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بحث الضمان االحتياطي:
اإلشكالية :ماذا ٌضٌف الضمان االحتٌاطً للحامل إذا لم ٌقتنع بالضمانات األصلٌة؟
مقدمة:
المبحث األول  :مفهوم الضمان االحتياطي .
المطلب األول :تعرٌف الضمان االحتٌاطً وأشخاصه.
الفرع األول :تعرٌف الضمان االحتٌاطً .
الفرع الثاني :أشخاص الضمان االحتٌاطً .
المطلب الثاني :شروط الضمان االحتٌاطً.
الفرع األول  :الشروط الموضوعٌة للضمان االحتٌاطً .
الفرع الثاني :الشروط الشكلٌة للضمان االحتٌاطً .
المبحث الثاني :أثار الضمان االحتياطي
المطلب األول:عالقة الضمان االحتٌاطً بالحامل .
الفرع األول :االلتزام .
الفرع الثاني :الرجوع.
المطلب الثاني  :عالقة الضامن االحتٌاطً بالملزم المضمون .
الفرع األول :حق الضامن بالرجوع بدعوة صرفٌة.
الفرع الثاني :حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصٌة.
المطلب الثالث  :عالقة الضامن االحتٌاطً بالملتزمٌن اآلخرٌن .
الخاتمة:
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مقدمة:
فً كثٌر من األحوال ٌقوم الشخص بتحرٌر الورقة التجارٌة إلى شخص أخر،
وٌرفض المستفٌد أو المظهر إلٌه قبول استالمها وذلك لضعف الثقة المالٌة لدٌه عن الشخص
(المضمون) ،بالرغم من قبول المسحوب علٌه ووجود مقابل وفاء (ضمانات أصلٌة) .ولذلك
ٌطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارٌة تأمٌنا لكً ٌقبلها وٌطمئن إلى الوفاء بها وهذا
التامٌن قد ٌكون رهنا ٌسلمه إلٌه أو كفالة شخصٌة وهذه الكفالة هً التً ٌطلق علٌها الضمان
االحتٌاطً .ومن هذا ٌمكن التساؤل:
ماذا يضيف الضمان االحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات األصلية؟
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المبحث األول  :مفهوم الضمان االحتياطي
ٌاخذ ال ضمان االحتٌاطً شكلٌن فقد تكون السفتجة مضمونة بتامٌن عٌنً ،ولكن من

.

النادر ان ٌحدث ذلك من الناحٌة العملٌة الن رهن العقار او المنقول ٌشتمل على اجراءات معقدة
و بطٌئة وبالتالً ٌعطل تداول السفتجة التً تتطلب السرعة و علٌه سنتناول فقط الضمان
االحتٌاطً الذي ٌرد على سفتجة مضمونة بتامٌن شخصً.
لقد خص المشرع الجزائري الضمان االحتٌاطً فً المادة  409تجاري غٌر انه لم ٌعطً
تعرٌفا له فً حٌن بٌن أشخاصه (مط )1كما تضمن شروطه (مط.)2
المطلب األول  :تعريف الضمان االحتياطي وإطرافه:
سنتناول أهم التعارٌف التً خصها الفقهاء للضمان االحتٌاطً (فرع )1ثم نبٌن إطرافه
(فرع. )2
الفرع األول :تعريف الضمان االحتياطي.
اختلف الفقهاء فً تعرٌفهم للضمان االحتٌاطً فاعتبر قسم منهم بانه عقدا(أوال) ،وذهب القسم
اآلخر إلى اعتباره تعهد (ثانٌا) فً حٌن رأى قسم أخر بأنه كفالة وغٌرها من التعارٌف.
أوال :عرف الفقهاء الذٌن اعتبروا الضمان االحتٌاطً عقدا بانه " العقد الذي ٌلتزم بموجبه شخص
من الغٌر بدفعه قٌمة السند فً مٌعاد االستحقاق فً حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون
فالواضح أن هذا القسم من الفقهاء استبعدوا أن ٌكون الضامن االحتٌاطً من الموقعٌن على الورقة
التجارٌة وٌعد هذا قصورا فً التعرٌف به.
ثانيا :عرف الفقهاء الذٌن اعتبروا الضمان االحتٌاطً تعهد بأنه " التعهد الذي ٌلتزم بموجبه
شخص بالوفاء قٌمة السفتجة ( ورقة التجارٌة ) عندما ٌتقاعس المدٌن عن الوفاء" .فأصحاب هذا
التعرٌف كذلك حصروا الضمان االحتٌاطً بالشخص األجنبً أٌضا.
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واالجتهاد أجاز أن ٌكون الضامن االحتٌاطً من بٌن الموقعٌن على الورقة التجارٌة والغرض من
ذلك زٌادة الثقة لدى حامل تلك الورقة .
ثالثا :عرف قسم مهم من الفقهاء على انه " التزم مكتوب عن طرٌق شخص معٌن ٌتعهد بموجبه
()1

