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This study aims to show the importance of cautionary guaranty as one of the measures granted by
law to protect holders of commercial papers. The study also underscores the legal influence of cautionary
guaranty as pertaining to the legal relation between the involved parties, the commitment of the cautionary
guarantor who has both a dependent and an original status, and ensued effects of this relation. In the
first part, a special emphasis is placed on the effect of cautionary guaranty on the legal relation between
the cautionary guarantor and the holder of the commercial paper. This is done through explaining the
legal nature of the commitment of the cautionary guarantor and results entailed by this commitment.
In the second part of the study, the researcher deals with the legal relation between the
cautionary guarantor, the guaranteed, and the rest of the parties committed to the commercial paper.
In the process, the researcher endeavors to point out potential legal conflicts among the involved
parties in cautionary guaranty. Throughout, there are references to legal texts that deal with the effects
of cautionary guaranty, juristic opinions, and available judicial rulings related to the subject matter.
The study concludes by stating legislative shortages of rulings that are concerned with organizing
the relation between the different parties. It also recommends the importance of reconsidering the wording
of some legal texts that deal with cautionary guaranty especially as they address any legal conflict that can
ensue out of the relation between the different parties involved in the cautionary guaranty.
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 وت�ضامن،نظم امل�رشع الأردين ال�ضمان االحتياطي يف عر�ض الورقة على امل�سحوب عليه للقبول
 جميع املوقعني على ال�سند يف الوفاء بقيمته وغريها12  من قانون التجارة الأردين رقم163 ـ161 املواد
. �إال �أن هذا القانون ك�سائر الت�رشيعات من ال�ضمانات،1966 ل�سنة
) مل يت�ضمن تعريف ًا �رصيح ًا1( التجارية الأخرى
�إال �أن هذه ال�ضمانات القانونية قد ال تكون
 مما جتعل امل�ستفيد من الورقة التجارية �أن، تاركا الأمر للفقه الذي اختلفت كافية،لل�ضمان االحتياطي
 �إال �أن هذه الآراء �أجمعت،الآراء فيه حول تعريفه
يبحث عن �ضمانات �أخرى تكفل حقه يف حت�صيل
على فكرة واحدة وهي �أن ال�ضمان االحتياطي كفالة
 خا�صة يف الأحوال التي ي�شعر فيها احلامل،قيمتها
الدين الثابت يف الورقة التجارية كله �أو بع�ضه على
بعدم االطمئنان من قدرة املدين على الوفاء بقيمة
�أن يلتزم ال�ضامن االحتياطي بدفع قيمة ال�سند يف
 ويعترب ال�ضمان،الورقة بتاريخ اال�ستحقاق
ميعاد اال�ستحقاق يف حال عدم الوفاء من امللتزم
االحتياطي �ضمانا �شخ�صيا ميكن وقوعه من قبل �أي
.)2(امل�ضمون
�شخ�ص �سواء �أكان من الغري �أو من �أحد املوقعني
. خا�صة على الورقة التجارية- ونظرا لأهمية ال�ضمان االحتياطي
بعد ات�ساع ا�ستخدام الأوراق التجارية ك�أداة
 �أن يقع ال�ضمان161 و�أجازت املادة
وفاء حلت حمل النقود يف الوفاء يف االلتزامات
 كما، التي تكمن يف زيادة ال�ضمانات التي االحتياطي لوفاء قيمة ال�سند كله �أو بع�ضه-التجارية
 �أن يذكر يف162  حيث يقوم �ألزمت الفقرة الثالثة من املادة،منحها القانون حلامل الورقة التجارية
 و�إال اعترب،الن�شاط التجاري على بنيان من االئتمان مدعوم ًا �صيغة ال�ضمان ا�سم ال�شخ�ص امل�ضمون
ً مبجموعة من ال�ضمانات القانونية للحامل تتجلى يف ال�ضمان حا�ص
 ويفهم من هذا الن�ص �أنه،ال لل�ساحب

من اجلائز وقوع ال�ضمان االحتياطي عن �أي ملتزم
بدفع قيمة الورقة التجارية.

وال يرد ال�ضمان االحتياطي �إال على ورقة
جتارية ،ومن اجلائز �أن يقع ال�ضمان على ال�سند
ذاته �أو على �سند م�ستقل لرفع احلرج عن املتعاملني
بال�سند ،وخا�صة ال�شخ�ص امل�ضمون ،ملا يثريه من
�شكوك حول مركزه املايل عندما يقع ال�ضمان على
ال�سند ذاته.

ف�إذا وقع ال�ضمان االحتياطي على ورقة
م�ستقلة ف�إن ال�ضامن ال يلتزم �إ َّال �أمام من وقع له
ال�ضمان دون غريه من املوقعني الالحقني ح�سب
املادة ،162/6وبالتايل ف�إن تدخل ال�ضامن
االحتياطي ل�ضمان التزام ال�ساحب يف مواجهة
امل�ستفيد الأول من ال�سند فال ي�س�أل ال�ضامن �إ َّال جتاه
هذا امل�ستفيد دون غريه من حملة ال�سند الالحقني،
� َّأما �إذا كان توقيع ال�ضامن االحتياطي على الورقة
ذاتها �أو الورقة املت�صلة بها فال�ضامن االحتياطي
يلتزم بدفع قيمة الورقة التجارية جتاه جميع املوقعني
الالحقني(.)3
ومع �أن ال�ضمان ال يرد �إ َّال على ورقة جتارية،
�إ َّال �أن هناك فرقا بني ال�ضمان يف ال�شيك ،وال�ضمان
االحتياطي يف �سند ال�سحب ،حيث �إنه ال يجوز
للبنك امل�سحوب عليه يف ال�شيك �أن يقدم ال�ضمان
االحتياطي؛ لأن دوره يقت�رص على اعتماد ال�شيك،
وبالتايل ف�إن ال�ضمان االحتياطي نادر الوقوع يف
ال�شيك من الناحية العملية ل�سببني رئي�سني ،وهما:
ق�رص حياة ال�شيك ،واكتفاء احلامل ب�ضمان وجود
امل�صدق �أو املعتمد
مقابل الوفاء ،با�ستثناء ال�شيك
َّ
الذي �أوجده العرف امل�رصيف� ،أما امل�سحوب عليه يف
�سند ال�سحب فيمكن له �أن يكون �ضامن ًا احتياطي ًا؛
لأن ب�إمكانه رف�ض توقيع قبول ال�سند.

لتظهري ال�سند �أو قبوله بالتدخل� ،أو ل�ضمان �أحد
�أطرافها �ضمان ًا احتياطيا .ففي مثل هذه املعامالت
نكون �أمام نوعني من العالقات :عالقة �أ�صليه تربط
بني الدائن باملدين ،وعالقة �أخرى �إىل جانبها هي
العالقة ال�رصفية ،بحيث ي�صبح كل من وقع على
الورقة ملتزما التزاما �رصفيا ،ويخ�ضع التزامه
للقانون ال�رصيف ،هذا الرتابط بني االلتزامني يدخل
�أطراف العالقة يف �شبكه من العالقات القانونية فيما
بينهم ،التي ال تنتهي ب�صورة فورية ،خا�صة فيما
يتعلق بالت�سوية املالية فيما بينهم.
ومن بني هذه العالقات العالقة القانونية الناجتة
عن ال�ضمان االحتياطي يف الورقة التجارية التي
تربط ال�ضامن االحتياطي باحلامل ،وعالقة ال�ضامن
االحتياطي بامل�ضمون ،وعالقة ال�ضامن االحتياطي
بامللتزمني الآخرين ،هذه العالقات �ستكون حمور
درا�ستنا وذلك بدرا�سة الآثار القانونية املرتتبة على
ال�ضمان االحتياطي يف الورقة التجارية مع الرتكيز
على �سند ال�سحب باعتباره املرجع الأ�سا�س لبقية
الأوراق التجارية؛ ملا حظي به هذا ال�سند من تنظيم
قانوين.
مشكلة الدراسة

تعد مقدمة هذا البحث �إطار ًا عاما لتقدمي
مالمح �أ�سا�سية ل�رشط ال�ضمان االحتياطي ،و�إبراز
�أهم معطياته ودواعي وروده يف ال�سند ،و�سيكون
اخلو�ض يف �أثر هذا ال�رشط هو جمال هذا البحث؛
كون ال�ضمان االحتياطي من الناحية القانونية نوعا
من الكفالة؛ لأن ال�ضامن كفيل مت�ضامن ال مدين
مت�ضامن مبا يرتتب على ذلك من نتائج.

ويثري التزام ال�ضامن التزاما �رصفيا العديد
من الإ�شكاالت القانونية التي يدور حولها هذا
البحث� ،أهمها مدى فعالية هذا ال�رشط لتحقيق
وعليه ،ف�أطراف العالقة يف �سند ال�سحب قد الغاية منه ،وهو ت�أمني حق احلامل ح�سن النية يف
تقت�رص على ال�ساحب ،وامل�سحوب عليه ،وامل�ستفيد ،احل�صول على قيمة الورقة التجارية يف مواجهة
وقد متتد هذه العالقة لأ�شخا�ص �آخرين نتيجة املدين بها ،وما يحققه من ائتمان جتاري .والإجابة

عن هذا الت�سا�ؤل ال ميكن معرفتها �إ َّال من خالل درا�سة
�أثر العالقة القانونية بني �أطراف ال�ضمان ،وما ينتج
عن هذه العالقة من �إ�شكاالت �أخرى ،منها :ما يتعلق
مبحل ال�ضمان ،فهل يقت�رص ال�ضمان االحتياطي
على �ضمان الوفاء فقط �أم على �ضمان القبول
والوفاء معا؟ ف�إذا �أعفي ال�ساحب نف�سه �أو املظهر من
�ضمان القبول ،فهل يحق لل�ضامن االحتياطي �أن
ي�ستفيد من هذا الإعفاء ،كون ال�ضامن االحتياطي
يلتزم بالكيفية التي يلتزم بها امل�ضمون؟
كما يثري هذا البحث �إ�شكالية �أخرى تتعلق
مبدى انتقال ال�ضمان االحتياطي بالتظهري الناقل
للملكية ،ونت�ساءل كذلك :ما �إمكانية �إعطاء ال�ضمان
االحتياطي قبل �إن�شاء الورقة التجارية �أو بعد ميعاد
ا�ستحقاقها؟ و�إذا ما �أعطي ال�ضمان على ورقه م�ستقلة
عن ال�سند الأ�صلي ،فما هو �أثر ذلك على �أطراف
العالقة يف ال�ضمان االحتياطي؟ ومن الأهمية مبكان
مناق�شة م�س�ألة �أخرى تتعلق بالدفوع التي يجوز
فيها لل�ضامن االحتياطي التم�سك بها قبل احلامل،
وهي :هل ميكن لل�ضامن االحتياطي �أن يتم�سك
بالدفوع التي يحق التم�سك بها من قبل ال�شخ�ص
امل�ضمون؟ وعند �إيراد �رشط الرجوع دون م�صاريف،
طبقا ملا تق�ضي بها املادة  184من قانون التجارة،
فهل ي�رسي �أثر هذا ال�رشط على جميع املوقعني
�أم على من مت و�ضعه؟ بالإ�ضافة �إىل ذلك نت�ساءل
عن مدى خ�ضوع الدعاوى ال�رصفية النا�شئة عن
الأوراق التجارية للتقادم اخلم�سي :كدعوى احلامل
على ال�ضامن االحتياطي� ،أو الدعوى التي يقيمها
ال�ضامن االحتياطي على ال�شخ�ص امل�ضمون ،والتي
�أثارت جدال فقهيا حول ما مدى �إخ�ضاعها للتقادم
ال�رصيف؟
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق من �إ�شكاالت قانونية،
ف�إنني الحظت بعد رجوعي للعديد من املراجع �أن
ال�ضمان االحتياطي حظي بدرا�سة وافية من �أبحاث
ور�سائل جامعيه� ،إ َّال �أنني مل �أجد �أي درا�سة بحثيه
تركز ب�صورة مبا�رشة على العالقة القانونية بني

�أطراف ال�ضمان االحتياطي ب�شكل عميق ،خا�صة
و�أن ُجلَّ الإ�شكاالت التي تن�ش�أ عن ال�ضمان
االحتياطي ناجتة عن هذه العالقات القانونية بني
�أطراف ال�ضمان؛ ولهذه الأ�سباب وجهت اهتمامي
لدرا�سة هذه العالقات ،التي عاجلتها يف هذا البحث
من خالل الن�صو�ص القانونية ،و�أحكام الق�ضاء
وباحللول التي �أخذ بها قانون جنيف املوحد بهذا
اخل�صو�ص.
أهمية الدراسة وأهدافها

�إن البحث يف �أثر ال�ضمان االحتياطي على
�أطراف العالقة يف الورقة التجارية ال يخلو من فائدة
قانونيه ،حيث �سنبني حقوق الأطراف والتزاماتها
و�أثرها ،وما تثريه هذه العالقات من �إ�شكاالت
تنه�ض دليال على �صعوبتها ودقتها ،مما يتطلب الأمر
البحث يف الأ�سا�س القانوين لرجوع الأطراف على
بع�ضهم بع�ضا .وهل حقق ال�ضمان االحتياطي هدفه
يف ت�أمني حق احلامل؟ والغاية من البحث هي خلق
التوازن يف عالقات �أطراف ال�ضمان االحتياطي،
وبالتايل ف�إن عملي هذا ي�شكل حماولة متوا�ضعة
للخو�ض يف مو�ضوع َج ُّد �صعب ،لذا ف�إين �آمل �أن
�أكون قد وفقت يف حتليلي لهذا املو�ضوع.
منهج الدراسة

اعتمدت يف هذا الدرا�سة  -من خالل خطة
البحث  -على املنهج التحليلي جلميع الن�صو�ص
القانونية التي لها عالقة بال�ضمان االحتياطي ،الواردة
يف قانون التجارة الأردين رقم  12ـ  ،1966ومقارنتها
ببع�ض القوانني ،واالطالع على الفقه القانوين وما
تو�صل �إليه االجتهاد الق�ضائي بهذا اخل�صو�ص.
خطة الدراسة

ي�ستوجب احلديث عن �أثر ال�ضمان
االحتياطي يف العالقة القانونية بني �أطراف الورقة
التجارية بيان هذه العالقات ،وذلك يف مبحثني
�أ�سا�سيني :املبحث الأول عالقة ال�ضامن االحتياطي
باحلامل ،واملبحث الثاين عالقة ال�ضامن االحتياطي
بال�شخ�ص امل�ضمون وبقية امللتزمني.

المبحث األول :عالقة الضامن االحتياطي بالحامل.

�سبق القول �إن ال�ضمان االحتياطي نظام
�رصيف ال يقع �إال مبنا�سبة التزام �رصيف يتدخل
مبوجبه ال�ضامن االحتياطي ب�ضمان التزام املدين
امل�ضمون بكل ما التزم به امل�ضمون يف الورقة
التجارية ،ويكون م�سئوال عن الوفاء على وجه
الت�ضامن نحو احلامل �سواء كان هذا الأخري
امل�ستفيد الأول �أو من تو�صل بال�سند ب�سل�سلة من
التظهريات ،وذلك تطبيقا ملا ق�ضت به املادة 163/1
( ،)4التي يفهم منها �أن ال�ضامن االحتياطي ملزم
اجتاه حامل ال�سند� ،ش�أنه �ش�أن املدين امل�ضمون ،وهو
مبثابة الكفيل املت�ضامن يت�ضامن مع املدين امل�ضمون
جتاه احلامل .

االحتياطي واحلامل ،جنملها فيما ي�أتي:
أوال :رجوع الحامل على الضامن االحتياطي

ملا كان ال�ضامن االحتياطي يلتزم مبا يلتزم
به ال�شخ�ص امل�ضمون ،ف�إن احلامل يتمتع باحلرية
املطلقة يف حق الرجوع على امللتزم امل�ضمون �أوال،
�أو على ال�ضامن االحتياطي� ،أو على االثنني معا .ويف
هذا ال�صدد يجب �أن منيز بني وجود مت�ضامن واحد
�أو وجود �أكرث من مت�ضامنني احتياطيني ،ففي احلالة
الأوىل عندما يتقدم احلامل مبطالبته من ال�ضامن
االحتياطي ال ي�ستطيع هذا احلامل مواجهة ال�ضامن
االحتياطي مبزية الدفع بالتجريد ،مبعنى �أنه ال يحق
لل�ضامن �أن يطالب �أوال بتجريد امل�ضمون من �أمواله
قبل الرجوع عليه ،ولو كان املدين امل�ضمون مي�سور
وحتى يتمكن احلامل من الرجوع على احلال .
ال�ضامن االحتياطي ،ال بد من بيان طبيعة القواعد
�أما يف احلالة الثانية عند تعدد ال�ضامنني
القانونية التي حتكم التزام ال�ضامن االحتياطي نحو
احلامل� ،سواء ما تعلق منها بقواعد قانون ال�رصف �أو االحتياطيني ،فال ميكن لل�ضامن االحتياطي �أن
قواعد الكفالة الت�ضامنية ،مبعنى �أن التزام ال�ضامن يتم�سك مبزية الدفع بالتق�سيم ،مبعنى �آخر لي�س
االحتياطي هو التزام تبعي و التزام �أ�صلي يف �آن با�ستطاعة ال�ضامن االحتياطي �إجبار احلامل على
واحد ،وقد ر�أينا �أن نتعر�ض يف هذا املبحث �إىل تق�سيم الدين بينه وبني امل�ضمون وتق�سيم الدين
درا�سة الآثار املرتتبة على تبعية التزام ال�ضامن عند تعدد ال�ضامنني االحتياطيني ()5؛ لأنه من اجلائز
االحتياطي يف عالقته باحلامل يف املطلب الأول� ،أن يتعدد ال�ضامنون االحتياطيون عن ملتزم واحد
ويف املطلب الثاين �سنتعر�ض لدرا�سة الآثار املرتتبة وي�صبحون بتوقيعهم مت�ضامنني يف الوفاء بقيمة
على االلتزام الأ�صلي لل�ضامن االحتياطي يف الورقة ،ولو مل يتم االتفاق فيما بينهم �رصاحة؛
لأن الت�ضامن مفرت�ض بينهم ،ويف هذه احلالة يحق
عالقته باحلامل.
المطلب األول :اآلثار المترتبة على تبعية التزام حلامل الورقة التجارية الرجوع عليهم جميعا �أو
على �أحدهم .
الضامن االحتياطي في عالقته بالحامل.

يعترب التزام ال�ضامن االحتياطي التزاما
تبعيا �ضمن احلدود التي يلتزم بها املدين امل�ضمون،
وكل ما يت�صف به دين امل�ضمون وما يطر�أ عليه من
تغيريات ينعك�س على دين ال�ضامن ،فال�ضامن
االحتياطي كفيل مت�ضامن مع املدين املكفول
ومع بقية املوقعني على الورقة التجارية ،باعتباره
عمال جتاريا تبعيا للورقة التجارية؛ مما يرتتب على
ذلك عدة نتائج جوهريه تنظم العالقة بني ال�ضامن

وحتى يتمكن احلامل من الرجوع على
ال�ضامن االحتياطي يفرت�ض فيه �أن يكون على علم
بهذا ال�ضمان ،وال يكون ذلك �إال �إذا وقع ال�ضمان على
الورقة التجارية� ،أما �إذا ورد ال�ضمان االحتياطي
على ورقة م�ستقلة قد ال يعلم احلامل بهذا ال�ضمان
()6؛ لأن هذا النوع من ال�ضمان تقت�رص فيه عالقة
ال�ضامن اجتاه احلامل الذي �أعطي له هذا ال�ضمان
حتى ال يعلم به بقية الأ�شخا�ص ،ف�إذا قام هذا

احلامل بتظهري ال�سند وحول حقه يف ال�ضمان �إىل
املظهر �إليه ،ف�إن هذا االنتقال يعد من قبيل احلوالة
املدنية ،وبالتايل ف�إنه يحق لل�ضامن االحتياطي
التم�سك بالدفع يف مواجهة احلامل بكل الدفوع
التي كانت يف مواجهة احلامل الذي �صدر ال�ضمان
مل�صلحته؛ كون العالقة بني ال�ضامن االحتياطي
واحلامل قائمة على مبد�أ ا�ستقالل التواقيع ،وعمال
بن�ص املواد  181 ،4/162التي حددت احلاالت التي
يجوز فيها للحامل الرجوع على امللتزمني يف الورقة
التجارية ،وبالتايل ال ميكن لل�ضامن �إعفاء نف�سه من
الرجوع عليه.

�أما �إذا كان املدين حدد التزامه ب�أقل من
مبلغ ال�سند ،كما هو بالن�سبة للقابل قبوال جزئيا،
ف�إن �ضامنه االحتياطي �أي�ضا ال يلتزم �إال بدفع
اجلزء املقبول ( ، )10كما يحق لل�ضامن االحتياطي
بناء على تبعية التزامه �أن يدفع يف مواجهة احلامل
ح�سن النية باملقا�صة التي قد تقع بني احلامل
وامللتزم امل�ضمون �أو بالأ�سباب الأخرى التي تتحقق
مل�صلحته( ،)11كما ال يجوز لل�ضامن االحتياطي �أن
يدفع احلامل بوجوب مطالبة امل�ضمون �أوال� ،إال �إذا
ا�شرتط ذلك يف عبارة ال�ضمان؛ لأن ذلك لي�س من
النظام العام (.)12

ثانيا :ليس من حق الضامن االحتياطي الدفع

ثالثا :حق الضامن االحتياطي التمسك ضد

بالتجريد.

الحامل المهمل بسقوط حق الرجوع عليه.

