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امللخص التنفيذي: 
واحدة من الدوافع األساسية اليت أدَّت إىل نشوء الضماانت االحتياطية؛ هو ملنع التالعب 	 

والتحايل، ومنع أيِّ سلوٍك للمتعاقدين للتحايل وللحصول على مزيٍد من األموال غري الشرعية. 
يُعدُّ الضمان االحتياطي من أهم الضماانت التجارية األكثر شيوعاً يف الوقت احلاضر؛ لسهولة 	 

ع على اللجوء إليه.  تداوله، والسبب يف ذلك هو أنَّه بديل النقود؛ ممَّا يشجِّ
ً من مبلغ الورقة التجارية أو جزئها، وعادة ما يوضع 	  ميكن للضمان االحتياطي أن يضمن كالَّ

الضمان االحتياطي ابلورقة التجارية نفسها، أو بورقة مستقلة تكون مالصقة للورقة التجارية. 
املقدمة 

يُعدُّ الضمان االحتياطي من الضماانت اليت أقرَّها القانون العراقي يف األوراق التجارية، ويُعدُّ 
من أكثر الضماانت وقوعاً، وانتشاراً يف الواقع العملي، ويعود ذلك إىل أسباب عديدة منها: توسُّع 
نشاطات املصارف، واملؤسسات املالية والشركات االقتصادية األخرى، كما أنَّ واحدة من األمور 
االحتيال،  هو كثرة  ابلتحديد  االحتياطي  والضمان  الضماانت  ظهور  إىل  دفعت  اليت  األساسية 
وسلوك املتعاقدين الذي يهدف إىل احلصول على أكب قدر ممكن من املال غري الشرعي، فضاًل عن 

أنَّه قد يلجأ املتعاقدين إىل طلب الضامن االحتياطي للتخلُّص من التزاماهتم املالية.
وقِد اختلفت تسمية الضمان االحتياطي يف القواني العراقية، ففي قانون التجارة العراقي رقم 
)60( لسنة 1943 امللغي يف املادة )482( أطلق عليه كلمة التكفُّل )آالفال(، وقد أُْطِلَق عليه 
القانون التجارة العراقي السابق رقم )149( لسنة 1984 )الضمان االحتياطي(، أمَّا يف قانون 
التجارة العراقي احلايل رقم )30( لسنة 1984 فقد أُْطِلَق عليه كلمة )الضمان(. وسيـَُتطرَّق يف هذه 

الضمان االحتياطي في األوراق التجارية
 في القوانين العراقية 

نورالهدى باسم إسماعيل *

*  ابحثة يف احملاسبة القانونية .



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الورقة إىل حتديد مفهوم األوراق التجارية، ومن َثَّ إىل مفهوم الضمان االحتياطي. 
الورقة التجارية 

ا حمرَّر شكلي يتعهَّد به شخص، أو أبمر شخص آخر بدفع  ميكن تعريف الورقة التجارية أبنَّ
مبلغ حمدَّد إىل شخص معي يف مكان وزمان معيني، ويكون قاباًل للتداول ابلتظهري أو ابملناولة 
)استناداً إىل املادة 39 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ( وعن طريق التعريف 

السابق؛ يتبيَّ أنَّ الورقة التجارية متكوِّنة من ثالثة أشخاص رئيسي وهم:
الساحب )الشخص الذي أيمر شخص بدفع املبلغ(.. 1
املسحوب عليه )املصرف أو شخص الذي ينفِّذ أمر الساحب بدفع املبلغ إىل الشخص . 2

الثالث(.
الشخص الثالث )املستفيد الذي حيصل على املبلغ النقدي من املسحوب عليه أبمر من . 3

الساحب(. 
ومن أهم وظائف الورقة التجارية:

الورقة 	.  به  تقوم  الذي  األساس  الدور  هذا  وميثِّل  النقود،  لنقل  أداة  التجارية  الورقة  متثِّل 
تسمَّى  اليت  الوسطى  العصور  اليت كانت يف  التجارية  للورقة  الرئيسة  الوظيفة  التجارية، وهي 

)مبادلة النقد ابلنقد(.
تُعدُّ الورقة التجارية أداًة للوفاء اباللتزامات التعاقدية املتبادلة.  	. 
متثِّل الورقة التجارية أداة ائتمان نقدي أيضاً. 	. 

وبناًء على تلك الوظائف اليت تقوم با األوراق التجارية، فإنَّه ابإلمكان حتديد أنواع 
األوراق التجارية، وهي: 

احلوالة التجارية: وتكون بيئة سند حمّرِر َوْفق الشروط الشكلية اليت نصَّ عليها القانون، . 1
ومبوجبه يطلب شخص من شخص آخر أبن يدفع إىل الشخص الثالث )املستفيد( مبلغاً من 

، أو عند االطالع.  النقود يف ميعاد معيَّ
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من . 2 الساحب  يطلب  مبوجبه  القانون  يتطلبها  اليت  الصورة  َوْفق  حُيرَّر  حمرَّر  هو  الصك: 
املسحوب عليه بدفع مبلغ حمدَّد لشخص املستفيد، ويكون وقت االستحقاق عند االطالع 

فقط. 
يقوم . 3 احملرَّر،  إىل هذا  استناداً  القانون  يتطلَّبه  اليت  الصورة  َوْفق  حُيرَُّر  الكمبيالة: هو حمرَّر 

د بدفع مبلغ من النقود من الشخص املستفيد عند االطالع، أو بتحديد اتريخ معي. املتعهِّ
الضمان االحتياطي: 

أقرَّ املشرِّع العراقي الضمان االحتياطي لكن مل خيصِّص له تعريفاً حمدَّداً، أمَّا من جانب الفقه 
فقد ظهرت عديد من التعريفات، ومنها أنَّ الضمان االحتياطي هو »عقد يلتزم به أحد املتعاقدين، 
أو شخص أجنيب عن العقد بدفع قيمة السند يف الوقت املتفق عليه )وقت االستحقاق(، وذلك يف 

حالة عدم قيام املسحوب عليه ابلوفاء«1. 
ومنهم من قال إنَّ الضمان االحتياطي هو تعهُّد يلتزم به شخص مبوجبه بدفع قيمة السند 
يرد يف مجيع  الذي  الكفالة  أنواع  من  نوعاً  االحتياطي  الضمان  ويُعدُّ  املدين ابلوفاء،  امتناع  عند 
أنواع األوراق التجارية سواًء أكاَن )كومبيالة، أم شيكاً، أم سنداً(. لتمييز الضمان االحتياطي عن 
التجارية  الورقة  قد وضع ضماانت عديدة؛ حلامل  القانون  أنَّ  املتداخلة. كما  األخرى  املواضيع 
لضمان استيفاء حقِّه الثابت يف الورقة التجارية، والرجوع إىل سائر امللتزمي، ومن هذه الضماانت 
هي الكفالة والرهن، وكلٌّ منها هلا جانب شبه، وجانب اختالف عن الضمان االحتياطي. والكفالة 
التزامات املدين اجتاه دائنه إذا أخلَّ  بتنفيذ  هي من الضماانت الشخصية اليت يعهد با الكفيل 
ا ضم ذمة إىل  املدين عن تنفيذ التزاماته وقت االستحقاق. وقد عرَّف املشرِّع العراقي الكفالة أبنَّ
ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام2، كما أنَّ من أوجه الشبه بي الضمان االحتياطي والكفالة، هو أنَّ 
الضمان نوع من أنواع الكفالة، فهو التزام تبعي، أي: مبعىن كفالة، والسبب يف ذلك أنَّ التزامات 

الكفيل تكون مبنية على التزامات املكفول.

1. الدكتور عبداحلميد الشواريئ، األوراق التجارية الكمبيالة، السند األمر، الشيك وفق القانون التجارة رقم 		 لسنة 	999، 
منشأة املعارف، اإلسكندرية ،ص 	.

2. القانون املدين العراقي رقم 04 لسنة 	59	 )م\ 	800(. 
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جدول.1 أوجه االختالف بني الضمان االحتياطي والكفالة

الكفالة الضمان االحتياطي

تستخدم يف األعمال املدنية  يستخدم يف األعمال اجلارية 

يدور التزام الكفيل وجوداً وعدماً مع التزامات 
املكفول لذلك، أي: مبعىن إذا كانت التزامات 
املكفول ابطلة تكون التزامات الكفيل ابطلة، 

والعكس صحيح3.

