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 المقدمة

تعدددددد الكفالدددددة مدددددن ابدددددرز الضدددددمانات التدددددي يسدددددعى الددددددا ن الدددددى الحصدددددول عليهدددددا فدددددي 
مقابدددددل دينددددده المترتبدددددة بذمدددددة المددددددين وتدددددرمن عنصدددددر ا طم ندددددان الثقدددددة بدددددين اطدددددرا  
العالقدددددة النانددددد ة عدددددن عقدددددد الكفالدددددة وبدددددالر م مدددددن قددددددم هدددددذا العقدددددد ا  انددددده بدددددد  فدددددي 

ا جتماعيدددددة بعدددددد زيدددددادم السدددددنوات ا خيدددددرم يكتسدددددب  هميدددددة فدددددي الحيدددددام ا قتصدددددادية و 
عمليدددددددات ا قتدددددددراص وا  تمدددددددان المصدددددددرفي والتجددددددداري بصدددددددورم عامدددددددة ويلعدددددددب هدددددددذا 
العقدددددد دورًا مهمدددددًا فدددددي تننددددديط الحيدددددام ا قتصدددددادية وتدددددوفير ا طم ندددددان والثقدددددة وبددددد  

 روح التعاون بين افراد المجتمع . 

تظهدددددددر  هميدددددددة الموضدددددددول مدددددددن جواندددددددب كثيدددددددرم فمسددددددد لة  -أوالً : أهميةةةةةةةة البحةةةةةةةث :
لت مينددددددددات النخصددددددددية ز الكفالددددددددة ر تتميددددددددز بكونهددددددددا مسدددددددد لة كثيددددددددرم الحصددددددددول فددددددددي ا

المعدددددامالت اليوميدددددة فمدددددن اجدددددل زيدددددادم حمايدددددة الددددددا نين وتخدددددويلهم الفرصدددددة الممكندددددة 
فددددي اسددددتيفا  حقددددوقهم فقددددد وضددددع القددددانون تحددددت تصددددرفهم جملددددة مددددن الوسددددا ل الفنيددددة 

قهددددم فددددي حدددددود التددددي تمكددددنهم مددددن تحقيددددق اكبددددر قدددددر مددددن الحمايددددة للحصددددول علددددى ح
التدددددي تسدددددمن بهدددددا القدددددانون ومدددددا تتضدددددمنه فكدددددرم الضدددددمان العدددددام كمدددددا ان مدددددن ناحيدددددة 
اخددددددر  تددددددردي الكفالددددددة خدددددددمات كبيددددددرم ومهمددددددة لكددددددل مددددددن ير ددددددب با سددددددتدانة فهددددددي 

 وسيلة تبع  في نفس الدا ن جانبًا كبيرًا من الثقة . 

 همهددددا ينددددير موضددددول الدراسددددة العديددددد مددددن المنددددكالت و  -ثانيةةةةاً : مشةةةةكلة البحةةةةث :
وذلدددددا مدددددن اجدددددل تحديدددددد النطددددداق الدددددذي يندددددمله  ؟مدددددا يتعلدددددق بتحديدددددد معندددددى الكفالدددددة

موضددددول الدراسددددة كمددددا ان مددددن ضددددمن المنددددكالت ا خددددر  مددددا يتعلددددق ببيددددان اركددددان 
يجدددددددب البحددددددد  فدددددددي اركدددددددان العقدددددددد وهدددددددي  والكفالدددددددة هدددددددي عقدددددددد وبالتدددددددالي؟ الكفالدددددددة 

بمسدددددد لة  الرضددددددا والمحددددددل والسددددددبب ر ومددددددن ضددددددمن المنددددددكالت ا خددددددر  مددددددا يتعلددددددقز
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األهميدددددة مدددددن اثبدددددات عقدددددد الكفالدددددة فبعدددددد ابدددددرام هدددددذا العقدددددد واسدددددتكمال اركانددددده تظهدددددر 
 ناحية ا ثبات وذلا من اجل تحديد التزامات وحقوق كل طر  . 

اثرندددددا دراسدددددة هدددددذا الموضدددددول با عتمددددداد علدددددى المدددددنه   -ثالثةةةةةاً : منهجيةةةةةة البحةةةةةث : 
الوصدددددفي التحليلدددددي مدددددن خدددددالل تحليدددددل النصدددددو  التدددددي اوردهدددددا المندددددرول العراقدددددي 

 مع ذكر ارا  الفقها  . 
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 المبحث األول

 ماهية الكفالة

سو  نقسم هذا المبح  على ثالثة مطالب حي  نبين في المطلب ا ول تعري  
المطلب الثاني خصا   عقد الكفالة ، اما المطلب الثال  فنتناول فيه الكفالة ، اما 
 .انوال الكفالة

 تعريف الكفالة : المطلب األول

م نفسه به ومنه قوله تعالى اتكفل فالن بالني   ي الز  ،الكفالة لغة : تعني الضم 
"وكفلها زكريا" اي ضمن زكريا عليه السالم حضانة مريم عليها السالم وتكفل القيام 

 ر1زب مرها . 
ن والزعيم كلها ين والضمماه وجمع الكفيل كفال  والكفيل والضايوكفالة المال ضمنه ا

 ر2زبمعنى واحد وهو الكفيل . 
ى ذمة في المطالبة بني  حي   ن الكفالة وتعر  الكفالة اصطالحًا : ضم ذمة ال

الفقها  هي ضم الكفيل الى ذمة األصيل  و بعبارم اخر  الى ذمة في اصطالح 
المكفول عنه بالني  المكفول به وجا  في مجلة ز ني  ر لينمل ذلا الكفالة بالعين 
والكفالة بالدين والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم . وترد على هذا التعري  

 ا عتراضات ا تية : 
 اذا كفل احد صبي بال امر كان الكفيل مطالبًا وا صيل  ير مطالب .  – 1

اذا كفل احد دينا على اخر وانكر المدين وحل  اليمين طولب الكفيل بالدين  – 2
 ر3زدون ا صيل . 

                                                           

،    2010د. صدددددددابر محمدددددددد محمدددددددد سددددددديد ، رجدددددددول الددددددددا ن علدددددددى الكفيدددددددل ، دار الكتدددددددب القانونيدددددددة ، ر (1
13 . 

 ر .37سورم آل عمران ، اآلية ز ر (2
سدددددددنة ننددددددددر ،  بدددددددالعلدددددددي حيددددددددر ، دار الحكدددددددام ندددددددرح مجلدددددددة ا حكددددددددام ، مكتبدددددددة النهضدددددددة ، بيدددددددروت ، ر (3

 614-615 . 
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وكذلا عر  الكفالة الدكتور سمير عبد السيد ب نها : عقد بمقتضاه يكفل نخ  
به المدين نفسه .  يالتزام ب ن يتعهد الدا ن ب ن يفي بهذا ا لتزام اذا لم يفبتنفيذ 

ويتضن من هذا التعري  ان الكفالة تفترص وجود دين اصلي تعمل على ضمان 
من ا لتزامات والتبعية هي  هم خصا   الكفالة الوفا  به فالكفالة تابعة دا مًا  لتزام 

بل هي  هم الخصا   الت مينات جميعًا على اختال  انواعها وا لتزام األصلي 
مصادر ا لتزام فقد يكون ليس مصدره العقد دا مًا بل تتعدد  ،الذي تضمنه الكفالة 

بال سبب  و ن  مصدره العقد  و ا رادم المنفردم  و العمل  ير المنرول او ا قرار 
القانون اما ا لتزام النانئ عن الكفالة مصدره العقد دا مًا  ن الكفالة بحسب تعريفها 
عقد وهو عقد رضا ي وعقد الكفالة يتم بين الدا ن في ا لتزام األصلي وبين الكفيل 

في ا لتزام األصلي فليس طرفًا في عقد الكفالة ومع ذلا فهو يلعب دورًا اما المدين 
انعقادها ألنه هو الذي يدعو الكفيل في معظم ا حيان الى التعاقد مع الدا ن في 

  ر1ز ضمانًا  لتزامه قبل الدا ن ومع ذلا   ينترا بإرادته في تكون العقد .

وايضًا عر  الكفالة الدكتور علي محمد ابراهيم الكرباسي ب نها : ضم ذمة الى ذمة  
 ر2زفي المطالبة بتنفيذ ا لتزام . 

وكذلا ذكر القانون المدني العراقي تعري  الكفالة : وهي عقد بمقتضاه يكفل نخ  
 ر3ز. لتزام اذا لم يفي به المدين نفسهتنفيذ التزام ب ن يتعهد للدا ن ب ن يفي بهذا ا 

 

                                                           

  ،1966، النخصددددددددية والعينيددددددددة، بددددددددال دار ننددددددددر ، ا سددددددددكندريةد. سددددددددمير عبددددددددد السدددددددديد ، الت مينددددددددات ر (1
21 . 

د . علددددددي محمددددددد ابددددددراهيم الكرباسددددددي ، موسددددددوعة التنددددددريعات العقاريددددددة ، المكتبددددددة القانونيددددددة ، مطبعددددددة دار ر (2
 .  225،    1991الحكمة ، بغداد ، 

 .  1951ر لسنة 40رقم ز ر قانون مدني العراقي772المادم زر (3
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 المطلب الثاني

 خصائص الكفالة

الكفالة من نظم الت مينات  -الكفالة عقد من عقود الضمان النخصي : – 1
ن الدا ن ضمانًا نخصيًا النخصية وهي الصورم النموذجية لهذه النظم فالكفالة تمن

بالتزام الكفيل بالوفا  بما التزم به المدين عند عدم وفا ه فيكون بذلا للدا ن حق 
للكفيل والكفالة كضمان نخصي    م دينه وكذلا حق الضمان العاالضمان العام لم

اذا كانت تجنبه مخاطر اعسار  اذا كانت ألنهاتجنب الدا ن تمامًا مخاطر ا عسار 
مدينة ف ن هذا ا حتمال قا م ايضًا بالنسبة للكفيل ولهذا ف ن الكفالة   تعتبر في قوم 

الكفالة   الرهن و يره من الت مينات العينية من حي  الضمان ولكن يالحظ  ن قيمة
في الضمان تتحدد على اساس مركز الكفيل ودرجة  يساره فالكفيل الموسر كالبنا 

عادت للكفالة  هميتها اخر ولذلا مثاًل يضمن الوفا  بدين الدا ن اكثر من  ي ت مين 
في العصر الحدي  بفضل كفالة البنوا وانتنارها في المعامالت المالية كما سبق 

يانًا ماً  مملوكًا له ضمانًا لدين الدا ن ويسمى في هذه الحالة ذكره فان الكفيل يقدم اح
الكفيل العيني وتسمى كفالته بالكفالة العينية اما الكفيل العادي فيسمى الكفيل 
النخصي وتسمى كفالته الكفالة النخصية واذا اطلق لفظ الكفيل او الكفالة دون 

لنخصية باعتبار ذلا ا صل المقصود هو الكفيل النخصي والكفالة اتحديد فيكون 
في الكفالة اما الكفيل العيني فهو ليس كفيل فحسب ولكنه راهن ايضًا وهو ليس 

  يرهن ماً  ضمانًا للوفا  بدينه ولكنه كفيل رهن ماله ضمانًا للوفا   ألنهمدينًا راهنًا 
  ر1زبدين  يره . 

                                                           

، مكتبدددددة نددددددور العدددددين للكتدددددب والمحاضدددددرات القانونيددددددة ،  ، عقدددددد الكفالدددددةابدددددراهيم الموسددددددوي د. علدددددي فدددددوزير (1
2018   ،10  . 
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لم ينترط القانون اي نكل خا   نعقاد الكفالة  -عقد الكفالة عقد رضا ي : – 2
لذلا فهي تخضع للقواعد العامة في ابرام العقود وهي قاعدم الرضا ية فعقد الكفالة 
ينعقد بمجرد التراضي ما بين الكفيل والدا ن والكفالة وفقًا لمجلة ا حكام العدلية التزام 

بإيجاب الكفيل ن  على  ن الكفالة تنعقد وتنفذ كانت المادم تالمنفردم ولذا  باإلرادم
لكفالة له مالم يردها المكفول وحده ولكن ان نا  المكفول له ردها فله ذلا وتبقى ا

وقبول من الكفيل والمكفول  بإيجابالعراقي فالكفالة عقد ينعقد .  ما القانون المدني له
 ر1ز له .

     ر من  840المادم ز  فيجا  حي  ها  المسلمين وكذلا حكم الكفالة عند بعص الفق 
والقبول دون حاجة الى اي نكل  باإليجابعقد رضا ي ينعقد  بانهار ز مرند الحيران
الكفالة فيخضع اثباتها للقواعد العامة  ألثباتالقانون نرطًا خاصًا  اخر ولم ينترط

ومع ذلا فان القانون المدني انترط الكتابة في اثبات عقد الكفالة ولكن هذا النرط 
 .  ر2زواليمين كاإلقرار نعقاد بحي  يجوز اثبات الكفالة بما يقوم مقام الكتابة  لإلثبات

  -الكفالة في ا صل عقد من العقود الملزمة لجانب واحد : – 3
بني  فهو   يلزم ا  الكفيل اما الدا ن وهو الطر  ا خر في عقد الكفالة فال يلزم 

نات  عن عقد الكفالة ولكن اذا كان هذا من طبيعة عقد الكفالة فهو ليس من 
مستلزماته اذ قد يكون عقد الكفالة ملزمًا للجانبين كما في حالة التزام الدا ن بدفع 

مقابل تحمله بالضمان على ان يالحظ ان كل ما ذكرنا مبلغ من النقود الى الكفيل 
قاصر على الحالة التي يكون فيها الدين مضمونًا بكفالة الكفيل وحده اما اذا وجد 
بجانب هذه الكفالة ت مين اخر سوا  كان نخصيًا او عينيًا انقلب عقد الكفالة عقدًا 

 ر3زحافظة على هذا الت مين .الة بالمملزمًا للجانبين ذلا  ن الدا ن يلزم في هذه الح

                                                           

  . 1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي621المادم زر (1
 .  1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي840المادم زر (2
 .   12-11ر د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، مصدر سابق ،   (3



7 

عقد الكفالة عقد تابع تعتبر هذه الخصيصة من  هم خصا   الكفالة بل انما  – 4
الضمان النخصية فحول تعتبر المعيار الفاصل لتمييز الكفالة من  يرها من وسا ل 

هذه الصفة تتبلور جميع احكام الكفالة سوا  من حي  ا نعقاد او الصحة والبطالن 
واألوصا  او الوجود وا نقضا  وا ثار فالكفالة وسيلة من وسا ل الوفا  بالتزام 
معين وعلى ذلا ف نه يستلزم لقيام الكفالة ان يوجد التزام اصلي بين الدا ن والمدين 

لها نطاق تكز عليه وتقوم على ضمان الوفا  به . وصفة التبعية في الكفالة لكي تر 
اوسع ومعنى ادق واعمق من مجرد العالقة بين الضمان والدين المضمون فالكفالة 

المكفول وتفسير ذلا ببساطة يرجع الى ان  لاللتزامتتميز بتبعيتها المبانرم و الضيقة 
المدين ا صلي عند عدم وفا  هذا ا خير به  محل التزام الكفيل هو الوفا  بالتزام

فاذا كان هنالا عالقتان وهنالا التزامان مستقالن التزام الدا ن في مواجهة المدين 
في مواجهة الدا ن ا  انه مع ذلا   يوجد ا  دين واحد يجب  ر1زوالتزام الكفيل 

ى التزام الكفيل . الوفا  به فاذا ذلا ف ن كل ما يمس هذا الدين ينعكس بالضرورم عل
وصفة التبعية تعتبر من جوهر الكفالة وتنكل الفيصل في تكيي  عقد الكفالة وعلى 
ذلا فان اتفاق للضمان   يتوفر فيه التبعية فانه   يعتبر كفالة وعلى عكس ذلا 
اتفاق للضمان النخصي يتص  بهذه الصفة فانه يعتبر كفالة  يًا كانت ا لفاظ 

المتعاقدين او جر  العمل عليها وتعتبر من ا مور الحتمية المستخدمة من جانب 
بالنسبة للكفالة وهذا ما يتضن من القانون المدني العراقي والذي تن  على ان   

القانون  وحي  ذهب ر2زتكون الكفالة صحيحة ا  اذا كان ا لتزام المكفول صحيحًا 
ا هو مستحق على المدين و   يجوز الكفالة في مبلغ اكبر مم  المدني العراقي الى

                                                           

د .نبيدددددل ابدددددراهيم سدددددعد ، الت ميندددددات العينيدددددة والنخصدددددية ، مكتبدددددة دار الثقافدددددة للنندددددر والتوزيدددددع ، بدددددال سدددددنة ر (1
 . 311-310ننر ،   

 . 1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي776المادم زر (2
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لذلا اذا اتجهت ارادم ا طرا  الى ابرام  ر1زند من نروط المدين المكفول.ينترط ا
 عقد الكفالة فانهم   يستطيعون استبعاد النتا   التي تنن  عن حق التبعية . 

الكفالة بحسب ا صل من عقود التبرل ذلا ان ا صل ان الدا ن   يقدم مقاباًل  – 5
كما سبق القول  لتزام الكفيل فهذا ا خير يلتزم متبرعًا فهو من حي  المبد    يتلقى 
مقاباًل   من الدا ن و  من المدين وتعكس هذه الخاصة النن م ا صلية للكفالة حي  

او محيط ا سرم الواحدم ويبقى للكفالة وصفها ب نها عقد  نن ت في محيط ا صدقا 
حتى لو تلقى الكفيل مقاباًل من المدين فهذا ا خير ليس طرفًا في عقد الكفالة تبرعي 

وتظل الكفالة عماًل تبرعًا في عالقة طرفيها الدا ن من ناحية والكفيل من ناحية اخر  
مقابل الكفالة ففي هذه الحالة ايضًا وكذلا الحال لو منن الدا ن اجاًل للمدين في 

 ر2ز ًا مقابل التزامه.هو بذاته ني لم يتلق ألنهرعًا بالنسبة للكفيل تظل الكفالة عماًل تب

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

                                                           

 . 1951ر لسنة 40رقم ز القانون المدني العراقير من 780المادم زر (1
-299سددددددنة ننددددددر ،    بددددددالحمدددددددي عبددددددد الددددددرحمن ، الت مينددددددات النخصددددددية العينيددددددة زعقددددددد الكفالددددددةر ، ر (2

300  . 
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 انواع الكفالة

من حي  المصدر  ، وانومن حي  المصدر  انقسم انوال الكفالة من حي  طبيعتهت
تجارية تنقسم الى ز ابيعتهاما من حي  ط، قضا ية ر  ،اتفاقية  ،تنقسم الى ز قانونية 

  -:ر ومدنية

 أواًل : من حيث المصدر

الكفالة القانونية : وهي الكفالة التي يقوم بتقديمها المدين بنا  على ن  في  – 1
المنتفع من القانون المدني العراقي الذي الزم  ر1زالقانون يوجب عليه تقديمها للدا ن 

 . ر2ز.بعد انتها  مدم ا نتفال به بإعادتهبالمنقول بتقديم كفالة 

وحي  بين الدكتور محمد حسين منصور الكفالة القانونية ب ن تكون الكفالة قانونية  
اذا اوجب القانون على المدين تقديمها  ي ان المدين يلتزم بتقديمها وخصوصًا لن  

 ر3ز القانون .

بين الدكتور صابر محمد محمد سيد الكفالة القانونية وهي التي يلتزم المدين وايضًا  
بتقديمها انصياعًا لن  في القانون فاذا كان مصدر التزام المدين بتقديم كفيل هو 

 ر4زوصفت الكفالة بانها قانونية . ن  القانون 

م عندما تقرر هي التي ت مر بها المحكمة كالكفالة التي تحك -الكفالة القضا ية :– 2
المحكمة اجرا  الحكم مرقتًا . وايضًا بينت الدكتورم راقية عبد الجبار الكفالة القضا ية 
هي التي ي مر بها القضا  او هي التي يلتزم المدين بتقديمها بنا  على حكم القاضي 

                                                           

 .1951ر لسنة 40رقم زر من القانون المدني العراقي 1256المادم زر (1
،  1954والعينيددددددة ، بددددددال دار نندددددددر ، د . صددددددالح الدددددددين الندددددداهي ، الددددددوجيز فددددددي الت مينددددددات النخصددددددية ر (2

 262. 
،  2001د . محمدددددددد حسدددددددين منصدددددددور ، النظريدددددددة العامدددددددة ل, تمدددددددان ، دار الجامعدددددددة الجديددددددددم للنندددددددر ، ر (3

 73 . 
 . 59د. صابر محمد محمد سيد ، مصدر السابق ،   ر (4
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فاذا كان المدين ملتزمًا بتقديم الكفيل بنا  على حكم قضا ي بذلا وصفت الكفالة 
ضا ية ومن ا حوال التي يلتزم بها المدين فيها بتقديم كفيل بنا  على احكام ب نها ق

المخال  من النركا  كفالة تضمن الوفا  بما  بإعطا ان ت مر قضا ية وللمحكمة 
يستحق من تعويضات اذا وافقت على قرار النركا  الذين يملكون ثالثة اربال المال 

د ا دارم المعتادم في سبيل تحسين الذي يتضمن تغييرات اساسية تخرج عن حدو 
  ر1ز ا نتفال بهذا المال .

فهي التي   يحتمها القانون او القضا  بل يتفق عليها  -الكفالة ا تفاقية : – 3
وقد بينت الدكتورم راقية الكفالة ا تفاقية هي التي يلتزم المدين  ر2ز الطرفان رضاه .

بتقديمها للدا ن بمقتضى اتفاق سابق بينهما ويكون من ا تفاق مصدر التزام المدين 
بتقديم الكفالة وكذلا هي التي يحميها القانون او القضا  بل تقدم للدا ن بنا  على 

بتقديم الكفيل هو ا تفاق وليس ن  القانون ا تفاق عليها فاذا كان مصدرها المدين 
او حكم القضا  وصفت ب نها كفالة اتفاقية ويعد من قبيل الكفالة ا تفاقية سعي 
المدين من تلقا  نفسه الى الحصول على كفيل يضمنه ويقدمه من تلقا  نفسه دون 

ن بذلا وللدا ن حتى يحصل على ا تمان جديد او يجدد ا  تماان يكون ملتزمًا 
السابق ويمكن ان تنن  الكفالة كذلا في حالة تقديم الكفيل من تلقا  نفسه لضمان 
المدين و التزامه بذلا في مواجهة الدا ن المكفول عليه حتى وان لم يعلم بها هذا 
ا خير وحتى ر م معارضته حي  يكون مصدر التزام الكفيل هنا هو ا رادم المنفردم 

بر هاتان الحالتان من قبيل الكفالة ا تفاقية واذا وهي مصدر ارادي يعتد به وتعت
امتنع المدين عن تنفيذ التزامه ولم يقدم كفيل للدا ن فلج  الدا ن الى القضا  ف لزمت 
المحكمة المدين بتقديم الكفيل فان الكفالة هنا تكون اتفاقية وليست قضا ية وذلا  ن 

                                                           

د. راقيددددة عبددددد الجبددددار علددددي ، التدددد مين والكفالددددة فددددي القددددانون البحرينددددي والقددددوانين العربيددددة ، بددددال دار ننددددر ر (1
 . 250سنة ننر ،    بال، 
 .  262د . صالح الدين الناهي ، مصدر سابق ،   ر (2



11 

بتقديم الكفيل ابتدا  بحكم القاضي اما الكفالة   تعتبر قضا ية ا  اذا انن  ا لتزام 
حكم القاضي هنا هو مقرر للكفالة وكذلا اذا كان المدين ملتزمًا بتقديم الكفيل بنا  
على ن  القانون ولم يقم المدين بتقديم الكفيل فلج  الدا ن الى القضا  فحكم 

ة وليست بالزام المدين بتقديم الكفيل فان الكفالة هنا تكون كفالة قانونيالقاضي 
  ر1ز قضا ية  ن حكم القاضي هنا لم ي تي ت ييدًا او اقرار لن  القانون .

   -:طبيعتها من حيثثانيًا : 

الى نوعين الكفالة المدنية والكفالة التجارية حي  تنقسم الكفالة من حي  طبيعتها 
يترتب التمييز بين نوعي الكفالة نفس نتا   التمييز بين ا عمال التجارية وا عمال 
المدنية من حي  احكام ا ثبات والفا دم القانونية وا ختصا  القضا ي واألهلية 

 الواجب توافرها في الكفيل . 

  -الكفالة المدنية : – 1

من عقود التبرل وتقوم التجارم على  ألنهعدم العامة هي  ن الكفالة عقد مدني القا
الربن والمضاربة و  تتفق مع صفة التبرل فالكفيل متبرل و  يحصل على مقابل 

بغص النظر عن العالقة بينه وبين المدين  وتتحدد صفة الكفالة على هذا ا ساس
د الكفالة ويترتب على ذلا ان الكفالة تعتبر زالمكفول عليه ر الذي يعد طرفًا في عق

مدنية ولو كان الكفيل يضمن دين تجاري وليد عالقة تجارية بين المدين والدا ن ولو 
كان الكفيل لديه ا هلية التجارية ويقوم بممارسة نناط تجاري طالما ان الكفالة تمت 

  ر2زعلى سبيل التبرل . 

                                                           

 .  249 – 248-247د . راقية عبد الجبار ، مصدر سابق ، ر (1
 .  74حسين منصور ، مصدر سابق ،   د . محمد ر (2
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اًل مدنيًا وتبقى الكفالة عماًل مدنيًا بالنسبة حي  ان األصل في الكفالة ان تعتبر عم
كان كل من الدا ن والمدين للكفيل حتى ولو كان ا لتزام المكفول التزامًا تجاريًا لو 

تاجرًا او كان الكفيل نفسه تاجرًا او ذلا استثنا  من القاعدم التي تقضي ب ن التزام 
 ن يكون الكفيل متبرعًا    الكفيل تابع لاللتزام المكفول  ن األصل في الكفالة
  ر1زمضاربًا فهو اذن   يقوم بعمل تجاري بل يعمل مدني . 

  -الكفالة التجارية : – 2

 تعتبر الكفالة عماًل تجاريًا في عدم حا ت استثنا ية وهي : 

الكفالة النان ة عن ضمان األوراق التجارية ضمانًا احتياطيًا  و عن تظهير  أواًل :
  -يتناول الن  فرضيتين :  ر2ز تعتبر دا مًا عماًل تجاريًا .هذه األوراق 

األول : الضمان ا حتياطي للورقة التجارية اي ضمان ا لتزام النانئ عن الورقة 
التجارية سوا  بالكتابة على نفس الورقة او على ورقة مستقلة وهنا نكون بصدد كفالة 
للورقة التجارية وتعتبر دا مًا عماًل تجاريًا اذا اوردت على كمبيالة وبالر م من عموم 

وراق التجارية تعتبر دا مًا عماًل تجاريًا ا  انه ينبغي التحفظ الن  على ان كفالة األ
بصدد السند ا دنى فال الكفالة الواردم على هذا السند تجارية ا  اذا كان السند نفسه 
تجاريًا وهو يعتبر كذلا اذا تم تحريره بمناسبة عمل تجاري ولو كان محرره  ير 

