
 محاضرات توضيحية لمادة األوراق التجارية

 د.محمد عبد الوهاب محمد

 كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة االنبار/قسم القانون

 األولىالمحاضرة 

من قانون التجارة العراقي النافذ   39تعريف االوراق التجارية المادة  -1

)محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها شخص او يطلب من شخص 

اخر أداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابل 

 للتداول بالتظهير او المناولة(.

ز انشاؤها شفاهاً،والشكلية الورقة التجارية محرر شكلي أي ال يجو    2

تتمثل في البيانات اإللزامية التي استلزم القانون توافرها في الورقة 

 التجارية.

: أوجه الشبه واالختالف بين االوراق التجارية وغيرها من السؤال   3

السندات) كوثائق النقل، سندات الشحن، وشهادات االيداع في المستودعات 

 العامة(؟ 

لشبه بينهما هو  ان كالهما يمكن ان ينتقالن عن طريق الجواب: أوجه ا

 التظهير أو المناولة اليدوية. 

اما االختالف هو ان االوراق التجارية) سفتجة، كمبيالة، صك(  يكون      

موضوعها مبلغ من النقود ويترتب على ذلك استبعاد جميع االوراق 

كانت قابلة  وانوالسندات التي ال يكون  موضوعها مبلغ من النقود 

 لالنتقال بالتظهير. 

الدين في الورقة المدنية )السند العادي( يقوم على االعتبار الشخصي    4 

وهي دائما اسمية واليجوز تظهيرها ؛النها تقوم على االعتبار 

الشخصي،أما في الورقة التجارية فهي اسمية من حيث االنشاء باستثناء 

، لكن األوراق التجارية قابلة للنقل الصك، الذ قد يكون اسميا او ال اسمي

  المالي.الى الغير بالتظهير او المناولة اليدوية؛ النها تقوم على االعتبار



 سؤال) مهم(/ما هي صفات أو خصائص الورقة التجارية؟

(أن يكون السند قابالً للتداول بالتظهير او المناولة اليدوية دون 1الجواب/

(أن يتضمن 2عليها في القانون المدني. إتباع حوالة الحق المنصوص 

السند حق يتمثل بمبلغ من النقود ،وان يكون معيناً تعييناً كافياً وغير معلق 

(أن يكون الحق الذي يتضمنه السند وهو مبلغ من النقود 3على شرط. 

 مستحق الدفع في زمان و مكان معينين. 

ن يقبل الورقة الدائن في الورقة التجارية يكون له الخيار في أ    5

التجارية أو رفضها على عكس النقود التي هي مجبر على الدائن في 

 قبولها. 

في الحوالة التجارية يكون الساحب هو المدين بموجب الحوالة،و يبقى     6

مدين بالورقة التجارية إلى حين  قبولها من قبل المسحوب عليه)م.ع( فهنا 

سحوب عليه ، والقبول يكون تتحرك صفة المديونية من الساحب الى الم

 عندما يضع االخير توقيعه عليها.

/أ 14الورقة التجارية يمكن تنفيذها مباشرة في دوائر التنفيذ )المادة    7

المعدل(وهذا مايعزز من 1980لسنة  40من قانون التنفيذ العراقي رقم 

تمان تقوم األوراق التجارية بوظيفة االئ   8مقبوليتها في ميدان التداول.   

باستثناء الصك الذي اليقوم بهذه الوظيفة لخلوه من االجل، فالصك يستحق 

 الوفاء لدى االطالع دائماً.

تمتاز الورقة التجارية بالصفة االذنية وتعرف هذه الصفة بانها )) قدرة  -9

المستفيد على التنازل عن الحق الناشئ له بموجب الورقة التجارية صرفيا 

ظهير(،لكون الحق الناشئ عن الورقة يعد حقا خالصا الى الغير بطريق )الت

له((، بيد ان الصفة االذنية اذا كانت من خصائص الورقة التجارية فانها 

ليست من مستلزماتها ، أي انها ليست بالضرورة صفة الزمة لها ،فالصفة 

االذنية قابلة للرفع من قبل الساحب والتقييد من قبل المظهر،من خالل بيان 

يدرج في الورقة التجارية)ليست لالمر /غير قابلة للتظهير او  اختياري

التداول ( يمنع بموجبه انتقالها بالتظهير ، فهنا اليكون امام المستفيد سوى 



سلوك طريق حوالة الحق المدنية بموجب احكام القانون المدني ،إن أراد 

 نقل الحق الى الغير.

اوالكمبيالة، فهي ورقة أذنيه  ويستثنى من الفقرة السابقة  سند االمر   10

ق ت ع( واليمكن ان يرفع عنها الصفة االذنية ،الن ذلك  133دائماً)

يتعارض مع طبيعة السند، فاذا وضع الساحب بيان )ليست لالمر( فيعد 

 ذلك البيان لغواً، ويكون السند قابل للتداول بالتظهير.

قة تجارية يسري يعد السند الذ يستوفي الشكل المطلوب قانونا ور   11 

عليها قانون الصرف، الذي يعرف بانه )مجموعة القواعد القانونية 

المنصوص عليها في القانون التجاري والخاصة بانشاء الورقة التجارية 

وقبولها وتحويلها وضمانها ، واإلجراءات الواجب اتباعها في حالة امتناع 

،وهذه القواعد ترمي عن الوفاء، وكذلك االحكام الخاصة بالدفوع والتقادم 

في مجموعها الى تسهيل قيام الورقة التجارية بوظائفها على وجه 

 السرعة(.

اتفاق يتعهد بمقتضاه  -ق ت ع( بانه : 238تعريف الخصم )المادة -12 

المصرف بان يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية او أي مستند اخر قابل للتداول 

المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة  مقابل نقل ملكيته الى الى المستفيد

 الى المصرف اذا لم يدفعها المدين األصلي.

الورقة التجارية ورقة شكلية البد من توافر الشروط الشكلية التي    13

في الصك(، وإذا   6في الكمبيالة، 7في الحوالة،  8نص عليها القانون )

أنما تتحول الى سند تخلفت أحد الشروط الشكلية فأن الورقة  ال تبطل و 

 عادي وتكون خاضعه إلى القواعد المنصوص عليها في القانون المدني. 

إنشاء المحرر العادي يعني إثبات العملية القانونية وهو تصرف    14

 مادي . 

 اما إنشاء الورقة التجارية فهو تصرف قانوني بحد ذاته .     



التي بسببها حررت يجب التفرقة بين الحق الناشئ من العالقات    15

الورقة وبين الحق الناشئ من الورقة التجارية  لتوضيح ذلك نضرب 

 المثال االتي: 

الدائن)المؤجر( في عقد االيجار اذا قام المدين )المستأجر(بإنشاء كمبيالة له  

هو الحق  االولفأن الدائن)المؤجر( في هذه الحالة يكون له حقين  

هو الحق الصرفي الناشئ  والثاني،  الشخصي  الناشئ عن عقد اإليجار

عن تحرير الكمبيالة، وان الدائن)المؤجر( كثيرا ما يختار الحق الصرفي 

نظراً لما مزايا) تاريخ سريان الفائدة ، عدم وجود نظرة ميسرة ، قابلية 

الحق الصرفي في الورقة للتنفيذ المباشر في دائرة التنفيذ، قدرته على نقل 

هير( ،فعقد االيجار يولد عند انعقاده حقا شخصيا)دين( حقه الى الغير بالتظ

للمؤجر في األجرة فاذا حرر المستاجر كمبيالة باالجرة، تولد عن هذا 

 االنشاء حق صرفي للمؤجر تجاه المستاجر. 

 المحاضرة الثانية

الورقة التجارية تحتوي على شروط موضوعية ) رضا، محل،    16

سبب( و شروط شكلية نص عليها  قانون التجارة )قانون الصرف( وإذا 

تخلفت أحدى الشروط الشكلية فأن الورقة ال تبطل و أنما تتحول إلى سند 

 عادي يكون خاضع إلى القواعد المنصوص عليها في القانون المدني .

فأن الورقة التجارية تكون باطلة من  ط الموضوعرالشأما إذا تخلف 

ولكن ثمة استثناءات)ففي االهلية  )شرط الرضا /المحل /السبب( أساسها

مثال( اذا كان الساحب عديم او ناقص االهلية وتم تداول الورقة او تم 

فان الورقة تبقى  السحب من قبل عدة اشخاص كان احدهم ناقص االهلية،

ه من تخلفت فيه الشروط الموضوعية مثل وتبطل فقط تجاصحيحة 

سنة وقام بإنشاء ورقة تجارية وقام المستفيد  12الساحب يبلغ من العمر 

بتظهير هذه الورقة الى شخص اخر حسن النية فان الورقة تبقى صحيحة 

العالقة بين الساحب  فيالعالقة بين المستفيد و المظهر له  ولكنها تبطل  في

  ق ت ع( 47)م ناقص االهلية.والمستفيد الن الساحب 



القانون التجاري )الصرفي(   يتشدد على المدين وعلى  الدائن من    17

 حيث الوفاء في الورقة التجارية .

نظرة الميسره الن القاضي  ئه(عدم اعطا 1المدين.  فمن حيث التشدد على

ية في حال منحه أجل للوفاء فأنه يؤدي إلى اضطراب في المعامالت المال

الن المستفيد قد يكون مدين الى شخص اخر وينتظر ميعاد الورقة التجارية 

لكي يدفع له النقود  وقد يكون هذا االخير  مدين الى شخص اخر وينتظر 

 المبلغ من المستفيد لكي يسدد مبلغ الدين . 

، وليس من تاريخ المطالبة  االستحقاق(الفوائد تسري من تاريخ   2

  .القضائية

 6)مثال ذلك تقليص مدة التقادم في الصك الى  التشدد على الدائنأما -18

( وعليه أيضا ان يقوم باالحتجاج في الواعيد المحددة قانونا واال   اشهر

 24سقط حقه الصرفي في الرجوع على باقي الملتزمين.

المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف )في الكتاب ص  -19

 (. مهم 13و12

 (. مهم11و10وظائف االوراق التجارية )في الكتاب ص     20

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفرق بين الورقة المالية والورقة التجارية ؟ مهمة    26

 الورقة المالية             الورقة التجارية                     

(من حيث التعريف: هي عبارة 1

عن مبلغاً من النقود مستحق الدفع 

وهي تقوم مقام   في أجل قصير،

 النقود في الوفاء.

( 39ويوجد تعرف اخر )نص المادة 

 من هذا القانون.  

( من حيث الخصم :  تجري عليها 2

 المصارف عملية الخصم .

(من حيث الضمان: كل موقع على 3

الورقة التجارية يعتبر ضامناً للوفاء 

بها عند أمتناع المدين االصلي عن 

 الوفاء.

يتم الوفاء بها  (من حيث الوفاء: 4

 وقت االستحقاق . 

(من حيث التعريف: وهي االسهم 1

والسندات التي تصدرها المؤسسات 

الحكومية وغير الحكومية وال 

تجري عليها المصارف عملية 

الخصم لتقلب اسعارها تبعاً للمركز 

المالي الذي تتمتع به  المؤسسات 

التي اصدرتها، وال تباع إال  في 

 ية.سوق االوراق المال

(من حيث الخصم :ال تجري عليها 2

عملية الخصم وذلك المصارف 

 لتقلب اسعارها.

(من حيث الضمان: ال ُيضمن بائع 3

الورقة المالية مالءة المؤسسة المالية 

)أي ان مشتري السهم ال  يرجع 

 على البائع ألنه غير ضامن(

(من حيث االصدار: ُتصدر 4

االوراق المالية بأرقام متسلسلة وقيم 

 متساوية ويتم إطفاءها بالقرعة

 

 

 



عمولة الخصم : هي النسبة التي يستقطعها المصرف من حامل    27

 الورقة التجارية، وهي ُتحدد من قبل المصرف.