مبا �أن التزام امل�ضمون االحتياطي � -سواء
كان �ساحبا �أو م�سحوبا عليه �أو مظهر -التزام جتاري
وت�ضامني ،ف�إن التزام ال�ضامن االحتياطي يكون
�أي�ضا جتاريا بغ�ض النظر عن �شخ�ص ال�ضامن وعن
�سبب �ضمانته وطريقة �إعطائه( ،)7ف�إنه جمرد �أن
يوقع ال�ضامن االحتياطي على �سند ال�سحب ،ف�إن
التزامه هذا يعد التزاما �رصفيا يف عالقته ب�أطراف
ال�سند ،حيث �إن �رشعية حق احلامل تعطيه �سلطة
مطالبة امللتزمني ب�سند ال�سحب ،خا�صة ال�ضامن
االحتياطي الذي لي�س مبقدوره التهرب من التزامه،
�إذا ورد ال�ضمان على وجه ال�سند فال يجوز لل�ضامن
االحتياطي التم�سك يف مواجهة احلامل امل�ضمون� ،أي
الرجوع عليه �أوال قبل مطالبة ال�ضامن االحتياطي
�أو �أن يطلب من احلامل ب�أن يالحق �أوال املدين
�أو املدينني الأ�صليني كالقابل �أو ال�ساحب �أو �أي
�شخ�ص م�ضمون� ،إذ يبقى للحامل احلرية املطلقة يف
الرجوع �أوال على امللتزم امل�ضمون �أو على ال�ضامن
االحتياطي �أو االثنني معا ،كما ال يجوز لل�ضامن
االحتياطي الدفع بالتق�سيم عند وجود مت�ضامنني
احتياطيني �آخرين()8؛ كي ال يلتزم �إال مبقدار ن�صيبه
يف الدين ،مبعنى �أنه ال ميكن لل�ضامن االحتياطي
�إلزام احلامل على قبول تق�سيم الدين (قيمة الورقة
التجارية) بينه وبني امللتزم امل�ضمون (.)9

�إن حق احلامل بالرجوع على ال�ضامن
االحتياطي يتحدد بحقه يف الرجوع على امللتزم
امل�ضمون� ،إال �أن هذا احلق قد ي�سقط ب�سبب �إهمال
�صاحبه ،وبالتايل �أجاز القانون لل�ضامن االحتياطي
�أن يدفع �ضد احلامل املهمل ب�سقوط حق الرجوع
عليه ،وذلك يف احلدود التي ميلكها امل�ضمون ،ف�إذا
كان ال�ضامن االحتياطي �ضامنا لل�ساحب الذي
قدم مقابل الوفاء ،كان لل�ضامن �أن يتم�سك بالدفع
بالإهمال الذي لل�ساحب على احلامل� ،أما �إذا كان
ال�ضمان االحتياطي حل�ساب امل�سحوب عليه القابل
�أو ال�ساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء ،فلي�س
مبقدور ال�ضامن �أن يتم�سك بالدفع �ضد احلامل ،ولو
كان هذا الأخري مهمال� ،ش�أنه �ش�أن ال�ساحب ،وهذا
ما ذهب �إليه الق�ضاء امل�رصي ( )13يف حكم جاء فيه
(ال ي�شرتط القانون �إجراء االحتجاج عدم الدفع يف
حالة رجوع احلامل على املدين املحرر عليه ال�سند
بالقيمة الواردة يف ال�سند)..
�أما �إذا كان ال�ضمان االحتياطي حل�ساب
املظهر جاز لل�ضامن �أن يتم�سك بالدفع بالإهمال،
الذي ميلكه املظهر �إزاء احلامل ،لكن �إذا �أهمل احلامل
يف �إعالن املظهر امل�ضمون احتجاج عدم الدفع ي�ؤدي
�إىل �سقوط حقه يف مطالبة ال�ضامن االحتياطي له؛

باعتبار التزام ال�ضامن تابعا لاللتزام الأ�صلي التزام
امل�ضمون ،حتى ولو قام احلامل ب�إعالن ذلك لل�ضامن
االحتياطي باحتجـاج عدم الدفع يف امليعـاد املحدد.
رابعا :حق الضامن االحتياطي الدفع بالتقادم تجاه
الحامل في الحدود التي يملكها المضمون.

ي�سوغ لل�ضامن االحتياطي �أن يدفع
بالتقادم اجتاه احلامل يف احلدود التي ميلكها
امل�ضمون ،وال�سقوط ب�سبب الإهمال� ،إذا مل يقم
احلامل بالإجراءات التي ن�ص عليها القانون يف
املواعيد املقررة� ،إال �أن مدة التقادم تختلف باختالف
ال�شخ�ص امل�ضمون ،ف�إن كان ال�شخ�ص امل�ضمون
هو امل�سحوب عليه القابل كان لل�ضامن االحتياطي
حق التم�سك بالتقادم يف مواجهة احلامل بعد م�ضى
خم�س �سنوات من تاريخ اال�ستحقاق م ،1/214
و�إن كان امل�ضمون هو ال�ساحب �أو �أحد املظهرين
كان لل�ضامن االحتياطي التم�سك بالتقادم يف
مواجهة احلامل مب�ضي �سنتني من تاريخ االحتجاج
املقدم يف الوقت املحدد �أو من تاريخ اال�ستحقاق �إن
ا�شتمل ال�سند على �رشط الرجوع دون م�صاريف.

�أما فيما يخ�ص ال�سقوط ب�سبب الإهمال،
ف�إذا كان ال�ضمان االحتياطي حل�ساب ال�ساحب
ف�إن ال�ضامن االحتياطي ي�ضمن جميع املوقعني
على الورقة التجارية ،ومن �ضمنهم ال�ساحب ،و�إن
كان ال�ساحب يحق له الدفع بال�سقوط جتاه احلامل،
باعتباره املدين الأ�صلي ،ف�إن ال�ضامن االحتياطي
ال يجوز له التم�سك بهذا الدفع ،ف�إذا كان ال�ضمان
حل�ساب امل�سحوب عليه القابل ف�إن ال�ضامن
االحتياطي ال ميكنه �أن يتم�سك ب�سقوط حق احلامل
لعدم مراعاة الإجراءات القانونية املتعلقة بحق
الرجوع (� ،)14أو �إذا كان امل�ضمون حمروما من هذا
الإهمال ،فال�ساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء امتنع
على ال�ضامن االحتياطي التم�سك بالتبعية� ،إال �أنه
ي�ستطيع ال�ضامن �أن يدفع يف مواجهة احلامل ح�سن
النية باملقا�صة التي تقع بني احلامل وامللتزم امل�ضمون
�أو بالأ�سباب الأخرى التي حتقق م�صلحته.

خامسا :يعفى حامل السند من توجيه إشعار
باالحتجاج للضامن االحتياطي (.)15

يعفى احلامل من تقدمي �أي �إ�شعار �إذا كان
امل�ضمون هو امل�سحوب عليه ،وكان يف حالة الإفال�س
�سواء قبل ال�سند �أم مل يقبله ،وكذلك �إفال�س �ساحب
ال�سند امل�رشوط عند تقدميه للقبول؛ لأن تقدمي �شهر
الإفال�س كافيا بذاته لتمكني احلامل من ا�ستعمال
حقوقه يف الرجوع على ال�ضامنني� .أما يف حالة توقف
امل�سحوب عليه عند الوفاء� ،سواء قبل ال�سند �أم مل
يقبله� ،أو احلجز على �أمواله ،وكان احلجز غري حمدد،
ال يجوز له الرجوع �إال بعد تقدمي ال�سند للم�سحوب
عليه لوفائه ،وبعد تقدمي االحتجاج لعدم الوفاء ()16
فال�ضامن االحتياطي ي�ستطيع �أن يطالب احلامل
بالتعوي�ض يف حالة �إهماله مبطالبة املدين عند ميعاد
اال�ستحقاق ،وعلى احلامل �أن يخرب ال�ضامن يف
حالة امتناع املدين عن الوفاء حتى ي�ستعد ال�ضامن
حلفظ حقوقه ،و�إال فيلزم احلامل بالتعوي�ض �إذا نتج
عن هذا الإهمال �رضر (� .)17إال �أن املادة 1/184
�أجازت لل�ضامن االحتياطي �أن يعفي حامل ال�سند
عند املطالبة على وجه الرجوع من تقدمي احتجاج
لعدم القبول �أو لعدم الوفاء متى كتب على ال�سند
املطالبة دون م�صاريف �أو دون احتجاج �أو �أي عبارة
مماثله مذيلة بتوقيع من ا�شرتط ذلك.
والهدف من هذا ال�رشط التخفيف من
الإجراءات واملواعيد ،التي قررها القانون ،وجتنيب
حامل ال�سند دفع م�صاريف الرجوع ونفقاته ،التي
�سيعود بها على املدين الذي ا�شرتطها ( .)18وقد
عالج قانون جنيف املوحد �أحكام االحتجاج بعدم
الدفع و�رشط الرجوع دون م�صاريف يف املواد
43ـ.49

ف�إذا خالف احلامل ال�رشط وعمل االحتجاج
فكان له الرجوع مب�صاريفه على جميع املوقعني مبا
فيهم املظهر وال�ضامن االحتياطي الذي و�ضع
ال�رشط ،وذلك ا�ستنادا �إىل �أن املظهر �أو ال�ضامن
الذي ي�ضع ال�رشط ي�ستفيد من قيام احلامل بعمل

االحتجاج يف امليعاد� ،إال �أن ذلك ال يعني �إعفاء
احلامل من التقدم بال�سند طالبا القبول والوفاء يف
ميعاد ا�ستحقاقه ،و�إذا امتنع امل�سحوب عليه وجب
على احلامل �أن ي�شعر ال�ضامن بعدم القبول �أو بعدم
الوفاء يف امليعاد املقرر قانونيا؛ كي ال تبقى فرتة
طويلة من الزمن ( ،)19و�إذا تطلب الأمر عدم تقدمي
االحتجاج من �أجل الرجوع على امل�ضمون لأجل
الوفاء ،فال�ضامن االحتياطي لي�س مبقدوره �أن
يتم�سك ب�رضورة تقدمي االحتجاج؛ لأن التزامه تابع
اللتزام امل�ضمون ويلتزم بالطريقة نف�سها التي يلتزم
بها امل�ضمون (.)20
المطلب الثاني :اآلثار المترتبة على االلتزام
األصلي للضامن االحتياطي في عالقته بالحامل.

ميكن القول �إن قواعد ال�رصف هي جمموعه
القواعد الواردة يف املواد  123ـ  ،289التي تنظم
�إحكام الأوراق التجارية منذ �إن�شائها �إىل انق�ضائها،
وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق مببد�أ ا�ستقالل
التواقيع وقاعدة تطهري الدفوع� ،أي عدم جواز
االحتجاج بالدفوع ال�شخ�صية �ضد احلامل ح�سن
النية .و�سنبني النتائج املرتتبة على التزام ال�ضامن
االحتياطي كالتزام �أ�صلي يخ�ضع لقواعد ال�رصف
وذلك على النحو الآتي:
أوال :اعتبار التزام الضامن االحتياطي التزاما
صحيحا حتى لو كان التزام المدين المضمون
باطالً.