على التسدٌد

ومن هذا التعرٌف ٌمكن استنتاج أن الضمان االحتٌاطً هو شكل من أشكال

الكفالة وٌختلف عنها فً كونه ٌطبق فقط فً حالة الدٌون المرتبطة باألوراق التجارٌة .
هذه الكفالة هً كفالة صرفٌة بقدمها الضامن االحتٌاطً الذي ٌكفل بمقتضاها احد الموقعٌن على
الورقة التجارٌة فً التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو كالهما ،غٌر أن المشرع الجزائري فً
المادة .409ق.ت لم ٌعتبر الضمان االحتٌاطً كضمان قبول بل وفاء فقط .
إن التعرٌف األخٌر هو اقرب إلى الضمان االحتٌاطً إلى غٌره .غٌر أن هذه الكفالة هً كفالة
خاصة قد تكون بمقابل أو تكون بدونه .
نشٌر فً األخٌر أن الفقه اإلسالمً أجاز الضمان االحتٌاطً واعتبره نوع من الكفالة حٌث تضاف
ذمة إلى أخرى غٌر أن االختالف كان فً مقابل الكفال وحرص أكثر الفقه انه ال ٌجوز الكفالة
بمقابل(.)2
الفرع الثاني :أطراف الضمان االحتياطي(.)3
من التعرٌفات السابقة نستخلص بان الضمان االحتٌاطً تصرف قانونً ٌهدف إلى تسهٌل
تداول السفتجة وضمان الوفاء بقٌمتها تشكٌله أطراف ثالث .الضامن االحتٌاطً (أوال) ،الشخص
المضمون(ثانٌا) ،والحامل (ثالثا).
اوال:الضامن االحتياطي:
شخص طبٌعً أو معنوي ال شرط أن ٌكون تاجر عادة ما ٌكون ٌسار (له ذمة مالٌة مٌسورة)
واصل انه ٌكون من الغٌر ٌتدخل لتعزٌز ضمانات الوفاء بالسفتجة وذلك عن طرٌق كفالة احد
الملتزمٌن بالوفاء بمبلغ السفتجة عند معاد االستحقاق

()4

وبالرغم من أن النص القانونً ٌسمح

بتقدٌم الضمان االحتٌاطً من قبل الموقعٌن على السند إال أن تقدٌمه من المسحوب علٌه القابل أو
الساحب ال ٌفٌد فً شًء الن كل منها ملتزم قانونا تجاه الحامل والموقعٌن اآلخرٌن.

 -1الوىضىعت العربيت ,االوراق التجاريت ً.ىفوبر . 2008ص 10
 -2د/محمد أحمد سراج/حسٌن حامد حسان،االوراق التجارٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ،دار الثقافةللنشر و التوزٌع  ،مصر1988
 -3أ/عمر خمري،محاضرات فً السندات التجارٌة،المركز الجامعً للبوٌرة 2007/206،ص86
-4منتدى شباب كلٌة الحقوق،بحث فً االوراق التجارٌة،نوفمبر 2008
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 ثانيا :الشخص المضمون.هو الشخص الذي تدخل لمصلحته الضامن االحتٌاطً والضمان جائز بالنسبة ألي من الملتزمٌن
مهما كانت صفته صاحب مظهر أو مسحوب علٌه قابل وٌمكن أن ٌكون ضامن احتٌاطً أخر
بشرط أن ال تكون السفتجة قد تضمنت شرط عدم الضمان.
 ثالثا :الحامل:هو الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفٌد منه ألن الحامل األخٌر هو الذي ٌسعى
إلى استفاء مبلغ السفتجة ،وعند مٌعاد االستحقاق ٌستفٌد الحامل من كل الضمانات التً تمكنه من
مقابل الوفاء.
المطلب الثاني :شروط الضمان االحتياطي.

