىقول أو عقار أو أوراقا هالٓة أو تجآرة. وقد ٓتهثل  ذا الغطاء قد ٓكون ىقودا أو ٌر ٌو
4فْ تىازل العهٓل عن حقً قبل الهستفٓد..."

 

وفاء لمبىك بها أداي لمهستفٓد إذا تجاوز البىك الشروط الهقررة "لكن ٓجوز لمعهٓل رفض ال
فْ عقد فتح اإلعتهاد بالضهان, كها لو تضهن ٌذا العقد التزام البىك بالوفاء لمهستفٓد 
ض الذي ٓقضِ بً ىٍائٓا عمِ العهٓل فأوفِ البىك لمهستفٓد قبل أن ٓقضِ لً بٍذا  بالتعٓو

ض, أو كها لو أوفِ البىك لمهس تفٓد بهبمغ ٓٓزد عمِ هبمغ الضهان الهحدد فْ ٌذا العقد التعٓو
أو أوفِ هبمغ الضهان بعد اىتٍاء الهدة الهحددة فًٓ ها لم تكن قد اهتدت. وفْ جهٓع األحوال 

                                                           
1
 .385, 384عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .89س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .94تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
4
 .323, 322, ص 2002اٌعمٛد اٌرجاس٠ح ٚع١ٍّاخ اٌثٕٛن, داس اٌّطثٛعاخ اٌجاِع١ح, ِصش,  ِصطفٝ وّاي طٗ, 
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التْ تىتٍْ فٍٓا هدة خطاب الضهان دون وفائً بىاء عمِ طمب الهستفٓد ٓمتزم البىك برد غطاء 
1تالْ الىتٍاء ٌذي الهدة."الخطاب لمعهٓل اعتبارا هن الٓوم ال

 

 الفرع الثاني: عالقة العميل اآلمر بالمستفيد

و ٓختمف  سهِ عقد األساس ٌو "ٓحكم ٌذي العالقة العقد الهبرم بٓن العهٓل والهستفٓد ٓو
باختالف ىوع العالقة التْ تربط العهٓل بالهستفٓد, فقد ٓكون الهستفٓد هصدرا والعهٓل هستوردا, 

شترط الهستفٓد عمِ العهٓل ضهن شروط وقد ٓكون الهستفٓد ص احب هشروع والعهٓل هقاوال, ٓو
عقد األساس أن ٓضع تأهٓىا ىقدٓا لصالحً لضهان دخول الهىاقصة أو لضهان رد الدفعات 

2الهقدهة أو لضهان حسن التىفٓذ."
 

عتبر البىك أجىبٓا عن عالقة العهٓل بالهستفٓد حٓث ٓحكهٍا العقد فْ حاالت العالقات  "ٓو
تعاقدٓة أو القاىون فْ حالة العالقة التىظٓهٓة. وهع ذلك ٓقوم العهٓل بطمب خطاب الضهان ال

 تىفٓذا لشروط العالقة التْ تربطً بالهستفٓد.

وبهوجب تقدٓم خطاب الضهان هن العهٓل إلِ الهستفٓد أو إرسالً إلًٓ هن البىك هباشرة, 
ً بالهستفٓد, وبذلك ٓصبح البىك هدٓىا ٓىقضْ التزام العهٓل بتقدٓم الضهان الهشترط فْ عالقت

3أصمٓا بدال هن العهٓل, حٓث ٓستطٓع الهستفٓد الرجوع هباشرة عمِ البىك."
 

كون لمعهٓل والهستفٓد أن ٓتفقا فْ عقد األساس عمِ طبٓعة ٌذا الشرط  تقدٓم ضهان –"ٓو
ة ال فقد ٓتفقان عمِ اعتبار شرط إصدار خطاب الضهان لصالح الهستفٓد شرط صح -هصرفْ

ٓىعقد عقد األساس بدون تىفٓذ ٌذا الشرط, وقد ٓتفقان عمِ اىعقاد عقد األساس وٓجعالن شرط 
إصدار خطاب الضهان شرط ىفاذ, بهعىِ أن عقد األساس ٓىعقد صحٓحا فٓها بٓىٍها ولكىً ال 

ذا ىادر–ٓىفذ إال بصدور خطاب الضهان, وقد ٓتفقان عمِ اعتباري شرطا فاسخا  إذا اتفقا  -ٌو
ِ أن  العقد ٓعتبر هفسوخا إذا لم ٓسمم الخطاب خالل هدة هعٓىة, فٓعتبر العقد كأن لم ٓكن عم

4إذا لم ٓسمم الخطاب خالل الهدة الهحددة."
 

                                                           
1
 .279, 278تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .91س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .384عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .91س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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تأسٓسا –"فإذا لم ٓرد بعقد األساس شرط فْ هعىِ هعٓن بٍذا اإلتجاي أو ذاك فال ٓعتبر 
دة هعٓىة. شرط ضهىْ, بل ٓهكن أن تسمٓم الخطاب فْ ه -عمِ هبدأ حسن الىٓة فْ التعاقد

ا." 1اعتباري التزاها عمِ البائع أن ٓقدهً, وقد ٓكون  التزاها أساسٓا, وقد ٓكون التزاها ثاىٓو
 

"وعمًٓ, إذا صدر خطاب الضهان وفقا لمشروط الهتفق عمٍٓا بٓن العهٓل والهستفٓد فإن 
ر خطاب الضهان هخالفا لٍذي ٌذا األخٓر ٓكون همزها بالىسبة لمطرفٓن, أها فْ حالة ها إذا صد

الشروط فال ٓمتزم الهستفٓد بقبولً بل لً أن ٓرفضً, وقد ٓؤدي األهر إلِ عدم توقٓع عقد 
ذا ها ٓرتب ضررا لطرفْ العقد, فٓطمب أحدٌها التعوٓض عها لحقً هن ضرر  األساس, ٌو

2بسبب أخر."
 

ٍٓدا لمتعاقد كحالة تقدٓم "وكها تكون العالقة بٓن العهٓل والهستفٓد عقدٓة, فقد تكون ته
العطاء هصحوبا بخطاب الضهان اإلبتدائْ, وقد تكون تىظٓهٓة كالههول الذي ٓقدم لهصمحة 
ة هركزي,  الضرائب خطاب ضهان لضهان ها ٓظٍر عمًٓ هن ضرائب هستحقة عىد تسٓو

واع والهستورد الذي ٓتقدم لهصمحة الجهارك بضهان لتسمٓهً بضائعً, إلِ آخر ها رأٓىاي فْ أى
3خطابات الضهان هن تىوع هراكز العهالء والهستفٓدٓن."

 

 الفرع الثالث: العالقة بين البنك والمستفيد

"تبدأ العالقة بٓن الهستفٓد والبىك هن تآرخ استالم الهستفٓد خطاب الضهان دون 
االعتراض عمًٓ, حٓث الٓشترط القبول الصٓرح لخطاب الضهان هن جاىب الهستفٓد. وهىذ ٌذا 

قت تبرأ ذهة العهٓل تجاي الهستفٓد هن اإللتزام بتقدٓم التأهٓن. وذلك ٓعتبر التزام البىك تجاي الو 
الهستفٓد ٌو التزام بصفتً أصٓال ولٓس ىائبا عن العهٓل, وأساس التزام البىك ٌو إرادتً الهىفردة 

4التْ عبر عىٍا فْ خطاب الضهان."
 

                                                           
1
 .89جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص عٍٟ  
2
 .91تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
3
 .92س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع اٌساتك, ص  
4
 .388عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  
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صرف والعهٓل, إال أن العالقة الىاشئة بٓن "والهستفٓد لٓس طرفا فْ العقد الهبرم بٓن اله
الهصرف والهستفٓد ٓحكهٍا خطاب الضهان, الذي ٓىشئ حقا لمهستفٓد بهجرد إصداري ووصولً 

 إلِ عمهً, دون اشتراط قبول ٌذا األخٓر لمخطاب....

ْ هىفصمة عن عالقة الهصرف  وعالقة الهصرف بالهستفٓد ٓحكهٍا خطاب الضهان ٌو
1ذا األخٓر بالهستفٓد."بالعهٓل أو عالقة ٌ

 

"وهقتضِ ها تقدم أن واقعة وصول خطاب الضهان إلِ عمم الهستفٓد وقبولً لً ٌْ هىاط 
ثبوت التزام البىك قبل الهستفٓد, وهؤدى ٌذا االقتضاء أىً لو أعاد العهٓل خطاب الضهان إلِ 

عدم قبولً البىك دون أن ٓسمهً إلِ الهستفٓد, أو ردي الهستفٓد رفق خطاب أفصح فًٓ عن 
2لمضهان اىقضِ التزام البىك."

 

"والبىك فْ تعٍدي ال ٓضهن لمهستفٓد حسن تىفٓذ العهٓل اللتزاهاتً, فال شأن لمبىك بٍذا 
التىفٓذ. كها أىً ال ٓتعٍد بالوفاء بالتزام العهٓل, إذ ال ٓعد خطاب الضهان هن قبٓل الكفالة 

خطاب الضهان, بهجرد أن ٓطالبً الهصرفٓة بل ٌو تعٍد هجرد بدفع الهبمغ الهحدد فْ 
ة لهبمغ الخطاب أو أكبر  الهستفٓد بالوفاء, وبغض الىظر عن هدٓوىٓة العهٓل سواء كاىت هسآو

3أو أقل."
 

"ولها كان خطاب الضهان أداة ضهان, وكان الضهان هرتبطا باإلعتبار الشخصْ, فإىً 
ن إال بهوافقة البىك, وبشرط ال ٓجوز لمهستفٓد التىازل عن حقً الوارد بخطاب الضهان الضها

 أن ٓكون البىك هأذوىا هن قبل أهر ٌذي الهوافقة...

