
293.... 287حدد ماهو خطاب الضمان ... في المواد   1984لسنه  30قانون التجارة العراقي رقم     

خطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه )االمر( بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين 28 7

لشخص اخر )المستفيد( دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خالل المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان  

 الغرض الذي صدر من اجله 

ن يطلب تقديم آفالة شخصية او عينية لتغطية خطاب الضمان. ثانيا : يجوز ان تكون الكفالة  اوال : للمصرف ا 288مادة  .

 تنازال من االمر عن حقه تجاه المستفيد

ال يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الى الغير اال بموافقة المصرف 289مادة  . .  

اء للمستفيد لسبب يرجع الى عالقة المصرف باالمر او المستفيد او الى عالقة  : ال يجوز للمصرف ان يرفض االد 290المادة 

 االمر بالمستفيد

اوال : تبرأ ذمة المصرف تجاه المستفيد اذا لم يصله خالل مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع اال   291مادة  .

: اذا آان للمصرف اآثر من فرع فيجب توجيه المطالبة الى الفرع  ة على تجديدها. ثانيا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المد 

 الذي اصدره 

اذا اوفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على االمر بمقدار المبلغ   292مادة  .

 الذي اوفاه 

خر غير الغرض المحدد له فيهال يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة خطاب الضمان عن غرض آ 293مادة  . . 

وبذلك يكون تعهد صادر من البنك بناء على طلب احد عمالئه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة   

المطالبة بسداد قيمته دون االلتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط أن تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في  

صاه تاريخ االستحقاق المبين بخطاب الضمانموعد أق    

في بعض االحيان عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و   

ه على  تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة إلختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد مع

لمناقصة أن ال يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت األسعار  المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة اإتمام 

  بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل 

ذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدالً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه  المقاول عن عطائه صودر ه

المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا “خطاب الضمان األبتدائي” و إذا  

لب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ رست المناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تط

العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدالً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في  

 .الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاوالت


