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وثبئق العقذ : القسم التبسع 
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  المصرفياالداءضمان حسن 

 (غٌر مشروطة)
 
 هذا بحسب التعلٌمات االداء، الذي ٌوفر الضمان، نموذج ضمان حسن مقدم العطاء الفائز/المصرفٌمأل ]

  [المشار إلٌها بٌن األقواس، إذا كان صاحب العمل ٌحتاج هذا النوع من الضمان
 
 [ اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدرأدخل]
 

 [ اسم وعنوان صاحب العمل أدخل]: المستفيد 
 

 [ التارٌخأدخل]: التاريخ
 

 [ الرقمأدخل] :  رقماالداءضمان حسن 
 

  [ رقم العطاءأدخل ]قد تعاقد في عقد رقم (" المقاول"يسمى الحقا ) [المقاول  اسمأدخل]تم إبالغنا بأن 
 (" العقد"يسمى الحقا ) [ اسم العقد ووصف موجز لألعمال المفروضة علٌهأدخل]المؤرخ لديكم، لتنفيذ 

 
.    مطلوبااالداءوعلٌه، فإننا نعً، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن 

 
نلتزم بشكل غٌر قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  [ اسم المصرفأدخل]بطلب من المقاول، نحن 

 دٌنارا عراقٌا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطً ([ المبلغ بالكلماتأدخل )][ المبلغ باألرقامأدخل]بمجملها مبلغ 
فً العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو  (بالتزاماته)مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه 

. توضحوا األساس لطلبكم 
 

 إصدار شهادة القبول المحدد فً نسخة الشهادة التً ستقدم خ ٌوما من تاري28تنتهً صالحٌة هذا الضمان بعد 
وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذا . ، أٌهما أسبق[ بالٌوم والشهر والسنةخ التاريأدخل]لنا ، أو فً تارٌخ 

. الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرف فً ذلك التارٌخ أو قبله
 
 

   للقوانٌن العراقٌة النافذة،ٌخضع هذا الضمان 
 
 

 [من المصرف (المخولٌن)  المخول (الممثلٌن) الممثل (تواقٌع)توقٌع ]
 
 
 

 
 

                                                 
. سٌدخل مبلغا ٌمثل نسبة مئوٌة من قٌمة العقد المحددة فً العقد (المصرف)الكفٌل  
على صاحب العمل أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، . أدخل التارٌخ لثمانٌة وعشرٌن ٌوما بعد تارٌخ االنتهاء المتوقع 

ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه . سٌحتاج صاحب العمل إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل
ٌوافق : "فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى صاحب العمل إضافة النص األتً إلى النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة. فً الضمان

، ردا على طلب صاحب العمل الخطً لمثل هذا [سنة واحدة] [ستة أشهر]الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى 
 ."التمدٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان
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ضمان الدفعة المقدمة 
 
 
 الذي ٌوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفً هذا بحسب التعلٌمات المشار مقدم العطاء الفائز،/المصرفٌمأل ]

  [إلٌها بٌن األقواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان
 
 [أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر]
 

 [أدخل اسم وعنوان صاحب العمل]: المستفيد 
 

 [أدخل التارٌخ]: التاريخ
 

 [أدخل الرقم]: ضمان الدفعة المقدمة 
 

المؤرخ [  أدخل رقم العطاء]قد دخل فً العطاء رقم "( المقاول"ٌسمى الحقا  )[المقاول أدخل اسم] تم إبالغنا بأن
 ("العقد"ٌسمى الحقا ) [أدخل اسم العقد ووصفا موجزا لألعمال]لدٌكم، لتنفٌذ 

 
.  إننا نعً، بحسب شروط العقد، أنه ٌجب تقدٌم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور الحقا

 
نلتزم بشكل غٌر قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  [أدخل اسم المصرف]بطلب من المقاول، نحن 

فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مرفق ببٌان  ([اكتب المبلغ بالكلمات]) [أدخل المبلغ باألرقام]بمجملها مبلغ 
خطً ٌنص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد ألن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غٌر 

. تكالٌف اإلعداد لألشغال
 

ٌشترط هذا الضمان لدفع أٌة مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ، ضرورة أن ٌكون المقاول قد استلم الدفعة 
  [أدخل اسم وعنوان المصرف]فً  [أدخل الرقم]المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه 

 
سوف ٌتم تقلٌص المبلغ األقصى لهذه الضمانة باستمرار بمقدار المبلغ المسترد من الدفعة المقدمة المعادة من 

ستنتهً صالحٌة هذا الضمان، . قبل المقاول كما تشٌر لها نسخ البٌانات المرحلٌة أو شهادات الدفع التً تقدم لنا
من قٌمة العقد قد تمت  % 80بحد أقصى، فور استالمنا لنسخة من شهادة الدفع المرحلٌة التً تشٌر إلى أن 

وبالتالً، فإن أٌة مطالبة .  أٌهما أسبق،[أدخل التارٌخ بالٌوم والشهر والسنة]المصادقة علٌها للدفع، أو بتارٌخ 
.  بالدفع تحت هذا الضمان ٌجب أن نتسلمها فً هذا المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله

 
 للقوانٌن العراقٌة النافذةٌخضع هذا الضمان   

 
 
 
 [عن البنك (المخولٌن)المخول  (الممثلٌن)الممثل  (تواقٌع)أدخل توقٌع ]
 

 

                                                 
 .الكفٌل سٌدخل مبلغا ٌمثل مبلغ الدفعة المقدمة 
على صاحب العمل أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، سٌحتاج صاحب العمل . أدخل التارٌخ المتوقع النقضاء وقت االنتهاء 

فً إعداد . ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل
ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا : "هذا الضمان، قد ٌرى صاحب العمل إضافة النص ااألتً إلى النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة

، ردا على طلب صاحب العمل الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌقدم [سنة واحدة] [ستة أشهر]الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى 
." مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان


