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_ هو عبارة عن كفالة بمقتضاها ٌلتزم الكفٌل )الضامن االحتٌاطً( بضمان وفاء 

 لحسابه.قٌمة الورقة على وجه التضامن مع الشخص الذي جرى الضمان 

  الغاٌة من الكفالة زٌادة فرصة وفاء الحوالة وتٌسٌر تداولها، وتكون الكفالة

 للوفاء ولٌس للقبول؟

 شروط الضمان 

 :.شروط الموضوعيةال -1

: )) .. ان الكفالة الناشئة فً فقرتها الثانٌة على انه ( م.ع 0101المادة ) نصت

عن ضمان االوراق التجارٌة ضماناً  احتٌاطٌاً او عن تظهٌر  هذه االوراق 

لذلك ٌشترط فً الكفٌل )الضامن( ان ٌكون متمتع تكون  دائماً كفالة تجارٌة (( .

النه ٌدخل فً دائرة  اللتزام الصرفً، بان ٌكون كامل االهلٌةباالهلٌة القانونٌة ل

االلتزام الصرفً وانه متضامن مع شخص اخر وٌستطٌع الحامل الرجوع علٌه 

 وال ٌستطٌع التمسك بحق التجرٌد .

واالصل فً الضامن ان ٌكون شخصاً اجنبٌاً عن الورقة لم ٌسبق له ان وضع 

القانون العراقً اجاز ان ٌقع الضمان ممن سبق ان التزم  توقٌعه علٌها،ولكن

تجارة عراقً(، وفً الحقٌقة ان الضمان الحاصل من قبل ملتزم سابق  01بها)م

التظهر فائدته اال اذا كان فً التزامه الجدٌد كضامن انفع واجدى للحامل من 

 التزامه السابق

مظهر الى م( اذا قام مثال) أ ساحب الى ب/ ب مظهرالى ج/ ح مظهر الى د/د 

ج بضمان الساحب ا الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء الى المسحوب علٌه، وكان 

الحامل م مهمالً فان حقه بالرجوع الصرفً سوف ٌسقط على المظهرٌن ولكن 

لن ٌسقط تجاه الساحب لعدم تقدٌمه مقابل الوفاء، هنا ج لكون تدخل كضامن 

جوع علٌه كضامن، فً حٌن الٌستطٌع للساحب ا فان م رغم اهماله ٌستطٌع الر

الرجوع علٌه كمظهر، وهنا اصبح االلتزام الجدٌد للموقع السابق)ج( هو انفع 

 للحامل من التزامه كمظهر.

ان تكون خالٌة من العٌوب ، اما محل  -الكفٌل-وٌشترط فً رضا الضامن

 الضمان فهو قٌمة الحوالة واجاز القانون اقتصار الضمان على جزء منها ،

 وٌفترض وجود سبب مشروع للكفالة.

 :.الشروط الشكلية-2



 ( الكتابة : وذلك النه اي شًء ٌرد على الورقة البد من أن ٌكون كتابًة .0

: واجاز القانون الضمان باي صٌغة تفٌد معنى الضمان)مقبول كضمان صٌغة ال( 2

ة فً الحوالة احتٌاطً/مقبولة للكفالة/مقبولة االداء باالفال(، وٌجب ان ترد الصٌغ

ذاتها او فً الوصلة المرفقه بها،ولكن القانون اجاز ان ٌقع الضمان على ورق 

 ( وهنا الٌكون الضامن ملتزماً سوى تجاه من اعطى له الضمان.08مستقلة)م

فً حالة عدم ذكر الصٌغة فال ٌعد هذا التصرف ضمانا اال فً حالة واحدة وهً 

فاذا لم ٌكن هذا التوقٌع هو توقٌع الساحب  وضع التوقٌع المجرد على وجه لحوالة ،

 ثانٌاً(.00او المسحوب علٌه اعتبر توقٌع الضامن )

وإذا لم ٌذكر االسم  ( ان ٌذكر اسم من حصل الضمان لمصلحته من الملتزمٌن،8

 .لمصلحة الساحب حاصل الضمانٌعتبر

 آثار الضمان 

 التزم التً بالكٌفٌة الضامن ٌلتزم : اوالتجارة عراقً ( على انه) 02نصت المادة )

الي  باطال ضمنه الذي االلتزام كانولو صحٌحا الضامن التزام وٌكون المضمون، بها

 الحقوق الٌه آلت الحوالة الضامن اوفى اذا : ثانٌا .الشكل فً عٌب غٌر آخر سبب

 المضمون.(  تجاه الحوالة بمقتضى ملتزم كل وقبل المضمون قبل عنها الناشئة

ٌفهم من النص المتقدم ان الضامن ٌلتزم صرفٌاً تجاه الحامل بوفاء قٌمة الحوالة 

وبالتضامن مع من تم الضمان لحسابه، كما ان التزام الضامن ٌكون قبل جمٌع 

الموقعٌن الالحقٌن على المضمون، وٌمكن ان ٌطالب قبل مطالبة المضمون النه 

تزام الضامن بانه التزام تبعً كفٌل متضامن لذا لٌس حق التجرٌد، ، وٌتسم ال

 واصلً فً نفس الوقت.

وٌترتب على كون التزام الضامن التزام تبعً بان له ان ٌدفع تجاه الحامل القانونً 

بكل الدفوع التً ٌمكن للملتزم المضمون ان ٌدفع بها ، فمثال اذا كان الضمان 

فال ٌجوز للضامن  لمصلحة الساحب الذي لم ٌهٌئ مقابل الوفاء وكان الحامل مهمال،

ان ٌحتج على الحامل بإهماله عند الرجوع علٌه الن الساحب لٌس له ذلك، وفً 

 حالة ابراء الحامل احد الملتزمٌن فان ضامنه)كفٌله( سوف ٌبرأ تبعاً لذلك.

ولكن التزام الضامن التزام اصلً كذلك ، لذلك ٌبقى التزامه صحٌح اذا سقط التزام 

المضمون ألي سبب باستثناء عٌب الشكل، فلو تمسك المضمون بنقص اهلٌته تجاه 

الحامل، فلٌس للضامن ان ٌتمسك بذلك، لكن لو كان التزام المضمون غٌر صحٌح، 



سقط التزام الضامن. وهذا  -ٌب شكلًع-كون توقٌعه على الورقة لم ٌستوِف شروطه

 خالف ما عهدناه وفق القواعد العامة فً كون التزام الكفٌل تابع اللتزام المكفول.

  فً حالة قٌام الضامن بوفاء قٌمة الحوالة التجارٌة فله الرجوع على

المضمون بموجب الحلول الصرفً؛ ألنه بأداء قٌمة الحوالة  للحامل سٌحل 

علٌه بموجب دعوى الكفالة الشخصٌة)العالقة القانونٌة محله، وله الرجوع 

التً بٌنهما(، وللضامن ان ٌرجع على الموقعٌن السابقٌن للمضمون لكن لٌس 

له الرجوع على الموقعٌن الالحقٌن للمضمون ، الن الضامن ٌأخذ مركز من 

ضمنه وبما المضمون ال رجوع له على من تاله من الموقعٌن ألنه ضامن 

 لٌس للضامن ان ٌرجع علٌهملهم كذلك 

الضمان االحتٌاطً قد ٌجري تحت ستار التظهٌر التملٌكً، فالمظهر الٌه الذي ال  

ٌستطٌع ان ٌحصل على خصم الورقة من قبل المصرف، نظراً لضعف ائتمانه، ٌلجأ 

الى تظهٌرها تملٌكٌاً الى شخص ٌتولى بدوره خصم الورقة، وٌجري االتفاق بٌنهما 

قة المستترة بٌنهما هً الضمان، فً حٌن تخضع العالقة بالغٌر ألحكام ان تكون العال

 التظهٌر التملٌكً.

 


