
1 

 

 االوراق التجارية
 تعريف الورقة التجارية 

الورقة التجارية  4397( لسنة 63( من قانون التجارة العراقي رقم )63عرفت المادة )
 شخصاً  يأمرالورقة التجارية محرر شكمي بصيغة معينة يتعيد بمقتضاه شخص او ))بأنيا 

لمتداول بالتظيير  قابلً مبمغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون  بأداءخر فيو آ
 .((و بالمناولةأ

 ُيستشف من ىذا التعريف أن الورقة التجارية تمتاز بالصفات اآلتية: 
أنيا سند تجاري قابل لمتداول بالطرق التجارية )التظيير أو المناولة اليدوية( دون إتباع  -4

 حوالة الحق المنصوص عمييا في القانون المدني.
 النقود معينًا تعينًا كافيًا وغير معمق عمى شرط. يكون محميا مبمغ من -5
 يكون الحق الذي تتضمنو مستحق االداء في زمان ومكان معيين. -6
 
 

 
 

 س/ عرف الورقة التجارية، مبينًا وظائفيا. 

 الورقة التجاريةوظائف 
 

 أداة لنقل النقود أداة وفاء أداة إئتمان
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 س/ بماذا تتميز الورقة التجارية عن بقية السندات التجارية؟
 تعريف قانون الصرف 

مجموعة القواعد المنصوص عمييا في القانون التجاري ُيقصد بقانون الصرف 
والخاصة بإنشاء الورقة التجارية وقبوليا وتحويميا وضمانيا واإلجراءات الواجب إتباعيا في 
حالة االمتناع عن الوفاء بيا، وكذلك األحكام الخاصة بالدفوع والتقادم، وتمك القواعد في 

 يل قيام الورقة التجارية بوظائفيا عمى وجو السرعة.مجموعيا ترمي الى تسي
 

 المبادئ التي يقوم عمييا قانون الصرف

 
 

 س/ لماذا ُيطمق عمى القواعد التي تحكم االوراق التجارية مصطمح قانون الصرف؟
 س/ وضح بالتفصيل أىم المبادئ التي يقوم عمييا قانون الصرف.

 
 

 الشكمية

 استقالل التواقيع

التشدد عمى المدين 
لموفاء بقيمة الورقة 

 التجارية
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 التجارية مما يشتبو بيا قةلور ز اتميي

 التمييز بين الورقة التجارية والورقة المالية: أسس -أوالً 
 من حيث المقصود بالورقة التجارية والورقة المالية. -4   
 من حيث جية اإلصدار. -5   
 من حيث إمكانية خصميا من قبل المصارف. -6   
 من حيث الضمان. -7   
 من حيث أداء قيمتيا. -8   
 

 أسس التمييز بين الورقة التجارية والورقة النقدية: -ثانياً 
 .نقديةمن حيث المقصود بالورقة التجارية والورقة ال -4   
 من حيث جية اإلصدار. -5   
 من حيث إلزام االفراد عمى قبول التعامل بيا. -6   
 من حيث جواز اشتراط الفائدة فييا. -7   
 من حيث التقادم. -8   
 
 
 

 يف تميز بين الورقة التجارية والورقة المالية والنقدية؟س/ ك
 س/ ما ىو وجو الشبو واالختالف بين كل من الورقة التجارية والورقة المالية؟

 
 



4 

 

 ()السفتجة الحوالة التجارٌة

محرر شكلً وفق صٌغة معٌنة 

ٌطلب بموجبه شخص ٌسمى 

الساحب من شخص آخر ٌسمى 

المسحوب علٌه بأن ٌدفع 

ٌُقال له المستفٌد لش خص ثالث 

مبلغًا من النقود فً مٌعاد معٌن 

 أو لدى االطالع.

 

 السند لألمر )الكمبٌالة(

محرر شكلً بصٌغة معٌنة 

ٌتعهد بموجبه محرر السند بدفع 

مبلغ معٌن من النقود لشخص 

آخر فً تارٌخ معٌن أو لدى 

 االطالع.

 الصك

محرر شكلً وفق صٌغة معٌنة 

حب شخصًا ٌأمر بموجبه السا

آخر )المسحوب علٌه( بأن ٌدفع 

لشخص ثالث أو لحامله 

)المستفٌد( مبلغ من النقود، 

وٌكون دائماً مستحقاً لدى 

 االطالع.

 

 أنواع األوراق التجارية التي نظميا المشرع العراقي
 

]اكتب اقتباسًا من 

المستند أو 

من 

ملخص 

نقطة 

هامة. ٌمكنك 

المستند. استخدم عالمة  مكان فً وضع مربع النص فً أي 

التبوٌب "أدوات الرسم" لتغٌٌر تنسٌق  مربع نص االقتباس.[
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 )السفتجة( إنشاء الحوالة التجارية
ُيعد انشاء الحوالة التجارية تصرفًا إراديًا صرفيًا، فيو تصرف ارادي يستمزم توافر االركان 

شكمي يستمزم توافر البيانات االلزامية  ، وىو تصرفالموضوعية من الرضا والمحل والسبب
 التي اشترط المشرع توافرىا فييا.

 االركان الموضوعية إلنشاء الحوالة التجارية -أوالً 
 

 الرضا -1
 

   يتمثل بـــــصحة الرضا                                          وجود الرضا            
 .                                      ريةيتمثل بالتوقيع عمى الورقة التجا   

                                   
                               

 صدور اإلرادة عن                             خمو االرادة من العيوب التي تشوبيا      
   االستغالل( –الغبن مع التغرير  –الغمط  –)اإلكراه 

 
                                                

 ذي أىمية                                                    
 )في حالة التصرف أصالة(                      ذي سمطة                                                                  

 (نيابة)في حالة التصرف                                                                 
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 اىمية االلتزام الصرفي
 

                                       
 

 بالنسبة لمعراقي  
  

 
 القاعدة العامة                                     القاعدة الخاصة      
 الصبي المأذون لو بالتجارة                                     إتمام الثامنة عشرة من العمر     
 عارض من عوارض األىمية. أن يعتريودون 

 
 بالنسبة لألجنبي                                                                       

 ة األجنبي الىُيرجع في تحديد أىمي                                                       
 
 
  قانون الدولة التي ينتمي إلييا الممتزم بجنسيتو                  

 قانون الدولة التي تم                                                            
 التوقيع عمى الورقة التجارية فييا                                                    

 إذا كان قانون الجنسية يعّده ناقص األىمية                                              
 :س/ بّين مع التعميل الحكم في حالة

 ( سنة بإنشاء حوالة تجارية في العراق. 02قيام شخص مصري الجنسية يبمغ من العمر )
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 االلتزام الصرفي أو نقصانيا األثر المترتب عمى انعدام أىمية
 

 ن االلتزام بالورقة التجاريةبطال 
 وليذا البطالن عدة احكام وىي

 
 
 

 الحكم بالبطالن ال يستوجب اثبات الضرر
 

                                      
 التمسك بالبطالن ُمتاح لناقص االىمية أو عديميا فقط     

 
 
 

ن كانوا حسني النيةيمكن التمسك بالبطالن قبل كل حممة الورقة التج             ارية وا 
 
 
 

 لفاقد االىمية أن يجيز العمل الصادر منو بعد اكتسابو االىمية                   
 

 باإلمكان الرجوع عمى الموقع وفقًا لقواعد االثراء بال سبب                  
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 النيابة الكاذبة او المتجاوزةأحكام 
 
 
 
 

 في عالقة النائب  الكاذب أو                               عالقة الحامل باألصيل المزعوم
 أو النائب الكاذب أو المتجاوز                                المتجاوز باألصيل المزعوم               

                                                                     
  

                                                             
 النيابة المتجاوزة     النيابة الكاذبة                     
 )حسب الرأي الراجح فقيًا(    يمتزم النائب الكاذب دون االصيل 

                                                   
 

 جاريةيمتزم النائب المتجاوز بكل بمبمغ الورقة الت
 

 يمتزم االصيل بحدود مبمغ التفويض              
 

 الوفاء بقيمتيا بعد                 قبل الوفاء بقيمة الورقة التجارية                        
 

                                                          
 متجاوزةالالنيابة    النيابة الكاذبة          ة المتجاوزةالنيابة الكاذبة      النياب          



9 

 

 المحل -0
، وُيشترط في المبمغ أن يكون ينبغي أن يكون محل الحوالة التجارية مبمغًا من النقود

 تعيينًا نافيًا لمجيالة من الناحيتين الكمية والنوعية. معيناً 
 رة العراقي والتي جاء فييا: ( من قانون التجا78مع ضرورة األخذ بما رسمتو المادة )

معا فالعبرة عند االختلف بما كتب  وباألرقاماوال : اذا كتب مبمغ الحوالة بالحروف ))
 بالحروف. 

 ((فالعبرة عند االختلف باقميا مبمغا. باألرقامثانيا : اذا كتب المبمغ عدة مرات بالحروف او 
 

 السبب -3
الذي اعث الدافع أو الغرض غير المباشر ُيقصد بالسبب وفقًا لمنظرية الحديثة الب

ضرورة بالورقة التجارية ويتعين لصحة االلتزام  يقصد الممتزم الوصول اليو من وراء التزامو، 
في تمك الورقة؛ عمًل بالمادة وجود السبب ومشروعيتو، بيد أنو ال ُيشترط أن يذكر السبب 

 ( من القانون المدني العراقي، والتي جاء فييا:465)
يكون العقد باطل اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف  – 4)) 

 .لآلدابلمنظام العام او 
ويفترض في كل التزام ان لو سببا مشروعا ولو لم يذكر ىذا السبب في العقد ما لم يقم  – 5

 الدليل عمى غير ذلك.
حقيقي حتى يقوم الدليل عمى ما يخالف اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انو السبب ال – 6

 .((ذلك.
 

 س/ قام )ص( بإنشاء حوالة تجارية الى )ع( وفاًء بدين قمار.
من التمسك ببطلن التزامو الصرفي قبل حامل الحوالة وضح مدى إمكانية الساحب         

 .التجارية لعدم مشروعية السبب