يبقى التزام الضامن صحيحاً، حىت لو كان 
املضمون ابطاًل وهذا استناداً إىل املادة )82\

ف1( من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 
.1984

اجلدول من إعداد الباحثة 
التمييز بني الضمان االحتياطي والرهن 

يُعدُّ الرهن من الضماانت التبعية اليت يكون مبوجبه إلزام املدين الراهن برهِن ماٍل تعود ملكيته 
رهتن، أو إىل أيِّ شخٍص يعينه 

ُ
له، وذلك ضماانً لدين يف ذمته، أو ذمة غريه، وُيسلَُّم إىل الدائن امل

رهتن ابلوفاء بدينه. وهنالك 
ُ
رهتن حلي قيام املدين امل

ُ
الدائن، ويبقى املال املرهون حتت حيازة الدائن امل

نوعان من الرهن: 
الرهن  العصر احلديث؛ ألنَّ  االئتمان يف  النوع من أهم وسائل  يُعدُّ هذا  التأميين:  الرهن 
التأميين يوفِّق بي مصاحل األطراف عند حصول خالف بينهما؛ وبسبب هذا التوفيق بي املصاحل 
فإنَّه يقدِّم خدمة كبرية يف النشاط االقتصادي. إنَّ الرهن التأميين هو »عقد يكسب به الدائن على 
عقار خمصص لوفاء بدينه حقاً عينياً، يكون له مقتضاه أن يتقدَّم على الدائني العاديي، والدائني 
الرهن تكون  يٍد يكون4، ويف  أيِّ  العقار يف  استيفاء حقه من مثن ذلك  مرتبة من  له يف  التالي 
الراهن ما تزال على املرهون، وال يفقد أي سلطة من السلطات املمنوحة له اجتاه  املالك  ملكية 
هذا، واملرهون له حق االستعمال والتصرف واالستغالل، وتبقى حيازته بيد الراهن أيضاً، ويستطيع 
رهتن فإنَّه 

ُ
االستفادة من القيمة االئتمانية للعقار عن طريق رهن العقار لدائني متعددين. أمَّا الدائن امل

3.  إدشة زهرة، مذكرة الضمان االحتياطي يف السفتجة، كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم القانون جامعة أمحد دارية ادرار، لسنة 
	0	5-	0	6، ص 04 – 4	.

4. القانون املدين العراقي املرجع السابق )م \		58(. 
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يكسب ضماانً قوايً الستيفاء حقِّه من دون أن يتحمَّل أعباء إدارة املال املرهون، واحملافظة عليه، 
وله حق التقدُّم على سائر الدائني.

رهتن، أو يد عدل بدين 
ُ
الرهن احليازي: وهو »عقد به جيعل الراهن مااًل حمبوساً يف يد امل

رهتن ميكن استيفاؤه كاًل أو بعضاً من الرهن مقدَّماً على الدائني العاديي والدائني التالي، وله يف 
ُ
امل

مرتبة يف أي يد كان هذا املال« وهذا التعريف جاء َوْفقاً للمادة )1321( من قانون املدين العراق. 
ومن خصائص الرهن احليازي: 

إنَّه حقٌّ اتفاقيٌّ مصدره العقد.. 1
رهتن سلطة املباشرة على املال املرهون، وله سلطة حبسه، وتتبُّعه، وحق . 2

ُ
إنَّه حقٌّ عيينٌّ مينح امل

التقدُّم على سائر الدائني.
إنَّه حقٌّ عيينٌّ تبعيٌّ أي: يتبع االلتزام األصلي )الدين( وجوداً وعدماً.. 3
يرد على العقار واملنقول.. 4
حق غري قابل للتجزئة؛ ألنَّ كلَّ جزٍء منه يُعدُّ ضامناً لكلِّ الدين.. 5

إنَّ الرهن التأميين والرهن احليازي متشابان من حيث إنَّ كاّلً منهما حق تبعي ومصدرمها 
العقد، وحق التقدُّم والتتبُّع، لكن يف الوقت نفسه، هناك ثغرات اختالف بينهما وهي: 

من حيث احملل: يرد الرهن التأميين على العقار فقط، يف حي يردُّ الرهن احليازي على . 1
العقار واألصول املنقولة.

من حيث املضمون: يعطي الرهن التأميين للدائن حق بيع العقار املرهون، واستيفاء حقه . 2
من مثن ذلك العقار مع إرجاع ابقي مثن العقار للراهن، أمَّا يف الرهن احليازي فقد خوَّل القانون 

للدائن حق حبس املرهون إىل حي قيام املدين الراهن ابلوفاء ابلدين.
وهناك عدد من أوجه التشابه واالختالف بي الضمان االحتياطي والرهن، فمن بي أوجه 
اِن عقداً، والذي جيب أن تتوفر فيه األركان  التشابه هو أنَّ كاّلً من الضمان االحتياطي والرهن يعدَّ

الرئيسة، أاَل وهي الرضا وأنَّ كاّلً منهما يعدَّان ضماانت الوفاء.
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أمَّا أوجه االختالف بي الضمان االحتياطي والرهن، فيمكن توضيح ذلك يف اجلدول يف 
أدانه: 

جدول 2. االختالف بني الضمان االحتياطي والرهن

الرهن الضمان االحتياطي

يُعدُّ من الضماانت العينية التبعية. يُعدُّ من الضماانت الشخصية.