) (1

نتعرض فً الفرع األول إلى الشروط الموضوعٌة ثم نبٌن الشروط الشكلٌة فً الفرع الثانً.
الفرع األول :الشروط الموضوعية للضمان االحتياطي.
نتعرض إلى هذه الشروط من عدة زواٌا.أوال :المتعلقة بالضمان االحتٌاطً .ثم إلى المستفٌد
من الضمان ،ثم إلى زمن الضمان  ،وأخٌر إلى موضوعه.
أوال :الشروط المتعلقة بالضامن.
طالما أن األمر ٌتعلق بكفالة تجارٌة فبدٌهً انه ٌشترط فً الضامن االحتٌاطً أن ٌكون أهال
لاللتزام التجاري ،أما وقد تحقق هذا الشرط فٌستوي بعد ذلك أن ٌكون مانح الضامن االحتٌاطً
عن الغٌر أو أحد موقعً السفتجة .والغالب أن ٌصدر الضمان االحتٌاطً من طرف أجنبً من
السفتجة ومع ذلك ٌجوز أن ٌتقدم بالضمان االحتٌاطً احد موقعً السفتجة .أن الضمان االحتٌاطً
الصادر من أحد الموقعٌن على السفتجة ال ٌكون له أثر ما لم ٌترتب علٌه تحسٌن مركز الحامل
وزٌادة ضماناته كما أن ٌضمن أحد المظهرٌن التزام المحسوب علٌه القابل ضمانا احتٌاطٌا فٌصبح
فً نفس مركزه.
– 1أ/اسالم شمس,اوراق تجارية,الجزء الثاني,نوفمبر ,2002ص12

ثانيا :المستفيد من الضمان.
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ٌجوز أن ٌستفٌد من الضمان االحتٌاطً أي شخص ملتزم بالوفاء بالسفتجة وٌأتً فً مقدمة
من ٌنطبق علٌهم هذا الوصف المحسوب علٌه القابل باعتباره المدٌن األصلً فً السفتجة وأول
شخص ٌطالبه الحامل بالوفاء عند مٌعاد االستحقاق ،بل أنه ٌجوز كفالة المحسوب علٌه غٌر قابل
توقٌعا لقبوله وذلك تأسٌسا على كفالة الدٌن المستقبلً تطبٌقا للقواعد العامة .كذلك ٌجوز أن ٌقع
الضمان االحتٌاطً عن الساحب أو احد المظهرٌن أو حتى ضامن احتٌاطً أخر وٌجب أن ٌعٌن
الضامن االحتٌاطً فً السفتجة الملتزم المضمون وفً حالة عدم قٌامه بهذا التعٌٌن ٌعتبر الضمان
مقدما لمصلحة الساحب وهذه قرٌنة قانونٌة قاطعة ال تقبل إثبات العكس.
ثالثا :زمان الضمان.
األصل أن ٌصدر الضمان االحتٌاطً فً أي وقت بٌن تارٌخ إنشاء السفتجة وتارٌخ استحقاقها
بل وٌجوز طبقا للرأي الراجع أن ٌتدخل الضامن االحتٌاطً حتى بعد حلول مٌعاد االستحقاق
السٌما وان الحامل آنذاك ٌكون فً أمس الحاجة إلى من ٌضمن له الوفاء بقٌمة السفتجة ضمانا
احتٌاطٌا وٌظل هذا الضمان ممكنا حتى تحرٌر احتجاج عدم الوفاء أو انقضاء المهلة المحددة
لتحرٌره أما بعد تحرٌر االحتجاج أو انقضاء المٌعاد المحدد لتحرٌره .فال ٌنتج الضمان االحتٌاطً
إال أثار الكفالة العادٌة .
رابعا :موضوع الضمان.
لم ٌشر المشرع إال إلى ضمان الوفاء بمبلغ السفتجة فقط ومع ذلك فان الرأي مستقر على
جواز امتداد الضمان إلى القبول أٌضا ما لم ٌكن الموقع معفى من ضمان القبول بشرط صرٌح
كذلك لٌس من الضروري إن ٌعطً الضمان كامل السفتجة بل ٌجوز أن ٌقتصر على الوفاء
بالجزء من المبلغ.
الفرع الثاني :الشروط الشكلية للضمان االحتياطي.

