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الضمان االحتياطي هو تعهد أحد الموقعين على الكمبيالة أو أحد من الغير  

األجنبي عن هذه الورقة تعهدا شخصيا وصرفيا بأداء مبلغ الكمبيالة كامال أو في جزء 

منه، إذا لم يؤد المدين األصلي المكفول في تاريخ االستحقاق. 

ر إما على الكمبيالة أو فهي بمثابة كفالة صرفية يقدمها أحد الموقعين أو الغي 

وصلة أو بورقة مستقلة وذلك من أجل ضمان أداء مبلغ الكمبيالة، وفي هذا الشأن 

فإن الضمان االحتياطي ضمانة من الضمانات اإلضافية في الكمبيالة نظرا لدوره 

األساسي في تداول األوراق التجارية من جهة، وفي تقوية توقيع الملتزم المشكوك 

  .ثانية في يسره من جهة

والضمان االحتياطي يمكن أن يقدم من طرف الغير أو من طرف موقع سابق  

 .للكمبيالة سواء كان ساحبا أو مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا آخر

ويتعين على الضامن االحتياطي عند تقديمه للضمان أن يعين الشخص الذي  

يقدم لفائدته هذا الضمان، أي عليه أن يعين المضمون، مثال إما أن يضمن الساحب 
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أو أحد المظهرين، لكن إذا أهمل ذلك، بمعنى أنه لم يعين المضمون فإن ضمانه ال 

 دة الساحب. يعتبر باطال بل صحيحا، ويعد ضمانه مقدما لفائ

الضامن االحتياطي غير ملزم بضمان مبلغ الكمبيالة بكامله، بل يمكنه أن يقصر 

ضمانه على جزء فقط من مبلغها أي أن يكون ضمانه جزئيا طبقا للفقرة األولى من 

من م ت. وهكذا فإذا أراد الضامن االحتياطي أن يحدد ضمانه فقط بالنسبة  180المادة 

فعليه أن يبين ذلك صراحة وعندئذ ال يمكن الرجوع عليه إال ة لجزء من مبلغ الكمبيال

بالمبلغ الذي ضمنه، أما إذا جاء ضمانه عاما أي دون تحديد فيما إذا كان كليا أو 

جزئيا فإنه يعتبر ضامنا لكل مبلغ الكمبيالة. فهنا تقوم قرينة على أنه إذا أراد ضمان 

 على ذلك  عند تقديمه لهذا الضمان. ، ألنه لو أراد ضمان جزء فقط لنصكامل المبلغ

 ولترتيب الضمان آلثاره البد من توفره على شروط معينة. 

 

 : شروط الضمان االحتياطي الأو

باعتبار أن توقيع الضامن االحتياطي هو توقيع على الكمبيالة، التي هي عمل  

تجاري شكلي، فالبد أن تتوفر في الضامن األهلية الالزمة للقيام باألعمال التجارية، 

وأن تتجه إرادة األطراف إلى الضمان وأن تكون خالية من العيوب التي قد تشوبها، 

ومشروعية المحل. أما بالنسبة للشروط وقيام الضمان على سبب جدي ومشروع 

الشكلية فنجد الكتابة التي هي شكلية وجود إضافة إلى أنها شكلية إثبات، ويجب أن 
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تذكر على الكمبيالة عبارة تفيد معنى الضمان، غير أن مدونة التجارة لم تفرض صيغة 

أخرى  خاصة بذلك، بل ذكرت على سبيل المثال عبارة على وجه الضمان أو أية عبارة

 . 180موازية لها، الفقرة الرابعة من المادة 

والكتابة في الضمان االحتياطي تختلف حسب ما إذا ورد الضمان االحتياطي  

 على وجه الكمبيالة أو على ظهرها. 

إذا حصل الضمان االحتياطي على وجه الكمبيالة، فإنه يكفي توقيع الضامن  

االحتياطي حتى يعتبر توقيعه هذا ضمانا احتياطيا، وهكذا فالتوقيع المجرد على وجه 

الكمبيالة يعتبر ضمان احتياطيا ما لم يكن طبعا توقيع الساحب أو المسحوب عليه، 

، وتوقيع المسحوب عليه على هذا الوجه ألن توقيع الساحب يعتبر سحبا للكمبيالة

يعتبر قبوال، أما ماعدا ذلك فإن التوقيع المجرد يعد ضمانا احتياطيا وهو ما نصت 

من م ت إذ جاء فيها: "يعتبر الضمان االحتياطي  180عليه الفقرة الخامسة من المادة 

وقيع حاصال من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق األمر بت

 المسحوب عليه أو الساحب". 

إذا حصل الضمان االحتياطي على ظهر الكمبيالة، هنا البد من التوقيع ثم  

 الصيغة أي أية عبارة تفيد الضمان وإال اعتبرت تظهيرا. 
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والضمان يمكن أن يقع أيضا على الوصلة، وهو غالبا ما يتم عندما يمتلئ  

ع ثم الصيغة ألن الوصلة هي امتداد لظهر ظهر الكمبيالة، هنا يتعين إدراج التوقي

 الكمبيالة، هذا الضمان يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره وكأنه حصل على السند ذاته. 

ويمكن أن يقع أيضا الضمان االحتياطي على ورقة مستقلة وهي ما يطلق  

 عليها بالضمان السري ويستلزم توفره على مجموعة من الشروط: 

في هذه الورقة المستقلة، السند الملحق به، أي ذكر  أوال: البد أن تحدد 

 مجموعة من البيانات التي تتضمنها الكمبيالة؛ 

 ثانيا: ذكر مكان صدور هذا الضمان.  

إال أن الضامن االحتياطي بورقة مستقلة، بخالف الذي وقع على الكمبيالة 

وقيعه ال يظهر ذاتها، ال يكون ملتزما إال اتجاه الشخص الذي وعده بالضمان ألن ت

على الكمبيالة المتداولة، وبالتالي ال يكون ملتزما بحكم القانون تجاه الحاملين 

 المتعاقبين الذين يجهلون وجود هذا الضمان. 

 

 : آثار الضمان االحتياطي ثانيا

تختلف آثار الضمان االحتياطي بحسب عالقة الضامن االحتياطي ببقية  

الموقعين على الكمبيالة أو المتعاملين بها سواء في عالقة الضامن بالحامل أو عالقته 

 بالمضمون أو في عالقة هذا الضامن بباقي الموقعين على الكمبيالة. 
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 ( بالنسبة لعالقة الضامن االحتياطي بالحامل: 1

قيع الضامن االحتياطي على الكمبيالة، فإنه يصبح ملتزما بها وتسري عليه بتو  

كافة االلتزامات الصرفية، وبالتالي فإنه يلتزم بأداء مبلغها إلى آخر حامل لهذه الورقة 

 التجارية إذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء. 

 والحامل غير ملزم بالرجوع على الشخص المضمون أوال قبل الرجوع على 

الضامن االحتياطي، كما أنه إذا تعدد هؤالء الضامنون فإن من حق الحامل مطالبة 

 أحدهم بكامل المبلغ وهو ما يعرف بالتقسيم أو التجريد. 

لقاعدة عدم التمسك  يخضعصرفيا تولما كان التزام الضامن االحتياطي التزاما  

بالدعوى التي كان يمكن فإنه ال يستطيع أن يحتج اتجاه الحامل حسن النية فوع بالد

إلى الساحب أو الحملة السابقين، أي أن قاعدة عدم التمسك بالدفوع  أن يوجهها هو

 تطبق وفق القواعد التي رأيناها عند دراستنا لهذه القاعدة . 

االحتياطي يلتزم في حدود ما التزم به فإذا ضمن كل مبلغ الكمبيالة هذا وأن الضامن  

المبلغ للحامل، أما إذا كان قد ضمن جزء من المبلغ فإنه يلتزم فإنه يلتزم بأداء كامل 

 بأداء هذا الجزء فقط. 
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 بالنسبة لعالقة الضامن االحتياطي بالمضمون  -2

حينما يؤدي الضامن االحتياطي مبلغ الكمبيالة للحامل يكون قد أدى دين غيره  

الذي هو المضمون وبالتالي فإن هذا الضامن يكتسب الكمبيالة ويحق له الرجوع على 

 180المضمون بما أداه لحامل الكمبيالة طبقا لما تنص عليه الفقرة األخيرة من المادة 

الحتياطي عند وفائه الحقوق الناشئة له اتجاه من م ت بقولها: "يكتسب الضامن ا

 المضمون". 

 

 بالنسبة لعالقة الضامن االحتياطي بباقي الموقعين -3

من م ت يكتسب الضامن االحتياطي حين  180طبقا للفقرة األخيرة من المادة  

الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون وتجاه األشخاص  –يؤدي قيمة الكمبيالة 

هذا األخير بمقتضى الكمبيالة، بحيث يمكن للضامن االحتياطي أن يرجع الملزمين نحو 

على جميع الموقعين على الكمبيالة الذي يلتزمون باألداء إزاء المضمون، ألن 

الضامن االحتياطي يحل محل المضمون في الرجوع على جميع الموقعين على 

 الكمبيالة بمقتضى قانون الصرف. 

االحتياطيين بباقي الموقعين من نفس الدرجة،  أما بخصوص عالقة الضامنين 

 أي مجموعة من الضامنين يكفلون مضمونا واحدا. 
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فطبقا لقواعد قانون الصرف فإن التزام هؤالء هو التزام صرفي، بحيث يحق  

للحامل الرجوع على أحد هؤالء الضامنين االحتياطيين بكامل المبلغ وليس له حق 

 التمسك بالتقسيم. 

فإذا وفى أحدهم بمبلغ الكمبيالة تطبيقا للقاعدة أعاله ما كان ليرجع على باقي  

الضامنين االحتياطيين إال في حدود حصة كل واحد منهم، وإذا كان أحدهم معسرا أو 

غائبا، قسمت حصته بين كل الضامنين االحتياطيين المليء الذمة، مع حفظ حق هؤالء 

وبعبارة أخرى يملك كل ضامن احتياطي من  في الرجوع على من دفعوا عنه حصته،

نفس الدرجة الدفع بالتقسيم حتى ال يبقى جميع هؤالء يدورون في حلقة مفرغة أو 

الدوران في سلسلة متالحقة من المقاضاة أو الرجوع يصل دائما آخر من دفع بأول 

 من ق ل ع التي جاء فيها: "إذا 1145من دفع، وكل هذا تطبيقا لمقتضيات المادة 

تعدد الكفالء المتضامنون، ودفع أحدهم الدين كله عند حلول األجل كان له أن يرجع 

 أيضا على الكفالء اآلخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم". 

 

 