 و مدني . تاجر او اذا حرره تاجر سوا  لعمل تجاري  

ثانيًا : تظهير الورقة التجارية على سبيل الضمان ومن المعرو  ان تظهير الورقة 
التجارية يكون اما لنقل ملكيتها ز تظهير ناقل ر واما لتحصيل قيمتها ز تظهير 
توكيلي ر واما لرهنها ز تظهير ضمان ر وتظهير الورقة التجارية على سبيل الضمان 

                                                           

 .   1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي779/1المادم  زر (1
 . 1951ر لسنة 40رقم زالقانون المدني العراقي  779/2مادم ر (2
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اي اننا بصدد رهن الدين وهو صورم من صور الرهن  يعد رهنًا لضمان دين اخر
الحيازي ولسنا بصدد كفالة ومن ثم فلم يكن المنرول بحاجة الى بح  الصفة 

 التجارية لها ككفالة فهي ليست كفالة اصاًل حتى توص  ب نها مدنية او تجارية . 

اذا اتخذت نكل  إعماً  لقواعد القانون التجاريثالثًا : تعتبر الكفالة عماًل تجاريًا 
 ا لتزام الصرفي بالتوقيع على ورقة تجارية تظهيرًا او ضمانًا احتياطيًا . 

رابعًا : تعتبر الكفالة عماًل تجاريًا اذا كان الكفيل تاجرًا وابرمها بقصد الربن ولتحقيق 
 مصلحة تجارية كما في حالة كفالة المصر  ألحد عمال ه في مقابل عمولة . 

الكفالة في بعص الحا ت عماًل تجاريًا تبعيًا كما في حالة كفلة خامسًا : تعتبر 
التاجر لزميله بقصد تحقيق مصلحة تتعلق بتجارته هو ك ن يحصل منه على مقابل 

بهد  حماية ا تمانه وا حتفاظ به ز نقدي او عيني ر او ان يكون تدخله لكفالته 
 ر1زكعميل . 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 وانقضاء عقد الكفالةاركان وكيفية اثبات 

                                                           

 . 75-74، مصدر سابق ،  د . محمد حسين منصور ر (1
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اركان  سو  نقسم هذا المبح  على ثالثة مطالب حي  نبين في المطلب ا ول
الكفالة ، اما المطلب الثاني كيفية اثبات الكفالة ، والمطلب الثال  سنتكلم عن 

  انقضا  الكفالة.

 اركان الكفالة : المطلب األول 

  -الرضا : – 1

وقوامه الرضا الذي هو ا ساس الطبيعي لكل   ن عقد الكفالة مثل  يره من العقود
عقد حي  ان عقد الكفالة يخضع للمبادئ العامة من حي  التعبير عن ا رادم 
ونروط صحته حي  ان عقد الكفالة من العقود الرضا ية التي   ينترط في انعقادها 
نكل معين اي ان العقد ينعقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين 

تطابقتين في ان يتعهد الكفيل ب ن يفي بالتزام المدين اذا لم يفي به المدين نفسه م
كفيل حي  ان   ينترط رضا لذلا فان الرضا المطلوب هو رضا الدا ن وال

  ر1ز.المدين

وايضًا ذهب المنرل المصري الى القول طرفا الكفالة هما الدا ن والكفيل فتنعقد  
ا عليها ودون الحاجة الى رضا المدين  نه ليس طرفًا الكفالة بمجرد توافق ارادتهم

فيها لكن   بد في انعقادها من تراضي طرفيها فال يكفي رضا الكفيل وحده بل   بد 
فيه من رضا الدا ن ايضًا ولو رضا ضمنيًا ويعتبر اتخاذ الدا ن ا جرا ات ضد 

ا لتزامات المترتبة الكفيل متضمنًا رضاه بالكفالة ويجوز كفالة نخ  واحد بتنفيذ 
على عقد معين في ذمة عاقديه كليهما فينعقد عقد الكفالة في هذه الحالة بين الكفيل 

بمقتضى عقد  ل,خرمن جهة وكل من طرفي ذلا العقد يوص  كل منهما دا نًا 
الكفالة المبرم بينهما واذا عقدت الكفالة لمصلحة المدين كما هو الغالب فيها ف ن ذلا 

                                                           

 . 28علي فوزي ابراهيم الموسوي ، مصدر سابق ،   ر (1
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مدين طرفًا فيها و اية ا مر انه يجعله في مركز المنتفع من انتراط   يجعل ال
لمصلحة الغير ففي جميع ا حوال   يحتاج في عقد الكفالة الى رضا المدين . يتبين 

 ر1ز. ان المنرل المصري يوافق الر ي منرل العراقي في الرضا للدا ن 

  -األهلية :

يلزم دون مقابل بضمان دين  ألنهان الكفالة تعتبر من عقود التبرل من ناحية الكفيل 
  مصلحة له فيه ولذلا ينترط  نعقاد العقد صحيحًا ان تتوافر اهلية التبرل في 
الكفيل وهي األهلية الالزمة للتصرفات الضارم ضررًا محضًا ويتحقق ذلا اذا كان 

اما اذا كان الكفيل ناق  األهلية . ر2ز عنرم من عمرهالكفيل رنيدًا اي بلغ الثامنة 
كالصبي المميز ومن هو في حكمه فان العقد يكون باطاًل بطالنًا مطلق بالنسبة 

وعلى العكس من ذلا فان للقانون المصري وباطاًل في القانون المدني العراقي 
فيه ا   هلية  الكفالة بالنسبة للدا ن تعتبر عماًل نافعًا محضًا وكذلا فال ينترط

التعاقد وهي تكون للصبي المميز ومن في حكمه وتنعقد الكفالة صحيحة اذا كان 
  ر3زواحدًا من هر   ان تكون صحيحة من جهة الكفيل ايضًا . 

  -التعبير عن االرادة :
بين الكفيل والمكفول له سوا  صدر ا يجاب من الكفيل ام من المكفول تنعقد الكفالة 

 ر4ز له .

عليها عرفًا او لغة سوا  كان اللفظ صريحًا كقوله انا وتصن الكفالة بكل لفظ يدل  
كفيل او زعيم او ضمين او قبيل وحي  ان كيفية التعبير عن ا رادم   تثير اي 

                                                           

 1994،  ، بدددددال دار نندددددرام عقدددددد الكفالدددددةد . سدددددلمان مدددددرقس ، ندددددرح القدددددانون المددددددني فدددددي العقدددددود المسدددددمر (1
   ،31-32. 