�إن مبد�أ ا�ستقالل التواقيع يعني ا�ستقالل
التزام كل موقع على الورقة التجارية عن التزامات
باقي املوقعني ،و�أن كل التزام من هذه االلتزامات
قائم بذاته ،ويتجلى هذا املبد�أ يف احلالة التي
يكون فيها التزام �أحد املوقعني باطال لنق�ص يف
�أهليته �أو توقيعا مزورا ،وعليه يعترب التزام ال�ضامن
االحتياطي �صحيحا ،ولو كان التزام امل�ضمون باطال
لأي �سبب كان� ،إال فيما يخ�ص الأ�سباب املتعلقة
بال�شكل (.)21

االلتزام ال�رصيف نحو احلامل بناء على قاعدة
ا�ستقالل التواقيع ،حتى لو كان التزام امل�ضمون
باطال لأي �سبب من الأ�سباب ال�سالفة الذكر� ،إال �أن
ال�ضامن االحتياطي ميكن له �أن يتحلل من التزامه
ال�رصيف �إذا كانت الورقة التجارية باطلة لعيب يف
ال�شكل لعدم ذكر �أو نق�ص �أحد البيانات الإلزامية،
كتخلف ت�سمية �سند ال�سحب �أو توقيع ال�ساحب
وغريها ،ما مل يكن ال�ضامن عاملا بالأمر .ففي هذه
احلالة يكون التزام ال�ضامن االحتياطي باطال،
وي�ستطيع ال�ضامن االحتياطي �أن يتم�سك بالبطالن؛
لأن هذا العيب ظاهر ي�ستطيع �أي موقع على ال�سند
�أن يتم�سك به ()22؛ لأن العيب يتعلق بال�سند ذاته،
ولي�س بااللتزام الثابت فيه .
ثانيا :ال يجوز للضامن االحتياطي أن يتمسك ضد
الحامل حسن النية بالدفوع الشخصية التي له
على أحد الموقعين.

ال �شك �إن الغاية من �إقرار قاعدة تطهري
الدفوع هو �ضمان حق احلامل ح�سن النية يف
احل�صول على قيمة الورقة التجارية يف مواجهة
املدين بها ،مبا فيهم ال�ضامن االحتياطي� ،رشيطة �أال
يكون احلامل مرتبطا بعالقة �شخ�صية مع املدين� ،إذ
ال يجوز للمدين ال�رصيف �أيا كان �صفته �ساحبا �أو
�ضامنا احتياطيا التم�سك بالدفع يف مواجهة احلامل
ح�سن النية وهذا ما �سنبينه يف النقاط الآتية.
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األصل ليس للضامن االحتياطي أن يتمسك

ضد الحامل بالدفوع الشخصية.

ح�سب املادة  147جتاري ووفقا لقاعدة
تطهري الدفوع ،ينتقل احلق الثابت يف ال�سند من
املظهر �إىل املظهر �إليه خاليا من �أي دفع من الدفوع
املبنية على العالقات ال�شخ�صية بني �أطراف ال�سند،
مما تعطي هذه القواعد ال�رصفية �ضمانا جديدا حلامل
ال�سند ،وهذا ما �أخذت به حمكمة التمييز الأردنية،
ويف ذلك خروج على القواعد العامة يف القانون
املدين؛ لأن احلق وفقا للقواعد العامة ينتقل من
وعلى �ضوء ذلك يتحمل ال�ضامن االحتياطي املحيل �إىل املحال له بكل ما ي�شوبه من عيوب وما

يرد عليه من دفوع ( ،)23فاملحال عليه ي�ستطيع �أن 3ـ
يتم�سك بكل الدفوع املتعلقة بالدين ،التي كان له والمضمون
حق التم�سك بها يف مواجهة املحيل �أو الدفوع التي
التوقيع بيان �إلزامي يف جميع الأوراق
للمحيل اجتاه املحال له ( .)24ي�ستخل�ص من هذه التجارية يجب �أن يكون على نف�س ال�سند ،وداال على
القاعدة ال�رصفية �أن هناك دفوعا ال يجوز لل�ضامن �شخ�صية موقعه ويعرب عن ر�ضى �صاحبه بااللتزام،
االحتياطي �أن يتم�سك بها �ضد احلامل ح�سن النية ف�إذا كان هذا التوقيع مزور ًا ،ف�إن ر�ضى �صاحبه
و�أن هناك دفوعا يجوز له �أن يتم�سك بها �ضد احلامل يكون منعدم ًا ،وبالتايل ف�إن االلتزام ال�رصيف ينعدم،
وقد ين�صب التزوير على توقيع ال�ضامن االحتياطي
ولو كان ح�سن النية.
�أو ال�شخ�ص امل�ضمون ،فهل يجوز له�ؤالء التم�سك
ومن الدفوع التي ال يجوز لل�ضامن يف مواجهة احلامل ببطالن التزامهم؟ وهل يحق لأي
االحتياطي �أن يتم�سك بها �ضد احلامل ح�سن النية ،ملتزم �آخر ورد توقيعه على الورقة التجارية ب�صفة
الدفوع التي ميكنه �أن يتم�سك بها �ضد �أحد املوقعني� ،صحيحة �إثاره الدفع بتزوير توقيع �آخر باعتباره حقا
منها الدفع بف�ساد �إرادته كالدفع بالغلط �أو بالتزوير ثابتا لكل موقع على الورقة التجارية ؟ �سنبني ذلك
�أو الدفع بعدم م�رشوعيه ال�سبب .و�إذا كان ال�ضامن على النحو الآتي:
االحتياطي يعلم مثال تزوير توقيع امل�ضمون،
أ -تزوير توقيع الضامن االحتياطي.
ففي هذه احلالة ال ي�ستطيع ال�ضامن االحتياطي
مبا �أن ال�ضمان االحتياطي التزام �رصيف
�أن يتم�سك بهذا التزوير �ضد احلامل ح�سن النية،
ف�أنه يخ�ضع لتطبيق مقت�ضيات املادة )28(1/130
وح�سن النية مفرت�ض يف احلامل وعلى املدين �إذا
عند تزوير توقيع ال�ضامن االحتياطي يرتتب عن
ادعى �سوء نية هذا احلامل يقع عليه عبء نفي هذه ذلك منح احلق ل�صاحبه يف �إثاره الدفع بالتزوير
القرينة بكافة طرق الإثبات (.)25
يف مواجهة كل حامل لل�سند ولو كان ح�سن النية
الدفع بتزوير توقيع الضامن االحتياطي
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جواز التمسك بالدفوع الشكلية ضد الحامل.

يجوز لل�ضامن االحتياطي �أن يتم�سك
بالدفوع ال�شكلية �ضد احلامل ولو كان ح�سن النية؛
لأن امل�رشع ن�ص على البيانات الواجب توافرها
ل�صحة الورقة التجارية ( ،)26وعند عدم ا�ستيفاء
هذه البيانات ف�إنها تعترب باطلة كورقة جتارية ،مما
ي�ستبعد معه ترتيب الآثار ال�رصفية ،فال جمال
للقول بتطهري الدفوع لأن الأمر يتعلق ببطالن
الورقة ذاتها ،وبالتايل ف�إنه يحق للمدين ال�رصيف
حق �إثارة الدفع بغياب �أحد هذه البيانات خا�صة
اجلوهرية منها عند مطالبته يف مواجهة كل مطالب
يف اال�ستحقاق باحلق الثابت فيها ،وهذا ما ينطبق
على ال�ضامن االحتياطي كونه ملتزما مبا يلتزم به
ال�شخ�ص امل�ضمون .

النعدام �إرادته يف �إن�شاء احلق املدعى به� ،إال �أن
التم�سك بهذا الدفع يقت�رص على كل من مت تزوير
توقيعه عم ً
ال مببد�أ ا�ستقالل التواقيع )29(.وعليه فال
يتحلل باقي املوقعني من التزامهم ال�رصيف حتى ولو
كان �أحدهم �سابق ًا حلدوث التزوير كالتزام ال�ساحب
�أو القابل �أو �أحد املوقعني ال�سابقني على التوقيع
املزور وكذلك املوقعني الالحقني على التزوير وتطبق
عليهم مقت�ضيات املادة . 213
ب -تزوير توقيع المضمون.

بالرجوع ملقت�ضيات الفقرة الثانية من املادة
 163ن�ستنتج �أن ال�ضامن االحتياطي ال ي�ستطيع
االحتجاج بدفع بطالن التزام امل�ضمون يف حالة
انعدام �أهليته �أو ر�ضاه� ،أو تزوير توقيعه يف مواجهة
احلامل� ،إال �أن حق �إثارة هذا الدفع مق�صور على
�ضحية التزوير .من جهة �أخرى العيب ال�شكلي

هنا ال يقت�رص على �إغفال �أحد البيانات الإلزامية
يف ال�سند ،بل قد ي�شمل حتى العيب ال�شكلي يف
التزام امل�ضمون كال�ضمان االحتياطي املقدم ملظهر
و�ضع توقيعه املجرد على وجه ال�سند ،مع �أن التوقيع
املجرد يتعني و�ضعه على ظهر ال�سند من �أجل
اعتباره تظهريا ،وكذا ال�ضمان االحتياطي املقدم
مل�صلحة �شخ�ص ال يعترب ملتزم ًا كامل�سحوب عليه
الذي مل يوقع بالقبول (.)30

غري �أن بع�ض الفقه الفرن�سي( )31يذهب
�إىل �أكرث من ذلك حيث يرى �أن ا�ستقالل التزام
ال�ضامن االحتياطي عن التزام املدين الأ�صلي ال
يقع ب�صفة كاملة ،ذلك �أن حق ال�ضامن االحتياطي
يف �إثاره الدفع ببطالن االلتزام امل�ضمون غري قا�رص
على العيب ال�شكلي الذي ي�شوب التزام امل�ضمون
فقط ،بل ي�شمل �أي�ضا الدفع بالعيوب املبنية على
�أ�سباب انق�ضاء االلتزام امل�ضمون ،وخل�ص بع�ض
الفقه الفرن�سي(� )32إىل القول �إن الغاية من ال�ضمان
االحتياطي هو توفري احلماية الكافية للحامل ح�سن
النية لتمكنه من اال�ستفادة من ال�ضمان االحتياطي
ك�ضمان �إ�ضايف له� .إال �أن قانون جنيف املوحد و�ضع
حد ًا لتمل�ص ال�ضامن االحتياطي من الوفاء عن
طريق �إثارة الدفع بتزوير توقيع ال�شخ�ص امل�ضمون
عندما اعترب ال�ضامن االحتياطي عند توقيعه على
ال�سند ف�إنه ي�شهد ب�ضمان التزام امل�ضمون يف
مواجهة الغري ،وبالتايل فهو على علم مبا وقع عليه
امل�ضمون .وحبذا لو ي�أخذ امل�رشع الأردين بهذا احلل
حتى ن�ضع االطمئنان يف نف�س املتعاملني يف الورقة
التجارية خا�صة ملن يحملها.