 لماذا التجري المصارف على الورقة المالية عملية الخصم؟   28

مثال األسهم التي تصدرها الشركات/ السهم كورقة مالية له قيم اسمية  ناخذ

وهي القيم التي يصدر بها السهم وهو دينار واحد غير قابل للتجزئة، اما 

القيمة السوقية للسهم، فهو السعر الذي يباع به السهم في سوق العراق 

 ويعتمد لألوراق المالية ، وهذا السعر غير ثابت او متباين صعودا ونزوال

على نشاط الشركة المصدرة للسهم وعلى معدل الربح المتحقق، 

والمصارف انما تبحث عن قيمة ثابتة ، وهذا خالف مايحصل في قيمة 

   . السهم 

 الفرق بين الورقة النقدية والورقة التجارية ؟ مهمة   29

 الورقة النقدية                   الورقة التجارية             

حيث االصدار: ُتصدر من   (من1

 قبل االشخاص الطبيعية والمعنوية.

(من حيث الوفاء: ُتعتبر أداة وفاء 2

 احتياطية مؤجلة.

(من حيث الفائدة: يجوز اشتراط 3

 الفائدة فيها.

(من حيث التقادم : الورقة 4

 التجارية تسقط بمرور الزمن.

(من حيث االصدار: تصدر من 1

من قبل البنك المركزي وال تصدر 

 قبل االشخاص.

(من حيث الوفاء: تعتبر أداة وفاء 2

 جبرية حالة .

اشتراط  ز(من حيث الفائدة: ال يجو3

 الفائدة فيها ألنها أداة وفاء حاالً.

بمرور  ط(من حيث التقادم: ال تسق4

 الزمن وإنما تسقط بموجب القانون .

 

مثال على ذلك/عند إعطاء الورقة التجارية فأن بائع السيارة )مثالً(    30

أعطى شيء عيني مقابل شيء غير عيني ) ورقة تجارية مقدمة من قبل 

 المشتري( ، وهذه  االخيرة تتضمن حق مؤجل )نقود( أي غائبة.



 الفائدة مقابل أجل.      31

 المحاضرة الثالثة

 كيفية  إنشاء الورقة التجارية             

 إنشاء الورقة التجارية تصرف قانوني شكلي .    32

ما الفرق بين إذا تخلف الشرط الموضوعي ،وإذا تخلف الشرط   33

 الشكلي؟

الجواب/ إذا  تخلف الشرط الموضوعي يكون التصرف باطل  بالكامل ،    

ف ال يبطل  بالكامل  ، و أنما أما  إذا تخلف الشرط الشكلي  فأن التصر

 يتحول إلى سند عادي .

 الرضا :   34

 (صحة الرضا 2(وجود الرضا      1

وجود الرضا: أ(وجود اإلرادة. ب(التعبير عن االرادة  ج( أن تتجه   35

 إلى أحداث اثر قانوني.

ب( التعبير عن االرادة : دائماً داخل االوراق يكون شكلي )أي اليمكن أن 

اها(، ويكون ذلك عن طريق التوقيع، والتوقيع يكون عن طريق يكون شف

 وضع )بصمة أو   مضاء(، وهو يؤدي إلى وظيفتين .

 اوال: التعبير عن ارادة الساحب)الموافقة(.

ثانيا: انه احد الشروط الشكلية وهو التوقيع على الورقة التجارية، أي ان 

 موضوعية وشكلية. نالتوقيع قام بوظيفتي

 سؤال/ من يستطيع إنشاء الورقة التجارية في القانون العراقي؟  36

 الجواب/البد من أن نفرق بين العراقي واالجنبي:

 العراقي/ يشترط في العراقي إلنشاء الورقة التجارية ، أحد الشروط االتية:

 



أتم الثامنة عشر من العمر، ودون وجود عارض من عوارض االهلية   أ(

. 

ية: أتم الخامسة عشر من العمر ،ومأذون بالتجارة، االهلية القضائ  ب(

 وكان إنشاء الورقة داخل في االذن.

 التزوج بأذن القاضي.  ج(

 االجنبي/ 

(نرجع الى االهلية في بلده وإذا أحال قانون البلد االخير الى قانون اخر 1

ق  48م فأن القواعد الموضوعية في القانون المحال عليه هي التي تطبق) 

 (.ت ع

( ولكن اذا كانت القواعد الموضوعية في القانون المحال علية تنص على 2

(،ففي هذه الحالة لن نكون 21ان سن الرشد اكثر من القانون العراقي مثل)

صحيح وذلك إعماال  إزاء بطالن التصرف في العراق، وانما يعتبر تصرفه

م ناقص (:)اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتز48لنص المادة)

االهلية فأن التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها 

 في دولة يعتبره قانونها كامل االهلية(. 

(سنة وكان بلده يعتبره كامل 16(ولكن اذا تصرف  وكان عمره مثال)3

االهلية ، ولكن القانون العراقي ال يعتبره كامل االهلية ،فأن القانون التجارة 

الحالي لم يعالج هذه الحالة على عكس القانون السابق  العراقي

، والذي نص   على انه لمن أتم الخامسة عشر من  1970(لسنة149رقم)

العمر ان يزاول التجارة في العراق بالشروط المقررة في قانون دولته التي 

ينتمي اليها بجنسيته، اما اذا لم يتم الخامسة عشر من العمر فأنه ال يجوز 

ارسة التجارة حتى ولو كان قانون دولته يعتبره بالغ سن له مم

  (1970لسنة  149من قانون التجارة العراقي الملغي  10)المادة الرشد.

 

 



 المحاضرة الرابعة

 اإلثر المترتب على انعدام االهلية:   37  

(ان القانون التجاري ساوى في االثر بين عديم االهلية وناقصها، وان 1

الناشئ من عديم او ناقص االهلية باطل دون حاجة الى إثبات االلتزام 

الضرر من جانبه والسبب في ذلك الن القانون اعتبر الضرر مفترض! 

