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وإع��ادة  لديه  المبالغ  ه��ذه  إي���داع  ع��ن 
والتكاليف  المدة  نهاية  في  سحبها 
للبنك،  المترتبة على ذلك. وبالنسبة 
كبار  من  العمالء  الخدمة  هذه  تجلب 
التجار والمؤسسات إليه، باإلضافة إلى 
فائدة مادية ملموسة تجنيها البنوك 
تتقاضاها  ال��ت��ي  العمولة  م��ن  وذل���ك 
والتي  الضمان  خطابات  تقديم  نظير 

تعتبر مصدر دخل ثابت للبنوك. 

حقيقية  ال��ف��ائ��دة  تكون  حتى  ولكن 
ي���ج���ب ع���ل���ى ج��م��ي��ع األط��������راف وض���ع 
بصورة  عليها  يتفقون  التي  الشروط 
ال��ت��زام��ات ك��ل األط���راف  واض��ح��ة تبين 
بوضوح والحرص على عدم وضع بنود 

أو شروط مبهمة وغير واضحة.
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تعريف خطاب الضمان

األساسية  ال��ش��روط  من  الضمان  خطاب  تقديم  أصبح 
التي تنص عليها العقود التجارية، حيث تطلب العديد 
من الجهات وبصفة خاصة الحكومية، وقبل التعاقد مع 
أي جهة، تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المقبولة 
من  يكون،  الخطاب  وه��ذا  الضمان.  طالبة  الجهة  لدى 
الناحية القانونية، بمنزلة ضمان خالل فترة تنفيذ العقد 
والشروط  المقبولة  للطريقة  وفقا  االلتزامات  وتكملة 

الموضوعة في العقد.

ُيعرف خطاب الضمان Letter of Guarantee وفق قانون 
التجارة الكويتي بأنه: »تعهد يصدر من بنك بناء على 
طلب عميل له )اآلمر( بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين 
طلب  إذا  شرط  أو  قيد  دون  )المستفيد(  آخر  لشخص 
منه ذلك خالل المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في 

خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله«. 

مبدأ  على  يقوم  أن  يجب  الضمان  خطاب  ف��إن  وعليه، 
استقالل التزام البنك عن العالقة القائمة بين المستفيد 
والعميل، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ويلتزم بموجبه 
البنك المعني بدفع المبلغ بالكامل للمستفيد عند أول 
طلب منه من دون أخذ موافقة عميله الذي أمره بإصدار 
الضمان  خطاب  يتضمن  أن  من  بد  وال  الضمان،  خطاب 
الشروط التي يحددها العميل اآلمر والذي يكون بدوره 
سيتعاقد  التي  الجهة  م��ع  مسبقا  بشأنها  اتفق  ق��د 
من  المستفيدة  الجهة  ستكون  بالطبع  وه��ي  معها 
خطاب الضمان. كما يسري خطاب الضمان لفترة زمنية 
لم  إذا  المستفيد  تجاه  البنك  ذم��ة  تبرأ  حيث  محددة، 

إال  الخطاب  سريان  مدة  خالل  المبلغ  المستفيد  يطلب 
إذا اتفق صراحة على تجديد هذه المدة. 

أطراف خطاب الضمان

يقوم خطاب الضمان على عالقة ثالثية تربط بين األطراف 
المتعاقدة، وسوف نتطرق فيما يلي إلى دور والتزامات 

كل منهم:

الطرف األول: العميل )اآلمر(.

الطرف الثاني: البنك )الضامن(.

الطرف الثالث: المستفيد من خطاب الضمان.

•الطرف األول: العميل )اآلمر(

إصدار  يطلب من مصرفه  الذي  الشخص  أو  الجهة  هو 
تعاقدية  عالقة  بالمستفيد  وتربطه  الضمان،  خطاب 
توريد  أو  تنفيذ  أو  النجاز  بينهما  المبرم  العقد  محلها 

عمل ما أو خدمة أو سلعة معينة. والعالقة بين العميل 
والمستفيد مستقلة تماما عن عالقة كل منهما تجاه 
العالقة  تلك  كانت  وإن  الضمان،  خطاب  بموجب  البنك 

هي األساس الذي تقوم عليه عملية خطاب الضمان.

وسوف يلتزم هذا الطرف بما يلي:

•	دفع قيمة خطاب الضمان للبنك إذا طلب المستفيد 
مصادرة قيمته.

خطاب  إص��دار  مقابل  للبنك  المقرر  الغطاء  تقديم  	•
الضمان سواء كان الغطاء كليا أو جزئيا.

إصدار  على  المترتبة  والمصاريف  البنك  عموالت  دفع  	•
خطاب الضمان المطلوب.

•	عدم االعتراض على قيام البنك بالوفاء بقيمة الخطاب 
بذلك  البنك  قام  تمديد صالحيته طالما  أو  للمستفيد 

طبقا لشروط الضمان.

• الطرف الثاني: البنك )الضامن(

هو الجهة التي تقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على 
طلب العميل ووفقا لتعليماته، ويتطلب ذلك أن يقوم 

البنك بما يلي:

متى  للمستفيد  الضمان  خطاب  قيمة  بدفع  االلتزام  	•
أو  معين  بمبلغ  م��ح��دد  ال��ت��زام  وه��و  ذل���ك،  منه  طلب 
لشروط  وفقا  محدد  تاريخ  حتى  وقائم  للتعيين  قابل 
خطاب الضمان، وعلى البنك أن يوفي به دون االلتفات 
خطاب  لشروط  وفقا  العميل  جانب  من  اعتراضات  إلى 

الضمان.

•	االلتزام بالدفع، ويكون عند أول مطالبة من المستفيد 
يترتب على  بحيث قد  الضمان(  لنصوص خطاب  )وفقا 

أي تأخير تحمل فوائد أو أعباء مادية إضافية.

خطاب  قيمة  م��ن  ج���زءا  للمستفيد  البنك  دف��ع  إذا  	•
الضمان  قيمة  باقي  في  المستفيد  حق  ف��إن  الضمان 
المفعول،  ساري  الضمان  خطاب  كان  طالما  ثابتا  يظل 
الجزء  بقيمة  الضمان  خطاب  قيمة  تخفيض  ويتعين 

المدفوع للمستفيد.

خطاب  س��ري��ان  ب��م��دة  ب��ال��دف��ع  البنك  ال��ت��زام  يتحدد  	•
الضمان.

•	يقوم البنك باالستفسار من العميل عن سبب مصادرة 
على  ل��ل��وق��وف  المستفيد  بمعرفة  ال��ض��م��ان  خ��ط��اب 
المستفيد  تجاه  بالتزاماته  بالوفاء  العميل  التزام  مدى 

وأسباب ذلك.

الكلي للعميل، والذي  أو  الجزئي  الغطاء  االلتزام برد  	•
فور  وذل��ك  الضمان  خطاب  إص��دار  عند  احتجازه  سبق 
التزام  وانقضاء  الضمان  خطاب  س��ري��ان  فترة  انتهاء 

البنك بموجبه.

أو  العقد  ه��ذا  تنفيذ  حسن  قانونا  البنك  يضمن  ال  	•
اإلشراف عليه، وينحصر دوره فقط في دفع المبلغ المحدد 
في خطاب الضمان، وذلك وفقا للكيفية التي وردت فيه 
وهذا االلتزام من جانب البنك غير مرتبط بكيفية تنفيذ 
العميل اللتزامه مع المستفيد. وال بد من اإلشارة هنا إلى 
أن البنك في تنفيذه للبنود الواردة في خطاب الضمان 

يعمل بصفته أصيال وليس وكيال عن العميل.
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• الطرف الثالث: المستفيد

هو الجهة التي يصدر خطاب الضمان لصالحها ويحق لها 
االستفادة منه. وتبرز أهمية خطاب الضمان للمستفيد 

كالتالي: 

•	إن تسّلمه لخطاب الضمان واحتفاظه به يعني ضمانا 
لحسن سير العقد وتنفيذه على الوجه المطلوب وفي 
حالة الفشل يحق للمستفيد المطالبة بالمبلغ المذكور 
في الخطاب، وعلى البنك دفع المبلغ له من دون قيد أو 

شرط ومن دون الرجوع إلى العميل. 