رهتن مبعىن 
ُ
تكون التزامات متقابلة أي من جانب الراهن وامل

املرهون( ابملقابل  املرهتن )املال  رهتن ملزم برد شيء 
ُ
امل أنَّ 

قيام الراهن ابلوفاء ابلدين هذا ابلنسبة للرهن احليازي، يف 
أبن  واحد  جانب  من  التزاماً  يكون  التأميين  الرهن  حي 

يستويف الدائن حقه من مثن العقار، ورد الباقي للمدين.

من  أي  واحد  جانب  من  ملزم  الضمان  يكون 
جانب الضامن.

يرد على العقارات واملنقوالت. احلق  يكون  االحتياطي  الضمان  يف  العقد  حمل 
مثبَّت يف الورقة التجارية.

حق غري قابل للتجزئة.
يكون قابل للتجزئة فيمكن يف الضمان االحتياطي 
أو  التجارية  الورقة  يف  مثبتة  قيمة  يضمن كلَّ  أن 

جزَءها.

اجلدول من إعداد الباحثة 
وللضمان االحتياطي شروط جيب االلتزام با، وهي على النحو اآليت:

الشروط املوضوعية مبعىن أن الضمان االحتياطي هو عقد كما قلنا سابقاً، وحىت يكون . 1
العقد صحيحاً وجائزاً قانوانً؛ جيب أن تتوفَّر فيه شروط نصَّ عليها القانون من هذه الشروط، وهي:

أ أهلية الضامن.	.
أ حمل الضمان االحتياطي.	.
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أ الشرط الزماين لضمان االحتياطي. 	.
ويف حالة إخالل أي شرط منها يعدُّ العقد ابطاًل5.

أهلية الضامن	 
القانونية  ابلتصرفات  للقيام  يتمكَّن  حىت  جتارية  أهلية  للضامن  يكون  أن  القانون  اشرتط 
العقد بضمان  أم من أحد األطراف  العقد  من شخص أجنيب عن  والتجارية سواًء أكان صادراً 
قيمة احلق الثابت يف الورقة التجارية، وجيب أن تكون األهلية خالية من أي عيب من عيوب الرضا 

)اإلكراه، والغلط، التغرير مع الغنب، واالستغالل(.
حمل الضمان	 

املقصود به هو احلق الثابت يف الورقة التجارية )مبلغ من النقود( سواًء أكان الضمان كل 
القيمة أم جزَءها، )جيوز ضمان املبلغ احلوالة كله أو بعضه من أي شخص ولو كانوا ممَّن وقَّعوا 

عليها6.
أ الشرط الزماين لضمان االحتياطي 	.

إنشاء  لذا يصلح أن يكون وقت  لضمان االحتياطي؛  العراقي وقتاً حمدداً  املشرِّع  مل حيدِّد 
احلوالة، أو يف وقت االستحقاق. 

الشروط الشكلية لضمان االحتياطي
التجارية،  الكتابة، إنَّ اهلدف من الضمان االحتياطي هو أتمي حق احلامل للورقة  أواًل: 
أو املنتفع، ويف الوقت نفسه جيب أن يكون احلامل على علم ابلورقة التجارية، وهذا ال يتحقَّق إال 
بتدوين عقد الضمان االحتياط واملشرِّع العراقي اشرتط الكتابة استناداً إىل املادة )81( من القانون 
التجارة العراقي )يكون الضمان بكتابة هذا اللفظ، أو أبية صيغة تفيد هذا املعىن على احلوالة ذاهتا، 
أو على الورقة التجارية متصلة با ورقة الضمان( وهذا ميثِّل شرطاً لوجود االلتزام، وليس إلثباته هلذا 

ال ميكن استبدال الكتابة ابإلقرار أو ابليمي أي: مبعىن ال وجود للضمان من دون كتابة. 

5. الدكتور حممد السيد الفقي ،قانون التجاري العراقي ،اإلفالس –العقود التجارية ، عمليات البنوك منشورات اجلليب احلقوقية، 
ص 	7	 و 	7	.