)(1

ٌقدم الضمان االحتٌاطً بكتابته على السفتجة نفسها .أو على الوصلة المتصلة بها .أو فً
محرر مستقل المادة  3/409والكتابة لٌست فقط شرطا إلثبات الضمان االحتٌاطً .وإنما هً أٌضا
شرطا لصحته ،غٌر انه ٌختلف األمر قلٌال فً السفتجة االلكترونٌة التً تستلزم شروطا أخرى
غٌر تلك الموجودة فً السفتجة التقلٌدٌة فقط.
-1راشد راشد,االوراق التجارية واالفالس والتسوية القضائية د-م –ج ط 2002

أوال :كتابة الضمان على السفتجة أو على الوصلة المتصلة بها.
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ٌعطً الضمان االحتٌاطً ،عادة عن طرٌق توقٌع السفتجة تحت عبارة على درجة الضمان أو
أٌة عبارة أخرى تعطً نفس المعنى المادة  4/409وٌعتبر االلتزام بالضمان ناشئا بمجرد توقٌع
مقدم الضمان على وجه السفتجة إال إذا كان توقٌع المسحوب علٌه ،أو توقٌع الساحب 5/409
وبسبب استبعاد المشرع لتوقٌع الساحب أو المسحوب علٌه .أن توقع المسحوب علٌه المجرد،
ٌفترض فٌه أن ٌكون قابال للسفتجة ولٌس ضمانا احتٌاطٌا ،أما بالنسبة لتوقٌع الساحب ،فان
الضمان الذي ٌقدمه ضمن هذه الشروطٌ ،عد باطال ألنه هو نفسه ضامن قبولها وأداء مبلغها تجاه
حماة السفتجة فتوقعه المجرد ثانٌة ال قٌمة له .وهذا ولم ٌستلزم المشرع من مقدم الضمان تجدٌد
المبلغ الذي ٌرٌد ضمانه كما لم ٌستلزم تارٌخ نشوئه.
ثانيا :كتابة الضمان في ورقة مستقلة.
حسب المادة ٌ 2/409جوز أن ٌكتب الضمان فً محرر مستقل عن السفتجة إال أن النص القانونً
ٌشترط تعٌٌن المكان الذي جرى وهذا الشرط ضروري لتقدٌر صحته وٌستلزم االجتهاد الحدٌث
أن ٌكون مبلغ وتارٌخ استحقاق الورقة التجارٌة المضمونة محددٌن تحدٌدا دقٌقا وإذا توافرت هذه
الشروطٌ ،نتج الضمان االحتٌاطً بمحرر مستقل نفس النتائج التً ٌنتجها الضمان المحرر فً
السفتجة .ولكن األصل أن مقدم الضمان االحتٌاطً لٌس ملزما إال تجاه الشخص الذي وعده
بضمانه الن توقعه ال ٌظهر فً السند ،وعندما ال ٌكون للضمان االحتٌاطً المقدم فً ورقة
مستقلة ،قٌمة صرفٌة فان مقدم الضمان ٌمكن أن ٌكون مع ذلك ضامنا طبقا لكفالة تخضع للقانون
العادي.
ثالثا :الضمان االحتياطي في السفتجة االلكترونية.

)(1

تجري على السفتجة االلكترونٌة نفس األحكام المطبقة على السفتجة التقلٌدٌة وتختلف عنها فً:
 -1وجود بند خاص بالضمان االحتٌاطً على النماذج المطبوعة.
 -2أن النظام أجاز فً السفتجة التقلٌدٌة أن ٌتم الضمان على ورقة مستقلة بخالف السفتجة
االلكترونٌة.
-1محمد بن قٌنات بن عبد الرحمن ،بحث فً الكمبٌالة االلكترونٌة –دراسة مقارنة-المملكة العربٌة السعودٌة 1424ه
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المبحث الثاني :أثار الضمان االحتياطي.
ٌتحدد المركز القانونً للضامن االحتٌاطً كواحد من الموقعٌن على السفتجة فً ضوء عالقته
بالحامل

(مط)1

وكذلك عالقته بالملتزم المضمون

(مط)2

وأخٌرا عالقته سائر الملتزمٌن الصرفٌٌن

األخٌرٌن فً السفتجة (مط.)1( )1
المطلب األول :عالقة الضامن االحتياطي بالحامل.
ٌلتزم الضامن االحتٌاطً على ذات الوجه الذي ٌلتزم به المضمون وهو بذلك ٌعتبر كفٌال متضامنا
مع الملتزم المضمون

