
  كتاب "خطاب الضمان"

  لقاضي جبار جمعة الالميا 

  

صدر عن مكتبة الصباح كتاب للقاضي جبار جمعة الالمي بعنوان (خطاب    
وتطبيقاته   الضمان  خطاب  ألحكام  تحليلية  قانونية  دراسة  وهو  الضمان) 
القضائية متضمناً  شرحاً الحكام العمليات المصرفية في القانون العراقي  

  والمقارن. 

الحياة في  الضمان  لخطاب  البالغة  األهمية  الكاتب  االقتصادية    ويوضح 
  باعتباره نوعا من أنواع االعتماد بالضمان الذي تقدمه المصارف لعمالئها. 

ويرى الكاتب أن الحاجة إلى خطاب الضمان تنشأ كلما اتسع نطاق التعامل  
التجاري وتباعدت أطراف العالقة التجارية وخلت المعرفة الشخصية بينهم  

عاقد معها على خطاب  أو نتيجة اشتراط جهة رسمية حصول األمر الذي ت
ضمان من مصرف يتعهد فيه أمامها بالوفاء بمبلغ معين متى طالبته تلك 
الجهة بذلك، حيث يكون تدخل المصرف بإصدار خطاب ضمان مبعثا للثقة  
تتوفر   ال  تجارية  مالية وسمعة  يملكه من مالءة  لما  التعامل  أطراف  بين 

  عادة في غيره من األشخاص الطبيعية والمعنوية .  

الحياة   في  الضمان  خطابات  بها  تحظى  التي  األهمية  الى  الكاتب  ويشير 
االقتصادية من خالل األرقام الهائلة لمبالغ خطابات الضمان التي تشير إليها  
اإلحصائيات المعدة لهذا الشأن سواء على صعيد خطابات الضمان الداخلية  

التي يقدم التأمينات النقدية  ها المقاول في  او الخارجية بكونها بديال عن 
  عقود تنفيذ المشاريع.

شتى   في  الضمان  خطابات  استعمال  في  الكبير  التوسع  أن  الالمي  ويجد 
لهذه   المصارف  إصدارات  حجم  وزيادة  األغراض  ولمختلف  المجاالت 
الذي  االقتصادي  واالنفتاح  التجارية  العالقات  لنمو  نتيجة  جاء  الخطابات 

د العراقي إلى اقتصاد السوق،  يشهده العراق خصوصا بعد تحّول االقتصا
األمر الذي ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وجعله مساهما رئيسا مع  
الجهات والدوائر الرسمية في تنفيذ المشاريع العامة من مقاوالت وعقود  

  وغيرها.  



ويتابع "االمر الذي جعل موضوع خطاب الضمان يحظى باهمية كبيرة في  
مليات المصرفية والمشاكل العملية التي يثيرها  مجال الدراسات القانونية للع

  التعامل بهذه االداة االئتمانية المهمة".  

صالحية   ومدى  الضمان  خطاب  دراسة  في  مؤلفه  في  الكاتب  ويعزز 
المصرف في تنفيذه في ظل التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز االتحادية  

ا التشريعات  في  والقصور  النقص  مكامن  بيان  في  تناولت ليساهم  لتي 
النافذ   ١٩٨٤لسنة    ٣٠موضوعه وباألخص قانون التجارة العراقي رقم  

 والحلول المقترحة لها.