6. القانون التجارة العراقي رقم 	0 لسنة 	489 ) م \ 08(.
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اثنياً: الصياغة، اشرتط املشرِّع العراقي الصياغة، لكن مل يشرط هلا صورًة معينًة فيمكن أن 
تكون بذه الصورة )أضمُن دفَع املبلغ لفالن ...( أو )قابل لضمان االحتياطي لفالن ...( هذا 
النوع من صياغة هي بصورة صرحية، وميكن أن تكون الصياغة بصورة ضمنية؛ إذ يدلُّ على وجود 
الضمان االحتياطي مثاًل عن ذلك قيام الضامن بتوقيع على الورقة التجارية، وال ميكن أن يكون 
التوقيع صادراً من الساحب، أو من املسحوب عليه؛ ألنَّ الساحب يلزم توقيعه أصاًل؛ وألنَّه يعبِّ 

عن مصدر الورقة التجارية. 
اثلثاً: توقيع الضمان، وذكر اسم املضمون، يُعدُّ هذا الشرط هو املرحلة األخرية بعد استكمال 
التوقيع على وجه  التوقيع أمَّا ابإلمضاء أو ابلبصمة، فمجرد  كافة الشروط املقرر قانوانً، ويكون 
احلوالة يُعدُّ ضامناً احتياطياً من دون احلاجة إىل ذكر اتريخ التوقيع، ويُعمل بذا األمر مبوجب املادة 
)81\ف2( من قانون التجارة العراقي)7(، واشرتط كتابة اسم املضمون؛ ألنَّه يف حالة عدم ذكره 
يكون الضمان االحتياطي لصاحل الساحب وهذه قرينة قاطعة ال تقبل العكس )استناداً إىل مادة 

81 \ف 3( من القانون التجارة العراقي. 
 آاثر الضمان االحتياطي

عالقة الضامن ابحلامل: الضمان االحتياطي هو نظام صريف، وأنَّه ال يقع إال بوجود التزام 
مصريف يتدخَّل فيه الضامن لضمان التزام املدين ابلتزاماته يف الورقة التجارية، ويكون مسؤواًل عن 
الوفاء على وجه التضامن اجتاه احلامل ويكون حاله حال املدين املضمون)8(، والضمان االحتياطي 
ذو طبيعة مزدوجة جتمع بي قواعد القانون املصريف وقواعد الكفالة التضامنية وهذا ما سنوضحه 

كاآليت:
خضوع عالقة الضامن مع احلامل لقواعد قانون الصرف، إذ يُعدُّ الضمان االحتياطي من 
االلتزامات التجارية اليت ال ميكن للضامن التمسُّك ابلدفوع اجتاه احلامل إال يف حالة واحدة أاَل وهي 
عند اإلخالل أبحد الشروط الشكلية للحوالة التجارية سواًء أكانت يف البياانت اإللزامية أم البياانت 
االلتزام صحيحاً، ولو كان املضمون غري صحيح، وال ميكن  يبقى  الوقت نفسه  االختيارية، ويف 
للضامن االستظهار اجتاه احلامل ببطالن االلتزام؛ لوجود عيب من عيوب اإلرادة أو التزوير لكن 

7. قانون التجارة العراقي ، املرجع السابق.
8. الدكتور حممد السيد الفقي- املصدر السابق ص	77.
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َح أبنَّ الضامن يستطيع التمسُّك بعيب املضمون اجتاه احلامل)9(، ويكون  من جانب الفقه فقد ُرجِّ
الضامن ملزماً حبدود االتفاق، وقد نصَّت املادة )1030\ف2( من قانون املدين العراقي)10( على 
مع  ومتضامني  بينهم،  فيما  متضامني  الكفالء  يكون  والتجارية،  والقانونية،  القضائية،  )الكفالة 

املدين(، أي: مبعىن ال ميكن لضامن االحتياطي مواجهة احلامل حبق التجريد11. 