وتفٓرعا عمِ ذلك ال ٓعد خطاب الضهان هن األوراق التجآرة وال ٓخضع ألحكام األوراق 
4التجآرة لعدم قابمٓتً لمتداول بالطرق التجآرة"

 

ضهان ها لم ٓحصل هن الهدٓن "وىشٓر أخٓرا إلِ أن البىك ال ٓقبل عادة إصدار خطاب ال
عمِ بعض الضهاىات. تمك الضهاىات التْ تعرف فْ العهل الهصرفْ بغطاء خطاب 

                                                           
1
 .100ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .93س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .429اإلفالط, ِشجع ساتك, ص  -األٚساق اٌرجاس٠ح -اٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح -اٌعمٛد اٌرجاس٠ح -اٌرجاسٞ٘أٟ د٠ٚذاس, اٌمأْٛ  
4
 .323ِصطفٝ وّاي طٗ, ِشجع ساتك, ص  
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الضهان. وقد تتهثل ٌذي الضهاىات فْ وجود حساب جار بٓن العهٓل والبىك تكون هدفوعات 
ك العهٓل فًٓ هن األٌهٓة بحٓث تؤهن البىك هن هخاطر الوفاء إلِ الهستفٓد. وقد ٓشترط البى

ن أوراق هالٓة هن أسٍم أو سىدات  عمِ العهٓل التقدم بودٓعة ىقدٓة تغطْ هبمغ الخطاب أو ٌر
ن لً الحقوق الىاشئة عن عالقة  ٓهمكٍا العهٓل, كها أن البىك قد ٓشترط عمِ العهٓل أن ٌٓر

1العهٓل بالهستفٓد."
 

 المطمب الثاني: اإللتزامات الناشئة عن خطاب الضمان المصرفي

ان ٌو ولٓد اتفاق بٓن البىك والعهٓل, وأن ٌذا اإلتفاق ٓتكون هن إٓجاب "خطاب الضه
ٓصدر هن العهٓل ٓتهثل فْ الطمب الذي ٓقدهً, وقبول هن البىك ٓتهثل فْ خطاب الضهان 

2ذاتً, وباىعقاد ٌذا اإلتفاق ٓترتب التزاهات عمِ عاتق كل هن طرفًٓ."
 

ىها ٓكتسب حقً هن الخطاب "إال أن الهستفٓد هن الخطاب لٓس طرفا فْ ٌذا اال تفاق, وا 
3الذي أصدري البىك بإرادتً الهىفردة."

 

ٓترتب عمِ العقد الهبرم بٓن العهٓل والبىك بطمب اعتهاد بالضهان التزاهات فْ هواجٍة 
 كل هن البىك أو العهٓل الهستفٓد وذلك كأتْ:

 الفرع األول: إلتزامات العميل

ٓىً وبٓن البىك برد ٌذي الهبالغ التْ قام البىك بالوفاء بٍا "ٓمتزم العهٓل وفقا لمعقد الهبرم ب
لتزام العهٓل برد ٌذي الهبالغ ىاشئ عن عقد اإلعتهاد  لمهستفٓد بهقتضِ خطاب الضهان. وا 
بالضهان ولٓس عن خطاب الضهان الذي ٓصدري البىك. وبىاء عمِ ذلك فإن التزاهً بالرد ٓتم 

ذا فرض وقام البىك بالوفاء لمهستفٓد. وفقا لمشروط التْ قام باشتراطٍا فْ ا لعقد الهبرم بٓىٍها. وا 
دون هراعاة تعمٓهات العهٓل أهر فإن دفع البىك ال ٓكون صحٓحا وال ٓكون لً أن ٓرجع بها تم 

4دفعً لمهستفٓد عمِ عهٓمً."
 

                                                           
1
 .430اإلفالط, ِشجع ساتك, ص  -األٚساق اٌرجاس٠ح -اٌع١ٍّاخ اٌّصشف١ح -اٌعمٛد اٌرجاس٠ح -اٌرجاسٞ٘أٟ د٠ٚذاس, اٌمأْٛ  
2
 .118س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .95تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
4
 .390, 389عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
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وتحدد التزاهات العهٓل وفقا لها تم االتفاق عمًٓ بٓن العهٓل والبىك فْ عقد االعتهاد 
ضهان فٓمتزم العهٓل برد الهبالغ التْ تعٍد البىك بدفعٍا لمهستفٓد, كها ٓمتزم بتىفٓذ ها ٓشترطً بال

البىك هن تقدٓم غطاء لخطاب الضهان, ودفع العهولة والفوائد والهصآرف التْ ٓستحقٍا البىك 
 ىظٓر قٓاهً بإصدار خطاب الضهان.

 سىتىاول ٌذي االلتزاهات كأتْ:

 ع قيمة خطاب الضمانأوال: االلتزام بدف 

ذا إذا سدد  "ٓتعٍد العهٓل بدفع قٓهة خطاب الضهان إذا طالب الهستفٓد بٍذي القٓهة, ٌو
ذا ٓترتب عىً, أن البىك البد عمًٓ أن ٓذكر فْ بىود العقد  البىك لمهستفٓد قٓهة الخطاب, ٌو

ْ أي وقت, حتِ الهبرم بٓىً وبٓن العهٓل عمِ أىً ٓهكىً هطالبة العهٓل بتسدٓد قٓهة الخطاب ف
ذا ٓحدث عادة فْ حالة ها إذا  قبل أن ٓطالب الهستفٓد البىك بدفع القٓهة الكمٓة لمخطاب, ٌو
الحظ البىك اضطراب هركز العهٓل الهالْ, وأصبح هٍددا بأن ٓحصل عمِ قٓهة خطاب 

د, وفْ ٌذي الحالة ٓتخذ البىك الحٓطة والحذر هن خطر إعسار الضهان إذا دفعٍا لمهستفٓ
1العهٓل وعجزي عن السداد."

 

رغم أن البىك بضعة ضهن الشروط التْ ٓفرضٍا وال ٓقبل هىاقشة –"وهثل ٌذا الشرط 
إال أىً لٓس شرطا تعسفٓا وال هجحفا بالعهٓل, إذ أن البىك ٓحتاط  -فٍٓا هها ٓجعمً شرط إذعان

ىها قد ٓعتبر طمب البىك إلعسار العهٓل , واحتٓاط الدائن ضد إعسار هدٓىً لٓس اجحافا بً وا 
قٓهة خطاب الضهان فْ وقت غٓر هىاسب ورغم سالهة هركز العهٓل, تعسفا هن البىك فْ 
كون لمعهٓل أن ٓطمب تعوٓض الضرر الذي ٓصٓبً,  استعهال حقً فْ طمب قٓهة الخطاب, ٓو

خطاب الضهان إلِ البىك, ال إلِ الهستفٓد, إذ بتقدٓم  والتزام العهٓل ٓىحصر فْ دفع قٓهة
كون  كون البىك ٌو الهمتزم بهوجب الخطاب, ٓو خطاب الضهان إلِ الهستفٓد تبرأ ذهتً قبمً ٓو

2العهٓل بالتالْ همتزها فْ هواجٍة البىك."
 

 

 

                                                           
1
 .96تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
2 

 .119س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص 
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 ثانيا: اإللتزام بتقديم غطاء خطاب الضمان 

ٓل الهالْ ودرجة ٓساري, والتزاهاتً الهالٓة "ٓجب عمِ البىك أن ٓقوم بدراسة هركز العه
هكاىٓة الوفاء بتعٍداتً إذا ها لزم األهر الوفاء بقٓهة الضهان, وٓهكن لمبىك دراسة هركز  وا 

 باإلطالع عمِ أعهالً الهالٓة وعهل التحٓرات الالزهة عىً.

 حتِ ٓضهن البىك حقوقً, ٓمجأ إلِ هطالبة الطالب بتقدٓم ها ىسهًٓ غطاء الضهان,
ذا  وذلك إذا ها اضطر الوفاء بتعٍدي لمهستفٓد بهوجب خطاب الضهان, وذلك بدفع قٓهتً ٌو

 وذلك كها رأٓىا سابقا. 1الغطاء ٓتهثل فْ عدة صور."

 ثالثا: االلتزام بدفع العمولة والفوائد 

"ٓمتزم العهٓل, باإلضافة إلِ الغطاء بدفع هبمغ العهولة, التْ ٓحددٌا البىك الهركزي, 
أن ٓؤجل إصدار الخطاب حتِ ٓستوفْ هبمغ العهولة, أها إذا أصدر الخطاب ووصل ولمبىك 

إلِ عمم الهستفٓد فإىً ال ٓستطٓع الرجوع فًٓ استىادا إلِ عدم دفع العهولة, ألن البىك فْ ٌذي 
2الحالة ٓمتزم بصفة هباشرة وىٍائٓة تجاي الهستفٓد."

 

مً وىوع العهمٓة الهضهوىة, هع "وتتىاسب قٓهة العهولة هع هبمغ الخطاب وىوعً وأج
 هراعاة الهركز الهالْ لمعهٓل وعالقتً بالهصرف وطبٓعة الهخاطر التْ قد ٓتحهمٍا ٌذا األخٓر.

وتجدر اإلشارة إلِ أن دفع العهولة ٓكون هرة واحدة عىد اإلصدار وعن هدة سٓران كاهمة, 
ر فْ حالة خطابات الضهان كها ٓهكن تجزئة دفع العهولة عمِ فترات عادة ها تكون ثالثة شٍو 

القابمة لمتخفٓض, كخطابات الدفعات الهقدهة التْ تحسب فٍٓا العهولة بالتىاسب هع 
3التخفٓضات التْ ترد عمِ قٓهة الخطاب."

 

متزم العهٓل كذلك, بدفع الفوائد التْ تسري عمِ قٓهة الخطاب هىذ الٓوم األول هن  "ٓو
جبً, عمِ أىً إذا اىقضِ االلتزام بغٓر الوفاء, كها إصداري, وتستهر إلِ أن ٓىقضْ التزاهً بهو 

                                                           
1
 .97تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
2
 .128جع ساتك, ص س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِش 
3
 .96, 95ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
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لو اىتٍت الهدة ولم ٓطالب الهستفٓد بقٓهتً, فإن الفوائد القاىوىٓة تتوقف عمِ هبمغ الخطاب هىذ 
 الٓوم التالْ الىتٍاء هدتً.