(مط)1

ومعرض للرجوع علٌه من جانب الحامل عند امتناع المسحوب علٌه

عن الوفاء فً مٌعاد االستحقاق بعد تحرٌر احتجاج عدم الوفاء

(مط.)2

الفرع األول :االلتزام .
ٌ -1لتزم الضامن االحتٌاطً بالوفاء بمبلغ السفتجة أو بالجزء الذي صدر علٌه االلتزام منى اثبت
الحامل ملكٌة للسفتجة .
 -2ال ٌمكن للضامن االحتٌاطً التخلص من تعهده بالوفاء أذا اثبت امتناع الشخص المضمون
عن الوفاء بالتزامه المتمثل فً قٌمة السفتجة .
 -3أن شرعٌة حق الحامل تكسبه سلطة مطالبه الملتزمٌن بالسفتجة سٌما الضامن االحتٌاطً الذي
ال ٌمكنه التهرب من التزامه إذا ورد على وجه السفتجة أما إذا كان الضمان قد ورد فً ورقة
مستقلة فانه ال ٌلتزم إال من قبل الشخص الذي أعطاه الضمان وٌكون التزامه صرفٌا متى
حدد المبلغ المضمون ومدة الضمان(.)2
-4

لٌس للضامن االحتٌاطً أن ٌتمسك قبل الحامل بالدفع بالتحدٌد كما ال ٌجوز له أن ٌتمسك
بالدفع بالتقسٌم فً حالة تعدد الضامنٌن االحتٌاطٌٌن بالدفع بالتقسٌم فً حالة تعدد الضامنٌن
االحتٌاطٌٌن.

-5

طبقا لنص القانون  409تجاري ٌعتبر التزام الضامن االحتٌاطً التزاما صرفٌا صحٌحا ولو
كان االلتزام المضمون باطال لسبب غٌر عٌب فً الشكل كإغفال بٌان إلزامً فً السفتجة.

 -1إضالم شوص – أوراق تجاريت ( الجسء الثاًي ) ص .13
ً -2اديت فضيل – األوراق التجاريت في القاًىى الجسائري,ط 2دارهىهت للٌشر والتىزيع  2003ص81
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الفرع الثاني :حق الرجوع.
نتعرض له من حٌث التمسك بالدفوع (أوال) ثم من حٌث التمسك بالسقوط .
 أوال :من حيث التمسك بالدفوع: -1إذا كان ٌ جوز للمدٌن المضمون أن ٌتمسك بالدفوع المستمدة من نقص األهلٌة أو عٌب شاب
رضاه ،فلٌس للضامن الذي ضمنه أن ٌتمسك بهذه الدفوع وإذا أبطل المدٌن التزامه بقً الضامن
ملتزما وهذا تطبٌقا لمبدأ استقالل التوقٌعات.
 -2إن صفة الضامن االحتٌاطً ككفٌل تمنح له حق مواجهة الحامل بالدفوع التً ٌجوز للشخص
المضمون استعمالها ضد حامل السفتجة ،إال أن الدفوع الناشئة عن عالقة شخصٌة بٌن الشخص
المضمون والحامل ال ٌمكن التمسك بها من طرف الضامن االحتٌاطً استنادا لمبدأ تطهٌر الدفوع
فً حٌن ٌجوز له الدفع بما ٌنجز عن العالقة الشخصٌة بالحامل كالتمسك بالمقاصة إذا كان دائنا له
عند مٌعاد االستحقاق.

()1

 ثانيا :من حيث التمسك بالسقوط.ال ٌجوز للضامن االحتٌاطً أن ٌحتج بسقوط حق الحامل بسبب اإلهمال إال فً الحدود التً ٌجوز
فٌها ذلك للملتزم المضمون ،غٌر أنه ٌجوز للضامن االحتٌاطً أن ٌحتج بسقوط حق الحامل بسبب
اإلهمال إذا كان قد ت تخل لمصلحة المسحوب علٌه القابل أو لمصلحة الساحب الذي ٌقدم مقابل
الوفاء.

ً -1اديت فضيل – هرجع ضبق ذكرٍ  -ص .82
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الخاتمة:
ٌتضح أن المشرع أقر مبدءا صرفٌا ٌقضً بإلزام كل موقع على السفتجة بما ٌرتبه توقٌعه
من أثار فالضامن االحتٌاطً ٌضاف إلى الضمانات الممنوحة للحامل للوفاء بقٌمة السفتجة فً
ح الة امتناع المسحوب علٌه عن ذلك ،وعمد المشرع إلى فسخ المجال للحامل باالستفادة من
التضامن من أوسع أبوابه ،كل ذلك من أجل تشجٌع األشخاص على إبرام االلتزامات وترك حرٌة
المبادرة طالما تصرف هؤالء ال ٌخالف النظام العام وهذا ما ٌفهم من عدم تطرقه إلى السفتجة
اإللكترونٌة فً ظل التطور المعلوماتً الذي تعرفه المعامالت التجارٌة وترى بأنه حان الوقت
لتعدٌل أو إضافة نصوص بما ٌتالءم مع هذا التطور.
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