العيب يتعلق يف ال�شكل ،ومن حتليلنا لهاتني الفقرتني
ال ميكن �أن نقول يف الأ�صل �إن ال�ضامن االحتياطي
عليه �أن يتم�سك بكل الدفوع التي يحق للم�ضمون
التم�سك بها اجتاه احلامل ،وذلك فيه تناق�ض مع
م�ضمون املادة  147والفقرة الثانية من املادة 163
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ال ميكن القول بعدم
التم�سك النهائي لل�ضامن االحتياطي مبا لل�شخ�ص
امل�ضمون يف عالقته باحلامل؛ ملا يف ذلك من تعار�ض
مع ن�ص الفقرة الثانية من املادة  163التي جعلت
يف الأوىل التزام ال�ضامن االحتياطي التزاما تبعيا،
والثانية جعلت فيه التزاما �أ�صليا �رصفيا ،ف�إذا كان
التزامه تبعيا فيحق له �أن يتم�سك بكل الدفوع
التي يحق لل�شخ�ص امل�ضمون التم�سك بها ،ويكون
التزام ال�ضامن االحتياطي تبعيا يف جميع الأحوال
التي يتحلل بها امل�ضمون من التزامه �إما للتقادم �أو
املقا�صة �أو لأي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء االلتزام
�أو لعيب يف ال�شكل ،فلو رجع احلامل على ال�ضامن
االحتياطي وكان هذا الأخري دائنا للحامل ترتب
عليها براءة ذمة الكفيل ،وعليه ال يحق للحامل
مطالبة ال�ضامن االحتياطي عند �إبراء ذمة املدين
الأ�صلي)33( .

وحتى ي�ؤخذ بهذه القواعد ال�رصفية ال�سالفة،
خا�صة قاعدة تطهري الدفوع ي�شرتط �أال يكون
احلامل �سيئ النية؛ لأن عن�رص ح�سن النية يجعل
احلامل جديرا باحلماية ،و�إال كان املدين ال�رصيف
حمقا يف �إثارة الدفوع يف املواجهة ( )34ف�إذا كان
احلامل �سيء النية فال�ضامن االحتياطي ي�ستطيع �أن
يتم�سك بكل الدفوع املتعلقة بااللتزام امل�ضمون و
4ـ الدفوع التي يتمسك بها المضمون ضد الحامل .الدفوع اخلا�صة ببطالن عقد ال�ضمان �إال �أن ال�ضامن
بالرجوع لن�ص الفقرة الأوىل من املادة  163لي�س من حقه التم�سك بالدفوع ال�شخ�صية(. )35
التي كيفت التزام ال�ضامن االحتياطي بنف�س الكيفية الـمبحــث الـثـانــي :عـالقــة الـضـامــن االحـتيـاطــي
التي يلتزم بها امل�ضمون ،جند �أن الفقرة الثانية من بالمضمون وبقية الملتزمين
بينت املادة  163العالقة القانونية بني ال�ضامن
نف�س املادة متناق�ضة مع الفقرة الأوىل من خالل
�صياغتها عندما اعتربت التزام ال�ضامن �صحيحا ،االحتياطي وبقية امللتزمني الآخرين ،حيث �إن ال�ضامن
ولو كان التزام امل�ضمون باطال لأي �سبب �إال �إذا كان االحتياطي �إذا دفع قيمة الورقة التجارية للحامل،

ف�إنه يرتتب لهذا ال�ضامن حق الرجوع على جميع
امللتزمني للملتزم امل�ضمون� .إال �إن املركز القانوين
لل�ضامن االحتياطي يختلف باختالف ما �إذا كان
ال�ضمان مقدما ل�شخ�ص واحد قد يكون لل�ساحب
�أو امل�سحوب عليه �أو املظهر.

�أما يف حالة تعدد ال�ضامنني االحتياطيني
للوفاء بقيمة الورقة التجارية ،كما لو كان ال�ضمان
مقدم ًا ملوقعني خمتلفني ،ك�أن ي�ضمن �أحدهم ال�ساحب
والثاين امل�سحوب عليه والثالث قد ي�ضمن املظهر،
ففي هذه احلالة يعد ال�ضامنون االحتياطيون ملتزمني
جتاه احلامل على وجه الت�ضامن ،وميكن لهذا احلامل
متابعتهم فرادى �أو جماعة مببلغ ال�سند وما يتبعها من
فوائد وم�صاريف دون �أن يتمكن �أي منهم التم�سك
مبزية الدفع بالتق�سيم ،فلو رجع احلامل على �أحد
ال�ضامنني بالوفاء فال يحق لهذا ال�ضامن �أن يطالب
احلامل بالرجوع على ال�ضامن االحتياطي الثاين،
ومن حق احلامل �أن يوجه الدعوى �ضد ه�ؤالء دون �أن
يكون ملتزم ًا باتباع الرتتيب الذي �صدر به التزامهم
( .)36والذي بهمنا يف هذه العالقة هو ال�ضمان
االحتياطي املقدم مل�ضمون واحد ،وبالتايل يجب
حتديد امللتزم امل�ضمون �ضمان ًا احتياطي ًا ال لب�س فيه،
حتى يتحدد مركز ال�ضامن االحتياطي الذي جعل
القانون التجاري حقوقه وواجباته م�ستمدة من
حقوق امللتزم وواجباته طبق ًا لن�ص املادة ،1/163
و�سنو�ضح هذه العالقات يف املطلبني الآتيني:
الــمطلـــب األول :عــالقـــة الــضامـــن االحــتيـاطـــي
بالمضمون.

بينت املادة � 1/163أن ال�ضامن االحتياطي
مبثابة كفيل مت�ضامن مع م�ضمونه ،ويرتتب على ذلك
�أن ال�ضامن االحتياطي ي�ضمن ال�شخ�ص امل�ضمون،
مبا فيهم املوقعني الالحقني له ،وبنف�س الوقت يكون
م�ضمونا من قبل جميع املوقعني ال�ضامنني لل�شخ�ص
الذي �ضمنه ( ،)37ففي حالة حتديد ال�شخ�ص
امل�ضمون التزامه ف�إن هذا التحديد ي�رسي على
التزام ال�ضامن االحتياطي لأن هذا الأخري ال يلتزم

ب�أكرث مما يلتزم به امل�ضمون من االلتزامات (،)38
�أي �أن ال�ضامن االحتياطي يو�ضع يف نف�س املركز
القانوين للم�ضمون من حيث ماله وما عليه من
واجبات ،ولذلك يجب �أن يعني ال�ضامن ا�سم امللتزم
امل�ضمون الذي تدخل ل�ضمانته( ،)39وكون �أحكام
ال�ضمان االحتياطي لي�ست متعلقة بالنظام العام �أو
يجوز االتفاق على ما يخالف هذه الأحكام.
ف�إذا كان ال�شخ�ص امل�ضمون ملتزما ب�ضمان
الوفاء �أو ب�ضمان القبول فقط ف�إن ال�ضامن االحتياطي
يلتزم ب�ضمان الوفاء والقبول فقط� ،أما �إذا كان
امل�ضمون ملتزما ب�ضمان الوفاء والقبول �أو ب�ضمان
قيمة الورقة كليا �أو جزئيا؛ لأن �أحكام ال�ضمان
االحتياطي لي�ست متعلقة بالنظام العام �إذ يجوز
االتفاق على ما يخالف هذه الأحكام ( ،)40وعلى
ذلك ف�إن ال�ضامن االحتياطي ي�ضمن املوقعني
الالحقني على امل�ضمون ،ويف نف�س الوقت يكون
م�ضمونا للموقعني ال�سابقني على توقيع امل�ضمون،
ويت�ضح من هذا الن�ص �أن �آثار ال�ضمان االحتياطي
يف العالقة بني ال�ضامن االحتياطي وامل�ضمون
ترتتب عليه النتائج الآتية ،التي �سيتم تف�صيلها
على النحو الآتي :
أوال :يعتبر الضامن االحتياطي كفيال للمضمون
ومتضامنا معه

بالرغم من �أن التزام ال�ضامن االحتياطي
التزام تبعي مبنى على التزام امل�ضمون ،ف�إن التزام
ال�ضامن يبقى �صحيحا ،ولو كان التزام امل�ضمون
باطال ،وذلك طبقا ملبد�أ ا�ستقالل التواقيع وما ن�صت
عليه املادة  ،2/163وال ي�ستثنى من ذلك �إال البطالن
امل�ؤ�س�س على عيب يف قواعد ال�شكل كرتك بع�ض
البيانات الإلزامية؛ لأن البطالن يف هذه احلالة يتعلق
بال�سند ذاته ولي�س بااللتزام الثابت فيه ،ويف مثل هذه
احلاالت ميكن لل�ضامن االحتياطي التم�سك بالبطالن
يف مواجهة احلامل( ،)41وللحامل احلق يف مطالبة
ال�ضامن االحتياطي بدفع قيمة الورقة التجارية
كامال ما مل يكن ال�ضمان االحتياطي م�رشوطا

كالوفاء اجلزئي �أو يكون التزامه مقيدا بعجز املدين ،لتبعية االلتزامني والعك�س كذلك .
مبعنى �أن ال�ضامن االحتياطي ال يلتزم بالوفاء �إال بعد ثانيا :انتقال الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية
عجز امل�ضمون عن دفع قيمة الورقة التجارية على للضامن االحتياطي عند وفائه قيمتها للحامل.
�أ�سا�س الدعوى ال�رصفية دون الرجوع على امللتزم
�إن امل�ضمون يف الأ�صل هو امللتزم بوفاء
امل�ضمون رغم �أن التزام ال�ضامن االحتياطي بو�صفة قيمة الورقة التجارية ،ف�إذا مت الوفاء من قبله فلي�س
كفيال تابعا اللتزام امل�ضمون طبقا لن�ص املادة له �أن يرجع على ال�ضامن االحتياطي �إال �أن املادة
 1/163لأن الت�ضامن مفرت�ض فيما بينهم ومقرر  1/163بينت �أن ال�ضامن االحتياطي �إذا �أوفى قيمة
بحكم القانون ،وبالتايل ف�إن ال�ضامن االحتياطي الورقة انتقلت �إليه جميع احلقوق النا�شئة عنها،
ال يجوز له التم�سك بالبطالن �إال يف مواجهة �سواء امل�ضمون �أو اجتاه امللتزمني الآخرين جتاهه،
الأ�شخا�ص الذين ي�ستطيع امل�ضمون التم�سك قبلهم ،مع الفوائد وامل�صاريف ح�سب املادة  187ويقابلها
وذلك يف نطاق قاعدة تطهري الدفوع .
املادة  49من القانون املوحد.
و�صفة الت�ضامن اللتزام ال�ضامن االحتياطي
فال�ضامن االحتياطي لل�ساحب ال يحق
مع امل�ضمون يف الورقة التجارية تت�شابه مع التزام له الرجوع �إال على ال�ساحب وامل�سحوب عليه
الكفيل يف الديون املدنية ،وذلك وفقا لأحكام املادة الذي تلقى مقابل الوفاء ،يف حني ميكن لل�ضامن
 1/967من القانون املدين الأردين ،خالفا ملا ذهب االحتياطي لأحد املظهرين �أن يرجع على هذا املظهر
�إليه بع�ض الفقهاء ،حينما اعترب التزام ال�ضامن وغريه من املظهرين ال�سابقني وكذلك على ال�ساحب
االحتياطي مع امل�ضمون يختلف عن التزام الكفيل وامل�سحوب عليه القابل (.)44ونو�ضح ذلك يف املثال
يف الديون املدنية حيث يتجلى الفرق فيما بينهما الآتي  :قام احلامل بتظهري الورقة التجارية املظهر
�أنه يف الديون العادية ال يلتزم الكفيل بالوفاء �إال (�أ) �إىل املظهر �إليه (ب) وقام (ب) بتظهريها �إىل (ج)
�إذا عجز املدين عن الوفاء ،و�أنه �إذا كان هناك عدة وظهرها �إىل (د) ،وكان ال�شخ�ص (و) �ضامنا احتياطيا
�ضامنني ف�إنه يف مثل هذه احلالة ال يلتزم الكفيل �إال �إىل (ج) قام و ال�ضامن االحتياطي بوفاء حمل الورقة
مبقدار ح�صته من الكفالة (.)42
التجارية �إىل (د) باعتباره احلامل الأخري للورقة ،ف�إن
فال�ضامن االحتياطي يكون م�س�ؤوال عن دفع (و) ال�ضامن ي�ستطيع الرجوع على امل�ضمون (ج)
قيمة الورقة نحو كل الدائنني الذين تعاقبوا بعد توقيع وامللتزمني الآخرين (�أ+ب) ،وبالتايل ف�إن ال�ضامن
الورقة ،ف�ضامن ال�ساحب يلتزم ب�ضمان قبول الورقة االحتياطي �إذا �أوفى قيمة الورقة التجارية للحامل
التجارية ووفاء قيمتها يف حالة عدم قبول امل�سحوب �أن يطلب منه ت�سليمه �إليه� ،أي ال�سندـ ليبا�رش حقه
عليه (، )43كما ي�س�أل بالأداء قبل كل الدائنني ،قبل من �ضمنه وامللتزمني ال�سابقني على امللتزم
و�إذا كان ال�ضمان خ�ص�ص ل�صالح امل�سحوب عليه امل�ضمون( ،)45ويرجع ال�ضامن االحتياطي على
القابل �أو لأحد املظهرين ف�إن ال�ضامن ي�س�أل عن امل�ضمون لغايات ا�سرتداد املبلغ الذي دفعه للحامل،
الوفاء اجتاه املوقعني الذين وقعوا على ال�سند بعد �إما على �أ�سا�س دعوى ال�رصف الناجتة عن كونه
توقيع امل�سحوب عليه �أو بعد املظهر ،و�إذا خ�ص�ص �أ�صبح حامال ل�سند ال�سحب بعد الوفاء بقيمته �أو
ال�ضمان االحتياطي لل�ساحب ف�إنه ال يلتزم ال�ضامن مبقت�ضى الدعوى ال�شخ�صية املقررة للكفيل ،وفقا
�إال مبا يلتزم به ال�ساحب ،ف�إذا كان من حق ال�ساحب للقواعد العامة و�سنو�ضح هذه الدعاوى على النحو
الآتي :
االحتجاج على احلامل لعدم عمل االحتجاج بعدم
الدفع ف�إن ال�ضامن االحتياطي ي�ستفيد من هذا احلق أوال :الدعوى الشخصية :وهي دعوى �شخ�صيه ال

ت�ستند �إىل االلتزام ال�رصيف يف الورقة التجارية،
و�إمنا وفقا للأحكام العامة يف عقد الكفالة م 985
من القانون املدين وتخ�ضع للتقادم العادي.
ثانيا :الدعوى الصرفية أو ما يطلق عليها دعوى

الحلول :وهي الدعوى التي يحل فيها ال�ضامن
االحتياطي حمل امل�ضمون وحده دون غريه من
امللتزمني ،ويف دعوى احللول نرى ،مع البع�ض (،)47
�أنه يجب �أال نخلط بني حلول ال�ضامن وحلول
الكفيل ،ففي حلول الكفيل يحل حمل املدين
الأ�صلي� ،أما حلول ال�ضامن فيكون بقدر ما للحامل
من حقوق اجتاه امل�ضمون �إال �أن هذه الدعوى حتقق
لل�ضامن االحتياطي مميزات �أف�ضل من الدعوى
ال�شخ�صية ،و�أهمها حق التمتع بقاعدة تطهري
الدفوع وحق توقيع احلجز التحفظي ،ومن املزايا
التي ي�ستفيد منها ال�ضامن االحتياطي بدء �رسيان
الفوائد ،وا�ستبعاد املهلة الق�ضائية باعتبار �أن التزام
ال�ضامن هو التزام جتاري.كما لل�ضامن االحتياطي
حق الرجوع على امللتزمني الباقني الذين ي�ضمنون
امللتزم امل�ضمون لي�س باعتباره حا ً
ال حمل احلامل؛
لأن احللول ال يكون لل�ضامن �إال على ال�شخ�ص
امل�ضمون ،و�إمنا باعتباره حا ً
ال حمل امللتزم امل�ضمون،
وبالتايل ال يجوز لل�ضامن االحتياطي الرجوع على
امللتزمني الالحقني ،وذلك لأن امل�ضمون هو الذي
ي�ضمنهم ،وعليه ف�إن ال�ضامن االحتياطي ي�أخذ
موقع امل�ضمون يف �سل�سلة التوقيعات يف الورقة
التجارية ،ولكنه ال يعترب خلفا خا�صا لل�شخ�ص
امل�ضمون ،ولذلك ال يحتج عليه بالدفوع التي
يحتج بها على امل�ضمون .ومبا �أن عالقة ال�ضامن
االحتياطي بال�شخ�ص امل�ضمون تخ�ضع لقواعد
القانون ال�رصيف فقد �شبة البع�ض ( )48هذه العالقة
بعالقة املظهر �إليه باملظهر ،وهذا يعني �إمكانية �إثارة
الدفوع بني ال�ضامن االحتياطي وامل�ضمون ،وبالتايل
ال يجوز لل�شخ�ص امل�ضمون �أن يثري �أي دفع ناجت عن
عالقة �سابقة يف مواجهة ال�ضامن االحتياطي ما مل
يكن هذا العيب �شكليا.
�أما فيما يخ�ص عالقة ال�ضامن االحتياطي

بالأ�شخا�ص امللتزمني جتاه ال�شخ�ص امل�ضمون
من قبله من املوقعني ال�سابقني على �سند ال�سحب،
فال�ضامن االحتياطي اكت�سب احلق ب�أدائه املبلغ
للحامل ال�رشعي بالرجوع على ه�ؤالء امللتزمني،
وفقا لقواعد الرجوع ال�رصيف ،ولذلك نتفق مع
البع�ض ( )49حيث ذهب �إىل �أنه ال ميكن القول �إن
ال�ضامن االحتياطي يف رجوعه على امللتزمني بالوفاء
يكون يف مركز املظهر �إليه يف عالقته مع ال�شخ�ص
امل�ضمون حيث �أن هذا الأمر مل يظهر الورقة له،
وبالتايل ال ميكن له اال�ستناد على قاعدة التظهري
وتطهري الدفوع يف عالقته مع ه�ؤالء امللتزمني �إال
بالقدر الذي ي�ستطيع ال�شخ�ص امل�ضمون اال�ستناد
لها يف مواجهة ال�شخ�ص امل�ضمون ،ف�إن كان له
اال�ستناد عليه يف مواجهة ال�ضامن االحتياطي
على �أي من امللتزمني لأي �سبب كان ،ف�إن له بالطبع
مطالبة ال�شخ�ص امل�ضمون مبا وفاه نيابة عنه .
�إال �أننا هنا نت�ساءل :ما مدى �إمكانية رفع
الدعوى على امللتزمني ب�أوراق م�ستقلة عن ال�سند
الأ�صلي؟ يف اعتقادنا �أن التزام ال�ضامن االحتياطي
الذي وقع على ورقة م�ستقلة يعد التزاما �رصفيا
على �أ�سا�س ال اجتهاد مع وجود الن�ص القانوين،
وبالتايل يعد من الأ�شخا�ص الذين يعهد �إليهم
قانون ال�رصف بدور يف عملية الوفاء بقيمة الورقة
التجارية� .أما بالن�سبة للت�سا�ؤل الثاين املطروح هنا
عن مدى التزام ال�ضامن يف مواجهة �أي حامل
للورقة التجارية ،فرني مع البع�ض ( )50التفرقة
بني حالتني :الأوىل :ـ �أن يرد ال�ضمان بالوفاء لأي
حامل للورقة التجارية ،ففي هذه احلالة يحق لأي
حامل الرجوع على ال�ضامن االحتياطي عند
علمه بهذا ال�ضمان .الثانية:ـ وهي احلالة التي يقع
فيها ال�ضمان مل�صلحة حامل الورقة عند �صدورها،
وغالبا ما يقع مثل هذا ال�ضمان مل�صلحة �أحد البنوك
عند خ�صم الورقة التجارية ،فالتزام ال�ضامن يقت�رص
يف مواجهة ذلك احلامل وحده ،ف�إذا قام هذا احلامل
بتحويل حقه يف ال�ضمان الوارد بورقة م�ستقلة �إىل

املظهر �إليه ال يعد هذا االنتقال التزاما �رصفيا يف
مواجهة ال�ضامن االحتياطي؛ لأنه غري وارد يف
الورقة التجارية بل يعد من قبيل احلوا له املدنية،
ويحق لل�ضامن االحتياطي تبعا لذلك الدفع يف
مواجهة احلامل بالدفوع التي كانت له يف مواجهة
احلامل الذي �صدر ال�ضمان مل�صلحته .
المطلب الثاني :عالقة الضامن االحتياطي ببقية
الملتزمين

�سنناق�ش يف هذا املطلب عالقة ال�ضامن
االحتياطي بكل من ال�ساحب وامل�سحوب عليه
واملظهر يف الفرعني الآتيني:
الفرع األول :عالقة الضامـن االحتياطـي بالساحـب:

قد ال ي�أتي ال�ضمان االحتياطي بال�صيغة
الدالة على ال�شخ�ص امل�ضمون ك�أن يكتفي ال�ضامن
االحتياطي بو�ضع توقيعه على �صدر الورقة ،ففي
هذه احلالة �أقام امل�رشع مبوجب املادة  4/162قرينة
ال تقبل �إثبات العك�س بالن�سبة للحامل ح�سن
النية ،على �أن هذا التوقيع �ضمان احتياطي �إذا مل
يكون توقيع ال�ساحب �أو امل�سحوب عليه القابل،
لأن امل�رشع يريد تخ�صي�ص �صدر ال�سند لتوقيع
ال�ساحب و امل�سحوب عليه القابل وال�ضامنني
االحتياطيني وظهر ال�سند لتوقيع املظهرين ،كما
جرى عليه العرف التجاري ،وبالتايل �إذا مل يتعني
ا�سم امل�ضمون فامل�رشع �أقام هذه القرينة على �أن
ال�ضمان مت حل�ساب ال�ساحب� ،أي �إن امل�رشع ي�ضع
ال�ضامن يف �أ�سو�أ مركز قانوين وهو مركز ال�ساحب،
لأن ال�ساحب م�س�ؤول عن الوفاء قبل جميع املوقعني
ال�سابقني عليه (. )51
و�إذا وقع ال�ضمان االحتياطي عن ال�ساحب
ف�إن مركز ال�ضامن يف مواجهة احلامل يتحدد مبركز
م�ضمونه ،وكان له الدفع يف مواجهة احلامل ب�سقوط
حقه يف الرجوع ،وذلك يف احلاالت التي يجوز
فيها لل�ساحب التم�سك يف هذا احلق يف مواجهة
احلامل ،فلو �أوفى ال�ضامن قيمة الورقة التجارية
للحامل فلي�س لل�ضامن االحتياطي �إال �أن يرجع