 لصرامة القانون الصرفي.

(ان بطالن تصرف عديم او ناقص االهلية ،ينحصر فيه او من يمثله! 2

لمبدأ استقالل ألنه دفع منحصر في من اراد القانون حمايته ،وذلك تطبيقاً 

 التوقيعات.

(ما الحكم لو ان هذا الصغير قد استخدم الغش واالحتيال  أليهام كامل 3

االهلية، ففي هذه الحالة أن الصغير ال يحتج بالبطالن، وان هذا ال يكون 

على اساس المسؤولية العقدية) ألنه ال ُيفترض هناك عقد بين ناقص 

غ ال يحق له إبرام عقد بيع ،وانما على االهلية وكامل االهلية( ،ألنه غير بال

 اساس المسؤولية التقصيرية.

 (هل يجوز لعديم  او ناقص االهلية  إجازة التصرف بعد أكمال االهلية ! 4

الجواب/ يبدوا لنا ) هذا رأي الشخصي للدكتور غير موجد في الكتاب(، ال 

ظام العام ، يجوز الن العقد الباطل ال تلحقه  االجازة وان االجازة من الن

)راي الكتاب يجوز لناقص االهلية إجازة واالجازة فقط في العقد الموقوف.

 التصرف الباطل بعد البلوغ(

(ناقص او عديم االهلية تترتب علية مسؤولية على اساس االثراء بال 5

 سبب، ويرجع بمقدار االستفادة منه.

 المحاضرة الخامسة

 شروط النيابة الكاذبة والمتجاوزة :   38

(توقيع النائب الكاذب او المتجاوز ، ووضع صفه تدل على نيابة من 1

،وإذا  منه اصالةشخص، واذا لم ُيذكر الصفة فأن الورقة ُتعتبر صادرة 



كانت موقعة على بياض ففي هذه الحالة ال ُتعتبر نيابة وال تدخل في 

)أي تقليد موضوع دراستنا، واذا قام النائب التوقيع بدل شخص اخر

فأنه يعتبر مزور ، وأيضاً مرتكب جريمة يعاقب عليها قانون  يع(التوق

 العقوبات.

 ( ان يكون النائب كاذب او متجاوز.2

 (ان يكون متمتع باألهلية.3

 اثار النيابة:    39

ا دام الرجوع على االصيل م الغيرعالقة النائب الكاذب بالغير ال يستطيع 

فوض النائب الكاذب ولم يعلم به ،ولكن ماذا النائب كاذب ،وان االصيل لم ي

  مالحكم لو فوض األصيل النائب ولكن األخير تجاوز حدود التفويض.

ساوت بين بين النائب الكاذب والنائب المتجاوز، من  ق ت ع( 49)المادة 

حيث الزامهما بكل مبلغ الورقة المحررة، وهذا الحكم انما يراعي مصلحة 

يعلمون مقدار او النسبة التي تجاوز بها النائب االغيار من جهة كونهم ال

  حدود التفوسض.

وهذا الحكم فتح الباب امام الغير للرجوع على االصيل، ي الالنص القانوني 

( الن عدم فتح الباب امام الغير يؤدي الى اهدار في 1انتقادات: عليه

من  نات المترتبة على التزام االصيل ، الذ يكون عادة اكثر مالءةالضما

 (انه يؤدي إلى إهدار ارادة االصيل.  2النائب المزعوم

، هو ان الغير يرجع على الراي الفقهي اكثر عدالة من النص القانوني وهو

يرجع اوال على النائب  انولكن عليه االصيل بمقدار ما فوض به النائب ، 

الكاذب فان لم يستطيع الحصول على المبلغ ،يرجع على االصيل بحدود 

التفويض، ويرجع بالباقي على النائب الكاذب، ولكن اذا رجع على مبلغ 

النائب واخذ  منه جزء من المبلغ ،ورجع على االصيل وكان الجزء 

المتبقي اقل من مقدار التفويض ،فان الغير ال يستطيع الحصول سوى 

 الجزء المتبقي من المبلغ.

 في الكتاب   مالحظة :العالقة   النائب الكاذب أو المتجاوز باألصيل
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 المحاضرة السادسة

 المحل 

 اذا كان محل االلتزام مبلغ من النقود فإنه يكون دائماً موجود ومشروع.

 _اذا ذكر المبلغ اكثر من مرة وكانت مختلفة االرقام والكتابة؟

( نعتمد على الكتابة وُنهمل االرقام الحتمال التزوير ) اذا كان 1الجواب/ 

 مبلغ واحد(.

 (نذهب الى االقل من المبلغ  الكتابة)اذا كان هناك عدة مبالغ(. 2

 

 يجب االخذ بالقاعدة االولى ومن َثم القاعدة الثانية.

 اذا كانت فقط ارقام يؤخذ باألقل.   

 

 السبب

 السبب هو سؤال لماذا التزمت.   40

 (أن يكون موجوداً.2(أن يكون مشروعاً. 1شروط السبب /   41

وصول أو عوض القيمة: هي عبارة عن عالقة المديونية التي تربط   42

 ر الورقة التجارية.يحرتم تالساحب بالمستفيد والتي من آجلها الوفاء 

 ال يشترط في وصول القيمة أن تكون  نقدية.  

 الورقة التجارية ال تنشأ لذاتها وانما توجد عالقة مديونية سابقة .  43

 لورقة يعتبر هو السبب الحقيقي .إذا ُذكر السبب في ا  44

 ( ق.م.ع.132المشرع العراقي لم يشترط ذكر السبب المادة)  45
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النظرية االلمانية) االلتزام المجرد( أي يقوم على ركنيين المحل   46

 والرضا دون السبب 

ومن امثلة ذلك )سندات المجاملة(:هو تعهد بدين الوجود له يعطيه المدين 

فإذا حل أجل الوفاء به ورجع البنك على المدين بقيمة للدائن مجاملة له ،

 السند فإن الدائن يكون قد عجل برد هذه القيمة للمدين حتى يوفيها للبنك.