 .   1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي106المادم زر (2
 .  29د . علي فوزي ابراهيم الموسوي ، مصدر سابق ،   ر (3
 ي العراقي . ر من القانون المدن1009مادم زر (4
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الصريحة او الضمنية بل  بإرادتهصعوبة بالنسبة للدا ن فهو يعبر عن رضاه بالكفالة 
  ر1زبه اذ ان ايجاب الكفيل يتمخص لمصلحته . ان السكون يعتبر قبوً  من جان

ير الكفيل عن ارادته فقد اثارت جدً  في الفقه والقاعدم في المبادئ اما كيفية تعب
ر مدني من ان ا يجاب والقبول يكون بالمنافهة  79العامة هي ما تقرره المادم ز 
و من  ير ا خرس النا عة ا ستعمال ول وباإلنارمكما يكون بالمكاتبة وبالمكاتبة 

وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلا اخر   تدل ظرو  الحالة 
نكًا في د لته على التراضي ور م عدم وجود ن  في القانون يوجب ان يكون 
تعبير الكفيل عن ارادته صريحًا ا  ان فريقًا من الفقه ذهب الى انتراط ذلا على 

فريق اخر من الفقه الى انه   الة بالنسبة للكفيل وذهب اساس خطورم عقد الكف
ينترط ان يكون التعبير عن ا رادم صريحًا ا  اذا وجد اتفاق يلزم بذلا اما اذا لم 

  يوجد ن  في القانون يوجب  ألنهيوجد اتفاق فال ينترط ان يكون التعبير صريحًا 
ذلا . والحقيقة ان األخذ بالر ي األول   يتفق مع القواعد العامة والتي تجيز ان 
يكون التعبير عن ا رادم صريحًا او ضمنيًا ما لم ين  القانون او يتفق على ان 

 ر2زيكون صريحًا . 

  -المحل :-2

محل التزام الكفيل هو ضمان  محل هو الركن الثاني من اركان عقد الكفالة حي  ان
تنفيذ ا لتزام األصلي والوفا  به اذا لم يفي به المدين نفسه وحتى يكون التزام الكفيل 
ممكنًا يجب ان يكون ا لتزام األصلي المكفول موجودًا وصحيحًا وعلى ذلا اذا كان 
ام ا لتزام األصلي  ير موجود او وجد ثم ابطل او وجد ثم انقضى   يكون  لتز 

الكفيل محل ومن ثم يقع باطاًل وينترط ايضًا لصحة التزام الكفيل ان يكون محله 
                                                           

 .   1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي81/2مادم زر (1
 .  32،    مصدر سابقالموسى ،  د . علي فوزي ابراهيمر (2
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معينًا او قاباًل للتعيين وهذا التعيين او القابلية للتعيين مرتبط ايضًا بالتزام المدين اما 
نرط المنروعية فهو مفروص دا مًا  ن التعهد بكفالة التزام صحين هو محل 

. حي  ان المحل في قوانين اخر  ان المحل في عقد  منرول في جميع ا حوال
الكفالة في اركان العقد التي   ينعقد ا  بوجودها المحل والمحل في القانون قد يكون 
ماً  او قد يكون امتناعًا عن عمل او الذي يقع  البًا هو كفالة ا لتزام الذي يكون 

او منقوً  مبلغًا من النقود في تي محله مبلغًا وقد يكون محل ا لتزام نقل ملكية عقار 
البا ع مثاًل بكفيل يضمنه لد  المنتري في التزام ا ول بنقل ملكية المبيع الى ان 
ي تي بكفيل يضمنه في التزامه بهذا العمل ويجوز لتاجر ملتزم بعدم منافسة تاجر 

 ر1زاخر ان ي تي بكفيل يضمنه في ا لتزام بعد المناقنة . 

  -السبب : – 3

السبب هو الدافع الباع  الذي دفع الملتزم الى ان يرتب في ذمته ا لتزام و  بد 
عقد الكفالة و يره من العقود ان يكون السبب منروعًا وهد  الكفالة هو  نعقاد 

الضمان اي التزام نخ  اخر يتعهد بالوفا  ان لم يفي به النخ  ا صلي ويجب 
خروج على احكام القانون وذلا كما لو كان ا  يكون ورا  ان تهد  الكفالة الى ال

  يقره القانون لعدم منروعية مصدره كضمان ما ينن  من القصد منها ضمان التزام 
ديون القمار او نرا  المخدرات او اسلحة تبال للمدنيين في  ير ا حوال التي يصبن 

قابل  رتكاب فيها القانون التعامل على مثل هذه األنيا  او ضمان التزام المدين بم
عمل  ير منرول وتكون الكفالة  ير منروعة اذا قصد منها تحقيق  اية  ير 
منروعة خاصة به كما لو كان كفل دين امر م لترضى بعالقة  ير منروعة معه 
وملخ  هذا تكون الكفالة  ير منروعة اذا كان القصد منها تنجيع تعامل مخال  

نت  عن عدم منروعية سبب الكفيل باعتباره للقانون وبطالن الكفالة في تلا الصور ي
                                                           

 .  302،   1991،  بال دار ننرد . محمد بن ابراهيم الموسى ، نظرية الضمان النخصي ، ر (1
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الباع  الدافع الى ا لتزام بالكفالة لكنهما يختلفان عند التطبيق فما يراه النرل محرمًا 
وتجيزه فنجد ان وممنوعًا قد يقبحه القانون وما يراه القانون ممنوعًا قد تبيحه النريعة 

با الفاحش وتعاطي المخدرات القانون يتفق مع النريعة في انه يعتبر التعامل بالر 
 ير جا ز و  يجوز الكفالة فيها وتختل  النريعة في انها تمنع التعامل بالربا مطلقًا 

وكما ان النريعة تحرم  ، ر1ز كثيرم وقليلة لقوله تعالى زز واحل اهلل البيع وحرم الربا رر
التعامل ببيع لحم الخنزير او الخمر و  يجوز الكفالة فيهما كقوله تعالى زز حرمت 

  ر2ز عليكم الميته والدم ولحم الخنزير رر .

وان الفرق بين المحل والسبب ان المحل هو ما تنعقد عليه الكفالة من مال او عمل  
دفع النخ  ويبع  في نفسه الر بة او ا متنال عن عمل اما السبب فهو الذي ي

 ر3زالى التعاقد . 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 كيفية اثبات الكفالة

                                                           

 . 275سورم البقرم آية ر (1
 . 3الما دم آية سورم ر (2
 .  304-303د . محمد ابراهيم الموسى ، مصدر سابق ،  ر (3
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  تتثبت الكفالة ا  بالكتابة  ن  القانون المدني العراقي على كيفية اثبات الكفالة
. ونفهم من هذا الن  ان الكتابة  ر1زولو كان من الجا ز اثبات ا صلي بالبينة "

لذلا ليست الكفالة ضرورية إلثبات التزام الكفيل ولكنها  ير ضرورية  نعقاد الكفالة 
بعقد نكلي بل هي عقد رضا ي والكتابة ليست ضرورية ا  إلثبات التزام الكفيل 

ن كان مثاًل يثبت بالبينة ب والكتابة ضرورية إلثبات التزام الكفيل حتى لو كان ا لتزام 
عنرين جنيهًا ف قل كذلا الكتابة  زمة إلثبات بالبينة اذا وجد مانع يحول دون 
الحصول على دليل كتابي او اذا فقد الدا ن سنده الكتابي لسبب اجنبي   بد له فيه 