على امل�سحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء ،وال
يجوز �أن يرجع على املظهرين الالحقني ،ويرتتب
على ذلك �أنه ال يجوز للم�سحوب عليه القابل يف
حالة الرجوع عليه االحتجاج على ال�ضامن ب�أنه
مل يتلق مقابل الوفاء ( .)52ونتفق مع البع�ض يف
هذا االجتاه ( )53حيث يرى �أن ال�ضامن االحتياطي
يلتزم بالكيفية التي يلتزم بها امل�ضمون وال يلتزم
ب�أكرث مما يلتزم به ال�شخ�ص امل�ضمون ،ولذلك ال
يجوز االحتجاج على ال�ضامن االحتياطي بالدفوع
التي يلتزم بها املوقعون ال�سابقون جتاه ال�شخ�ص
امل�ضمون .وهكذا ي�أخذ ال�ضامن االحتياطي عن
من�شئ ال�سند املركز القانوين املقرر للمن�شئ.

ويف هذا ال�سياق هناك �إجماع فقهي على
�إخ�ضاع كافة الدعاوى ال�رصفية النا�شئة عن
الأوراق التجارية للتقادم اخلم�سي كدعوى احلامل
على ال�ضامن االحتياطي� ،إال �أننا نطرح الت�سا�ؤل
حول خ�ضوع الدعوى التي يقيمها ال�ضامن
االحتياطي على من تدخل مل�صلحته – حالة
ال�ساحب �إذا �أوفى بقيمة الورقة التجارية -وقد
�أثارت هذه الدعوى جد ً
ال حول مدى �إخ�ضاعها
للتقادم ال�رصيف .فقد قال بع�ض الفقهاء خ�ضوعها
لهذا النوع من التقادم؛ لأنها ت�ستند �إىل الأحكام
العامة يف الكفالة �أو الوكالة وال �ش�أن لها يف
االلتزام الثابت يف ال�صك� .إال �أن الر�أي الغالب
يف الفقه ذهب �إىل القول ب�إخ�ضاع هذه الدعاوى
لأحكام التقادم اخلم�سي لأنها تقوم على �أ�سا�س
حلول ال�ضامن االحتياطي حمل امل�ضمون (،)54
على �أ�سا�س �أن ال�ضامن االحتياطي يعهد �إليه قانون
ال�رصف بدور يف عملية الوفاء ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن
تقدمي ال�ضمان االحتياطي يعترب عو�ض ًا عن القبول
يف ال�سند يف مواجهة من تدخل مل�صلحته ،وال ميلك
ال�ضامن االحتياطي �سوى دعوى واحدة �أ�سا�سها
االلتزام ال�رصيف يف مواجهة ال�ساحب يف حالتنا
هذه ،وح�سب املادة  53من قانون جنيف ح�رصت
�أحوال ال�سقوط ،ففي العالقة بني ال�ساحب و�ضامته

االحتياطي �أو امل�سحوب عليه القابل و�ضامنه
االحتياطي فال حق لهم يف التم�سك بهذا الدفع
لأن كل منهم مدين �أ�صلي بالورقة .ويف هذا ال�صدد
نتفق مع بع�ض الفقهاء (� )55إىل القول �إنه :لي�س
معنى حرمان ال�ضامن االحتياطي عن ال�ساحب يف
حالة عدم الدفع يف مواجهة احلامل بالإهمال �إال
يكون له حق اال�ستفادة من القواعد العامة الواردة
يف القانون املدين اخلا�ص بعقد الكفالة بني الكفيل
واملدين م  982 .مدين �أردين وما بعدها.

ون�شري �أخريا بخ�صو�ص عالقة ال�ساحب
بال�ضامن االحتياطي عندما يتعلق الأمر ب�ضمان
احتياطي وارد على ورقة جتارية ناق�صة ( ،)56فمث ً
ال
�سند ال�سحب الذي ال يحمل في�صدره كلمة بولي�صة
�أو �سنتجه يتحول �إىل �سند عادي (� ،)57إال �إذا كان
املعنى امل�ستخل�ص من املنت يدل على �أنه �سند �سحب
فيعترب كذلك ح�سب املادة 125من قانون التجارة
الأردين ،ففي هذه احلالة نرى مع البع�ض (� )58أن
مثل هذا ال�ضمان يعترب باط ً
ال بحكم القانون؛ لأن
العيب هنا عيب يف ال�شكل ،وهذا ما ن�صت عليه
املادة العا�رشة من قانون جنيف املوحد.
الـفـــرع الثانـــــي :عــالقـــــة الــضامــن االحـتيــاطـــي
بالمسحوب عليه والمظهر

قد يقع ال�ضمان ل�صالح امل�سحوب عليه
القابل �أو لأحد املظهرين ،ف�إذا تدخل ال�ضامن
االحتياطي لأحد ه�ؤالء ،ف�إنه يتولد له حق الرجوع
على من تدخل مل�صلحته ،وهذا ما �سنو�ضحه
بالبندين الآتيني.

البند األول :عالقة الضامن االحتياطي بالمسحوب
علية

�إذا وقع ال�ضمان االحتياطي ل�صالح
امل�سحوب عليه ،ف�إن ال�ضامن االحتياطي ال
ميكنه الرجوع على ال�ساحب �إال �إذا مل يكن هذا
الأخري قد وفر مقابل الوفاء لدى امل�سحوب عليه
(،)59كذلك ال يجوز لل�ضامن االحتياطي �أن
يرجع �إذ ًا بقيمة ال�سند للحامل على املظهرين وال

على �ضامنيهم االحتياطيني؛ لأن امل�سحوب عليه
مدين �أ�صلي ورئي�س ،مبعنى �آخر ال يكون لل�ضامن
االحتياطي الرجوع �سوى على امل�سحوب عليه
القابل ،وال�ساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء لأنه
�ضامن للوفاء و�ضمانه للمظهرين من ال�ضمان العام
( .)60و�إذا وقع �شخ�ص على ورقة جتارية باعتباره
�ضامن ًا احتياطي ًا عن امل�سحوب عليه القابل امتنع
عليه التم�سك يف مواجهة حامل الورقة التجارية
ب�سقوط حقه يف الرجوع عليه لإهماله وحكمه
حكم م�ضمونه.

ويف جمال القبول يف العالقة بني ال�ضامن
االحتياطي وامل�سحوب عليه فقد ذهبت حمكمة
النق�ض الفرن�سية (� )61إىل �أن ال�ضامن االحتياطي
ي�ستطيع �أن ي�ضمن قبول امل�سحوب عليه غري القابل،
ومن املعروف �أن ال�ضامن االحتياطي ي�ستطيع �أن
ي�ضمن �أي من املوقعني وامل�سحوب عليه غري املوقع
على الورقة التجارية ،وال�سبب يف ذلك �إن حامل
الورقة التجارية غري املقبولة من قبل امل�سحوب
عليه الذي قدم له ال�ضمان �إذا انتظر حلول �أجل
الوفاء وا�صطدم برف�ض امل�سحوب عليه ،ف�إنه يف هذه
احلالة ال ي�ستطيع الرجوع على ال�ضامن االحتياطي
لأداء مبلغها ،لأن ال�ضامن ال ميكنه �أن ي�ضمن الوفاء
بوا�سطة امل�سحوب عليه غري القابل الذي ال يعترب
مدين ًا �رصفي ًا يف الورقة التجارية ،وهذه هي النقطة
القانونية التي �أردت التنويه �إليها يف العالقة التي
حتكم ال�ضامن االحتياطي بامل�سحوب عليه يف جمال
قبول الورقة التجارية ،والرجوع ال�سابق على ميعاد
اال�ستحقاق جائز على جميع املوقعني يف احلاالت
املبينة يف املادة .2/181
ويف عالقة ال�ضامن االحتياطي بامل�سحوب
علية �أ�شار بع�ضهم (� )62إىل م�س�ألة قانونيه مهمة،
وهي �أنه �إذا ا�ستطاع امل�سحوب عليه من �إقناع حامل
الورقة التجارية من ت�أجيل املطالبة بقيمتها ،ف�إن
ال�ضامن االحتياطي ي�ستفيد من متديد هذا الأجل،
و�إذا بر�أ احلامل �أحد املدينني الأ�صليني من الدين