بين الساحب والمستفيد االولى  الساحب له عالقتان مديونيتان :  47

وتسمي )وصول القيمة( ، وانها ناشئ عن عالقة المديونية السابقة وهذا 

 هو السبب.

 

بين الساحب والمسحوب عليه)م.ع( وهي مقابل الوفاء  العالقة الثانية اما

 في الغالب وتوجد عالقة مديونية غالباً بينهما.

)اجتهاد إذا كان هناك سبب صوري فإنه صحيح ما دام مشروعاً.  48

 القضاء العراقي(

 سبببضرورة وجود  االستقالل والتجريد)مهم(: ان القول  49

التي يتسم  االستقالل والتجريد صفةتعارض يانما  التجارية لتحريرالورقة

 أن الساحب ال يستطيع أن يحتج ببطالن بها االلتزام الصرفي، والتي تعني 

يؤدي الى  جاه الحامل حسن النية ، الن تظهير الورقة او انعدام السبب ت

 ،أما ،فيوصف االتزام هنا بانه التزام مجرد من الدفوع الشخصية تطهيرها

تجاه الحامل سي النية فأنه  يستطيع أن يحتج عليه ببطالن السبب لعدم 

مشروعية السبب ، أي ال يوجد إلتزام مجرد ألنه سيء النية ، أي عندما 

أن يحتج تجاهه  نيعود الحامل االخير وكان حسن النية فأن الساحب ال يمك

الحاصل من المستفيد الى ببطالن السبب لعدم المشروعية الن تظهير 

 .(الشوائب )الدفوع/لورقة التجارية منالحامل حسن النية قدطهير ا

كل موقع على الورقة في عالقة االستقالل والتجريد تطبق فقط  فصفة

التجارية بالحامل االخير حسن النية ، اما فيما بينهم ال تطبق وانما تخضع 

 ألحكام السبب. 



 لك راجع الكتاب(.مالحظة )للمزيد من ذ 

 المحاضرة السابعة

 الشروط الشكلية 

 

 السؤال: هل يجوز استخدام أي وسيلة ألنشاء الورقة التجارية ؟  50

الجواب/ في الحقيقة لم يشترط ذلك أال انه يتضح انه اراد القلم والورقة  

وذلك من خالل قراءة الشرط االول  ال يمكن ان تنشأ عن طريق شفاهاً او 

غير وسيلة مثل الرسالة الصوتية وغير ذلك، وكذلك الشرط الثامن انه 

 اشترط الكتابة.

 الة مثل)فايبر(؟السؤال/ هل يمكن انشاء الورقة عن طريق رس  51

 ةالجوب / ان أمكن ذلك أي إذا قام بالتوقيع عليها عن طريق مثل) لوح

االلكترونية(هذه من حيث التوقيع بعد استيفاء االجراءات ، وتواجهنا 

تمتاز بطبيعتها بقابليتها ، الن الورقة التجارية مشكلة هو القابلية للتداول 

 . الفايبرية للتداول، وهذا قد يبدو متعذرا في الرسالة

( وهو الجدية مثل انشاء 40يوجد شرط شكلي لم ُيذكر في المادة )  52

ورقة على صبورة او على باكيت سكائر  او ورقة اشجار او غيرها من 

االمثلة التي تثبت عدم الجدية ، أي أن جدية الشخص لها اهمية البد من 

ان ُيثبت االلتزام  معرفتها في اول االمر أي أن هذه ارادة ) هزلية( ال يمكن

 الصرفي بها.

 

 

 

 



 

 

 الشروط الشكلية :        53

 الحوالة          الكمبيالة          الشيك          

لفظ شيك مكتوبا في -1

الورقة باللغة التي كتب 

 بها.

امر غير معلق على -2

شرط بأداء مبلغ معين من 

 النقود.

اسم من يؤمر -3

 باألداء)م.ع(.

 االداء.مكان -4

تاريخ انشاء الشيك -5

 ومكان انشائه.

اسم وتوقيع من انشأ -6

 الشيك)الساحب(.

شرط االمر او لفظ -1

كمبيالة في متن السند 

 باللغة التي كتب بها.

تعهد غير معلق على  -2

شرط بوفاء مبلغ معين من 

 النقود.

 تاريخ االستحقاق. -3

 مكان االداء.  -4

اسم من يجب الوفاء له -5

 ألمره.او 

تاريخ انشاء السند -6

 ومكان انشائه.

اسم وتوقيع ومكان -7

 انشاء السند   )المحرر(.

لفظ الحوالة التجارية او -1

سفتجة مكتوبة في متن 

الورقة وبنفس اللغة التي 

 كتب بها.

أمر غير معلق على -2

شرط بأداء مبلغ محدد من 

 النقود.

اسم من يؤمر -3

 باألداء)م.ع(.

 اسم المستفيد.-4

 ميعاد االستحقاق.-5

 مكان االداء.-6

 تاريخ ومكان  االنشاء  . -7

 اسم وتوقيع الساحب -8

 

 

 

 



 المحاضرة الثامنة

 

القانون اشترط ذكر اسم الحوالة ،وذلك لكي ُينبه المتعاقد من خطورة   54

هذه العملية وانه التزام مشدد بموجب القانون الصرفي هذا من جهة، ومن 

 لتميزها عن غيرها ومنها االوراق النقدية.جهة ثانية 

: ما صحة الحوالة إذا لم تذكر كلمة حوالة او ذكر غير ذلك من سؤال  55

 االلفاظ / او بين حاالت ذلك؟

الجواب / الحوالة تعتبر باطلة إذا لم يذكر كلمة الحوالة ،اما إذا ُذكر غيرها 

ذكر كلمة وليس  1970(لسنة149رقم)من االلفاظ فأن القانون   السابق 

لفظ وذلك انه يجوز استخدام )بوليصة ،بوليجة( ، اما القانون الحالي فأنه 

اشترط لفظ وااللفاظ ال تترادف فيما بينها ،ويترتب على ذلك انه ال يجوز 

 استخدام غير كلمة حوالة او سفتجة.

كلمة حوالة او سفتجة  ماذا لو حرر باللغة االنكليزية ، البد من ترجمة  56

 إلى اللغة التي حرر بها المحرر .

يوجه له  شخص ثالث على وجود فهذا يدلعندما نرى كلمة أمر   57

 بصيغة االمر وليس  ال يكون اال الساحب امرا بالدفع لذا تحرير الحوالة 

 .واالستعطاف الماضي او المضارع او الترجيبصيغة 

ال يعلق على شرط تعليقي)أي انه  وانه البد من ان يكون امر أي  58

يمكن ان يحدث او ال يحدث(، ولكن يجوز ان تعلق على أجل ،الن 

 االوراق التجارية هي اداة وفاء مستقبلية  باستثناء)الشيك( .

 السؤال/ لماذا ال يصح ان تعلق على شرط ؟  59

تكون الجواب/في الحقيقة أن الورقة التجارية قابلة للتداول وانه البد من ان 

باتة غير معلقة على شرط )أي ان امر الدفع قلق ويعتمد على واقعة 

 خارجية(، وانه ال يمكن تظهيرها ألنها معلقة على شرط غير محدد.



نص على من ُيلتزم باألداء ،  1970(لسنة149القانون السابق رقم )  60

اما القانون الحالي نص على من يؤمر باألداء، وهذا االخير هو الصحيح 

الن )م.ع( ال يلتزم إال بعد الموافقة وان الموافقة ال تكون عند انشاء أبتداًء 

 .قبلهاوانما في عملية الحقة سواء وقت االستحقاق او

 المحاضرة التاسعة

 السؤال: هل يجوز أن يتعدد المسحوب عليهم)م.ع(؟  61

الجواب/ نعم يجوز ذلك ولكن ُيذكر حرف)و( التضامني وليس حرف)او( 

! وذلك ألنه يجر الى الشك في عنصر اساس للحوالة وهو عدم ييرالتخي

 من الشخص الذي سيدفع قيمتها على سبيل الجزم . التاكد

 هل يشترط أن يوافق )م.ع( ابتداًء ، ال يشترط ذلك.   62

 ييشترط أن يكون الشخص حقيقي أي ال وهمي وانه جدي أي ال هزل  63

خص اخر على سبيل الهزل وليس مثل حوالة على  رئيس الجمهورية او ش

 الجد.

من حيث ذكر اسم المسحوب عليه)م.ع( !في الحقيقة البد من تعين   64

اسم المسحوب عليه تعيناً كافياً، سواء فقط اسمه او اسم ابيه ولقبه او 

 المكان المقيم فيه ، أي ان المهم تعينه كافياً.

 ميعاد االستحقاق

 ها مدة.أي البد للورقة من ان تكون ل  65

 سؤال :لماذا اشترط القانون ميعاد االستحقاق؟  66

مستمد من الدور الوظيفي وهي أداة وفاء مؤجلة واداة ائتمان  أوالً الجواب/ 

مراعاة المواعيد التي نص عليها القانون  ثانياً غير مؤبدة وانما مؤقتة. 

 العراقي)الصرفي(.

للملتزمين فعند حلول ميعاد  المراكز القانونية تنبيهاالحتجاج: هو   67

االستحقاق على الحامل مراجعة المسحوب عليه، فان لم يستوف حقه منه، 



ذهب الى كاتب العدل وسحب االحتجاج ،الذي هو بمثابة االنذارللملتزمين 

 السابقين

  

 مواعيد التقادم تعتمد على ميعاد االستحقاق.  68

 سؤال)مهم( ما هي صور ميعاد االستحقاق؟  69

(الدفع بعد مضي مدة معينة من 2( الدفع عند االطالع. 1لجواب/ ا

 ( الدفع في يوم معين.4(الدفع بعد مضي مدة من تاريخ االنشاء.3االطالع.

: أي أن هذه الورقة تكون مستحقة عند اطالع المسحوب الصورة االولى 

عليه ، ولن تكون هناك صيغة محددة فيجوز كتابة) عند النظر، عند 

 الشوف(.

: مثل إلى السيد حماد عليوي ..... ادفعوا بعد ثالثة اشهر الصورة الثانية

من االطالع، وان القانون استلزم إن ُيذكر تأريخ االطالع)أي القبول 

 االطالع يعني القبول. مؤرخاً(،

بعد مدة من  إلى المسحوب عليه: أي ان الحامل يقدمها الصورة الثالثة 

 تأريخ االنشاء.

: ويكون اما محدد باليوم )رقم التاريخ( او يوم مشهور عيد ةالصورة الرابع

 الجيش، عيد نوروز.....الخ(.

عتمدان بشكل ( ي2،1يالحظ  ان تحديد ميعاد االسحقاق في الصورتان )

 مبدئي على ارادة الحامل ، أي ان الحامل هو من يقوم بتقديمها الى )م.ع(،

،ولكن هذا التحديد بيد  فهنا عندما يحص التقديم يتحدد ميعاد االستحقاق

؛ الن عليه ان يقدمها خالل سنة من تاريخ االنشاء  الحامل انما هو نسبي

 مالم يتم إطالة مدة السنة)بيد الساحب( او تقصيرها )بيد الساحب والمظهر(

السباب المدة  يقصرا قدالمظهر قد يطيل مدة التقديم كما انه و والساحب

وقد يقصر الساحب المدة الن او  إطالة مدة التقديمالمستفيد  يطلب قدف عدة

 الدين الذي له في ذمة المسحوب عليه قد ينقضي في اقل من سنة.



 تحسب مدة السنة من تأريخ االطالع مالم يتم تقصيرها. الصورة الثانيةاما 

 (  تعتمدان على إرادة الساحب.4،3الصورتان )

 )مهم(البد من التفرقة بين الحظر في الورقة وميعاد االستحقاق مثال:   70

إال بعد  ال تقدم السيد حماد عليوي ادفعوا.... عند االطالع.........على أن

 ثالثة اشهر من تاريخ االنشاء.

فهذه تعتبر من صورة عند االطالع ، وال ُيخدعنك صيغة الحظر وذلك 

ارة على احد الصور االربعة فأن الورقة بكلمة)التقدم(، وعندما عدم االش

 تكون مستحقة عند االطالع .

 متى تكون الورقة باطلة؟  71

تضمنت الحوالة اكثر (إذا 2(أذا ذكرت صورة غير هذه الصور .1الجواب/

 او ان تتضمن مواعيد استحقاق متعاقبة من صورة من الصورة المتقدمة

 شباط. 30(إذا ذكر مواعيد وهمية مثل 3.

 المحاضرة العاشرة

 اسم المستفيد

 علل)مهم( تعتبر الحوالة التجارية ورقة اسمية من حيث االنشاء؟  72

وال ُترتب آثر صرفياً مالم ُيذكر اسم  أالجواب/الن هذه الورقة ال تنش

 المستفيد أي البد من ذكر  االسم شخصياً 

احب هو المستفيد؛ لماذا يلجأ الساحب الى هذه في حاالت يكون الس  73

 الطريقة؟ 

:ان الساحب يخشى عدم قبول )م.ع( للورقة ،لذلك لسببين اوال  الجواب /

يقوم بسحبها لنفسه فإذا قبلها )م.ع( يطرحها للتداول عن طريق التظهير، 

الن إذا ذكر)م.ع(وذهب الحامل إلية ولم يقبل فأنه سيقوم باالحتجاج امام 

 اتب العدل وهذا يؤدي إلى االشهار به . الك



ثانيا :قد يتعذر على الساحب تعين المستفيد باسمه ،وكانت الظروف تستلزم 

 السرعة في انشاء الورقة التجارية ،كأن يخشى من عدول الحامل. 

ويبدو لنا ألول وهلة)هذا رأي الشخصي ال يوجد في الكتاب(، أن هذه 

لقيمة(، الن في هذه الحالة ال توجد الحالة تتعارض مع السبب)وصول ا

 عالقة مديونية تربط الساحب بالمستفيد.

ما الحكم لو ذكر ادفعوا لحاملها ، فأنها تعتبر باطلة الن هذه ورقة   74

 اسمية البد من ذكر اسم المستفيد.

، واستثناء ان  في االصل انها ورقة آذنيه حتى ولو لم ُيذكر المر  75

الساحب أن يرفع الصفة اآلذنيه ، وذلك بكتابة )ليس لالمر،غير قابلة 

اليستطيع أن ينقلها  على الورقة ، ويترتب على ذلك أن المستفيدللتداول( 

طريق المدني)حوالة الحق( وهذا اليكون في الكمبيالة)السند بالإال عن 

 لالمر ( 

رف )و(العطف او حرف)او( ما االثر المترتب على استخدام ح   76

 التخييرية عند ذكر  المستفيد؟

الجواب /البد من أن نفرق بين استعمال )واو( العطف وبين استعمال)او( 

،ففي استعمال )واو( ال يجوز ألي واحد منهم مطالبة المسحوب عليه)م.ع( 

على انفراد ال بمقدار حصته وال بكل المبلغ في الحوالة دون تفويض من 

 ية المنتفعين، أي البد من ان يعمل هؤالء مجتمعين.بق

اما في حالة استعمال )او(التخييرية ،فيكون في هذه الحالة للمسحوب عليه 

ان يدفع ألي منهم بشرط ان يتم االداء  نظير تسليم الحوالة من قبل 

 الحامل.

 

 مكان االداء

 



مكان  سؤال / لماذا اشترط القانون أن يسمى او أن يكون هناك  77

 لألداء؟

الجواب/ الن الورقة التجارية ورقة أذنيه تنتقل بالتداول ،ولذلك فأنه قد 

 يجهل الحامل االخير مكان المسحوب عليه)م.ع(.

 شروط مكان االداء؟  78

 ( أن يكون حقيقياً.3( أن يكون معيناً. 2(أن يكون جدياً. 1الجواب/ 

معيناً/ أي البد من أن ُيذكر ذلك بشكل كافي يوحي لك بمعرفة    79

المكان بسهولة ، حتى وإذا أقتصر على ذكر االسم فقط، اما إذا لم يوحي 

لك ذلك بمعرفة المكان فال بد تحديده بشكل كافي كذكر المنطقة او الشارع 

 من أجل إزالة الغموض حول ذلك.

 اء مع مكان أقامه المسحوب عليه؟سؤال / هل يشترط أتحاد مكان االد  80

 الجواب/ لم يشترط ذلك.

البد من أن يكون مكان االداء حقيقي)أي جدياً(، ويترتب على ذلك   81

بطالن التصرف إذا لم يذكر بشكل حقيقي مثال ،ذكر منطقة وهمية او أي 

 مكان يوحي لك بأنه غير جدي.

مكان االداء عن بيان التوطين/ وهو يطلق عندما يختلف او ينفصل   82

 مكان اقامة المسحوب عليه.

في حالة عدم االشارة على مكان االداء، فأن القانون نص على ان    83

مكان االداء هو المكان الموجود بجوار المسحوب عليه، ولكن عند توافر 

(انعدام االشارة على مكان االداء في الورقة التجارية تماماً. 1شرطين:

 جوار المسحوب عليه.(أن يكون هناك مكان ب2

 سؤال/ هل يجوز أن يتعدد  مكان االداء)الدفع(؟  84

 الجواب/ لم ينص القانون على ذلك ، ولكن الفقه أنقسم إلى قسمين: 



(أنه يؤدي الى 1القسم االول يرى ، ال يجوز أن يتعدد مكان االداء، لسببين:

لمناسب ، خاصة عدم استطاعة الحامل المطالبة بقيمة الورقة في الوقت ا

(ان تسهيل 2عندما تكون االماكن متباعدة ، وبذلك يفقد الحامل حقه. 

المهمة على الحامل تقتضي وحدة االماكن باإلضافة انه ال يوجد نص في 

 القانون يجيز التعدد.

في  لحامل الخيارل يعطي ( التعدد 1القسم الثاني يرى ،يجوز ذلك لسببين:

اماكن للمطالبة بالوفاء ، دون ان يكون عدة  في مراجعة المسحوب عليه

 ملزماً بأن يرجع على المسحوب عليه في جميع االماكن .

القانون اجاز تعدد المسحوب عليهم ، وهذا يؤدي الى تعدد  كان( لما2

اماكن االداء، لماذا ال نجيز ايضا تعدد اماكن االداء عندما يكون المسحوب 

هذا االخير له فروع متعددة وفي عليه شخصاً واحد، خاصًة عندما يكون 

 مختلفة. أماكن

 المحاضرة الحادية عشر

 تأريخ انشاء الحوالة ومكان أنشائها

سؤال)مهم في جميع االمتحانات(/ما هي الفائدة من تحديد تاريخ انشاء   85

 الحوالة؟

( لمعرفة إذا كان الساحب حين انشاء الحوالة كامل االهلية 1الجواب/

بهذا العمل الصرفي ، حيث يعتبر تصرفه باطل إذا كان ،الالزمة للقيام 

 عديم االهلية.

الريبة حين انشاء الحوالة  الشك (لمعرفة إذا كان الساحب داخل في فترة2

 ، حيث يعتبر تصرفه في هذه الفترة غير نافذة في حق دائنيه.

(لمعرفة ميعاد االستحقاق بالنسبة للحوالة المستحقة االداء بعد مضي مدة 3

عينة من تاريخ االنشاء ، وكذلك بالنسبة للحوالة المستحقة االداء لدى م

االطالع  او المستحقة بعد مضي مدة معينة من تاريخ االطالع ، حيث 

يجب على الحامل تقديمها الى المسحوب عليه  خالل سنة من تاريخ 

 االنشاء ما لم يوجد بيان اختياري بإطالة او تقليص هذه المدة.



 لتحديد المدة القانونية التي يجب مراعاتها لحساب مدة التقادم.( التوصل 4

 يشترط أن يكون التاريخ جدي وحقيقي وال متقدم وال متأخر.  86

فأن  20/12ونعني ال متقدم ،مثالً ان التاجر الذي أشهر افالسه في تاريخ 

الفترة قبل هذا التاريخ بعشر ايام أي الفترة المحصورة بين هذا التاريخ و 

فهذه تعتبر فترة الريبة والشك التي تعتبر تصرفاته خالل هذه  10/12

عمد الى تقديم التاريخ الفترة إذا قام بها ال تصبح نافذه اتجاه دائنيه، ولذلك يُ 

 . 8/12مثال ينشأ الحوالة في تاريخ  10/12عن 

ونعني ال متأخر، أي ان الساحب يؤخر تاريخ انشاء الحوالة مثال 

،والسبب في ذلك هو ان الساحب في هذا التاريخ غير كامل  25/2/2019

 االهلية عند تحرير الحوالة لذلك يؤخر التاريخ بإطالة آمد الحوالة .

لتقديم والتأخير ال يبطل الحوالة وال يسري بحق الدائنين ، ويرتب ا  87

 أثر هو قيام جريمة تزوير .

إذا تضمنت الحوالة تاريخين متناقضين فأن الحوالة ال تبطل وإنما    88

(ان 1، وذلك لسببين: )اجتهاد القضاء العراقي(التاريخ الحقيقي  نبحث عن

نص عليه في ميعاد االستحقاق. القانون لم ينص على بطالن ذلك، كما 

(ان القضاء العراقي من خالل قراءة بعض قرارات محكمة التمييز نجد 2

 انه يتحدث عن عدم بطالن الحوالة.

 لةامكان  أنشاء الحو

 سؤال/ لماذا اشترط القانون على ذكر مكان انشاء الحوالة؟  89

ي لمعرفة هل الجواب/اختلفت اآلراء حول ذلك، الرأي االول: أن الفائدة ه

وظيفتها لنقل النقود ، غير ان هذا غير صحيح الن  هل  إدت أن الورقة

 الورقة لها وظائف اخرى .

الرأي الثاني : ان اشتراط القانون لذكر مكان االنشاء هو الرغبة في تمكين 

الحامل الشرعي من معرفة موطن الساحب ، لكي يتمكن من الرجوع على 



من قبل المسحوب عليه ،وهذا غير صحيح  الساحب عند عدم دفع قيمتها

 الن الحوالة ال تسحب دائماً في موطن الساحب.

الرأي الثالث)وهو الدافع الرئيسي مهم جدا(: هو لمعرفة القانون الواجب 

(:))يخضع شكل الحوالة إلى 48التطبيق وهذا ما جاء في نص المادة )

 قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها((.

 م(/ هل يجوز أن يتعدد مكان االنشاء ؟سؤال)مه   90

الجواب/نعم يجوز أن يتعدد بشرط أن ال يكون دولياً وبخالفه يكون باطل! 

،وألنه ال يمكن معرفة  الغاية او الحكمة من تشريع الحكمألنه يفوت 

البيانات في الحوالة إذا كانت دولية )مثال ، هل يذكر لفظ حوالة  او كمبيالة 

لية تختلف في تسمية البيانات(، اما إذا كانت محلية فهي الن القوانين الدو

 صحيحة.

 االعسار :هو عندما تكون ديونه تزيد على حقوقه.   91

االفالس: عندما يتوقف التاجر عن دفع دين مستحق االداء ،حتى وأن      

بأنه  اكانت له اموال كافية للوفاء ، الن عدم دفع دين مستحق االداء يؤوب

 مفلس. 

 