أها إذا اىقضِ الخطاب بدفع قٓهتً هن قبل البىك, فإن الفوائد القاىوىٓة تتحقق فْ ذهة 
1ِ الٓوم الذي ٓسترد فًٓ البىك دٓىً هن العهٓل."العهٓل إل

 

 الفرع الثاني: إلتزامات البنك

"ٓمتزم البىك بىاء عمِ العقد الهبرم بٓىً وبٓن العهٓل بإصدار خطاب الضهان وفقا 
لمبٓاىات التْ ٓحددٌا لً العهٓل, فٍو همزم بالتعٍد فْ هواجٍة شخص الهستفٓد الذي ٓحددي 

 وفْ الهدة التْ ٓحددٌا العهٓل أٓضا.–الذي طمبً ٌذا األخٓر  العهٓل وبهقدار الهبمغ

وهتِ صدر خطاب الضهان هوقعا عمًٓ هن البىك وأخطر بًٓ الهستفٓد ىشأ لٍذا األخٓر حق 
لتزام البىك بأداة الهبمغ الهوضح بالخطاب هتِ طمب هىً خالل الهدة  هباشر قبل البىك وا 

2الهحددة."
 

  الضمانأوال: اإللتزام بإصدار خطاب 

"بعد اتفاق الهصرف والعهٓل, البد أن ٓقوم الهصرف بإصدار خطاب الضهان وفقا لها 
حددي العهٓل هن شروط فْ الخطاب ولفائدة الهستفٓد الذي ٓحددي ٌذا األخٓر, وال ٓكفْ هجرد 

ىها ٓجب إصدار الخطاب بالفعل," 3التعٍد وا 
شترط أن   ال كان البىك هخال بتىفٓذ التزاهً, ٓو "وا 

ن كان العرف قد جرى عمِ صٓغة هعٓىة تشتهل  ٓقع ٌذا التعٍد كتابة وال تٍم صٓغة الكتابة, وا 
اىً, كها تشتهل عمِ  عمِ اسم الهستفٓد واسم العهٓل وهبمغ الضهان والغرض هىً وهدة سٓر
التصٓرح لمبىك لمقٓام بسداد قٓهة الخطاب لدى أول طمب دون حاجة لمحصول عمِ إذن أو 

4ون االعتداد بأٓة هعارضة ترد هن العهٓل."هوافقة العهٓل ود
 

                                                           
1
 .128س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .378عثذ اٌح١ّذ اٌشٛاستٟ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .97ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .190س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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"وباعتبار أن صٓغة خطاب الضهان تحدد هسؤولٓة الهصرف وحدود التزاهً تجاي 
الهستفٓد فإىً عمِ الهصرف أن ٓمتزم بإصدار الضهان بعبارات واضحة حتِ ال ٓبقِ هجال 

ل واختالف وجٍات الىظر فْ تفسٓر ها ٓرد بً هن ألفاظ.  لمتأٓو

تفادي الهىازعات التْ قد تىشأ عىد هطالبة الهستفٓد بالدفع. ٓجب ذكر اسم وبالتالْ ل
الهستفٓد الذي ٓصدر لصالحً خطاب الضهان بالذات, رغم أن شخصٓتً لٓس هحل اعتبار, 
عمِ عكس شخصٓة العهٓل التْ تكون هحل اعتبار, ألىً طرف فْ العقد وال ٓقبل الهصرف 

1ْ قدرتً عمِ الوفاء بااللتزاهات التْ تعٍد بٍا."ضهان عهٓمً إال إذا كان ٓثق فًٓ, وف
 

 ثانيا: االلتزام بالوفاء بقيمة خطاب الضمان 

و التزام رئٓسْ ألىً ٓهثل الٍدف األساسْ  "ٓعتبر ٌذا االلتزام هن أٌم التزاهات البىك, ٌو
لخطاب الضهان, واستىادا إلِ خطاب التعٍد الصادر هن البىك ىجد أىً ٓمتزم بسداد قٓهة 

اب الضهان, أي هبمغ هعٓن أو قابل لمتعٓٓن إلِ الهستفٓد خالل هدة هعٓىة, إال أىً عىد خط
 إصداري لٍذا التعٍد لم ٓقم البىك بالسداد الفعمْ.

تحقق التزام البىك بالسداد عىد هطالبتً هن قبل الهستفٓد بسداد قٓهة خطاب الضهان,  ٓو
هن توافر الشروط طبقا لعبارات خطاب لذا ٓجب عمًٓ قبل االسراع فْ السداد التحقق أوال 

2الضهان."
 

  ثالثا: مدى التزام البنك بإخطار العميل قبل الدفع 

"إذا كاىت السهة الههٓزة  اللتزام البىك فْ خطاب الضهان ٌْ السداد الفوري عىد أول 
"وقد ثار خالف حول ٌذي الهسألة, فٓها  3هطالبة  هن الهستفٓد وبالرغم هن هعارضة العهٓل,"

إذا كان ٓجب عمِ الهصرف الضاهن إخطار العهٓل قبل الدفع لمهستفٓد أم ٓهكن إخطاري بعد 
 4الدفع؟."

                                                           
1
 .97ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .194سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص س١ٍّاْ  
3
 .201س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .98ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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"فقد ذٌب بعض الفقً, إلِ أن البىك غٓر همزم بالرجوع إلِ العهٓل قبل الوفاء بهبمغ 
الخطاب, ألن البىك لم ٓعمق الوفاء عمِ قبول العهٓل, الذي قد ٓعترض عمِ دفع هبمغ خطاب 

ن, هها ٓتعارض هع الصفة االستقاللٓة اللتزام البىك باعتباري التزام تمقائْ, وٓعرقل قٓام الضها
 1البىك بالوفاء بالتزاهاتً وٓتعارض هع الوظٓفة اإلقصادٓة لمخطاب."

رى أصحاب ٌذا الرأي, "إلِ أىً ٓتوجب عمِ البىك إخطار عهٓمً بالدفع بعد دفع قٓهة  ٓو
ذا ٓفٓد أن العهٓل قد فقد الخطاب, حتِ ٓصبح العهٓل عمِ  عمم بأن البىك قد وفِ بالتزاهً, ٌو

الغطاء الىقدي لمخطاب لدى البىك إذا كان الخطاب هغطِ بالكاهل, أها إذا كان هغطِ جزئٓا 
أو غٓر هغطِ فإن اإلخطار ٓعىْ قٓام البىك بالخصم هن أرصدة العهٓل لدًٓ, أو هطالبتً 

2د كاف فْ البىك وقت السداد."بسداد قٓهة الخطاب إذا لم ٓكن لً رصٓ
 

"بٓىها ذٌب رأي آخر فْ الفقً إلِ أىً ٓجب عمِ البىك إخطار العهٓل قبل عزهً عمِ 
الوفاء بقٓهة خطاب الضهان, وحسب ٌذا الرأي ٓعتبر البىك وكٓال عن عهٓمً أهر وعمًٓ 

3واجبا قاىوىٓا بالحفاظ عمِ هصالح العهالء."
 

خطاري قبل  "ىخمص هن ذلك إلِ أىً ال ٓوجد أي إلتزام عمِ البىك باإلتصال بالعهٓل وا 
الدفع, وال ٓعد قٓام البىك بإخطار عهٓمً إال هن قبٓل األصول الهصرفٓة, ولٓس هن شأىً أن 
ٓقمل هن استقالل إلتزام البىك, وهها ٓؤكد ذلك أن البىك غٓر همزم باالستجابة بها قد ٓثٓري 

ذا ٓتفق هع العهٓل هن دفوع أو اعتراضات وعمًٓ الس داد الفوري لمهستفٓد لدى أول هطالبة, ٌو
و عدم التدخل فْ الهىازعات بٓن العهالء والهستفٓدٓن." 4العرف الهصرفْ لدى البىوك, ٌو

 

 رابعا: إلتزام البنك برد الغطاء 

دون أن ٓتقدم الهستفٓد بطمب دفع قٓهتً, أو قام إذا اىقضت هدة خطاب الضهان "
ن إلىتٍاء الغرض هىً, اىقضِ إلتزام البىك قبل الهستفٓد, وٓترتب الهستفٓد برد خطاب الضها

ذا قام البىك بدفع هبمغ الضهان رغم  عمِ ذلك اإلفراج عن الغطاء الذي قدهً العهٓل إلًٓ, وا 
                                                           

1
 .201س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .103تخرح ِٕصٛس, ِشجع ساتك, ص  
3
 .201س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .104تخرح ِٕصٛس, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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اىتٍاء األجل الهحدد بالخطاب فإىً ٓعتبر هسؤوال عن ذلك وال ٓحق لً الرجوع عمِ العهٓل 
 الهتعاقد.

قوم البىك برد ال غطاء هن تمقاء ىفسً دون حاجة إلِ هطالبة هن العهٓل بأن ٓرد الهبمغ ٓو
ن عن األوراق  الهحتجز إألى حساب العهٓل أو ٓعٓد األوراق الهالٓة إلِ همفً أو ٓرفع أثر الٌر

1التجآرة الهودعة باسم الضهان."
 

 الفرع الثالث: حقوق المستفيد

خطاري بً وجود حق هباشر لً قبل البىك.  "ٓترتب عمِ إصدار خطاب الضهان لمهستفٓد وا 
ولها كان ٌذا الحق هستهدا هن خطاب الضهان ذاتً فإىً ٓتحدد وفقا لمشروط الهحددة بٍذا 
مزم الهستفٓد تطبٓقا لذلك باحترام شروط الخطاب حتِ ٓستفٓد هن الضهان الهقرر  الخطاب. ٓو

لٍا لمهستفٓد استعهال بهقتضاي فإذا حدد الخطاب حدا أقصِ لمهبمغ أو فترة هحددة ٓحق خال
ال كان عمِ البىك  حقً فْ الهطالبة بالهبمغ فإىً ٓجب عمًٓ احترام ٌذي الشروط والهواعٓد وا 

2االهتىاع عن تىفٓذ التزاهً الهستهد هن الخطاب."
 

"وحق الهستفٓد هقٓد بالشروط التْ ترد فْ صٓاغة الخطاب, فال ٓجوز لً أن ٓتقدم بطمب 
ثور التساؤل فْ ٌذا الصدد صرف قٓهتً بعد اىتٍاء أج مً إذا كان ثهة أجال هحددا لمضهان, ٓو

حول هدى حق الهستفٓد فْ تعدٓل وهد أجل الخطاب, كها ٓثور التساؤل حول هدى شخصٓة 
إصدار الخطاب لمهستفٓد بعٓىً بهعىِ ٌل ٓعتبر حق الهستفٓد هن خطاب الضهان ذو طابع 

3تفٓد فْ استعجال الهطالبة بقٓهة الخطاب."شخصْ, وأخٓرا ٓثور التساؤل حول هدى حق الهس
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .205س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .274تالي االٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .212س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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 سٓتم اإلجابة عمِ ٌذي التساؤالت كأتْ:

 أوال: مدى حق المستفيد في تعديل ومد أجل خطاب الضمان 

 تعدٓل خطاب الضهان: -1

العالقات القاىوىٓة الداخمة فْ خطاب الضهان, ولٓس هعىِ ذلك  استقالل "األصل
ىها ٌذي العالقات هرتبطة ببعضٍا بحٓث أن كل واحدة اىفصال ٌذي العالقات عن بعضٍا , وا 

 هن ٌذي العالقات هرتبط وجودٌا هرتبط بوجود األخرى...

وهقتضِ ها تقدم أىً بهجرد إصدار خطاب الضهان وقبول الهستفٓد لً, ٓهتىع عمِ البىك 
البىك أو الهستفٓد إجراء أي تعدٓل فْ شروط ٌذا الخطاب, كها ٓهتىع عمِ كل هن العهٓل و 

إجراء هثل ٌذا التعدٓل ألن فْ إجراء التعدٓل هساس بحقوق أحد األطراف األخرى, إذا عادة ها 
ٓرة فْ خطاب الضهان, هثل قٓهة الخطاب أو هدتً أو  ٓتىاول التعدٓل الهسائل الجٌو

ْ كمٍا تٍم كافة األطراف." 1هوضوعً, ٌو
 

 هد أجل خطاب الضهان:-2

ة هحددة عادة ها ترتبط بتىفٓذ عقد األساس الذي "األصل أن ٓصدر خطاب الضهان لهد
تعٓن أن تصل إلِ البىك هطالبة بهوجبً قبل اىقضاء ٌذي الهدة,  استوجب إصدار الخطاب, ٓو
ال سقط ىٍائٓا  التزام البىك الىاشئ عىً دون حاجة إلِ إخطار هىً أو اتخاذ إجراء آخر,  وا 

فٓد ذاتً وعن العهمٓة ذاتٍا ولكىً ٓكون ولذلك ٓستطٓع البىك إصدار خطاب جدٓد لصالح الهست
2هستقال عن الخطاب السابق عمًٓ."

 

"واألصل أن ٓوجً طمب هد هدة خطاب الضهان إلِ العهٓل الهدٓن ىفسً, وال توجً إلِ 
البىك ألن البىك هدٓن بدفع هبمغ هن الىقود فحسب, لٍذا لٓس هن شأن طمب الهد فْ ذاتً أن 

لتزام بً فْ خطاب الضهان, ٌذا هن ىاحٓة, وهن ىاحٓة أخرى ٓمزم البىك بإجرائً حٓث ال ا

                                                           
1
 .213س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .215س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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ٓتوقف األهر فْ هد أجل الخطاب عمِ العالقة بٓن الهستفٓد والعهٓل, لذا فإن البىك ال ٓمزم 
1أهام الهستفٓد باتخاذ أي اجراء فْ ٌذا الشأن إال إذا كان هفوضا هن العهٓل أو باإلتفاق هعً."

 

  في إصدار الخطاب لمستفيد بعينهثانيا: مدى اإلعتبار الشخصي 

"ىبادر القول بأن البىك ٓحرص فْ خطاب الضهان الذي ٓوجًٍ إلِ الهستفٓد عمِ الىص 
بأن ٓتعٍد بالدفع فْ حدود هبمغ هعٓن أو قابل لمتعٓٓن إلِ شخص هعٓن أو جٍة هعٓىة ولدى 

ذا ها ٓعبر أول طمب هىٍا وذلك بىاء عمِ طمب العهٓل أهر فْ عقد الضهان هع البىك,  ٌو
عىً بااللتزام الفوري فْ هواجٍة الهستفٓد, أي أال ٓعمق الدفع هن قبل البىك عمِ أي شرط إذا 

ٓتحرر تمقائٓا إذا لم  -البىك-جاء طمب الدفع هن الهستفٓد خالل الهدة الهعٓىة فْ الخطاب وأن 
2تصمً هطالبة فْ تآرخ هعٓن."

 

ترتب عمِ ذلك أٓضا أىً ال ٓجوز لمهستف ٓد تظٍٓري إلِ غٓري خاصة وأىً ال ٓتضهن "ٓو
بل أىً ال ٓجوز لً أن ٓتىازل عىً ألي شخص آخر  شرط اإلذن, وال ٓعتبر بذلك ورقة تجآرة,

بأي طٓرق حتِ وال بالتبعٓة لتىازلً عن عقد الهقاولة األصمْ ألن شخصٓة الهستفٓد هن 
3الخطاب وأهاىتً هحل اعتبار لدى عهٓل البىك."

 

ترتب عن ك ذلك عمِ أحقٓة الهستفٓد وحدي فْ الهطالبة بقٓهة خطاب الضهان تحت ٓد "ٓو
البىك ... وذلك ألن الهطالبة حق شخصْ لمهستفٓد ترجع إلِ تقدٓري الشخصْ الذي ال ٓهكن 
ألحد أن ٓباشري بدال هىً أو ٓجبري عمًٓ, وطالها كاىت قٓهة خطاب الضهان هودعة لدى البىك 

ٓتم الوفاء بٍا لمهستفٓد وبالتالْ وال ٓجوز لدائىْ العهٓل أو لدائىْ فٍْ همك لً )البىك( إلِ أن 
4الهستفٓد الحجز عمٍٓا تحت ٓد البىك."

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .189, ِشجع ساتك, ص عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح 
2
 .223س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
3
 .155عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .224, 223س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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 ثالثا: مدى حرية المستفيد في استعجال المطالبة بقيمة خطاب الضمان 

ذي الفوٓرة "خصٓصة  "ٓمتزم البىك بالوفاء بقٓهة الخطاب فورا بهجرد طمب الهستفٓد, ٌو
وظٓفة الخطاب" ألن الدائن "الهستفٓد" الذي ٓقبمً ٓرضِ بً بدال هن قبضً ىقودا فوٓرة, الزهة ل

ال لكفِ ىفسً هؤىة  فمزم هن ذلك أن ٓكون هن حقً أن ٓطمب وفاء الخطاب فور صدوري, وا 
1المجوء إلِ ٌذا الىظام أصال وطمب هن هتعاقدي ها ٓهثل قٓهة الخطاب هىذ البدآة ىقدا."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .232س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  



 المصرفي الضمان خطاب عن المترتبة القانونية اآلثار     الفصل الثاني: 
 

 48 

 المبحث الثاني: انقضاء خطاب الضمان المصرفي

ها  ٓىقضْ التزام البىك فْ خطاب الضهان إها بوفاء قٓهتً بىاء عمِ طمب الهستفٓد وا 
بغٓر وفاء كاىتٍاء هدة صالحٓتً بدون هطالبة أو إعادتً قبل اىتٍاء هدتً الىتٍاء الغرض هىً 

 أو استحالة تىفٓذ التزاهً.أو تقادم التزام البىك فًٓ أو ابراء العهٓل 

سىقسم ٌذا الهبحث إلِ هطمبٓن, ىتىاول فْ الهطمب األول أسباب اىقضاء خطاب 
 الضهان الهصرفْ, وفْ الهطمب الثاىْ آثار اىقضاء خطاب الضهان الهصرفْ.

 المطمب األول: أسباب انقضاء خطاب الضمان المصرفي

بقٓهتً أو اىقضائً بغٓر الوفاء, ٓىقضْ خطاب الضهان الهصرفْ ألسباب, إها بالوفاء 
ذا ها سىتىاولً كأتْ:  ٌو

 الفرع األول: انقضاء خطاب الضمان المصرفي بالوفاء أو بما يقوم مقام الوفاء

ٓىقضْ خطاب الضهان الهصرفْ عن طٓرق الوفاء أو ها ٓقوم هقاهً وذلك عن طٓرق 
ذا ها سىتعرف عمًٓ.  الهقاصة القاىوىٓة أو باتحاد الذهتٓن, ٌو

 أوال: انقضاء خطاب الضمان المصرفي بالوفاء 

"ٓىقضْ التزام البىك بدفع قٓهة خطاب الضهان لمهستفٓد, وعمًٓ إذا تم الوفاء بهوجب 
شٓك أو حوالة إلِ حساب الهستفٓد فال ٓىقضْ االلتزام وال تبرأ ذهة البىك إال إذا قبض الهستفٓد 

ىقضْ االلتزام بالوفاء الجزئْ إذا طالب الهستفٓد  القٓهة ىقدا أو أن القٓهة قٓدت فْ حسابً, ٓو
1بٍذا الوفاء, ألىً ٓكون قد طالب بها ٓستحق فعال."

 

شترط فْ الوفاء حتِ ٓكون سببا هن أسباب اىقضاء االلتزام أن ٓتم إلِ الهستفٓد أو  " ٓو
ىها ٓجب أن ٓتأكد البىك  وكٓمً, فال ٓكفْ أن ٓتم الوفاء ألي شخص ٓحهل خطاب الضهان, وا 

صمتً الهشروعة بالخطاب وبإهكاىٓة صرفً, وهن ثم ٓجوز صرف قٓهة خطاب الضهان  هن
 لمهستفٓد ولو لم ٓكن هعً خطاب الضهان, كها إذا سرق أو فقد هىً هثال.

                                                           
1
 .406ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  
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وهن ٌىا إذا أوفِ البىك بقٓهة خطاب الضهان لغٓر الهستفٓد أو وكٓمً كان الوفاء غٓر 
متزم بالوفا ء إلًٓ هرة أخرى, ثم ٓرجع عمِ هن استوفِ قٓهة هبرءا لذهتً تجاي الهستفٓد ٓو

1الخطاب دون وجً حق."
 

"وال ٓجب عمِ البىك أن ٓحصل عمِ هوافقة العهٓل عىد الوفاء بقٓهة الخطاب لمهستفٓد. 
ىها ٓوفْ إلًٓ عىد أول طمب ورغم هعارضة العهٓل كها جاء فْ خطاب الضهان. ٌذا إذا  وا 

صرف قٓهة خطاب الضهان هعمق عمِ شرط. فإىً  كان الخطاب غٓر هشروط. أها إذا كان
2ٓجب عمِ البىك التأكد هن تحقق الشرط قبل الوفاء."

 

ىقضْ التزام البىك  إذا اقتصر الهستفٓد عمِ طمب دفع جزء هن قٓهتً, وطمب  -أٓضا–"ٓو
فْ الوقت ىفسً إلغاء خطاب الضهان الىتٍاء الغرض هىً بحسبان أن الجزء الذي طمب سدادي 

ضً حسبها ٓراي فْ عالقتً بالعهٓل."هن قٓهت 3ً كافٓا لتعٓو
 

"أها إذا طمب الهستفٓد سداد جزء هن قٓهة خطاب الضهان دون أن ٓقرن ذلك بطمب إلغاء 
الضهان ظل حقً قائها فْ باقْ القٓهة .. وجاز لً أن ٓطالب بأدائً إلِ ىٍآة هدة الضهان, 

جرى فْ العهل أن ٓقوم البىك بإخطار العهٓل بهج رد استالهً لطمب الدفع هن الهستفٓد .. بٓد ٓو
أن ٌذا اإلخطار... لٓس اجراء هحتها عمِ البىك اتخاذي .. فٍو ال ٓعدو أن ٓكون اجراء 
تحفظٓا .. ولٓس هن شأىً أن ٓىال هن التزام البىك بدفع قٓهة خطاب الضهان إذا عزز الهستفٓد 

4طمب الوفاء." -رغم هعارضة العهٓل–
 

دفع البىك قٓ هة خطاب الضهان إلِ الهستفٓد بهوجب شٓك هصرفْ ٓصدر ألهري رفق "ٓو
خطاب ٓطمب إلًٓ فًٓ أن ٓعٓد أصل خطاب الضهان وها لحقً هن تجدٓدات, إذا كان ثهة 

اىً.   تجدٓدات لهدة سٓر

                                                           
1
 .299س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .395عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .299س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .281عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  
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وبعد سداد قٓهة الخطاب ٓقوم البىك بإلغائً هن سجالتً, حتِ ولو لم ٓستمم أصل 
 1الخطاب هن الهستفٓد."

إذا كان خطاب الضهان ٓضهن التعوٓض الهتفق عمًٓ عن اإلخالل بالعهمٓة التْ  "كها
ٓقوم بٍا العهٓل, فٓجب عمِ الهستفٓد أن ٓقدم هع طمب صرف قٓهة خطاب الضهان ها ٓفٓد 
إخالل العهٓل بالتزاهً, فإذا لم ٓقدم ذلك وجب عمِ البىك عدم االستجابة إلِ طمب الصرف 

ِ ٓستطٓع أن ٓقدم ها عسِ أن ٓكون تحت ٓدًٓ هن دلٓل عمِ ةأن ٓخطر العهٓل بذلك  حت
2تهام التىفٓذ, وغالبا ها تكون شٍادة هن الهستفٓد تفٓد براءة ذهة العهٓل."

 

 ثانيا: انقضاء خطاب الضمان المصرفي بما يقوم مقام الوفاء 

قوم هقام الوفاء إجراء الهقاصة القاىوىٓة بٓن دٓن البىك فْ ذهة الهستفٓد وقٓ هة الخطاب "ٓو
هن القاىون الهدىْ فإىٍا:  297والهقاصة وفقا لها جاء فْ ىص الهادة  3إذا طالب األخٓر بً,"

"لمهدٓن حق الهقاصة بٓن ها ٌو هستحق عمًٓ لدائىً وها ٌو هستحق لً تجاًٌ ولو اختمف 
ٍا سبب الدٓىٓن إذا كان هوضوع كل هىٍها ىقودا أو هثمٓات هتحدة الىوع والجودة وكان كل هى

4ثابتا وخالٓا هن الىزاع وهستحق األداء صالحا لمهطالبة بً قضاء..."
 

"والهقاصة طٓرق هن طرق اىقضاء االلتزام ٓتهسك بً الهدٓن بٓن ها ٌو هستحق عمًٓ 
لدائىً وها ٌو هستحق تجاًٌ فْ حالة وجود دٓىان, هتقابالن هستحقْ األداء فْ ذهة الهدٓن 

5والدائن."
 

اء اتحاد الذهتٓن فٓها بٓن البىك والهستفٓد, عمِ أساس ن ٓصبح "كها ٓقوم هقام الوف
العهٓل هدٓىا لمكٓان الجدٓد بأصل االلتزام الذي أىشأي خطاب الضهان, وفْ الوقت ذاتً ٓقوم 

                                                           
1
 .300, 299س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .395اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  عثذ اٌشحّاْ 
3
 .407ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  
4
اٌّرضّٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ  1975سثرّثش  26اٌّٛافك  1395سِضاْ عاَ 20اٌّؤسخ فٟ  75/58, األِش سلُ 297اٌّادج  

 اٌّعذي ٚاٌّرُّ.
5
 .144ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
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هقام الوفاء اتحاد ذهتْ العهٓل والهستفٓد فْ شخص أي هىٍها بحٓث ٓصبح هن حصل اتحاد 
1رتب عمًٓ اىقضاء الحق والدٓن فٓها بٓىٍها."الذهة فْ شخصً دائىا وهدٓىا بها ٓت

 

هن القاىون الهدىْ عمِ اتحاد الذهة عمِ أىً: "إذا اجتهع فْ  304وقد ىصت الهادة 
شخص واحد صفتا الدائن والهدٓن بالىسبة إلِ دٓن واحد, اىقضِ ٌذا الدٓن بالقدر الذي اتحدت 

2فًٓ الذهة..."
 

ام بها ٓعادل الوفاء فال ٓهكن تطبٓقٍا عمِ خطاب "أها فْ الحاالت األخرى الىقضاء االلتز 
الضهان, كالوفاء بهقابل, والذي ٓستوفْ فًٓ الدائن الدٓن بشْء آخر ٓعادلً, فإىً ال ٓؤدي إلِ 
اىقضاء خطاب الضهان, ألن ٌذا األخٓر ٓصدر بغرض هحدد, وال ٓهكن لمهستفٓد أن ٓطالب 

3."بقٓهة الخطاب عن غرض آخر غٓر الغرض الهحدد فًٓ
 

 الفرع الثاني: انقضاء خطاب الضمان المصرفي بدون وفاء

"إذا لم ٓطمب الهستفٓد قٓهة خطاب الضهان, فإن التزام البىك بصدد خطاب الضهان 
ها بالتقادم  ٓىقضْ إها باىتٍاء هدة صالحٓة الخطاب دون هطالبة أو إعادتً قبل اىتٍاء الهدة, وا 

ها با ها باستحالة إذا كان الخطاب غٓر هحدد الهدة, وا  إلبراء الصادر هن الهستفٓد لمعهٓل, وا 
 4تىفٓذ التزام العهٓل, وسىبحث فٓها ٓمْ كال هن ٌذي الطرق:"

 أوال: انتهاء مدة صالحية الخطاب دون مطالبة 

"تبرأ ذهة البىك قبل الهستفٓد إذا لم ٓصمً خالل هدة سٓران خطاب الضهان طمب هن 
 عمِ تجدٓد تمك الهدة تمقائٓا أو وافق البىك عمِ هدٌا.  الهستفٓد بالدفع إال إذا اتفق صراحة

ذا ٌو الوضع الغالب, وجب  تضح هن ذلك أىً إذا كان خطاب الضهان هحدد الهدة, ٌو ٓو
أن تتم الهطالبة  بقٓهتً خالل الهدة الهحددة. فإن تأخر الهستفٓد حتِ اىتٍت ٌذي الهدة دون أن 

                                                           
1
 .300, ص س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك 
2
اٌّرضّٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ  1975سثرّثش  26اٌّٛافك  1395سِضاْ عاَ 20اٌّؤسخ فٟ  75/58, األِش سلُ 304اٌّادج  

 اٌّعذي ٚاٌّرُّ.
3
 .145ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
4
 .302س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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بىك فْ هواجٍتً وسقط حقً فْ الحصول عمِ قٓهة تصل هطالبتً إلِ البىك, اىقضِ التزام ال
 1خطاب الضهان."