خضوع عالقة الضامن مع احلامل لقواعد الكفالة التضامنية: يُعدُّ الضمان االحتياطي َوْفق 
املادة  عليه  نصَّت  ما  وهذا  املضمون،  التزامات  آلية مجيع  وتنتقل  تبعي،  التزام  هو  القواعد  هذه 
ويكون  املضمون  با  التزم  اليت  ابلكيفية  الضامن  )يلتزم  العراقي  التجارة  قانون  من  )81\ف1( 
التزام الضامن صحيحاً، ولو كان االلتزام الذي ضمَّنه ابطاًل ال سبب غري عيب يف الشكل( وهناك 
حالتي يستطيع الضامن أن يتمسَّك با اجتاه احلامل املهمل، ويسقط حقه يف الرجوع َوْفق احلدود 

املمنوحة للمضمون، وهي:
إذا كان الضمان للمظهر فيستطيع الضامن التمسُّك ابلدفع اجتاه احلامل املهمل مبا ميلك . 	

املظهر اجتاه هذا احلامل. 
إذا كان الضمان للساحب، والذي قدَّم مقابل الوفاء، ويف هذه احلالة إذا كان املسحوب . 	

عليه القابل أو الساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء، هنا ال يستطيع الضامن التمسُّك ابلدفع، وإن 
كان احلامل مهماًل.

عالقة الضامن ابملضمون، مبا أنَّ الضامن حيتلُّ مركز الكفيل يف الضمان االحتياطي ففي 
حالة إذا أوىف الضامن قيمة الورقة التجارية فله حق الرجوع على الشخص املضمون للمطالبة حبقِّه، 

وميكن الرجوع عليه يف دعوتي ومها: 
أواًل: الدعوى الشخصية: وهي الدعوى اليت متكَّن الضامن من الرجوع املضمون بعد الوفاء 
بقيمة الورقة التجارية استناداً إىل املادة )1033\ف1( لقانون املدين العراقي )إذا أدَّى الكفيل ما 

9. م.م ضرغام حممود كاظم ، الضماانت القانونية اخلاصة للحواالت التجارية، اجمللة اجلامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية 
 )	-5	(

10. قانون املدين العراقي ، املرجع السابق.
11. م .م ضرغام حممود كاظم، املصدر السابق، 		.
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كفل من ماله فله الرجوع مبا أدَّى على مدين(. 
احلامل  بوصفه  الضامن  يباشرها  دعوى  هي  الصرفية:  احللول  أو  الصرفية  الدعوى  اثنياً: 
الشرعي للورقة التجارية وأنَّ املدين املضمون ال ميكن أن حيتج يف مواجهته ابلدفوع الذي كان هذا 

احلق قائماً له، والذي حيق له التمسُّك به اجتاه احلامل السابق. 
بدعوى  وليس  بدعوى صرفية،  املضمون  املدين  إىل  الرجوع  للضامن  إنَّ  القول:  وخالصة 
كفالة؛ ألنَّ يف هذه احلالة نكون أمام دعوى كفالة عادية، وذلك لوجود عالقة سابقة على وقت 

إنشاء احلوالة. 
كما أعطى القانون احلق للضامن حق الرجوع إىل أطراف االلتزام عند قيامه ابلوفاء بقيمة 

الورقة التجارية، وأنَّ حاالت الرجوع ختتلف َوْفق األحوال اآلتية:
1- إذا كان الضامن قد ضمن احلوالة لصاحل أحد املظهرين ففي هذه ميكنه الرجوع على 

املظهرين السابقي وعلى املظهر املضمون وعلى الساحب، وأيضاً على املسحوب عليه القابل.
2- إذا كان الضامن ضمن احلوالة لصاحل الساحب، وهنا ميكنه الرجوع على املسحوب 

عليه فقط.
3- إذا كان الضامن ضمن احلوالة لصاحل املسحوب، هنا ال ميكن لضامن الرجوع إال على 

الساحب فقط.
املصادر 

• قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.	
• قانون املدين العراقي رقم 40 لسنة 	95	 املعدل.	
• إدشة زهرة –مذكرة ماجستري )الضمان االحتياطي يف السفتجة( -كلية القانون والعلوم 	

السياسية جامعة امحد دراية ادرار- سنة 6	0	-5	0	.
• د.عبداحلميد الشواريئ - كتاب األوراق التجارية ) كمبيالة، سند األمر، الشيك( َوْفق 	

القانون التجاري املصري رقم 7	 لسنة 1999.
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• د. حممد سعيد الفقي -قانون التجاري األوراق التجارية– اإلفالس- العقود التجارية- 	
عمليات البنوك، منشورات اجلليب احلقوقية.

• م.م ضرغام حممود كاظم، الضماانت القانونية اخلاصة للحواالت التجارية، اجمللة اجلامعة 	
العراقية كلية القانون والعلوم السياسية )	-5	(، اجمللة اجلامعة العراقية ع )	-5	(.