واليمين وهذان طريقان لإلثبات جا زان حي  يجب  باإلقراركذلا يجوز إثبات الكفالة 
وا ثبات بالكتابة ضروري فيما بين الكفيل والدا ن اما فيما بين  ا ثبات بالكتابة

الكفيل والمدين عندما يريد األول الرجول على الثاني بعد ان يفي با لتزام فال ينترط 
فيجوز ا ثبات بالبينة والقرا ن اذا كان الكتابة ويخضع ا ثبات هنا للقواعد العامة 

هًا ف قل وكذلا ا ثبات بالكتابة ليس ضروريًا رجول الكفيل على المدين بعنرين جني
حتى فيما الكفيل والدا ن ويجوز ا ثبات بالبينة والقرا ن لو كان التزام الكفيل تجاريًا 
ويجب ان تكون الكتابة ثابتة التاريخ حتى يجوز ا حتجاج بها على الغير كما لو 

ن هناا دا ن مرتهن اوفى الكفيل الدين وحل محل الدا ن في رهن رسمي مثاًل وكا
وايضًا فيما جا  في مجلة ا حكام العدلية حي  تنعقد الكفالة  ر2ز نال في المرتبة .

ما لم يردها الكفيل فقط ولكن إن نا  المكفول له ردها فله ذلا وتبقى الكفالة  بإيجاب
المكفول له بدين له على احد ومات المكفول به وعلى هذا لو كفل احد في  ياب 

                                                           

 .  1951ر لسنة 40رقم ز ر من القانون المدني العراقي773مادم زر (1
د . عبدددددد الدددددرزاق احمدددددد الندددددهوري ، الوسددددديط فدددددي ندددددرح القدددددانون المددددددني زالت ميندددددات النخصدددددية والعينيدددددةر ر (2

 .  80-79سنة ننر ،    بال، دار احيا  الترا  العربي ،  10، ج
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حي  ان مجلة  ر1ز له قبل ان يصل الخبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته .المكفول 
ا حكام العدلية لم تنترط اثبات الكفالة كتابة وانما انترطت ان يتم التلفظ بعبارم تدل 
على التعهد وا لتزام في العر  و العادم فلو قال انا كفيل او ضامن مثاًل انعقدت 

 ر2زة ا حكام العدلية . ر من مجل 622الكفالة ز المادم 

 المطلب الثالث

 انقضاء الكفالة

انتها  عقد الكفالة حي  ان تنتهي الكفالة في ان المنرل العراقي ن  على حالة 
حالة ادا  المدين او الكفيل او كفيل الدين المكفول به بوجب برا م المدين والكفيل 
وكفيل الكفيل وابرا  الدا ن المدين يوجب برا م الكفيل ولكن برا م الكفيل   يوجب 

لمدين برئ كفيله من برا م المدين وايضًا اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في ا
الكفالة فان كان له وار  اخر برئ الكفيل من حصة المدين   من حصة الوار  

  . ر3زا خر 

اذا صالن الكفيل او المدين الدا ن على مقدار الدين  القانون المدني العراقي وبين 
ف نهما يبر ان ان انترطت برا تهما او برا م المدين وحده او لم ينترط ني  ف ن 

مخيرًا ان نا  اخذ ترطت برا م الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده وكان الدا ن ان
 ر4ز جميع دينه من المدين وان نا  اخذ بدل الصلن من الكفيل والباقي من المدين .

                                                           

سددددددعاد توفيددددددق سددددددليمان ابددددددو منددددددايخ ، عقددددددد الكفالددددددة المدنيددددددة وا ثددددددر المترتددددددب عليدددددده دراسددددددة مقارنددددددة بددددددين ر (1
مجلددددددة ا حكددددددام العدليددددددة والقددددددانون المدددددددني المصددددددري ، رسددددددالة ماجسددددددتير جامعددددددة النجدددددداح الوطنيددددددة ، كليددددددة 

 .   76،    206الدراسات العليا ، فلسطين ، 
 .   1951ر لسنة 40رقم ز اقير من القانون المدني العر 622المادم زر (2
 .  232د. علي محمد ابراهيم الكرباسي ، مصدر سابق ،   ر (3
 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز1044المادم زر (4
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ا  في مدم القانون المدني العراقي   يطال الكفيل في الكفالة المرقتة  فيوجا   
  ر1ز بر ت ذمة الكفيل . هذه المدم الكفالة فاذا انقضت

اذا مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به  القانون المدني العراقيحي  ذهب  
  ر2ز . في تركته

حي  ان يتم انقضا  الكفالة بصفتين اولهما الصفة التبعية وا خر  صفة ا صلية  
الكفيل بجميع  وان الصفة التبعية ينقضي ا لتزام المكفول وينقضي تبعًا له التزام

اسباب ا نقضا  العامة كما لو حصل الوفا  من المدين فينقضي به التزامه وينقضي 
ايضًا تبعًا له التزام الكفيل او قد ينقضي ا لتزام المكفول في الوفا  بمقابل كما لو 

 عند ذ يقوم مقام الوفا  .ر3زقبل الدا ن في استيفا  حقه اخر  ير الني  المستحق 
ينقضي ا لتزام المكفول بالتجديد كما لو  على ان القانون المدني العراقيحي  جا   

التزامًا جديدًا يختل  اتفق الطرفان في تجديد ا لتزام على ان يستبد  بالتزام ا صلي 
  ر4ز عنه في محله او في مصدره .

وايضًا ينقضي ا لتزام باإلنابة اذا حصل المدين موافقة الدين بنخ  اجنبي يلتزم  
بالمقاصة وهو عبارم عن اسقاط دين مطلوب بوفا  الدين مكان المدين او قد ينقضي 

لنخ  من  ريمه مقابل دين مطلوب من ذلا النخ  لغريمه او قد ينتهي ا لتزام 
الوفا  به اصبن مستحياًل عليه لسبب اجنبي    باستحالة التنفيذ اذا ثبت المدين ان

 ر5زبد له فيه . 

                                                           

 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز1046المادم زر (1
 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز1047المادم زر (2
د . رعدددددد ادهددددددم عبدددددد الحميددددددد و د. ندددددوزاد صددددددديق سدددددليمان عقددددددد الكفالدددددة زدراسددددددة فدددددي القددددددانون والنددددددريعة ر (3

 .  www.iasj.comا سالمية ر بح  مننور على الموقع ا لكتروني 
 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز401المادم زر (4
 . 1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز405المادم زر (5

http://www.iasj.com/
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وذهبت المادم من القانون المدني العراقي ينقضي ا لتزام باتحاد الذمة كما لو اجتمع 
في نخ  واحد صفتا الدا ن والمدين فينقضي الدين  تحاد الذمة بالقدر الذي اتحد 

 ر1ز فيه .

صيلة انرنا في الصفة التبعية الى اساس العامة اما الصفة الثانية هي الصفة ا  
ا نقضا  الكفالة وننير الى ا سباب الخاصة في الصفة ا صيلة حي  هذه 
ا سباب ترجع في الحقيقة الى طبيعة التزام الكفيل باعتباره ملتزم عن المدين التزامًا 

المدين للوفا   اريد به ان يكون ضمانًا احتياطيًا للدا ن في حالة عدم كفاية اموال
بدينه او من ن ن الوفا  به ان نخول الكفيل حق الرجول على المدين فاذا اهمل 
الدا ن في مطالبة المدين اهماً  ترتب عليه تعذر تحصيل الدين كله او بعضه من 
اموال المدين حي  نصت المادم من القانون المدني العراقي تنتهي الكفالة اذا مات 

يراثه في في المدين بر  كفيله من الكفالة فان كان له وار  المكفول له وانحصر م
وتنتهي الكفالة كذلا في   ر2ز ،اخر بر  والكفيل من حصة الدين   من حصة الوار  

احالة المدين او كفيله الدا ن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال 
  ر3زله او المحال عليه توجب برا م ا صيل والكفيل معًا . 

 

 

 

 

                                                           

 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز418المادم زر (1
 .  1951ر لسنة 40ر من القانون المدني العراقي رقم ز1042المادم زر (2
 .  55د . رعد ادهم عبد الحميد ونوزاد صديق سلميان ، مصدر سابق ،   ر (3
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 الخاتمة

عقد الكفالة البسيطة من العقود المهمة في الحيام العملية والعلمية ونظرًا  د  ع  ي    
لتنابا العالقات ا نسانية والضرورم الماسة الى الدخول والتعايش في المجتمع 

كان   بد من وجود تنظيم قانوني لذا الحاجات ا نسانية والميول والر بات  إلنبال
. وبعد ا نتها  من البح  في عقد الكفالة نبين تنظيم هذا الول من العقودسليم يكفل 

  هم ما توصلنا اليه من نتا   وتوصيات . 

  -أوالً : النتائج :

تعتبر الكفالة من  هم وسا ل الت مينات والتي اوردها المنرل العراقي كونها تسهم  – 1
 في تعزيز الثقة بالمدين ووسيلة اطم نان للدا ن . 

كفيل اذا اد  من ماله الخا  ان يرجن بما اداه على ان المنرل قد اجاز لل – 2
 المدين وهذا يدخل في نطاق ز قضا  دين الغير ر . 

ان الكفالة هي عقد فعلى الر م من انها تدخل ضمن موضول الت مينات ا  انها  – 3
ز الكفالة ر جميع اركان العقد العامة عقدًا وهذا يستوجب ان يتوافر في هذا العقد 

 والسبب ر .  ،والمحل  ،وهي ز الرضا 

ينبغي على من يتمسا بوجود عقد الكفالة  ن يقوم ب ثبات وجود هذا العقد متبعًا  – 4
 في ذلا القواعد المقررم في قانون ا ثبات . 

 

 

 

 

  -ثانياً : التوصيات :
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نقترح على المنرل العراقي إعادم النظر في موضول عقد الكفالة واجرا   – 1
التعديالت التي تصب في مصلحة الجميع لكون المدني العراقي قد مر عليه زمن 

 طويل ولم ير  التعديل . 

القانون المدني العراقي قد اجازت او نصت ر من  2   1033ان المادم ز  – 2
ن في جميع ما لهذا الدا ن من حقوق تجاه المدين على ان الكفيل يحل محل الدا 

 فنقترح ان تضا  عبارم ز وعلى الر م من معارضة المدين لهذه الحلول ر . 

نظرًا ألهمية عقد الكفالة فنقترح على المنرل العراقي ان ينظم طريقة اثبات هذا  – 3
 العقد بصورم اكثر دقة وليس فقط ترا مس لة اثباته الى القواعد العامة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر
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 أوالً : القراَن الكريم . 

 ر .  275ز  اآلية ،سورم البقرم  – 1

 ر .  37ز  اآلية ،سورم َال عمران  – 2

 ر .  3ز  اآلية ،سورم الما دم  – 3

 .  والمؤلفات ثانياً : الكتب

دار  بالالت مينات النخصية والعينية ز عقد الكفالة ر  ،د . حمدي عبد الرحمن  – 1
 سنة ننر .  بال ،ننر 

الت مين والكفالة في القانون البحريني والقوانين  ،د . راقية عبد الجبار علي  – 2
 بال سنة ننر .  ،بال دار ننر  ،العربية 

عقد الكفالة ز دراسة في  ،د . رعد ادهم عبد الحميد و د . نوزاد حسين سليمان  – 3
 القانون والنريعة ا سالمية . 

 ،نرح القانون المدني في العقود المسمام ز عقد الكفالة ر  ،د . سليمان مرقس  – 4
1994  . 

بالد دار ننر ا سكندرية  ،الت مينات النخصية والعينية  ،د . سمير عبد السيد  – 5
، 1996  . 

 ،دار الكتب القانونية  ،رجول الدا ن على الكفيل  ،د . صابر محمد محمد سيد  – 6
2010  . 

دار الننر بال  ،الوجيز في الت مينات النخصية والعينية  ،صالح الدين الناهي  – 7
، 1954  . 



26 

الوسيط في نرح القانون المدني ز الت مينات  ،النهوري  ،د . عبد الرزاق احمد  – 8
 سنة ننر .  بال ،دار احيا  الترا  العربي  ، 10ج  ،النخصية والعينية ر 

 بال ،دار الحكم نرح جملة ا حكام مكتبة النهضة بيروت  ،د . علي حيدر  – 9
 سنة ننر . 

مكتبة نور العين للكتب  ، عقد الكفالة ،وي د . علي فوزي ابراهيم الموس – 10
 .  2018 ،والمحاضرات القانونية 

المكتبة  ،موسوعة التنريعات العقارية  ،باسي د . علي محمد ابراهيم الكر  – 11
 .  1991 ،بغداد  ،مطبعة دار الحكمة  ،القانونية 

 .  1991 ، 1ج  ،نظرية الضمان النخصي  ،د . محمد بن ابراهيم الموسى  – 12

دار الجامعة الجديدم  ،النظرية العامة لال تمان  ،د . محمد حسين منصور  – 13
 .  2001 ،للننر 

بال سنة  ،مكتبة دار الثقافة  ،الت مينات العينية والنخصية  ،د . نبيل سعد  – 14
 ننر . 

 .  واالطاريح ثالثاً : الرسائل

عقد الكفالة المدنية وا ثر المترتب عليه دراسة  ،سعاد توفيق سليمان ابو منايخ 
رسالة ماجستير جامعة  ،مقارنة بين مجلة الحكام العدلية والقانون المدني المصري 

 .  2006 ،فلسطين  ،كلية الدراسات العليا  ،النجاح الوطنية 

 

 رابعاً : القوانين . 

 م .  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 
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