ذا اىقضِ خطاب الضهان عمِ ٌذا الىحو ٓرسل البىك إلِ الهستفٓد خطابا ٓشٓر فًٓ  "وا 
اىً, وأىً  إلِ أن التزاهً فْ خطاب الضهان قد اىقضِ بعدم حصول هطالبة خالل أجل سٓر

ً هن ثم أن ٓرد أصل خطاب الضهان وها لحقً بالتالْ قد أجرى إلغائً هن سجالتً, وٓطمب إلٓ
اىً."  2هن تجدٓدات إذا كان ثهة تجدٓد تم لهدة سٓر

"وغىِ عن البٓان أن إلغاء خطاب الضهان هن سجالت البىك ال ٓتوقف بأي حال عمِ 
ىها  رد أصل خطاب الضهان, إذ أن صك ٌذا الضهان أصبح هعدوم القٓهة فْ ٓد الهستفٓد, وا 

 3ن أجل استٓفاء همفاتً."ٓطمب البىك ردي ه

 ثانيا: إعادة خطاب الضمان إلى البنك قبل انتهاء صالحيته 

"خطاب الضهان ٓصدر لغرض هعٓن, فإذا اىتٍِ ٌذا الغرض كها لو أوفِ العهٓل 
بالتزاهً فْ عالقتً بالهستفٓد أو اىقضت التزاهاتً فْ هواجٍة الهستفٓد بوسائل االىقضاء 

لىاشئ عن خطاب الضهان ٓىقضْ, وعمِ ٌذا األساس ال ٓبقِ األخرى, فإن التزام البىك ا
قوم  جب أن ٓعٓدي إلِ البىك, وقد ٓقوم بإعادتً إلِ العهٓل ٓو لمهستفٓد حق فْ قٓهة الخطاب ٓو

 4األخٓر بإعادتً إلِ البىك."

"وقد ٓتمقِ البىك خطاب الضهان هن الهستفٓد هباشرة أو هن العهٓل إذا كان ٌذا األخٓر 
هن الهستفٓد لٓردي إلِ البىك, وفْ كل األحوال فإن إعادة الخطاب إلِ البىك ٓؤدي قد استمهً 

 إلِ اىقضاء التزام البىك فْ هواجٍة الهستفٓد.

عمِ أىً هع ذلك ٓكون لمهستفٓد أن ٓثبت أن حٓازة العهٓل لصك الخطاب كاىت لسبب 
ٓجدر بالبىك عىد إعادة آخر غٓر اإلبراء, كأن ٓكون قد طمب تعدٓل الخطاب أو تجدٓدي, لذلك 

                                                           
1
 .396عثذ اٌشحّاْ اٌس١ذ لشِاْ, ِشجع ساتك, ص  
2
 .284جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  عٍٟ 
3
 .302س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
4
 408ِحّٛد اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  
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الخطاب إلًٓ بواسطة العهٓل قبل اىتٍاء هدتً أن ٓخطر البىك الهستفٓد بإلغاء الخطاب حتِ 
 1ٓتأكد هن عدم هها ىعتً فْ ذلك."

  ثالثا: التقادم 

سىة, فْ ها عدا  15هن القاىون الهدىْ باىقضاء  308"ٓتقادم اإللتزام طبقا لىص الهادة 
ىص خاص فْ القاىون, وفْ ها عدا االستثىاءات الواردة فْ الهواد الحاالت التْ ورد فٍٓا 

 2."316إلِ غآة  309

"ال ٓعرض التقادم كسبب هن أسباب االىقضاء إال فْ خطابات الضهان غٓر هحددة 
الهدة, ففٍٓا ٓىقضْ التزام البىك باىقضاء خهسة عشر عاها هن تآرخ إصداري إذا كان االلتزام 

تحقق الشرط إذا كان التزام البىك هعمقا عمِ شرط هحدد فْ صمب هتجزا,  وهن تآرخ 
 3صٓاغتً."

"أها إذا استعهل الهستفٓد حقً فْ الهطالبة بخطاب الضهان فْ الهٓعاد الهقرر فال ٓسقط 
حقً عمِ ٌذي القٓهة إال بهضْ خهسة عشر عاها هن تآرخ الهطالبة, وذلك سواء أكان 

لهدة وتسري عمِ ٌذي الهدة القواعد الهقررة لوقف سٓران الخطاب هحدد الهدة أو غٓر هحدد ا
 4التقادم واىقطاعً."

 رابعا: اإلبراء 

"ٓختمف أثر اإلبراء الصادر هن الهستفٓد إلِ العهٓل عمِ التزام البىك بصدد خطاب 
 الضهان بحسب ها إذا كان الخطاب هشروطا أو غٓر هشروط.

ل بالتزاهً ىحو الهستفٓد ففْ ٌذي فإن كان الخطاب هشروطا بحدوث إخالل هن العهٓ
الحالة ٓكون لإلبراء أثر هىتٍْ اللتزام البىك بصدد خطاب الضهان, ألن الشرط ٓستحٓل تحققً 

 بعد اإلبراء لذلك ٓىقضْ التزام البىك باىقضاء التزام العهٓل ىحو الهستفٓد باإلبراء.

                                                           
1
 .304س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .146ساض١ح أِمشاْ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .285ف١ح, ِشجع ساتك, ص عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصش 
4
 .305س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
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ر باإلبراء إال إذا ىص ٌذا اإلبراء أها فْ حالة الخطابات غٓر الهشروطة فإن التزام البىك ال ٓتأث
 1عمِ تىازل الهستفٓد عن حقً فْ خطاب الضهان."

 خامسا: استحالة التنفيذ 

"الهقصود باستحالة التىفٓذ الىقضاء التزام البىك ٌو استحالة تىفٓذ التزام العهٓل فْ عالقتً 
العهٓل فْ عالقتً  بالهستفٓد والتْ كاىت سببا إلصدار خطاب الضهان, واستحالة تىفٓذ التزام

بالهستفٓد ال تؤثر بحال عمِ التزام البىك فْ خطاب الضهان غٓر الهشروط الصادر عن 
 2البىك."

"فإذا كاىت ٌذي االستحالة راجعة إلِ تقصٓر الهدٓن, فإىً ٓكون هن حق الهستفٓد طمب 
 قٓهة خطاب الضهان.

فًٓ أو كاىت راجعة إلِ فعل أها إذا كاىت االستحالة راجعة إلِ سبب أجىبْ ال ٓد لمهدٓن 
ا عمِ التزام البىك فْ خطاب الضهان ٓختمف بحسب ها إذا كان الخطاب  الدائن, فإن أثٌر

 هشروطا أو غٓر هشروط. 

فإن كان الخطاب غٓر هشروط فال ٓتأثر التزام البىك باستحالة التىفٓذ سواء كاىت 
 االستحالة راجعة إلِ سبب أجىبْ أو بفعل الدائن.

اب الذي ٓشترط فًٓ البىك اىقضاء التزاهً فْ هواجٍة الهستفٓد إذا استحال تىفٓذ أها الخط
و التزام العهٓل فْ عالقتً بالهستفٓد, فإن التزام البىك ٓىقضْ لٍذي  االلتزام األصمْ ٌو

 3االستحالة, ألن الشرط الهوقف الهعمق عمًٓ الخطاب ٓصبح غٓر ههكن تحقٓقً."

 

 

  

                                                           
1
 .308س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ساتك, ص  
2
 .409اٌى١الٟٔ, ِشجع ساتك, ص  ِحّٛد 
3
 .310, 309س١ٍّاْ سِضاْ ِحّذ عّش, ِشجع ٔفسٗ, ص  
 



 المصرفي الضمان خطاب عن المترتبة القانونية اآلثار     الفصل الثاني: 
 

 55 

 ضاء خطاب الضمانالمطمب الثاني: آثار انق

"البد لاللتزام أن ٓىقضْ, وتظٍر آثار ٌذا االىقضاء بحسب طبٓعة االلتزام والعقد الذي 
 ىشأ عىً, والتزام البىك فْ خطاب الضهان ٓىقضْ باألسباب التْ ذكرىاٌا سابقا.

ىجر عن اىقضاء   خطاب الضمان المصرفً اآلثار التالٌة:ٓو

 ا."األول: أن ٓفرج عن غطاء الخطاب فور 

 الثاىْ: أىً ٓهكن لمبىك هطالبة العهٓل برد ها دفعً البىك تىفٓذا لمخطاب.

 اإلفراج عن غطاء الخطاب فوراالفرع األول: 

 ٓتم إفراج البىك عن غطاء خطاب الضهان الهصرفْ بإتباع الخطوات التالٓة:

ضافت ً "أوال: تحٓرر االحتٓاطْ الىقدي الهودع فْ حساب احتٓاطْ خطابات الضهان, وا 
إلِ حساب العهٓل, هع إخطاري بذلك, فإذا تبٓن أن ٌىاك عهوالت هستحقة عمِ العهٓل ولم 
تحصل بسبب عدم وجود رصٓد كاف فْ حسابً وقت استحقاقٍا, أو إلقفال حساب العهٓل هع 
البىك, تعٓن خصم ٌذي العهوالت هع هبمغ االحتٓاطْ قبل إضافة قٓهتً إلِ حساب العهٓل أو 

 1"صرف هبمغً إلًٓ.

"ثاىٓا: اإلفراج عن التزام العهٓل تجاي البىك, وٓتعٓن فْ ٌذي الحالة إخطار العهٓل أٓضا 
رفع االلتزام الهؤشر بً عمِ حساب العهٓل, أو  هع إجراء قٓد عكسْ لمحسابات الىظاهٓة, ٓو
ٓخطر قسم األوراق الهالٓة باإلفراج عن األوراق الهالٓة الهتحفظ عمٍٓا, أو الهحىة فْ همف 

عادة إٓداعٍا إٓداعا حرا فْ همف العهٓل."خا  2ص, وا 

"وقد ٓحدث أن ٓعٓد الهستفٓد خطاب الضهان األصمْ الىتٍاء الغرض هىً دون أن ٓرفق 
بً كل أو بعض خطابات هد صالحٓتً. وٓجب فْ ٌذي الحالة هطالبة الهستفٓد بخطابات 

ج عن التزام العهٓل. فإذا التجدٓد هع إخطاري بخطاب هوصِ عمًٓ بأن الضهان قد ألغْ أو أفر 

                                                           
1
 .286عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  
2
 .285تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
 



 المصرفي الضمان خطاب عن المترتبة القانونية اآلثار     الفصل الثاني: 
 

 56 

لم ٓرسل الهستفٓد ها ىقص هن خطابات التجدٓد بعد هدة هعقولة فال حرج هن اإلفراج فعال عن 
 1التزام العهٓل أو تحٓرر االحتٓاطْ الىقدي حسبها كاىت الحالة."

