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 المقدمة 

تزايدت ظاهرة الغش في التعامالت التجارية نتيجة التقدم المذهل والمطرد في مجال 

التجارة وكذلك بالنسبة لخطاب الضمان حيث تتعدد مجالت البنك في عالقته مع 

عمالئه في تقديم االئتمان ويتمثل هذا االئتمان في تمكين العميل من الحصول على 

ماته لدى الغير والحصول على اجل او ثقه من طلب من البنك يمكنه من الوفاء بالتزا

دائنه بواسطة البنك .فخطاب الضمان نوع من االعتماد بالضمان الذي تقدمه 

المصارف لعمالئها , حيث أن خطاب الضمان عملية ائتمانية تنشأ من تقديم البنك 

رية ال لعمالئها مبعثاً للثقة بين اطراف التعامل لما يملكه من مالءة مالية وسمعة تجا

تتوفر عادًة في غيره من االشخاص الطبيعية والمعنوية حيث يستعمل خطاب 

 الضمان من اجل تحويل المشاريع التجارية

 اهمية الموضوع :

تلعب خطابات الضمان بدور هام في الحياة االقتصادية فهي تحل محل التأمين النقدي 

من الحاالت التي يحتاج  الذي يطلب تقديمه في مجال عقد التوريد والمقاوالت وبذلك

فيها الشخص الى تطمين المتعامل معه بادخال المصرف وما يملكه من مالءة مالية 

 وسعة تجارية ضامناً في الصفقة .

 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في طبيعة ودور خطابات الضمان كعملية مصرفية وما يمتاز به 

اريع التجارية ومنح ضمانات من خصائص وما يجعلها وسيلة ناجحة في تحويل المش

فتأمين خاص باإلبقاء بااللتزامات وعلى الرغم فالمشكلة االساسية في البحث تكمن 

في حصول نزاعات بين المصرف مانح الخطاب والمستفيد من الخطاب من حيث 

 الغرض الممنوع من اجله الخطابات.

 

 منهجية البحث



المواد القانونية الواردة في قانون يعتمد البحث على المنهج التحليلي وذلك بتحليل 

التجارة العراقي النافذ حالياً والمتعلقة بالموضوع مع االستعانة ببعض نصوص 

 القانون المدني العراقي 

 هيكلية البحث

من اجل الوقوف على اهم جوانب الموضوع فقد تم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث 

الضمان وانواعه وكذلك خصائصه , تناولنا في المبحث االول عن ماهيه عقد خطاب 

اما المبحث الثاني فقد تناولنا االثار القانونية لعقد الضمان , وتناولنا في المبحث 

الثالث ماهيه الغش في خطاب الضمان وشروطه ووسائل الحماية من الغش واختم 

 البحث بأهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليه البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االولالمبحث 

 خطاب الضمان ةماهي

عقننند خطننناب الضنننمان منننن خنننالل مطلبنننين  ةهيننناسننننتناول فننني هنننذا المبحنننث عنننن م

 االول تعريف خطاب الضمان , والثاني انواع خطاب الضمان 

 المطلب االول

 التعريف بخطاب الضمان

 ويتضمن التعريف الفقهي والتعريف التشريعي 

فننني البداينننة فنننان خطننناب الضنننمان لغنننة تعنننني : الخطنننب او االمنننر صنننغراً او      

 عظم وقيل وهو سبب االمر

: االمننننر الننننذي تقننننع مننننن الخطابننننة والشننننأن والحننننال ومنننننه قننننولهم جننننل  والخطببببب

 خطب اي اعظم االمر والشأن , اما الضمان تعني ) الضمين ( 

الكفيل : ضمن الشيء وبه ضمناً كفل به 
(1)

 . 

 التعريف الفقهي لخطاب الضمان : -:اوالً 

يعننرف خطنناب الضننمان علننى انننه تعهنند مكتننوب يصنندره البنننك الضننامن بننناء     

علننننى طلننننب عمليننننة   ) االمننننر ( بشننننأن عمليننننة محننننددة او عننننرض محنننندد يلتننننزم 

بموجبنننه البننننك بنننان يننندفع النننى الطنننرف الثالنننث   ) المسنننتفيد ( مبلغننناً معينننناً منننن 

كننننان طلبنننناً مجننننرداً او مبرمنننناً او مصننننحوباً  النقننننود عننننند اول طلننننب منننننه سننننواء

بتقنننديم مسنننتندات محنننددة فننني الخطننناب يقننندمها المسنننتفيد خنننالل اجنننل محننندد عنننادة 

او غينننر محننندد فننني اثنننناء سنننريان اجلنننه رغنننم معارضنننه منننن العمينننل المضنننمون او 

منننع المسنننتفيد البننننك الضنننامن علنننى ان ان يكنننون الضنننامن شخصننناً غينننر المتعاقننند 

شنننخص مسنننتفيد وكنننذلك عنننرف خطننناب الضنننمان  النننذي طلنننب الضنننمان لصنننالح

لنندفع مبلنند نقنندي لنندى اول طلننب مننن المسننتفيد بننالتطبيق  مصننرفيعلننى انننه تعهنند 

لنصنننوص التعهننند دون امكنننان التمسنننك بنننأي وضنننع منننن بعننند االسننناس منننع النننتحفظ           

ش (غاله الحك
 (2)

  . 
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كمنننا عنننرف النننبعض االخنننر علنننى اننننه تعهننند كتنننابي منننن البننننك علنننى طلنننب عملينننة 

لتننزم فيننه لصننالح هننذا العميننل فنني مواجهننة شننخص ثالننث هننو المسننتفيد بننان ينندفع ي

مبلغاً معيناً اذا طلبه المستفيد خالل اجل محدود في الخطاب 
(1)

 . 

 -ثانياً : التعريف التشريعي لخطاب الضمان :

( منننن قنننانون التجنننارة العراقننني رقنننم  287عنننرف الشنننرع العراقننني فننني المنننادة ) 

خطننناب الضنننمان باننننه ) تعهننند يصننندر منننن مصنننرف بنننناء علنننى  1984لسننننة  30

طلبنننه او متعننناملين معنننه ) االمنننر ( بننندفع مبلننند معنننين او قابنننل للتعينننين لشنننخص 

 اخنننر ) المسنننتفيد ( دون قيننند او شنننرط اذا طلنننب مننننه ذلنننك خنننالل مننندة معيننننه فننني

له جليحدد في خطاب الضمان الفرض الذي صدر من االخطاب 
(2)

 . 

 

تاهااااايض صنداااار اااااار  ض  ااااا  ضمم ااااا ا كماااار  اااااا ا ضمانااااار  ضم اااامر      ااااا  

)ضمم ااا ا ضمم اااي   ميااا ل  ااااد   رمااابضع  لااار  المااا   مااا  المدااا  مااا ) ض  ااا  

   ااايمب   مااا   ااااد  ضت ير ااا  مملااااد  مفااااد نرمااا  )ضمم ااال دي   ت  يداااي  رإلاااايض 

ضت شااا    م ااا   تطي مااا   م ااار ضمدااا   ااابمة صاااب  ضمماااي  ضممادلااا   انااار  ضم ااامر  

م ااامر  ت اااد  مدااا  الااار    ارم ااا  ض  ااا  )ضمامدااا    ملاض ااا  ضت ض ملاض ااارع ضملااا  

 تل دبهر نم ضايض  صنر  ضم مر 
( 

.
(3 

 

صنااار  ضم ااامر  اللاااي ر   ااا    طاااي ر المااا  ضملارياااي  اااب حدااا   م اااي ضمامدااا  ضمااا  

جهااا  ض ض  ااا  ضت   ااام   ح   دااا  ضت اااارح  ضممفااا تل   ض   رم ااار  ااار  نمااا   ااا  

هااا     ااا  ضممطااارت  ضمااابم    اااي ضمطدااارا  مفااا تل ضت الممدااا  ض فااار د  ك دااا   ضت  داااب 

ضت ت   اااي ض   طااايا مااامر ر  رمدااار   ااارتم   ااا    ادلااا   ااا    مااا ل يدمااا  ضمانااار  

داااابل   ماااابمة  م ااااي ضمامداااا  ضماااا  ضمم اااا ا  م اااار  اااا  ت جداااا  صناااار  م اااامر  تل 

ضم اااامر  م اااارمل ااااارح  ضممفاااا تل )ضمم اااال دي   لاهااااي ضمم اااا ا  مطل اااارل ض  

 ااايمب ممم ااال دي ضممل ااا  المدااا  مااا  صنااار  ضم ااامر   لااا   ااار  مااا  ض صدااا   ماااة 

 صب   ي    ي  
(4 

. 
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 المطلب الثاني

 انواع خطاب الضمان
 

كثداااا   ت لاااااي   ض  ض اااا   تأل اااا ضل الم اااا    ااااي  ضلت ااااي  صنر اااارع ضم اااامر  

 م للااار تط ااادم صنر ااارع ضم ااامر  ضمااا  ي ااامد    د ااادد  ت ااالللرت  كااا  ي ااام  لهااار 

 -م  م ل   لط  كر ت :

 

 الفرع االول

 انواع خطابات الضمان من حيث موطن اطرافها

 

 تط م صنر رع ضم مر   ر  للر  ضم       ض  ضمهر ضم  ي مد  :

 

:هاااا  ضماناااار  ضماااابم   ااااي   نماااا   اااا  المداااا   الضاااامان الاااا اخلياوال: خطاااااب 

ضمناااا ا ضمااااار ج  مدهاااار  مهاااا   اااااي ت اااا ا    ماااا   ضصاااا  ضمااااا ض  مااااب  لاااا م 

ياااار      ليداااا  مداااا  ضمال اااا  ضمااااار ج  ت   طل اااا  تاااايص    اااا ا   ض اااا  ضت 

ماا ل ممم اا ا ضمم ماا  ماا  ضمااار ت  اا  ضجاا  ضتماارا الممداا  ضااايض ل ت  ااي  هاابض 

تا اااي الااا   ااال  تضحاااي  ض مطااار  تي دلااارع تاااار     مااا  كر ااا  ضمانااار  الااار   مماااي    

  م  ضمانر 
(1 

. 

 

: هاااا  ضمل اااا مرع ضمطر   داااا  ضملاااا   اااايص  مدهاااار ثانيااااا: خطاااااب الضاااامان ال ااااا  ي

تااايص    ااا ا   اااي  الل ااا  صااار ج    دااا    ااالماا صنااار  ضم ااامر  ممل اااا  ضت 

   ض  .

 -: ضم مر  ضمار ج  الم  نبن  ض  ضل

صناار  ضم اامر  ضماابم   ااي   نماا  صاار ج  ممل ااا  جهاا   ضصاا  ضمااا ض :  -1

 فاااا   هاااابض ضماناااار   رم داااا  صنر اااارع ضم اااامر  ضمااااار ج  حداااا  ت ااااي  

 نمااا   ااا  جهااارع صااار ت ضماااا ض  كرمم ض ااامد   ااا  ضمم ااار ا ضمار جدااا  

تضمم   ااارع ضممرمدااا  ضممال ااا   تكااابمة شااا كرع ضملاااي د  ت ااا   ضمنمااا  ضمااا  

  ي ااا  تمااا  اااا      يدااا  تت  ااا  ضمم ااا ا الااار   المااا  شااا     ااارم   

ضمااا  ضمم ااا ا ضما ضيااا    ض ااان  ضت ااار  هااارت    ااا  ضمم ااا ا ضمم ض ااا  
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 نماا  مداا  ضااايض  صناار  ضم اامر  ت االم ضااايض  هاابض ضماناار  ماا  ضميرماا  

 م مر  ضممطرتمد  تضمف كرع ض جل د  ضمار م  م  ضما ض 
(1 

. 

جهاا  صاار ت ضماااا ض :  ممل ااا صناار  ضم اامر  ضماابم   ااي   نمااا   ضصماا   -2

  ااي  هاابض ضماناار   نماا   اا  ضحااي المااب  ضمم اا ا ماا  ضمااا ض  ممل ااا  

جهاااااا  صاااااار ت ضمااااااا ض  ت المااااااف ض اااااا ضل هاااااابض ضماناااااار   اااااارصلبا 

 ضممار بع تضم  طرع ضمل ر   
(2 

. 

 

صنااااار  ضم ااااامر  ضمااااابم   اااااي   نمااااا  صااااار ج  ممل اااااا  جهااااا  صااااار ت  -3

ضماااا ض :  ااالم ضاااايض  هااابض ضمانااار   نمااا   ااا  ضحااا     ض ااام  ضمم ااا ا 

ماا  ضمااار ت ضت م تالاا  ضت  اا  المداا   داا   طاادم ماا  ضمااا ض  تممل ااا  جهاا  

صاااار ت ضمااااا ض  ض  اااار  تهاااابض ضملاااا ل  اااا  ضماناااار   اااار   ض  اااالامر  ماااا  

ض ااال ر    ضمطااا  ضممي   ااا  ضمار ااا  مااا  ضمم ااار  ضملن دطااا  ت  ااالماا ضاااايض ل 

ضمدااا  مااا  حرمااا  ضمثطااا  ضممرمدااا  ماااي  ض  ااا   ضمم ااا  ضمم ااا ا ت م ااا  ت ااا   

 تضمم ل دي  رمم  ا ضما ضي 
(3 

 . 
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 الفرع الثاني

 انواع خطابات الضمان من حيث الغرض من اص ا ها

 

 لااااي   تكثدااا   ت رملااارم  مر ااا   م للااار  أل ااا ضل  اااي  صنااار  ضم ااامر  

    تط دم صنر  ضم مر     حد  ضمي ل    ضايض هر كر ت :

 

 اوال: خطاب ضمان المناقصات والمزاي ات :

 طااايا هااابض ضملااا ل  ااا  صنااار  ضم ااامر  ضمااا  ضم هااارع ضممال ااا   اممدااارع 

ض  فااار  تضملامداااا  ضممالم ااا  تتفاااا ا الماااا   الماااف ضممفاااار  ب ضمل اااالداد  

 تض ااا  تضمللم  ااا  تمااا  كثدااا   ااا  ض حدااار  ت ااا   هااابل ضم هااارع  تضما ضالدااا 

ح   داااا  تهاااا  ضملاااا  تطاااا ا  رصلداااار   اااا  ت  اااا  ماااا  ضملاريااااي  ااااا   اااا  

ضمملطااااي د   اناااار ضتهم ت   اااا   اااا  هاااابل ضم هاااارع ااااارح   ضممفاااار  ب ماااا  

تفاال   تطااي م تااي د   اااد  مطااي  مي هاارماامر  ضملل دااب ضم اامدم  اا  ي اا  ضمملطاايا 

   اا  مهاار ضم  اا   الماا  حط يهاار ماا  حرماا     اا   صناار  ضم اامر    حداا 

 ضصب  ضمملطيا  رملاض رت 
(1 

 . 

 ض  صنر  ضم مر  م    ر  ضممطرت ع     :

 

 خطاب الضمان االبت ائي:-1

تل اااااام  ضمملري اااااارع تضمماض اااااايضع ضملاااااا  تاملاااااارل ضم هاااااارع ضم    داااااا  

تضمفااا كرع شااا ت ر  ااا   دلهااار ض    ضمااا   ااا     اااي ض شااال ض   تضمم   ااارع

اماااا  اللاااا  صناااار  ضم اااامر   طدماااا   ادلاااا   ااااي  مداااا  الماااا  ماااا  ضماناااار  ضمم

جي لاااا   ماااار  نمااااع  ضم هاااا  ضمماملاااا  ضماااا  ض   اااا  تطاااايا مهاااابل ضمملري اااا  ض  

 ل ضجاااب حلااا  تمااا  تيدااا ع ض  اااار  ت ال ااا   اااي   الااا  تااار د  ضملطااايم مهااا  

ت   ااا  مااا  ضم ااا ع  رممفااا تل ضممامااا  اللااا   مدااا  ح ااا   دااا   طااايا ضمانااار  

ت رملاااارم  مر اااا     مثاااا  ض    اااا   مااااعدم   اااا  ح اااام ضممفاااا تل حداااا    

% أل   طي اااا    اااال  ل ض ض ضحداااا  10 ل اااارتع ماااا  ضم ثداااا   اااا  ضم اااار ع 

 ضمانر  الم   د ل.

 

 خطاب الضمان النهائي -2

 ر لهاااااار  ضمم حماااااا  ض تماااااا   اااااا   اااااا حملد   اااااا   ضماناااااار  ممماض ااااااي  ضت 

الماااا  ضحااااي ضمملطاااااي د   للهاااا  ضناااا  صناااار  ضم ااااامر    إحرملاااا ضمملري اااا  
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ضماااا   طي اااا  ض ض كاااار  ضماناااار  يااااي ضحداااا  ضماااا  ضصاااا  ضت   إالر تاااا ض  لاااايض   

ض ااال يض   دااا ل  ااا  ض ض ضحدااا  ضمانااار  المااا   طااايا صنااار  ضم ااامر  ض  لااايض   

ا الطااايض  اااب اااارح  ضممفااا تل   ااا    ااا  ضملاض رتااا  مااار  هااابض ضمفااااد   ااا 

ض   لطاااايا  اناااار  ماااامر   هاااار    ل اااام   م ج اااا  ح اااا  ضملل دااااب تض  ماااام 

 ل طااا   ماااة   ااا ل  ااا  حااا  اااارح  ضممفااا تل ضممنرم ااا   طدمااا  ضمانااار  

    ضمم  ا ضمبم ضاي ل
(1 

. 

 

 ثانيا : خطاب الضمان الكمركية:

جمداااااب ضم  ااااار ب ضملااااا  تااااايص  ضماااااا ض  ضت تاااااا ت  لااااا  تا اااااب مطااااار    

ضم ماااااار   تضم  اااااا ا ضم م كداااااا  ضمم  تماااااا   م ج اااااا  تمل ااااااهد  ضالماااااار  

ضم اااامن  ضم م كداااا  تضم هاااارع  ضع ضمابياااا  تجاااايع  ااااا  ضم اااار ع ضملاااا  

ت اااليال  ضصاااب تي دلااارع م ااامر  حااا  ضماا لااا    تياااي   ااا   هااابل ضملي دلااارع 

  ضاااااانبحر صنااااار  ضم ااااامر   فااااا   صنااااار  ضم ااااامر    ت نمااااا  المدااااا

ضم  كااااا  أل ااااا    اااااي  أل ااااا ضل  لامطااااا   طااااار    ضم مااااار   تضم ااااامنرع 

ضم م كداااا  تصناااار  ضم اااامر  ضم م كاااا    ماهاااار  اااا ل تضحااااي ض  تهاااا  

 ممر  ح  ضماا ل 
(2 

. 

 

 ثالثا: خطاب الضمان ألغراض اخرى :

هلااار  ض ااا ضل ضصااا    لااااي    ااالم ضاااايض  صنااار  ضم ااامر   ااا  ضجمهااار 

ر  ضم اااامر  مل ااااي ي ضم اااا ض   ضممل ت اااا  الماااا  حداااا  يااااي   اااالام  صناااا

ض جل ااا  اللاااي  ير  تااا  ضمااا ب    كمااار ياااي   لااارت ضممااا ض   ضمااا  تطاااي مهر مااا  

حاار ع  ادلاا  كماار ماا  حرماا  تيجداا   مااب ضم اا ض     ت  اام  هاابض ضماناار  

 انر  ضم مر  ضم     
(3 

. 
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 المطلب الثالث

 خصائص خطاب الضمان

 لااااي   تم ااا   ااا  ضهااام ص ااار د هااابض  لمداااا صنااار  ضم ااامر   ا ااار د 

 -ضماطي ه  كرملرم :

  287 ال اااا  صناااار  ضم اااامر  الممداااا    اااا مد  : تماااا   ااااد ضمماااار   ) -1

مااار  صنااار  ضم ااامر   1984م ااال   30 ااا  يااار    ضمل ااار   ضما ضيااا   يااام 

    اااي  ض   ااا  ي ااا  ضمم ااا ا ضم  ااا  ي ااا      ااا    ااا مد  ت ااا  نااام 

ضصااا   كفااا كرع ضملاااي د  مر ااا   ااا  ضمملااااب  اااايت ل  ااا      ااارع  رمدااا  

ضت ض  ااالثمر  ضممااارم    صااابا ممااار هااا   اااا تا مااا   اااا  ضمااايت  ض  تطااا ا 

 صنر  ضم مر  .  إايض ش كرع ضملي د  ضت ش كرع ضملم    ض  ر 

   اااا  287ض  صناااار  ضم اااامر    ااااي  ممااااي : ضشاااار ع  ااااد ضمماااار   ) -2

ضماااا  ض  صناااار   1984م اااال   30 ياااار    ضمل اااار   ضما ضياااا  ضملرمااااب  ياااام 

ضم ااامر  هااا  تاهاااي  ااايمب   مااا   ااااد  ضت ير ااا  مملااااد  صاااب  ضمماااي  ضمم اااي   

مااا  ضمانااار   تهااابض  ا ااا  ض ااا    داااا     صنااار  ضم ااامر   مثااا  ضملاض ااار 

مااا    ااا  ضمم ااا ا تهااابض ض ملااااضا شاااي   شاااي   اااري  ض ملاض ااارع  ت   داااا  

  يلااا  ض    ت جاااي ضملاض ااارع ض ي ااا   ط  هااار ضمطااار    م اااب المااا  ض ااا   ااا  

 المااا  ضمم ااا ا ضملاهاااي  ااايمب   مااا  ضمانااار  ضمااا   ااار    هر ااا ضما اااد  
(1 

. 

ض  ض ااااا    ااااا ع تمي اااااي صنااااار  ضم ااااامر  تم ااااا   فااااال   ض    ااااا    ماااااة 

ااااا ضح  كماااار     اااا ع ممم اااا ا ض   طاااا ا  لمي ااااي ضممااااي   ت  ضصناااار  

 ضمامد  تضمم ل دي  بمة.

ه ااابض   ااايتض  ض  تااااد  ضمماااي   ااااي  مثر ااا   دااار  ضماض ااا    ااا  ض   ااا   مااا  

ماناار   اارم  م  اا  ض  ضم طهاار  ضصلم اا ض ماا  حرماا  الاايا ت ي ااي ضمماااي  اااة ض

اااا ضح  مااا  صنااار  ضم ااامر  حدااا   هااا  جر ااا   ااالهم ضمااا  ض  صنااار  

ضم ااامر    ااا   اااا دل ت لااالا ضنااار   مااا  حرمااا  الااايا  كااا  ضمماااي  اااا ضح  

 اا  ضممم اا  ت ي ااي ضممااي   اا  صااب  ضمياا ل ضماابم  أل اا ماا  ضماناار   مااة 

ضمااا  ض  صنااار     ضم ر ااا  ض صااا  ااا  ضجمااا    اااي  ضمانااار  مااا  حاااد   هااا

الاااايا ت ي ااااي ضممااااي   مد اااار ضم اااامر    اااا    داااا  ااااا دل ت   لاااالا ضناااار   

 م ااا  ت ي اااي ضمماااي   ااا  صاااب  ضميااا ل ضمااابم  ااا   اااا ضح    تكااابمة  

ضجم  اي  صنر  ضم مر 
(2 

 . 
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د  ماااامر ر داااامملاهاااا  تاهااااي  اااايمب   ماااا   اااااد  ضت ير اااا  ض  صناااار  ضم اااامر  -3

   اااا  ياااار    ضمل اااار   ضما ضياااا  287ضشاااار ع ضمماااار   ) : مل طداااا   اااا ل  اااااد 

ضمااا  تجااا   ض    اااي  صنااار  ضم ااامر  ضمااابم ااااي   1984م ااال   30ضملرماااب  يااام 

 اااا  ضجماااا  هاااابض ضمياااا ل  ل ياااا  ض    ااااي   اااا  ال اااار ضع تضماااا    ادااااي  الاااا  

 ااا   ااا ل  ألكثااا ضميمااا ل ضمااابم  ااا  شاااي   ضم ااامر   ر ااالايضا صنااار  ضم ااامر  

مر  مياااا ل ضماااابم  اااا  ضجماااا  اااااي  تضحااااي حداااا   ل ااااي  ضملاهااااي  اناااار  ضم اااا

ضمانااااار  ضم م ااااامر  ضملااااااضا  ااااااد   رشااااا   ب ااااا  المدااااا  ضمم ااااا ا مم ااااام   

ضمم ااال دي ض اااللر ض ضمااا  ضمابيااا  ضمطر مااا   دلهمااار كمااار مااا  كااار  ضمامدااا   طااارت   نمااا  

 ااا  ضمم ااا ا ضاااايض  صنااار   لااار  المااا   مااا     ضمامااا   لااا   ماااة م ااامر  

)ضممطي ااا   ضملااا   مميضماااا الممااا  ضت  ضملاض ااا   انااار   طرتمااا  يي ااا  مااا  ضت م  ااا  تل داااب

ت ممهر  ل  ضت م در   المم   اي ض  ر ل صب   ي  ضم در   
(1 

 . 

 

   ااا  290: ضشااار ع  اااد ضممااار   ) ض  ااالطب  طااا ا صنااار  ضم ااامر  المااا    اااي  -4

  ااااا ع  المااااا  ض ااااا  )   1984م ااااال   30يااااار    ضمل ااااار   ضما ضيااااا  ضملرماااااب  يااااام 

ممم ااااا ا ض   ااااا م  ض  ض  ممم ااااال دي م ااااا     جاااااب ضمااااا  البيااااا  ضمم ااااا ا 

ضت ضمم اااال دي ضت البياااا  ض  اااا   رمم اااال دي . ت رملاااارم  مر اااا   م جاااا  هاااابض   اااارأل  

ضمااالد مااار  صنااار  ضم ااامر   طااا ا المااا    اااي  ض ااالطب  ضملاهاااي ضم ااار    م ج ااا  

   اااد  الااا  كااا   ااا  ضماطاااي ضمااابم ااااي  ضمانااار   ااا  ضجمااا  ضم ض  ضمابيااا  ضمطر مااا

 م اااايض لضمم ااال دي تضمامدااا  ض  اااا  تضماطاااي ضمم اااا ا  اااد  هااابض ض صداااا  تضمم ااا ا 

ت رملاااارم  مرمم اااا ا   اااا    ملا اااار  اااايمب يدماااا  صناااار  ضم اااامر  ضماااا  ضمم اااال دي 

ت ال اااا  ض اااالطب    م اااا    نرم اااا  هاااابض ض صداااا   رم ماااار   م ماااا  صناااار  ضم اااامر 

  مر ضملاضا ضمم  ا م ت م م    نمي  ضمم ل دي يدرا ضمم  ا  رم
(2 

. 
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 المبحث الثاني

 االثا  القانونية لعق  خطاب الضمان

تهااام  ضملاض ااار   لطر مااا  المااا  الااار   ض  ضمهااار ل تااا  المااا  الطاااي صنااار  ضم ااامر  

 ك     ضمم  ا تضمامد  ض    تضمم ل دي ت لط م هبض ضممنم  كر ت  :

 

 االول المطلب

 اثا  عق  خطاب الضمان بالنسبة للعميل

 

ضم ااامر  هااا  ضت ااار   اااد  ضمم ااا ا تضمامدااا  ت م جااا  هااابض ض ت ااار  الطاااي صنااار  

 -مر    ل ت  الم  الرت  ضمامد  ضملاض رع  لاي   تكر ت :

  لطي م  نر  صنر  ضم مر  ض ملاضاضت : 

 ملااااا ضمامدااا   م جااا   م جااا  الطاااي صنااار  ضم ااامر   ليندااا  صنااار  ضم ااامر  

 ر ضت الدلداااار  لاااا   اااار  ماااا   لاااا  ضمم اااا ا ت مااااة هاااابض ضميناااار  ض اااار   اااا    طااااي

ضم اااامر رع ضملاااا   طل اااادهر ضمم اااا ا  اااا  ضمامداااا  ملينداااا   مرممط اااا    رميناااار 

  كاااال الااا  كااا    مااا   لاهاااي  يماااا  مدمااار مااا  صااار   ضمااا   ماااة تل دااابض مانااار  

ضم ااامر  تشا اااد  ضمامدااا  مااا  هااابل ضم رمااا  تال ااا    ااا  ضالل ااار  ماااي  ضمم ااا ا 

لااب  هاار ضمامداا  كماار مرمم اا ا  المااي الماا  ضم اا   ضممرمداا  تضمثطاا  ضمارمداا  ضملاا   لم

ض  ضمم ااا ا هااا  ضمااابم   اااي   طااايض  ضمينااار  مطاااي  فااال   ضمم ااا ا المااا  ضمامدااا  

ض   طااايا  نااار  كااار ب مانااار  ضم ااامر  ت    ااا   جا دااار تياااي   اااي  ضمم ااا ا 

 صنر  ضم مر   يت   نر 
(1 

 . 

تهااابض ضمينااار  ياااي   ااا    طاااي ر حدااا   طااايا ضمامدااا  ضمم مااا  ضممل ااا  المدااا  ضمااا  صا لااا  

ا ضمم ااا ا  ا ااام   ااا  ح ااار  ضمامدااا  ضم ااار م مي ااا  كمااار ياااي ضمم ااا ا ضت  طااا 

  ااا   ضمينااار  الدلدااا  تهااابض ضمينااار  ضمادلااا   لااااب الاااي  اااا   مطاااي   ااا   ضت ض  

  رمد  تيي      ضت ض  ت ر    تيي        ر ب
(2 

. 

 

  فع قيمة غطاء الضمان ثانيا: االلتزام ب

 ملااااا ضمامدااا   م جااا  صنااار  ضم ااامر   ااار   ااايمب يدمااا  صنااار  ضم ااامر  ضملاااد  

يااااارا ضمم ااااا ا  ااااايماهر ضمااااا  ضمم ااااال دي ت طااااا ا ضمم ااااا ا مااااا  ض مااااا  ض حدااااار  

 ر ااالد ر   ااار  ماااا  ممم ااال دي  ااا  ضمينااار  ضمااابم  طي ااا  مااا  ضمامدااا  ض  ض ااا  ياااي   ااا   

م ااا  صنااار  ضم ااامر   ااايت   نااار  ضت ض   طااايض  ضمينااار  ضيااا   ااا  يدمااا  ضمانااار  
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هاااابل ضم رماااا   اااا  حاااا  ضم لااااة ضم جاااا ل الماااا  ضمامداااا    اااال ر  حطاااا  ضماااابم  مااااا  

 ممم ل دي  م ج  صنر  ضم مر 
(1 

. 

م اااال   30   اااا  ياااار    ضمل اااار   ضما ضياااا  ضملرمااااب  ياااام 292تيااااي   اااا  ضمماااار   )

المااا   ماااة )ض ض ضتمااا  ضمم ااا ا ممم ااال دي ضمم مااا  ضممل ااا  المدااا  مااا  صنااار   1984

 م  ض     مطيض  ضمم م  ضمبم ضتمرل ضم مر  ح    م  م  ضم ج ل ال
(2 

. 

 

 :للمصرف المالية الحقوق بأداء االلتزام: ثالثا

 فننني المترتبنننة المالينننة الحقنننوق بنننأداء المصنننرف نواجنننه فننني االمنننر العمينننل يلتنننزم

 المترتبننننة والمصنننناريف والفوائنننند العمولننننة مننننن كننننل فنننني والمتمثلننننة االخيننننر ذمننننة

 الضمان خطاب اصدار على
(3)

 . 

 :شقين من يتكون االلتزام وهذا

   العمولة بدفع االلتزام -1

 بمجنننرد المصنننرف يسنننتحقها الضنننمان الخطننناب خدمنننة اصننندار مقابنننل هننني العمولنننة

 فيدتللمسنننن الخطنننناب قيمننننة المصننننرف ينننندفع ولننننم ىحتنننن الضننننمان خطنننناب اصنننندار

 عالقنننة ال مسنننتقل العمولنننة الن جزئينننا او كلينننا مفطنننر الضنننمان خطننناب كنننان سنننواء

 تننم بمننا التننزم قنند المصننرف مننادام عدمننه مننن الضننمان خطنناب قيمننة باسننتخدام لننه

 اصننندار يؤجنننل ان وللمصنننرف بينهمنننا المبنننرم العقننند فننني العمينننل منننع علينننه االتفننناق

 بشننأن اتفنناق بموجننب العمولننة مقنندار تقنندير ويننتم العمولننة يسننتوفي حتننى الخطنناب

 البنكينننننة العمولنننننة بننننندفع يلتنننننزم الحالنننننة هنننننذه فننننني العمينننننل فنننننان العمولنننننة مقننننندار

المعتادة
4
. 

 : الضمان خطاب على المترتبة والمصاريف الفوائد بدفع االلتزام-2

 منننن الضنننمان خطننناب قيمنننة علنننى يسنننري منننا كنننل بالننندفع يلتنننزم العمينننل ان حينننث

 المسنننتفيد النننى الضنننمان خطننناب بقيمنننة بالوفننناء المصنننرف قنننام فننناذا وبالتنننالي فوائننند

 فننني للمسنننتفيد سننندده النننذي المبنننالد علنننى الفوائننند يسنننتحق سنننوف المصنننرف فنننان
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 يسننترد الننذي اليننوم والننى المسننتفيد الننى المصننرف فيننه سنند الننذي اليننوم منننذ الذمننة

 .العميل من المصرف دينه فيه

 لنننم النافنننذ العراقننني التجنننارة قنننانون فننني العراقننني المشنننروع بنننان القنننول منننن والبننند

 العامننة للقواعنند تطبيقيننا بانننه نننرى اننننا اال ذلننك يبننين ولننم الفوائنند هننذه علننى ينننص

 .بالفوائد المطالبة للمصرف يجوز فانه المدني القانون في

 

 :والتجريد الدفع على االعتراض بعدم االلتزام: رابعا

 الضننمان الخطنناب قيمننة بنندفع المصننرف قيننام علننى يفتننرض ال بننان العميننل يلتننزم

 يعنننارض ان لنننه يحنننق ال فالعمينننل للمصنننرف االخينننر مطالبنننة عنننند المسنننتفيد النننى

 عالقتنننه منننن مسننندد لسنننبب الضنننمان بخطننناب اخطننناره بعننند للمسنننتفيد الوفننناء فننني

 فيننننه يكننننون الننننذي الضننننمان خطنننناب مننننن حقننننه يسننننتخدم المسننننتفيد الن بالمسننننتفيد

 تجاهه اصيال ومستقال المصرف التزام
(1)

. 
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 الثاني لمطلبا

 للمصرف بالنسبة الضمان خطاب اثار

 كاالتي:على اصدار خطاب الضمان من قبل المصرف اثار متعددة يترتب 

 خطاب الضمان: بإصداراوال: االلتزام 

اذا تنننننم االتفننننناق بنننننين المصنننننرف والعمينننننل فاننننننه بموجنننننب هنننننذا االتفننننناق يلتنننننزم 

 مسنننتفيد وفقنننا للشنننروط المحنننددة فعلينننهالمصنننرف اصننندار خطننناب الضنننمان النننى ال

خطننننناب الضنننننمان فقنننننط بنننننل يجنننننب ان  بإصننننندارال يكفننننني ان يتعهننننند المصنننننرف 

يصننندر فعنننال واال كنننان المصنننرف مخنننال بتنفينننذ التزامنننه بشنننرط ان يصننندر هنننذا 

الخطنننناب كتابننننة وان يشننننتمل علننننى العناصننننر الرئيسننننية التنننني يجبنننني ان يتضننننمنها 

المستفيد واسم العميل والغرض منه ومدة سريانه كاسمخطاب الضمان 
 (1. )

 

ن التنننزام بتعينننين الفنننرض النننذي عنننن اصننندار خطننناب الضنننما كمنننا علنننى المصنننرف

صننندر خطننناب الضنننمان منننن اجلنننه كمنننا يقنننع علنننى عننناتق المصنننرف عنننند اصننندار 

هنننذا الخطننناب النننى المسنننتفيد اي تسنننليمة للمسنننتفيد نفسنننة  الضنننمان التنننزام بوصنننول

او ممثله القانوني 
(2. )

 

 ثانياً : االلتزام بوفاء قيمة خطاب الضمان

مننننن اهننننم االلتزامننننات التنننني تترتننننب علننننى المصننننرف عننننند اصنننندارها لخطنننناب 

الضننننمان هنننني الوفنننناء بقيمننننة الخطنننناب الننننى المسننننتفيد فمتننننى مننننا قننننام المصننننرف 

بفحننننص المسننننتندات التنننني تؤكنننند مننننن شخصننننية المسننننتفيد والتحقننننق مننننن الشننننروط 

الواردة في الخطاب الضمان 
(3. )

 

الهنننندف االساسنننني لخطنننناب  حقيقنننة هننننذا االلتننننزام هننننو التننننزام رئيسننني ألنننننه يمثننننل

 الضمان .

   الضمان الى المستفيد غطاء خطابااللتزام برد ثالثاً : 

يلتننزم العميننل بننرد خطنناب الضننمان الننى العميننل بعنندة حنناالت منهننا ان تنتهنني منندة 

سنننريان الخطننناب دون ان يتقننندم المسنننتفيد النننى المصنننرف بطلنننب قيمنننة الخطننناب 

المسنننتفيد بنننرد خطننناب الضنننمان النننى المصنننرف معلنننناً انتهننناء الفنننرض مننننه او ان 
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منطوينننة  لمطالبنننةايتقننندم المسنننتفيد بطلنننب الوفننناء خنننالل المننندة المحنننددة اال ان هنننذه 

ف فيجنننوز للمصنننرف ان يتمتنننع عنننن الوفننناء بقيمنننة الخطننناب عسنننلغنننش او تعلنننى 

فعلية ان يقوم برد الخطاب الى العميل 
(1. )

  

 العميل قبل الوفاء ررابعاً : مدى التزام المصرف بأخطا

يلتننننزم المصننننرف بالوفنننناء بقيمننننة خطنننناب الضننننمان الننننى المسننننتفيد بننننالرغم مننننن 

معارضنننه العمينننل وال يمكنننن للمصنننرف رفنننض هنننذا الوفننناء اال فننني حنننالتي الغنننش 

 .والتعسف 

العمينننل قبنننل الوفننناء  بأخطنننارويثنننار التسننناؤل هنننذا عنننن مننندى التنننزام المصنننرف 

لحكنننم هنننذه  بقيمنننة خطننناب الضنننمان وبالتنننالي نتيجنننة لعننندم بينننان المشنننرع العراقننني

 المسائل فان الفقه انقسم الى قسمين

 القسم االول ) المؤيد ( -1

ينننرى انصنننار هنننذه النننرأي اننننه علنننى المصنننرف افطنننار عملينننة االمنننر قبنننل 

اسنننتند هنننذا االمنننر الوفننناء بقيمنننة الخطننناب وذلنننك حافظنننة علنننى مصنننالح قننند 

 على عدة حجج ومنها

يمكنننننن العمينننننل منننننن التفننننناوض منننننع المسنننننتفيد ان هنننننذا الخطننننناب قننننند  - أ

وتسننننويه الموضننننوع معننننه بطريقننننة وديننننه وعادلننننة قبننننل الوفنننناء بقيمننننة 

 الخطاب . 

يحننننرص المصننننرف علننننى ان ال يفنننناجط عمليننننة بنننندفع الخطنننناب دون  - ب

 عملية .

االخطنننار اجنننراء يننندعو الينننه واجنننب الحنننرص واالحتيننناط وخاصنننة فننني  - ج

 الضمانات المشروطة .

  القسم الثاني ) المعارض ( -2

العميننل قبننل  بأخطنناريننرى انصننار هننذا الننرأي بننان المصننرف لننيس ملزمنناً 

الوفننناء بقيمنننة الخطننناب الن المصنننرف لنننم يعلنننق الوفننناء علنننى قبنننول العمينننل 

النننذي قننند يتعنننارض علنننى دفنننع قيمنننة خطننناب الضنننمان الن الهننندف منننن هنننذا 

االخطننننار لننننيس اعننننالم العميننننل بالوفنننناء للمسننننتفيد وانمننننا المقصننننود منننننه 

مسنننتحقات التننني لنننه فننني ذمنننة العمينننل نتيجنننة العملينننة مطالبنننة المصنننرف ب

القانونية التي انشأها خطاب الضمان 
(2. )
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 الثالث المطلب

 اثار خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد

 

المسنننتفيد هنننو الشنننخص الثالنننث فننني خطننناب الضنننمان حينننث هنننو الشنننخص 

يصننندر الخطننناب لصنننالحه وبمنننا ان خطننناب الضنننمان يرتنننب التزامننناً فننني 

المصنننلحة المسنننتفيد بمعننننى اننننه يهننندف النننى ترتينننب حنننق المصنننرف ذمنننه 

المسنننتفيدون التنننزام فنننان لنننه الحنننق فننني رفنننض خطننناب الضنننمان او رفنننض 

 ذلك وكاالتي :

 

 اوالً : اثر رفض المستفيد لخطاب الضمان 

فننناذا رفنننض المسنننتفيد لخطننناب الضنننمان النننذي اصننندره المصنننرف فنننان اثنننر 

 الرفض يتوقف على العالقات وكاالتي :

 

 لعالقة المستفيد بالمصرفبالنسبة  -1

ان خطننناب الضنننمان هنننو النننذي يننننظم العالقنننة بنننين المسنننتفيد والمصنننرف 

والمصننندر للخطننناب فنننان منننن اهنننم االثنننار التننني تترتنننب علنننى رفنننض 

المسنننننتفيد هنننننو اسنننننقاط االلتنننننزام المصنننننرف وبالتنننننالي فنننننان خطننننناب 

الضننننمان يعتبننننر منقضننننياً وان المصننننرف ال يلتننننزم بالوفنننناء فيمننننا لننننو 

ن قبل المستفيد جرت المطالبة م
(1. )

 

 

 بالنسبة لعالقه المستفيد بالعميل  -2

 

يترتبببب علبببى رفبببض المسبببتفيد لخطببباب الضبببمان اثبببار قانونيبببة تمبببس  -3

العالقبببببة بينهمبببببا منهبببببا رفبببببض المسبببببتفيد التعاقبببببد مبببببع العميبببببل فبببببي 

الحببباالت تتطلبببب ذلببب  حيبببث انبببه يبببتم التعاقبببد ببببين العميبببل والمسبببتفيد 

اب الضبببمان وبالتبببالي فببباذا يطالبببب هبببذا االخبببر مبببن العميبببل تقبببديم خطببب

رفبببض المسبببتفيد الخطببباب نه سببببب فانبببه يبببؤده البببى عبببدم التعاقبببد 

العميل والمستفيد
 
. 
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 ثانياً : اثر القبول المستفيد لخطاب الضمان 

اذا قبنننل المسنننتفيد لخطننناب الضنننمان النننذي اصننندره المصنننرف فاننننه االثنننر 

  -الذي يترتب على ذلك يختلف بحسب العالقات وكاالتي :

 

  عالقة المستفيد بالعميل االمر : -1

ان قبننننول المسننننتفيد لخطنننناب الضننننمان يننننؤدي الننننى تننننوفير الثقننننة االزمننننه 

للننندخول فننني التعاقننند االساسننني بنننين العمينننل االمنننر والمسنننتفيد كمنننا ان قبنننول 

المسننننتفيد لخطنننناب الضننننمان يمنننننع المسننننتفيد مننننن مطالبننننة العميننننل بتقننننديم 

تأمينات نقديه ما دام خطاب الضمان بيده 
(1) .

 

 

 عالقه المستفيد بالمصرف  -2

تثبينننت اثنننر يترتنننب علنننى قبنننول المسنننتفيد لخطننناب الضنننمان هنننو ان اهنننم 

فنني مواجهننة المصنننرف وبالتننالي فننان المصنننرف لحننق المسنننتفيد وتأكينند 

يلتنننزم بالوفننناء بقيمنننة خطننناب الضنننمان النننى المسنننتفيد متنننى منننا طلنننب 

المسنننتفيد ذلنننك ويتمينننز حنننق المسنننتفيد باننننه حنننق مباشنننر اي بمعننننى ان 

المسنننننتفيد يسنننننتمد منننننن خطننننناب الضنننننمان مباشنننننرة دون ان يكنننننون اي 

االخرى اثر في ذلك العالقات 
(2. )
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 المبحث الثالث                                             

 ماهية الغش في خطاب الضمان                                  

تزايدت ظاهرة الغش في التعامالت التجارية نتيجة التقدم المذهل والمطرد في مجال التجارة 

والتي يسرت امداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة الرتكاب هذه الجرائم ومهارة فائقة إلخفاء 

وال اثار اعمالهم وخداع المستهلكين , االمر الذي ادى الى اهتمام الباحثين بمقاومة هذه الظاهرة 

 بد من التعرف على مفهوم الغش 

 المطلب االول                                             

 التعريف او المقصود بالغش                                     

الغش لغة : نقيض النصيحة او النصح  -أوالً:
(1)

                                                                              

 وهو اظهار الشط على غير حقيقته وتزيينه خالفاً للواقع

أما من الناحية القانونية فالغش هو كل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة بشكل مخالف للقواعد 

 المقررة لها في القانون او في اصول الصناعة ومن شأنه ان ينال من خواصها وفوائدها 

يعتبر الغش بانه االدعاء عن معرفة بتوافر مواصفات غير متوافرة حقيقة ومن الناحية التجارية 

في بضاعة معده للبيع بقصد الربح ويعتبر الغش آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة ويتعدى ضرره 

مصلحة المستهلكين فتمدد اثاره لتشمل المنتجين والمزارعين والصناعيين وقد تطال صحة 

شكل عاماالنسان والنظام االقتصادي ب
(2)

 

 -ولمصطلح الغش عدة الفاظ تدور في فلكه ال بد من بيانها كاألتي :

يتحقق الخداع بقيام االعتقاد لدى الشخص المتعاقد معه بان الشط محل العقد  -الحالة االولى :

تتوافر به صفات ومزايا ال توجد بالحقيقة فيه عن طريق القيام باعمال او اكاذيب من شأنها اظهار 

لى غير حقيقته او الباسه مظهراً يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقع من دون المساس الشط ع

 بالسلعة ذاتها.

 

(انظر:العالمة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري /لسان 1
 323, ص  1956العرب , المجلد السادس  , دار صادر بيروت , 

لغش ومكافحتها , الموقع السوري لالستشارات والدراسات القانونية , ( نادر شافي , جريمة ا2

  http://www.barasy.com/foram/showthread.php?=3160منشور على االنترنت 

http://www.barasy.com/foram/show


ينصب  فهو غش السلعة فينصرف معنى الغش هذا الى كل فعل عددي ايجابي -الحالة الثانية :

على سلعة مما يعينه القانون ويكون مخالف للقواعد المقررة لها في التشريع او ثمنها وبشرط عدم 

 علم المتعامل االخر به فالغش يكون بالتغير في السلعة ذاتها .

واالصل في االلتزامات ان الشخص ال يلتزم اال بما انصرفت اليه ارادته وارتضاء لنفسه  وقد 

ذ االلتزام مع مبدأ حسن النية ومع ما تقتضيه االمانة في المعامالت اوجب القانون تنفي
(1)

ويقع  

على المصرف في خطاب الضمان التزام فحص مشروع الخطاب بالقدر الذي يلتزم به البنك في 

حالة االعتماد المستندي فاذا ظهرت ادلة تدل على غش المستفيد او قدم االمر له هذه االدلة الفعلية 

تحقق من حسن نية المستفيد وال يرفع له متى قام الدليل ظاهراً على وقوع غش منه فعليه ان ي

والغش ظاهرة ترتبط بنظام خطابات الضمان نفسه وباستقالله عن عقد االساس فالخطاب يدفع 

بمجرد  توافر شروط وفائه اي فوراً دون امكان المنازعة بدفع مستمد من عقد االساس وديون 

د على قيمة خطاب الضمان فوراً ال يتثنى من هذا االستقالل وهذه النتيجة تمسك عليه  من اعق

االحالة الغش او التعسف الظاهر التي تستبعد استقالل العالقات وتدمجها في بعضها نجيز النظر 

في كل منها والتمسك على المستفيد بغش صادر منه في طلب الوفاء اي يمكن النظر في عقد 

كان للمستفيد حق منه ويتمسك عليه بالدفوع المستمدة في عالقة خارجة  االساس  لمعرفة ما اذا

 عن الخطاب حماية للمستفيد 

ولذا ايضا قلنا ان االمر ال يطلب من البنك اصدار خطاب الضمان اال لمستفيد يثق فيه وفي امانته 

ستفيد اذا والبنك ايضا ال يصدر خطاب الضمان اال بعد حصوله على غطاء يضمن له ما يدفعه للم

تخلف االمر عن دفعه اليه وانه اذا تغير شخص المستفيد وقدم طلب الوفاء من الشخص الجديد 

غير المعروف للبنك وجب رض الوفاء له.
(2)

 

 

 

( من القانون االردني على انه ) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه 202/1(نصت المادة )1

 وبطريقة تتفق مع حسن النية (

 . 352ص  - 350د.علي جمال الدين عوض . مصدر سابق , ص (2

 

 

ومن احكام القضاء ان الطلب يعتبر غشاً او منطوياً تعسف ظاهر في الحاالت االتية
 (1)

 :- 



طلب الوفاء كان غشاً ليس بسبب عدم تنفيذ االمر لعقد االساس بل الن الدليل على تمام التنفيذ كان  (1

 مقدماً الى المحكمة او على عدم التنفيذ لقوة ظاهرة او السباب سياسية بحته راجعة الى النزاع

دد النزاع ان العقد فسخ عمداً من جانب المستفيد وكانت اجراءات التحكيم نص عليها الضمان يه (2

 القائم ال تزال سارية

اوان السلطات الوطنية القائمة على المستفيد اغتصبت الشخصية االعتبارية للشركة المستفيدة  (3

 وحلت محلها شركة عامة للقيام بالعمل المطلوب

المستفيد لم يقم بتنفيذ التزاماته بدفع المبالد الواجب دفعاه وكانت هناك شهادات هو محررها ولم  (4

 فيها تثبيت ذلك  يتنازع

 ان طلب الوفاء ال ينصرف الى العقد الذي صدر من اجله الضمان وذلك باعتراف المستفيد نفسه (5

حسن تنفيذ عقد االساس ليس محل شك وذلك بمقتضى شهادة صادرة من وكيل المستفيد والخبير  (6

 القضائي نفسه

قضائياً في بلد الضامن  ان البنك المباشر الضامن االول لطلب الوفاء في حين ان هناك امراً  (7

 المقابل يمنعه 

والضمان ولو انه مستقل يجوز طلبه في كل وقت فان امانة التعامل تقضى باستخدامه للغرض 

 الذي صدر له وبحسن نية وال يمكن ان يمكن ان يكون وسيلة الغتيال المستفيد حقوقاً ليست له 
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 المطلب الثاني                                      

 شروط الغش المانع من الوفاء                            

 

باعتبار ان الغش هو االستثناء الوحيد لتنفيذ خطابات الضمان والتي تقوم على اساس استقالل  

الخطاب واطرافه عن عقد االساس فال يمكن القول باننا امام غش مانع من الوفاء في خطاب 

الضمان اال بشروط يجب توافرها وبدون هذه الشروط ال يمكن ان يرعى هذا الغش كمبرر 

بموجبه عن ايجابه طلب المستفيد بتنفيذ خطاب الضمان وهذه الشروط هي ان  للمصرف يمتنع

 يكون خطاب الضمان صحيحاً وساري المفعول ) فرع اول ( وان يكون الغش ثابتاً ) فرع ثاني( 

  -وان يصدر الغش ممن يحتج به عليه ) فرع ثالث ( وهو الذي الذي سنتناوله كاألتي :

 

 الفرع االول                                       

 ان يكون خطاب الضمان صحيحاً وساري المفعول 

ال يمكن القول باننا امام غش صادر من المستفيد من خطاب الضمان اال اذا كان طلباً صحيحا 

للوفاء لخطاب ضمان صحيح ومكتمل العناصر الواجبة توافره فيه وساري المفعول وبالتالي ال 

خطاب غشاً اذا استند تمسك المصرف الضامن بالرفض السباب موضعية يكون طلب المستفيد بال

 من الخطاب ذاته كحالة الخطاب الذي لم يبدأ في السريان 

او الخطاب المنتهي الصالحية وذلك النه لم يعد يوجد حق للمستفيد فيه للقول ان طلبه فيه غش 

عام او الخطاب الذي اعترض عليه منه او ان ذلك الخطاب الباطل ليس فيه او لمخالفته النظام ال

المستفيد فلم ينعقد 
(1)

 

فال يمكن القول عند ذلك ان رفض المصرف الوفاء للمستفيد بسبب اقتران طلب الوفاء بغش وانما 

يكون رفض المصرف بالوفاء قائم على اسباب موضوعية في ذات الضمان وهذا ما استقر عليه 

: ال يكون دفع البنك الى المستفيد صحيحاً كما ال القضاء المصري الذي جار في احد احكامه 

يكون له ان يرجع بم دفعه على عميله اال اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لخطاب الضمان صدر 

صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل ) كما هي في خطاب الضمان ( وال تحمل البنك مسؤولية الوفاء 
(2)

 

 المتعاقد االخر لما اقدم على التعاقدتبلد حداً من الجسامة لو علمها 

 

 

(طالل علي سليمان الشوبكي , اثر الغش في التزام المصرف مصدر خطاب الضمان , رسالة 1
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 الفرع الثاني

  

 ان يكون الغش ظاهراً وثابتاً بدليل فوري ال يقبل المناقشة : 

يلزم فضالً عن التمسك بدفع بغش من المستفيد ثابت ان يكون هذا الغش او التعسف ظاهراً 

فظهور هذا الغش هو الذي يميز الدفع به في مجال خطابات الضمان وهو بذلك يختلف عن 

الورقة التجارية الذي يكفي فيه التمسك به والتمسك التمسك بالغش على الحاصل المظهر اليه في 

باثباته ولذلك يعتبر معيبا بالتناقض الحكم الذ قرر ان طلب المستفيد مشوب بالغش وقضى في 

الوقت نفسه باجراء تحقيق لتثبت منه 
 

وذلك ألننا لو سمحنا للضامن او االمر بوسائل االثبات المضادة لبيان غش المستفيد لضمان 

ل الخطاب الضمان الن اثبات الغش ال يكون اال بالنظر في عقد االساس وهو ممنوع ولذا استقال

كان من المقرر ان غش او سوء نية المستفيد يجب ان يكون ظاهراً واضحاً والعبرة بالشخص 

المطالب بالوفاء اي المستفيد وشعوره بانعدام كل حق له وتساعد الوقائع المادية في تقوية اثبات 

شعور لديه فالمعيار شخصي فال يقبل من االمر الذي يخطر البنك بمنعه من الوفاء والذي هذا ال

يلجأ الى قاضي االمور الوقتية ان يطلب اجراء تحقيق او سماع شهود او فحص مستندات او 

اتخاذ اي اجراء للتأكد من غش المستفيد بل يجب ان يقدم اليه الدليل جاهزاً قاطعاً على غش 

المعنى المتقدم وال يقبل من المستفيد من باب اولى ان يطلب من البنك اعطاء مهلة  المستفيد في

لرفع الدعوى والحصول على حكم ضد العميل االمر ومن امثلة الغش الذي ال يحتاج الى تحقيقات 

وتحريات ) اذا وضع العميل االمر فوراً تحت نظر المحكمة المستندات الكمركية التي تثبت ان 

عة الموصوفة او انها وصلت بلد الوصول , او اذا قدم اليه حكماً نهائياً يثبت انه قد شحن البضا

نفذ جميع التزاماته. ويتوجب باإلضافة الى طلب المستفيد الوفاء بخطاب ضمان صحيح وساري 

 المفعول بوجود الغش ان يكون الغش ظاهراً وواضحاً وال يحتاج للتعفف 

ليزي على ضرورة ثبوت الغش وذلك في قضية تتلخص وقائعها من وجوده وقد اكد القضاء االنك

بعقد بيع اشترط فيه البائع ان يتم بواسطة فتح اعتماد قطعي مقدماً بذات الوقت خطاب الضمان 

ان المشتري قد فتح اعتماد غير قطعي ورفض  اال عيالبلصالح امشتري ) المستفيد ( في عقد 

الضمان الصادر طبقا لتعليماته فصدر قرار المحكمة البائع ذلك وطالب بإيقاف وتنفيذ خطاب 

برفض طلب البائع معلال حكمها  بقولها: ان خطابات الضمان هي روح التجارة وال يتدخل 

القضاء في تسوية التزامات التجارة اال في حالة ثبوت الغش ال مجرد ادعائه
(1)
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 الثالثالفرع 

 صدور الغش ممن يحتج عليه به

فالذي يحرم المستفيد من خطاب الضمان ان يكون الغش صادراً ممن يحتج عليه اي هو المستفيد 

نفسه وللقول بوجود غش يتوجب ان يصدر الغش من المستفيد نفسه ال من غيره وكذلك يكون لو 

ه مساوياً لصدوره من المستفيد صدر من الغير مع علم المستفيد به فصدور الغش من الغير يجعل

متى انطوى على حيل من الجسامة بحيث لوالها لما قام المصرف بالوفاء وبالرجوع الى القواعد 

العامة في القانون المدني االردني نجد ان المشرع االردني ال يؤخذ بالغش والتدليس وإنما يأخذ 

( قد اشترطت للتقرير المفسد  143بالتقرير والغبن كعيوب الرضا في العقد فنجد ان المادة )

للرضا ان يكون وليد اجراءات احتيالية من شأنها التأثير على ارادة المتعاقد وعدم قدرته على 

استجالء الحقيقة وتجعله غير قادر على الحكم على االمور حكماً سليماً فقد اعتبرت هذه المادة 

الية بافعال سلبية ايضاً الوسائل االحتيالية كما يمكن ان تكون الوسائل االحتي
(1) 
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 المطلب الثالث

 وسائل الحماية من الغش

هناك العديد من الوسائل التي لألمر اتباعها للوقاية من غش المستفيد في الخطاب ويمكن تقسيم  

 -وسائل الحماية وفقاً لالتي :

 دور االمر في الحماية من الغش  -أوالً :

يتوجب على االمر ان يحتاط بداية غش المستفيد في الخطاب بإعتباره المتضرر االول واالخر 

من هذا الغش ويكون ذلك بداية عند ابرام عقد االساس الذي صدر خطاب الضمان يسببه مع 

يبة في مجال العمل الذي يمارسه المستفيد فعلى االمر ان يختار التعاون مع الطرف ذو سمعة ط

ويكون ذلك سهالً على االمر متى كان المستفيد من ذات بلد االمر وليس االجنبي فغالباً ما يكون 

طرفي عقد االساس من تعلق بعمل تجاري من يمارسون التجارة والتجار يعرفون بعضهم البعض 

بلد االمر يتوجب على االمر قبل  ومدى سمعة كل منهم اما اذا كان المستفيد اجنبي وليس من ذات

التعاقد مع المستفيد االجنبي التحري عنه في جولته ولألمر في ذلك االستفسار عن المستفيد وطلب 

معلومات عنه عن طريق غرف التجارة في دولة المستفيد واالستعالم عنه لدى التجار من ذات 

بلد االمر الذي سبق لهم التعامل مع المستفيد 
 

 إيقاف دفع المصرف لقيمة الخطاب بطريق القضاء المستعمل -ثانياً :

أن المستفيد من ما بمطالبته بقيمة الخطاب للمصرف ال يكون للمصرف االمتناع عن الوفاء 

بالمبلد ألي سبب خارج الخطاب ذاته وستثنى من ذلك حالة الغش كما ال يستطيع المصرف 

ب االمر كون تعهد لمصرف في الخطاب مجرد االمتناع عن تنفيذ تعهده في الخطاب بناء على طل

ومستقل عن عالقته باألمر كما ان المصرف يسعى الحترام توقيعه محفظة على سمعته ومكانته 

إال أن االمر على انه ليس طرفا خطاب الضمان فقد يكون له مصلحة يمنع وفاء المصرف بقيمة 

قام االمر بتنفيذ التزاماته في عقد الخطاب للمستفيد متى وجد ان الحق المستفيد به وذلك متى 

االساس او متى كان عدم االلتزام االصلي لسبب يرجع الى المستفيد كذلك يكون الدائن العميل 

ليس طرفاً في عقد الضمان 
(1)
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 الخاتمة 

بعد االنتهاء من هذا البحث المتواضع , توصلنا الى جملة من االستنتاجات والتوصيات نوجزها 

 النتائج -كاالتي:      أوالً :

ان خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من المصرف بناء على طلب عملية بدفع مبلد معين  (1

ل المدة المحددة في من النقود او قابل للتعين لشخص اخر يسمى المستفيد اذا طلب منه خال

 الخطاب , على ان يحدد في الخطاب الغرض الذي صدر من اجله 

يتميز خطاب الضمان بعدة خصائص من بينها انه يعتبر عمل تجاري بموجب احكام قانون  (2

التجارة العراقي النافذ وينصب على وضع مبلد من النقود او قابل للتعين , كما يتحدد بالمدة 

ضي بانقضائه , ويقوم على االعتبار الشخصي بالنسبة للمستفيد والعميل وال المعينه فيه التي تنق

 يجوز تداوله بالطرق التجارية .

ينقضي خطاب الضمان اما بالوفاء بقيمته بناء على طلب المستفيد خالل المدة المحددة في  (3

 الخطاب او بانتهاء المدة المحددة في الخطاب دون ان يطالب المستفيد بذلك 

 : التوصيات  ثانياً 

 

نوصي بالمشرع العراقي بضرورة التدخل والعمل على وضع قواعد وحلول معينه تعالج مختلف  (1

المنازعات والخالفات المتعلقة بخطاب الضمان الخارجي حيث ان النصوص القانونية في قانون 

مان التجارة العراقي ان كانت كافية لتثبيت اسس العالقات بين اطراف العملية في خطاب الض

 الداخلي اال انها غير كافية عند تعلق االمر بخطاب الضمان الخارجي .

نوصي التجار والمتعاملين والمقاولين بضرورة العمل بخطابات الضمان بماله من دورة في  (2

 تحويل المشاريع دون التأثر سلباً على رأس مال المشروع 

لتقيد بفرض من الضمان نوصي المصارف بتسهيل اجراءات منح خطابات الضمان وضرورة ا (3

 والتأكيد على ذلك ضمن بنود عقد خطابات الضمان دون االكتفاء بما اورده القانون من احكام 
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