الضمان  ل��خ��ط��اب  ت��س��ّل��م��ه  ب��ع��د  للمستفيد  ي��ج��وز  	•
المطالبة بتعديله أو االعتراض على ما ورد فيه وبالطبع 
فإن هذا الحق يعتبر ساقطا إذا لم يمارسه المستفيد 

في حينه.  

عن  الناشئ  حقه  ع��ن  المستفيد  ت��ن��ازل  ج��واز  ع��دم  	•
خطاب الضمان لمصلحة شخص آخر إال بموافقة البنك، 
وفي هذا الخصوص يالحظ االختالف الواضح بين خطاب 
والكمبياالت  الشيكات  مثل  التجارية  واألوراق  الضمان 
التي يجوز التنازل عنها لآلخرين بعد تظهيرها وجعلها 

قابلة للتداول وفقا لذلك التظهير.

أنواع خطاب الضمان

يوجد عدة أنواع من خطابات الضمان تتحدد وفقا للغرض 
الذي تصدر من أجله والمعامالت التي تستلزمها سواء 
كانت محلية أو عابرة للحدود، وسوف نتناول فيما يلي 
بالرغم من صعوبة حصرها  الخطابات  أن��واع هذه  أهم 

تحت قاعدة عامة، وهي: 

• خطاب الضمان االبتدائي:

)ضمانات  الضمان  خطابات  من  النوع  هذا  أهمية  تبدو 
المناقصات  بعمليات  يتعلق  فيما  واضحة  العطاءات( 
والتي تشترط على  الحكومية،  الجهات  التي تطرحها 
كل من يتقدم للعطاء والدخول في المنافسة/المزايدة 
أن يقدم ضمن عرضه خطاب ضمان بنسبة معينة من 
معين  مبلغ  تحديد  أو  المطروح  العطاء  أسعار  قيمة 
هذا  من  األساسي  والغرض  المقدم،  العطاء  مع  يرفق 
بتوقيع  التزامه  وم��دى  للعطاء  المتقدم  جدية  ضمان 
هو  النوع  هذا  العطاء.  عليه  رسى  متى  التنفيذ  عقد 
الضمان شيوعا، وتنتهي صالحيته  أنواع خطابات  أكثر 

بمجرد رسو العطاء على أحد المتقدمين. 

• خطاب ضمان حسن اإلنجاز أو التنفيذ: 

يقوم العميل باستبدال خطاب الضمان االبتدائي بهذا 
وقيامه  عليه  المناقصة  أو  العطاء  رسو  عند  الخطاب 
يكون  وغالبا  بالتنفيذ،  الخاص  العقد  على  بالتوقيع 
العطاء وتستمر  10% من قيمة  الضمان ف�ي حدود  هذا 
صالحيته للمدة المتفق عليها في العقد حتى يتحقق 
للعقود  األداء  وسالمة  التنفيذ  حسن  من  المستفيد 
المبرمة. وتصبح مصادرة الضمان واجبة في حال تخلف 

العميل عن الوفاء بالتزاماته في انجاز المشروع أو تنفيذ 
عدم  المشروع  صاحبة  الجهة  تضمن  وبذلك  العقد، 
العمالء  أحد  مع  خسائر  تحمل  أو  مشاكل  في  التورط 

متى أخفق في الوفاء بالتزامه وفقا لنصوص العقد.

• خطاب ضمان الصيانة:

بعد تنفيذ المشروع أو تسليم اآلليات أو خالفه، ووفق 
تقديم  يطلب  أن  للمستفيد  يجوز  عليه  متفق  هو  ما 
خطاب ضمان الصيانة لفترة محددة من العميل، وذلك 
اإلنجاز  حسن  ض��م��ان  خ��ط��اب  ب��اس��ت��رج��اع  قيامه  نظير 
العميل تقديم خطاب ضمان  المقابل يطلب من  وفي 
الضمان  هذا  تقديم  في  المعني  فشل  وإذا  الصيانة. 
فإنه يجوز للمستفيد أمر البنك بمصادرة خطاب حسن 

اإلنجاز لمصلحته. 