"فإذا لم تتحقق الشروط أو لم تقدم الهستىدات الهحددة فْ الخطاب اىتٍِ ضهان البىك 
 2ٓمً أن ٓسترد هىً غطاء خطاب الضهان فْ الٓوم التالْ الىتٍاء الضهان."وكان لعه

 "*خطوات العهل عىد اىقضاء خطاب الضهان:

 فْ حالة اىقضاء خطاب الضهان ألي سبب هن األسباب الهتقدهة تتخذ الخطوات التالٓة:

ٓضاف إلِ حساب العهٓل ها ٓكون قد دفعً هن غطاء ىقدي كاهل أو جزئْ, أو ٓرفع  -1
ن عمِ أهوالً األخرى.ه  ا ٓكون قد اتخذي البىك هن تحفظ أو ٌر

"ٓتم إضافة الغطاء الىقدي لحساب العهٓل بالخصم عمِ خطاب احتٓاطْ خطابات 
 الضهان, أها الجزء غٓر الهغطِ ىقدا هن قٓهة خطاب الضهان فتجرى عىً القٓود الىظاهٓة."

 ىتٍاء صالحٓتٍا: فْ حالة خطابات الضهان التْ ال ترد إلِ البىك عىد ا

ٓعتبر البىك أن خطاب الضهان قد اىتٍت صالحٓتً باىتٍاء األجل الهىصوص عمًٓ  -1
 فًٓ.

ٓىقضْ التزام البىك عن تعٍدي الوارد بخطاب الضهان باىقضاء أجمً, أي ال تقبل  -2
 الهطالبات التْ قد تصل إلِ البىك بعد تآرخ اىتٍاء صالحٓتً.

 3فاء العهالء أو الهراسمٓن هن التزاهاتٍم."ال ٓشترط استرداد خطاب الضهان إلع

"عمِ أن العهل قد جرى فْ البىوك, هن قبٓل االحتٓاط الكمْ, عمِ عدم اإلفراج عن 
هقابل الوفاء الخاص بخطاب الضهان أو إخالء العهٓل هن التزاهً إال بعد اىقضاء خهسة عشر 

4ٓوها هن ىٍآة هدة الضهان."
 

                                                           
1
 .287عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ساتك, ص  
2
 .285تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
3
 .288, 287عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشجع ٔفسٗ, ص  
4
 .288ع ٔفسٗ, ص عٍٟ جّاي اٌذ٠ٓ عٛض, خطاتاخ اٌضّاْ اٌّصشف١ح, ِشج 
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 معميل برد ما دفعه البنك تنفيذا لمخطابالفرع الثاني: مطالبة البنك ل

"أىً ٓجوز لمبىك أن ٓرجع عمِ عهٓمً بها دفعً تىفٓذا لخطاب الضهان, تطبٓقا لمعقد 
 الهبرم بٓىٍها. ...

1كها أىً لم ٓكن ىائبا عن عهٓمً فْ وفاء ٌذا الدٓن, فالىٓابة ال تقوم فْ الضهان."
 

                                                           
1
 .286تالي األٔصاسٞ, ِشجع ساتك, ص  
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خطاب الضهان الهصرفْ هن الهواضٓع الحدٓثة الىشأة  ىستخمص أن فْ ختام ٌذا البحث
فْ هجال العهمٓات الهصرفٓة, فٍو ٓعتبر احدى العهمٓات اإلئتهاىٓة التْ ٓقوم بٍا البىك, وذلك 
هن خالل ضهان البىك لمعهٓل أهام شخص آخر ٓشترط عمًٓ تقدٓم هبمغ هعٓن لكْ ٓقبل 

خطاب إلِ ٌذا الشخص ٓتعٍد فًٓ بالدفع عىد الطمب  التعاهل هعً, بحٓث ٓقوم البىك بإرسال
 الهبمغ الهطموب هن العهٓل.

 وكحوصمة لهوضوع خطاب الضهان الهصرفْ ىذكر أٌم الىتائج فْ الىقاط أتٓة:

لكن جل  ,اختالف الفقٍاء والباحثٓن فْ تحدٓد هفٍوم هوحد لخطاب الضهان الهصرفْ -1
ك بىاء عمِ طمب العهٓل بدفع هبمغ ىقدي التعٓرفات تتفق فْ أىً تعٍد صادر هن البى

 هعٓن أو قابل لمتعٓٓن بهجرد أن ٓطالب الهستفٓد البىك بالوفاء.
 ٓتهٓز خطاب الضهان الهصرفْ بجهمة هن الخصائص ىذكر هىٍا:  -2

ٓعد خطاب الضهان الهصرفْ عهل تجاري, ٓقوم عمِ االعتبار الشخصْ بالىسبة 
الطرفٓن عمِ الشروط الهتفق عمٍٓا بٓىٍها, كها  لمعهٓل والهستفٓد, ٓشترط الىعقادي رضا

 ٓقوم أٓضا عمِ هبدأ استقالل التعٍد الصادر بهوجبً.
أطراف عهمٓة خطاب الضهان الهصرفْ ٌْ ثالثة, تتهثل فْ العهٓل أهر الذي ٓقدم  -3

طمب إصدار خطاب الضهان لمبىك, البىك هصدر خطاب الضهان, الهستفٓد الصادر 
 لصالحً خطاب الضهان.

م عن كل هبمغ ٓتعٍدون بدفعً  -4 تطمب البىوك هن عهالئٍا تقدٓم ضهاىات لتغطٓة هركٌز
 فْ حالة لو اضطر البىك لتىفٓذ خطاب الضهان.

لخطاب الضهان الهصرفْ أٌهٓة كبٓرة بالىسبة ألطرافً ىذكر بعضا هىٍا, فبالىسبة  -5
ذلك هن إجراء لمعهٓل, توفر عمًٓ ىتائج إٓداع هبمغ التأهٓن لدى الهستفٓد, تجىبً ك

ل هبمغ التأهٓن لمهستفٓد الهقٓم فْ الخارج وتحهل الهخاطر الىاتجة عن تغٓر أسعار  تحٓو
رجاعً.  الصرف فْ الفترة الههتدة بٓن تقدٓم التأهٓن وا 

بالىسبة لمبىك, ٓتقاضِ عهولة ىظٓر إصداري لخطاب الضهان تتىاسب ٌذي العهولة هع 
 وب تقدٓم خطاب الضهان عىٍا.قٓهة الضهان وأجمً وىوع العهمٓة الهطم
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بالىسبة لمهستفٓد, ٓعتبر خطاب الضهان بهثابة ىقود فْ ٓدي ألن البىك همتزم بالدفع فٍو 
سٍل الحصول عمِ هبمغ الخطاب هىً.  هحل ثقة ٓو

ٓتشابً خطاب الضهان الهصرفْ هع العدٓد هن الهصطمحات الهشابٍة لً, كالكفالة -6
ضهان تحت الطمب, وقد حاولىا آجاد فروقات لمتهٓٓز الهصرفٓة واالعتهاد الهستىدي وال

 بٓىٍا وبٓن خطاب الضهان الهصرفْ.

تتعدد أىواع خطابات الضهان الهصرفٓة حسب تىوع الهعاهالت التْ تضهىٍا, بحٓث -7
ٌىاك العدٓد هن األىواع لكن أغمب الفقً اتفقوا عمِ تقسٓهٍا إلِ ىوعٓن رئٓسٓٓن ٌها: 

ىدرج تحت ٌذٓن الىوعٓن  خطابات الضهان الهحمٓة, وخطابات الضهان الخارجٓة, ٓو
 كذلك أىواع أخرى هن خطابات الضهان الهصرفٓة. 

ٓىشأ عن خطاب الضهان الهصرفْ عالقات قاىوىٓة بٓن أطراف العهمٓة, إذ تىشأ -8
عالقة بٓن العهٓل أهر والبىك, حٓث أن ٌذي العالقة تقوم بىاء عمِ طمب العهٓل 

 ب الضهان, وقبول البىك إصداري.إصدار البىك خطا

حكم ٌذي العالقة العقد الهبرم بٓن العهٓل والهستفٓد,  عالقة العهٓل أهر بالهستفٓد, ٓو
سهِ عقد األساس وٓختمف باختالف ىوع العالقة التْ تربط العهٓل بالهستفٓد.  ٓو

ب الضهان عالقة البىك بالهستفٓد, تبدأ العالقة بٓىٍها هن تآرخ استالم الهستفٓد خطا
دون االعتراض عمًٓ, حٓث ال ٓشترط القبول الصٓرح لخطاب الضهان هن جاىب 

 الهستفٓد.

كها ٓىشأ عن خطاب الضهان الهصرفْ التزاهات تقع عمِ عاتق كل هن العهٓل -9
والبىك والهستفٓد, حٓث تحدد التزاهات العهٓل وفقا لها تم االتفاق عمًٓ بٓن العهٓل والبىك 

بالضهان, فٓمتزم برد الهبالغ التْ تعٍد البىك بدفعٍا لمهستفٓد, كها  فْ عقد االعتهاد
ٓمتزم بتىفٓذ ها ٓشترطً البىك هن تقدٓم غطاء لخطاب الضهان, ودفع العهولة والفوائد 

 والهصآرف التْ ٓستحقٍا البىك ىظٓر قٓاهً بإصدار خطاب الضهان.
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وبٓن العهٓل بإصدار خطاب  كها تتهثل التزاهات البىك بىاء عمِ العقد الهبرم بٓىً
الضهان وفقا لمبٓاىات التْ ٓحددٌا لً العهٓل, باإلضافة إلِ االلتزام بالوفاء بقٓهة 

 خطاب الضهان, كذلك التزاهً برد الغطاء الذي قدهً العهٓل لدًٓ.

خطاري بً وجود حق هباشر لً قبل  كها ٓترتب عمِ اصدار خطاب الضهان لمهستفٓد وا 
 البىك.

اب الضهان الهصرفْ بعدة أسباب تتهثل فْ: إها بوفاء قٓهتً بىاء ٓىقضْ خط-10
ها بغٓر وفاء كاىتٍاء هدة صالحٓتً بدون هطالبة أو إعادتً قبل  عمِ طمب الهستفٓد وا 
اىتٍاء هدتً الىتٍاء الغرض هىً أو تقادم التزام البىك فًٓ أو ابراء العهٓل أو استحالة 

 التزاهً. تىفٓذ

الضهان الهصرفْ فإن الهشرع الجزائري لم ٓضع ىظاها  رغم أٌهٓة هوضوع خطاب
قاىوىٓا ٓحكهً, باإلضافة إلِ قمة الدراسات الفقٍٓة الهتعمقة بً, لذلك قدهت بعض 

 التوصٓات الهتهثمة فْ:

 قاىوىٓة تىظم خطاب الضهان الهصرفْ.ضرورة سن الهشرع الجزائري أحكام  -1
قرض فْ تىظٓم خطاب الضهان تعدٓل كل هن القاىون التجاري وقاىون الىقد وال -2

  الهصرفْ.
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 بالعربية:

ذا, البىوك بٍا تقوم التْ العهمٓات أٌم هن الهصرفْ الضهان خطاب ٓعتبر  لمدور ىظرا ٌو
 تعٍد عن عبارة ٌو الهصرفْ الضهان فخطاب, الهصرفْ االئتهان هجال فْ ٓمعبً الذي الٍام
 ٓطمب أن بهجرد لمتعٓٓن قابل أو هعٓن بدفع لً عهٓل طمب عمِ بىاء البىك هن صادر ىٍائْ

 .البىك هن ذلك الهستفٓد

 هن غٓري عن ٓتهٓز جعمتً الخصائص هن بجهمة الهصرفْ الضهان خطاب ٓتهٓز كها
 خطابات ألىواع حصري تحدٓد ٓوجد ال فإىً باإلضافة, لً الهشابٍة والعقود الهصطمحات

 .الضهان

, أطرافً بٓن عالقات قٓام عمًٓ ٓترتب الهصرفْ الضهان خطاب إصدار ٓتم أن بهجرد
ىتج  .األطراف عاتق عمِ تقع وحقوق التزاهات قٓام العالقات ٌذي عن ٓو

 ها أو الوفاء طٓرق عن إها فٓىقضْ, الهصرفْ الضهان خطاب اىقضاء أسباب تتعدد كها
ترتب. الوفاء دون ٓىقضْ وقد, الوفاء هقام ٓقوم  اإلفراج فْ هتهثمة رآثا االىقضاء ٌذا عن ٓو
 .لمخطاب تىفٓذا البىك دفعً ها برد لمعهٓل البىك وهطالبة, فورا الغطاء عن
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 بالفرنسية:
 

La lettre de garantie bancaire est l’une des opérations les plus importantes 

menées par les banques en raison de son rôle important dans le domaine du crédit 

bancaire. La lettre de garantie bancaire est un nantissement définitif émis par la 

banque à la demande d’un client moyennant un paiement ou un rendez-vous préci. 

Une banque. 

La lettre de garantie bancaire se caractérise par un certain nombre de 

caractéristiques qui la distinguent des autres conditions et des contrats similaires, 

De plus, il n'y a pas de limitation exclusive des types de lettres de garantie. 

Une fois la lettre de garantie bancaire émise, il est nécessaire d’établir des 

relations entre les parties, lesquelles entraînent des obligations et des droits pour 

les parties. 

Les raisons de l'expiration de la lettre de garantie bancaire varient également, 

soit par exécution, soit par réalisation, et peuvent se terminer sans exécution. Cette 

expiration a pour effet la libération immédiate de la couverture et la demande de la 

banque au client de rembourser le paiement de la lettre par la banque. 
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 أوال: المصادر

 1 النصوص القانونية الوطنية 
 األوامر: - أ

 1975سبتهبر  26الهوافق ل  1395رهضان  20 الهؤرخ فْ 58-70األهر رقم  .1
 .الهتضهن القاىون الهدىْ

 2003غشت  26الهوافق ل  1424جهادى الثاىٓة  27الهؤرخ فْ  11-03األهر  .2
 الهتعمق بالىقد والقرض.

  القوانين: - ب
فبرآر  16الهوافق ل  1438جهادى األولِ  19الهؤرخ فْ  04-17قاىون رقم  .1

تهم القاىون ر  2017  21الهوافق ل  1399شعبان  26الهؤرخ فْ  07-79قم ٓعدل ٓو
 الهتضهن قاىون الجهارك. 1979ٓولٓو 

 األنظمة والتعميمات: -ت

الهتعمق  1993ٓىآر  3الهوافق ل  1413رجب  10الهؤرخ فْ  02-93الىظام رقم  .1
 .بإصدار عقود الضهان والضهان الهقابل هن قبل البىوك الوسطاء الهعتهدٓن

 2 جنبية:التشريعات األ 

هاي  17, 19,ىشر فْ الجٓردة الرسهٓة العدد 17قاىون التجارة الهصري, قاىون رقم  .1
1999. 

 .1984لسىة  30قاىون التجارة العراقْ رقم  .2
 . 1974فبرآر  5قاىون ألهاىٓا االتحادٓة الهتعمق بالعقود االقتصادٓة,  .3
 .1993قاىون الهعاهالت التجآرة اإلهاراتْ,  .4

 ثانيا: المراجع

 1 لكتب العامة:ا 
أكرم ٓاهمكْ, األوراق التجآرة والعهمٓات الهصرفٓة, الطبعة األولِ, دار الثقافة  .1

 .2009لمىشر والتوٓزع, األردن, 
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بسام حهد الطراوىة, باسم هحهد همحم, األوراق التجآرة والعهمٓات الهصرفٓة,  .2
 .2010الطبعة األولِ, دار الهٓسرة لمىشر والتوٓزع, األردن, 

ىصاري, عهمٓات البىوك, الطبعة األولِ, الهركز القوهْ لإلصدارات بالل األ .3
 .2017القاىوىٓة, هصر, 

خالد إبرآٌم التالحهة, الوجٓز فْ القاىون التجاري, الطبعة الثاىٓة, دار وائل,  .4
 .2006األردن, 

التشٓرع, هىشأة  -الفقً -عبد الحهٓد الشواربْ, عهمٓات البىوك فْ ضوء القضاء .5
 .2002صر, الهعارف, ه

عبد الرحهان السٓد قرهان, العقود التجآرة وعهمٓات البىوك, الطبعة الثاىٓة, هكتبة  .6
 .2010الشقري, السعودٓة, 

عمْ جهال الدٓن عوض, عهمٓات البىوك هن الوجٍة القاىوىٓة, هكتبة الىٍضة  .7
 .1988العربٓة, هصر, 

البمدٓة, األردن, لؤي عبد الرحهان, العهمٓات الهصرفٓة, الطبعة األولِ, دار  .8
2015. 

هحهود الكٓالىْ, الهوسوعة التجآرة والهصرفٓة, الهجمد الرابع, عهمٓات البىوك,  .9
 .2014الطبعة الثاىٓة, دار الثقافة, األردن, 

هصطفِ كهال طً, العقود التجآرة وعهمٓات البىوك, دار الهطبوعات الجاهعٓة,  .10
 .2002هصر, 

دار, القاىون التجاري .11 األوراق  -العهمٓات الهصرفٓة -قود التجآرةالع -ٌاىْ دٓو
 .2008اإلفالس, الطبعة األولِ, هىشورات الحمبْ الحقوقٓة, لبىان,  -التجآرة

دار, الوجٓز فْ العقود التجآرة والعهمٓات الهصرفٓة, دار الجاهعة  .12 ٌاىْ دٓو
 .2003الجدٓدة, هصر, 

 2 :الكتب المتخصصة 
ىوىْ لخطابات الضهان الهصرفٓة, دار الفكر سمٓهان رهضان هحهد عهر, الىظام القا .1

 .2009الجاهعْ, هصر, 
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عمْ جهال الدٓن عوض, خطابات الضهان الهصرفٓة, دار الىٍضة العربٓة, هصر,  .2
1991. 

 ثالثا: الرسائل الجامعية

هسؤولٓة البىوك فْ عقود اإلئتهان, رسالة لىٓل شٍادة الدكتوراي فْ العموم بختة هىصور,  .1
 .2014/2015مقآد, تمهسان, كمٓة الحقوق والعموم السٓاسٓة, جاهعة أبو بكر ب

راضٓة أهقران, خطابات الضهان الهصرفٓة وهوقف الشٓرعة اإلسالهٓة هىٍا, أطروحة  .2
 .2013/2014, كمٓة الحقوق, 1دكتوراي فْ الحقوق, جاهعة الجزائر 

ات شٍادة عهاد الدٓن طرابمسْ, خطاب الضهان البىكْ, هذكرة هقدهة الستكهال هتطمب .3
, الهاستر, جاهعة قاصدي هرباح, ورقمة, كمٓة الحقوق والعموم السٓاسٓة, قسم الحقوق

2014/2015. 

 رابعا: المقاالت

غىْ ٓرسان جادر, الضهان بهجرد الطمب, هجمة العموم االقتصادٓة, كمٓة القاىون,  .1
 .2009, 25جاهعة البصرة, العدد 
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