ف�إن ذمة ال�ضامن االحتياطي ترب�أ تبعا لرباءة ذمة ال�رشط ال�ضامن االحتياطي فال ي�رسى على املظهر
امل�ضمون ،و�إن و�ضعه املظهر فال ي�رسى على �ضامنة
امل�ضمون(. )63
البند الثاني عالقة الضامن االحتياطي بالمظهر .االحتياطي( ،)66ونف�س احلكم جاءت به املادة
 46من القانون املوحد .وخال�صة القول �إذا كان
ميكن القول �إنه يف الأ�صل ال يكون هناك
امل�ضمون هو من و�ضع ها ال�رشط ف�أن �أثرة ي�رسى
�ضامن احتياطي للمظهر؛ لأن املظهر �أحد ال�ضامنني
على �ضامنه االحتياطي والعك�س كذلك.
يف الورقة التجارية وتطبق عليه �أحكام املادة 185
و�إذا �أراد احلامل الرجوع على ال�ضامن
جتاري� ،إال �إذا �أف�صح �شخ�ص ما عن �إرادته يف
التزامه بذلك �رصاحة .ف�إذا وقع ال�ضمان االحتياطي االحتياطي وامتنع عن الوفاء �أو املظهرين ،وجب
عن �أحد املظهرين و�أوفى ال�ضامن االحتياطي قيمة عليه اتخاذ الإجراءات التي �أوجبها القانون وهي
ال�سند نيابة عنه ،ف�إنه يرتتب على ذلك حق ال�ضامن �إعالن االحتجاج بعدم الدفع ،كما يجب عليه
االحتياطي بالرجوع على املظهرين ال�سابقني عليه� ،إعالن املظهر امل�ضمون �سواء ب�سواء ،و�إن �إهمال
وعلى امل�سحوب عليه القابل وعلى ال�ساحب ،وذلك حامل الورقة التجارية يف �إعالن االحتجاج بعدم
باملبلغ الذي دفعة مع الفوائد وامل�صاريف التي الدفع ي�ؤدي �إىل �سقوط حقه يف مطالبة ال�ضامن
�رصفها ( .)64فلو فر�ضنا �أن �سند ال�سحب يحمل االحتياطي له -مامل يتم �إعفا�ؤه من هذه الإجراءات
تواقيع �أكرث من مظهر ،و�أن ال�ضامن االحتياطي �أو بع�ضها باالتفاق �رصاحة �أو �ضمنا على �رشط
قد �ضمن املظهر رقم � 2أوفى ال�ضامن قيمة ال�سند الرجوع دون م�صاريف ،الذي يرتتب عليه تعطيل
نيابة عن هذا الأخري فال يحق لل�ضامن االحتياطي الأحكام الواردة يف املواد  182وما بعدها من قانون
الرجوع على املظهر رقم  3واملوقعني الالحقني عليه ،التجارة  - .باعتبار التزامه تابعا لاللتزام الأ�صلي
�إمنا يقت�رص حقه بالرجوع على املظهر امل�ضمون ومن حتى ولو قام احلامل ب�إعالن ذلك ال�ضامن االحتياطي
�سبقه من املوقعني من مظهر �أول و�ساحب وم�سحوب االحتجاج بعدم الدفع يف امليعاد (. )67
عليه القابل و�ضامنيهم االحتياطيني (. )65
ن�شري �أخريا �إذا رجع احلامل على �أحد
ويف �سياق عالقة ال�ضامن االحتياطي املظهرين للورقة التجارية التي يحملها برئت
باملظهر امل�ضمون تثار عدة ت�سا�ؤالت من حيث ذمة جميع املظهرين الالحقني له و�ضامنيهم
االحتجاج بال�سقوط قبل احلامل املهمل ،ويف حالة االحتياطيني ،و�إذا �سقط حق احلامل يف الرجوع
�إفال�س املظهر امل�ضمون فهل يحق للحامل الرجوع على املظهرين و�ضامنيهم االحتياطيني نتيجة للحكم
على ال�ضامن االحتياطي له؟ كما قد تت�ضمن ببطالن االحتجاج بعدم الدفع ،ف�إنه يرتتب على ذلك
الورقة التجارية �رشط الرجوع دون م�صاريف قد زوال حق احلامل يف توقيع احلجز التحفظي على
ي�ضعه املظهر �أو �ضامنه االحتياطي ،فما هو الأثر منقوالتهم؛ �إذ �إن توقيع هذا احلجز م�رشوط ب�صحة
املرتتب على هذا ال�رشط؟ عند �إيراد �رشط الرجوع �إجراءات االحتجاج بعدم الدفع� ،أما بالن�سبة حلق
دون م�صاريف يجب التمييز بني ما �إذا كان وا�ضع احلامل يف مقا�ضاة املدين الأ�صلي للورقة التجارية
هذا ال�رشط قد مت من قبل ال�ساحب حيث ي�رسى و�ضامنه االحتياطي فال اثر لبطالن االحتجاج
مفعولة على جميع املوقعني� ،أو �إن كان وا�ضع هذا عليه(. )68
ال�رشط هو �أحد املظهرين �أو ال�ضامنني االحتياطيني
و�إذا قام احلامل بالواجبات املفرو�ضة عليه
فال ي�رسى �إال عليه وحده دون غريه من امللتزمني عند رجوعه على املظهر امل�ضمون ،و�أهمل القيام
�سواء ال�سابقني عليه �أو الالحقني له ،ف�إن و�ضع هذا ب�إحدى هذه الواجبات قبل ال�ضامن االحتياطي،

فيقت�رص احلق يف الدفع بال�سقوط يف هذه احلالة ا�ستعماال للتقنيات احلديثة الأكرث تطورا وقدرة على
على ال�ضامن االحتياطي وحده؛ لأن التزام املظهر �ضمان الوفاء للحامل.
امل�ضمون لي�س تابعا اللتزام �ضامنه وال يدور معه
وقد بينت يف هذا البحث وبتف�صيل دقيق �أثر
وجودا وعدما ،على عك�س احلالة ال�سابقة ،وح�سب ال�ضمان االحتياطي يف العالقة القانونية بني ال�ضامن
املادة  53من قانون جنيف ي�صبح من حق املظهرين االحتياطي واحلامل وعالقة ال�ضامن بامل�ضمون
ال�ضامنني االحتياطيني الدفع ب�سقوط احلق احلامل وبقية امللتزمني يف الورقة التجارية ،و�أو�ضحنا
املهمل يف كمبيالة �سند ال�سحب .
�أن هناك حاالت يجوز �أن يقع فيها ال�ضمان بني
�أحد املوقعني ،وهناك حاالت ال يجوز فيها ذلك،
فال�ساحب ال يجوز له �أن يخ�ص�ص �ضمانه لأحد
املظهرين كون ال�ساحب هو املدين الأ�صلي يف
الورقة التجارية نحو املظهرين ،كما ال يجوز �أن يقع
ال�ضمان من قبل امل�سحوب عليه القابل لأنه يعترب
كذلك مدينا �أ�صليا� ،إال �أنه يجوز �أن يقع ال�ضمان من
قبل ال�ساحب للم�سحوب عليه �أومن قبل امل�سحوب
عليه غري القابل ،كما ميكن �أن يقع ال�ضمان من قبل
املظهر ملظهر �آخر الحق عليه لأنه يعترب �ضامنا له،
والغاية من ذلك حتى يعلم املتعاملون يف الأوراق
التجارية احلاالت التي يجوز �أن يقع فيها ال�ضمان
االحتياطي.

�أما من حيث الإفال�س ف�إذا �أفل�س املظهر
امل�ضمون فلي�س من حق احلامل الرجوع على
ال�ضامن االحتياطي له ،وعليه التقدم يف تفلي�س
املظهر امل�ضمون و�إال �سقط حقه يف الرجوع على
ال�ضامن االحتياطي من �رضر ب�سبب �إهمال احلامل
طبقا لن�ص املادة  978من القانون املدين الأردين
( ،)70لكن ال�س�ؤال هل يحق حلامل ال�سند الرجوع
قبل ميعاد اال�ستحقاق ب�سبب �إفال�س املدين الأ�صلي
بقيمة الورقة التجارية؟ ف�إذا �أفل�س �أحد ال�ضامنني يف
الورقة التجارية كاملظهر �أو ال�ضامن االحتياطي �أو
ال�ساحب بعد القبول فال يجوز للحامل الرجوع على
باقي امللتزمني قبل حلول ميعاد اال�ستحقاق؛ لأن �أيا
منهم يعد مدينا �أ�صليا بقيمة ال�سند ويرتتب على
وملا كان الهدف من هذا البحث تو�ضيح
�إفال�سه �سقوط الآجال.
العالقة القانونية بني �أطراف ال�ضامن االحتياطي
وبيان �أثرها فيما بينهم ،فقد انتهت هذه الدرا�سة �إىل
الخاتمة
�إن احلكمة من �إيراد �رشط ال�ضمان الوقوف على مواطن النق�ص الت�رشيعي التي �شابت
االحتياطي كبيان اختياري يف الورقة التجارية هو الأحكام التي تعر�ضت لتنظيم هذه العالقة ،وهنا
خلق التزام �رصيف جديد ،فالقانون من �أجل منح �س�أبدي بع�ض املالحظات والتو�صيات الآتية:
كامل احلماية حلملة الورقة التجارية اعترب كل �أوال� :إلغاء الفقرة ال�ساد�سة من املادة  162التي
�شخ�ص دخل يف دائرة االلتزام ال�رصيف ملتزما جتيز �إعطاء ال�ضمان االحتياطي على ورقة م�ستقلة،
�شخ�صيا تبعا لقواعد ال�رصف ال�صارمة ك�ضمان واقت�صاره على الفقرة الأوىل من نف�س املادة حتى
ي�ضاف �إىل ال�ضمانات التي منحها القانون حلامل يخ�ضع التزام ال�ضامن االحتياطي لقواعد ال�رصف؛
الورقة التجارية ،خا�صة �إذا كان امللتزم من خارج لأن هذه القواعد ال يخ�ضع لها �إال كل موقع على
�أطراف الورقة التجارية.
الورقة التجارية �أو الورقة املت�صلة بها ،وبالتايل

وعليه ،ميكن القول �إن فكرة ال�ضمان
االحتياطي بكافة �أبعادها ،وخا�صة يف العالقة
القانونية بني �أطرافها ،ظهرت ب�سبب دواعي عملية
ا�ستجابة حلاجات معينه و�سط نظام م�رصيف يزداد

فال�ضمان الواقع على الورقة امل�ستقلة ال يخ�ضع ملثل
هذه القواعد ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن مثل هذا ال�ضمان
يقت�رص فيه التزام ال�ضامن االحتياطي جتاه من �ضمنه
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى �إذا كان من اجلائز

�إعطاء ال�ضمان االحتياطي على ورقة م�ستقلة ،الذي
غالبا ما يتم قبل �إن�شاء الورقة التجارية ،ولأجل
ت�سهيل تداولها ي�شرتط قبول امل�سحوب عليه ،وهذا
يتطلب تعديل ن�ص املادة  153من قانون التجارة،
وذلك ب�إ�ضافة ال�ضمان الوارد على ورقة م�ستقلة من
�ضمن احلاالت التي يلتزم فيها احلامل تقدمي ال�سند
للقبول من امل�سحوب عليه .

ثانيا� :إعادة النظر يف �صياغة الفقرة الأوىل من
املادة  181التي تن�ص على �أن (حلامل ال�سند
عند عدم وفائه له يف تاريخ اال�ستحقاق الرجوع
على مظهره و�ساحبه وغريهم من امللتزمني) ،ففي
حالة وجود ال�ضمان االحتياطي ال يرتك للحامل
حرية االختيار بالرجوع على �أي من امللتزمني يف
الورقة التجارية ،والأ�صل �أن يرجع على ال�شخ�ص
امل�ضمون ،و�أن يتوقف رجوع احلامل على ال�ضامن
يف حالة عجز املدين امل�ضمون عن �أداء قيمة الورقة
التجارية �أو عند �إفال�س ال�ساحب �أو امل�سحوب
عليه ،وعندئذ يرتك له اخليار بالرجوع على �أي من
امللتزمني الآخرين مبا تقت�ضيه م�صلحته� .أما يف حالة
وفاء ال�ضامن االحتياطي للورقة التجارية نيابة عن
امل�ضمون يجب �أال يرتك اخليار بالرجوع على �أي
من امللتزمني ،بل يتقيد بالرجوع �أوال على ال�شخ�ص
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عندما اعترب ال�ضامن االحتياطي عند توقيعه على
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�صياغة الفقرة الثانية من املادة  ،163وذلك با�ستبعاد
تزوير توقيع امل�ضمون من الدفوع التي يتم�سك
بها ال�شخ�ص ال�ضامن يف مواجهة حامل الورقة
التجارية باعتبار �أن طلب امل�ضمون من ال�ضامن
ب�ضمانة قرينة قاطعة و�إقرار من ال�ضامن على �صحة
التزام امل�ضمون.
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