• خطاب ضمان الدفعة المقدمة: 

تنفيذه  المطلوب  المشروع  يكون  الحاالت  بعض  في 
غير  ضخمة  مالية  إم��ك��ان��ات  إل��ى  يحتاج  بحيث  كبيرا 
)الذي  العميل  بين  االت��ف��اق  يتم  ل��ذا  للعميل،  متاحة 
يقوم بالتنفيذ( والجهة صاحبة المشروع على قيامها 
مقدمة  دفعات  العميل  تسليم  طريق  عن  بالتمويل 
الالزمة  النقدية  السيولة  لتوفير  المشروع،  ذم��ة  على 
الذي رسا  له ليبدأ العمل وليتمكن من تنفيذ العطاء 
بإعادة  العميل  التزام  الجهة  عليه. وحتى تضمن هذه 
الدفعة المقدمة في حال عدم التنفيذ، أو أي جزء منها، 
لهذا  مصرفي  ضمان  خطاب  تقديم  منه  تطلب  فإنها 
مساوية  بنسبة  الضمان  هذا  تخفيض  ويتم  الغرض. 

لمراحل التنفيذ للمشروع موضع الضمان.

• خطاب الضمان المقابل: 

المراسلة  البنوك  عن  بالنيابة  الضمانات  ه��ذه  تصدر 
ضمان  خطاب  بإصدار  المراسل  يقوم  حيث  الخارج  في 
خطاب  إص���دار  منه  ويطلب  المحلي،  البنك  لمصلحة 
وباسم  محلية  جهة  لمصلحة  عنه  بالنيابة  آخر  ضمان 
أحد عمالء البنك المراسل في الخارج، وطبقا للتعليمات 

المدرجة في ضمان المراسل. 

• خطاب الضمان الجمركي: 

للجمارك،  العامة  اإلدارة  لمصلحة  الضمان  ه��ذا  يصدر 
اإلدارة من  تطلبها  التي  التأمينات  أنواع  كافة  ليغطي 
بنظام  المتعلقة  الجمركية  ال��رس��وم  مقابل  العمالء 
تخليص بضائع مستوردة للبالد، ودفع ما يستحق عليها 
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من رسوم جمركية حين ورود مستنداتها األصلية وقد 
البضاعة  أن  بإثبات  المستورد  يقوم  تصدر مؤقتا حتى 
مستوردة لجهات معفاة من الجمارك أو إلدخال بضاعة 

مؤقتا بغرض العرض ثم إعادة تصديرها خارج البالد. 

• خطاب الضمان المالحي:

عند عدم  البحري  النقل  مجال  الضمان في  يصدر هذا 
خطاب  المستورد  يقدم  حيث  الشحن،  سندات  توفر 
حتى  البحري  السفينة  لوكيل  البضاعة  بقيمة  ضمان 

تصل سندات الشحن الالزمة من الجهات المصدرة. 

• خطابات ضمان مختلفة األغراض: 

يصدرها  التي  الضمان  خطابات  من  أخ��رى  أن��واع  هناك 
البنك ألغراض معينة بناء على طلب العميل لمصلحة 
بعض  إل��ى  المسافرين  ضمانات  مثل  مختلفة  جهات 
بقيمة  ضمانا  الدول  تلك  سفارات  تطلب  حيث  البلدان 
الضمان  خطابات  األجانب،  إقامة  ضمان  العودة،  تذاكر 
السياحية، وكذلك خطابات ضمان للراغبين في مزاولة 
من  منهم  يطلب  م��ا  ل��س��داد  كتأمين  معينة  مهنة 
رسوم أو غرامات أو تأمينات. ويصبح الدفع واجبا للجهة 
بالتزاماته  الوفاء  عن  العميل  تخلف  عند  المستفيدة 

تجاه الجهة التي صدر الضمان لصالحها. 

غطاء خطاب الضمان

إن البنوك هي التي تقدم الضمان والدعم المطلوبين 
في هذه العملية، ولتأكيد أهمية هذا الدور فإن القانون 
المهمة حيث يحق لها  البنوك بعض الصالحيات  يمنح 

مقابل  تأمين  أو  غطاء  تقديم  العميل  من  تطلب  أن 
إصدار الضمان ألنها تتحمل مخاطر الوفاء بمبلغ الضمان 
أن  يمكن  التي  المشكالت  بعض  ولتجنب  للمستفيد 

تحدث مستقبال. 

وغطاء خطاب الضمان هو الضمان المقابل الذي يقدمه 
المبرم  التسهيالت  لعقد  وف��ق��ا  البنك  إل��ى  العميل 
منه  الهدف  ويتمثل  الضمان.  خطاب  إلص��دار  بينهما 
مصادرة  تم  لو  فيما  موقفه  البنك  به  يغطي  أن  في 

قيمة خطاب الضمان بمعرفة المستفيد وفقا لشروط 
إصداره. ويأخذ هذا الغطاء أشكاال متعددة، فقد يكون 
البنك  لخزينة  أمواله  من  العميل  يقدمه  نقديا  تأمينا 
خطاب  لقيمة  مساو  مبلغ  بخصم  البنك  يقوم  أن  أو 
تلعب  وهنا  تجميده،  أو  العميل  حساب  من  الضمان 
عالقة العميل مع البنك دورا كبيرا في التعامل فقد يتم 
إصدار خطاب الضمان على المكشوف أي بدون غطاء إذا 
كان العميل مصدر ثقة لدى البنك ويتمتع بمركز مالي 
الغطاء  يكون  وق��د  البنك.  في  حسابات  ولديه  متين 
أو  منقوالته  بعض  على  العميل  يقدمه  كرهن  عينيا 
عقاراته أو بضائعه أو أوراق مالية وتجارية لديه أو التنازل 

عن بعض الحقوق للبنك.

تعديل بيانات خطاب الضمان

ي��ح��دث ف��ي بعض األح��ي��ان خ��الل ف��ت��رة س��ري��ان خطاب 
الضمان أن يتفق العميل والمستفيد على إجراء تعديل 
فيما  التعاقدية  العالقة  الضمان في ضوء  على خطاب 

بينهما، وغالبا ما يتناول التعديل األمور التالية:

- زيادة قيمة خطاب الضمان.

- تخفيض قيمة خطاب الضمان.

- تقصير فترة سريان خطاب الضمان.

- تمديد فترة سريان خطاب الضمان.

خطاب  يتضمنها  التي  ال��ش��روط  من  ش��رط  تعديل   -
الضمان.

وحتى يتسنى إجراء التعديل المطلوب فال بد من إجماع 

أطراف خطاب الضمان على ذلك لألسباب التالية:

بين  المبرم  للعقد  تعديل  بمثابة  هو  تعديل  أي  إن   -
البنك والعميل.

- إن أي تعديل يجب أال ينتقص من حقوق المستفيد.

أهمية خطاب الضمان واآلثار المترتبة عليه

إن إصدار خطابات الضمان تعتبر من العمليات المصرفية 
العمل  دف��ع  ف��ي  كبيرا  دورا  تلعب  وه��ي  األس��اس��ي��ة، 
تمثل  األمام، حيث  إلى  الدولة  في  واالقتصادي  التجاري 
تكتمل  ال  قد  التي  التجارية  العمليات  في  الزاوية  حجر 
ما لم يتم تقديم خطاب الضمان، ألنه بمثابة أداة لخلق 
الثقة وتيسير التعامل بين المتعاملين والحفاظ على 
حقوق كل منهم تجاه اآلخر عند تنفيذ العقود والوفاء 
المتفق  التجارية  المعامالت  في  المحددة  بااللتزامات 
بصورة  الفائدة  تحقق  وكذلك  كامل.  نحو  على  عليها 
المستفيدة  البنوك والعمالء والجهات  خاصة لكل من 

في نطاق عملهم.

لن  أن��ه  للعميل  بالنسبة  الشخصية  ال��ف��ائ��دة  تتمثل 
يحصل على العقد إال بعد تقديم خطاب الضمان الذي 
عند  عليها  يستند  ق��وي��ة  ودع��ام��ة  س��ن��دا  ل��ه  يشكل 
التعاقد وأثناء تنفيذ العقد، هذا إضافة إلى أن العميل 
وبدال من تقديمه مبالغ نقدية سيكتفي بتقديم خطاب 
يده  متناول  في  النقدية  المبالغ  يجعل  وهذا  الضمان 
وغير مجمدة ويجوز له أن يستثمرها في ما يشاء. وأما 
نقدي  تأمين  بمثابة  تعتبر  فهي  للمستفيد  بالنسبة 
الناتجة  المشاكل  ويتجنب  مصالحه،  حماية  له  يضمن 


