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توزع المصارف على عمالئها دفتر صكوك تحتوي على عدد من  عادة ما -

الصكوك المطبوعة متسلسلة األرقام، وعند سحب الصك ٌتم امالء بعض 

 البٌانات كتارٌخ السحب واسم المستفٌد والمبلغ.

اذا كانت العادة ان ٌكون الصك من المطبوعات التً توزعها المصارف  -

ئها، لكن لٌ  نناك مانع قانونً من تنظٌم صك على ورقة بٌضاء على عمال

، ونذا ما قضت به المحاكم الفرنسٌة، اما فً العراق فجرى العرف 

المصرفً على تزوٌد العمٌل بدفتر صكوك ، ومن ثم ٌمكن القول أن العرف 

المصرفً ٌحول دون انشاء صك على ورقة بٌضاء غٌر مزودة من 

 معه الساحب.المصرف الذي ٌتعامل 

ٌختلف الصك عن الحوالة فً انه ال ٌتضمن اسم المستفٌد حٌث ٌجوز ان  -

ٌكون الصك لحامله ابتداء ، وكذلك ٌخلو الصك من بٌان مٌعاد االستحقاق؛ 

 النه مستحق لدى االطالع.

 في الصك كيفية اإلشارة الى المستفيد -

 ٌجوز اشتراط وفاء الصك

وننا  شرط االمر أو بدونه.الى شخص مسمى مع النص صراحة على  - أ

مثال  ٌكون الصك قابالً للتداول بالتظهٌر وأن لم ٌذكر عبارة االمر.

 .ادفعوا بموجب نذا الصك للسٌد فالن او ألمر السٌد فالن

الى شخص مسمى مع ذكر عبارة )لٌست لألمر( او اٌة عبارة أخرى تفٌد  - ب

وانما باتباع  نذا المعنى. فهنا ٌكون الصك غٌرقابل للتداول بالتظهٌر،

إجراءات حوالة الحق، مثال ذلك / ادفعوا للسٌد فالن ولٌ  ألمره، او 

 ادفعوا للسٌد فالن فقط.

الى حامل الصك، او الى شخص مسمى او لحامله، ومثال ادفعوا   - ت

بموجب نذا الصك لحامله ، او ادفعوا بموجب نذا الصك الى السٌد فالن 

ٌ  صكاً اسمٌاً. وٌترتب على او لحامله، وننا ٌكون الصك لحامله ول



ذلك انه ٌجوز لمن ٌحوز الصك ان ٌطالب بقٌمته ونذا النوع من 

 الصكوك ال ٌجوز سحب نسخ منها .

اذا وضع الساحب او احد المظهرٌن عبارة تفٌد عدم قابلٌة الصك للتداول فال  -

ٌجوز دفع قٌمة الصك اال للشخص الذي تسلم الصك عند وضع الشرط 

 ٌعتبر الحامل القانونً للصك. المذكور ؛ ألنه

ٌجوز ان ٌتم سحب الصك لمصلحة الساحب نفسه ، مثال ذلك ادفعوا بموجب  -

 نذا الصك لً أو ألمري.

عند فتح الحساب الجاري لدى المصرف ٌطلب األخٌر من عمٌله إٌداع  -

نموذج من توقٌعه كً ٌستطٌع المصرف اجراء المطابقة علٌه عند ورود 

العمٌل المذكور، واذا كان التوقٌع على الصك ال ٌطابق صكوك تحمل توقٌع 

 شكل التوقٌع المحفوظ لدٌه ، فللمصرف رفض وفاء الصك المذكور.

 البيانات االختيارية للصك

ٌتعارض مع طبٌعة  ٌجوز ان ٌتضمن الصك أي بٌان ٌتفق علٌها بشرط ان ال

نه مستحق ٌجوز ان ٌتضمن الصك شرط تقدٌمه للقبول ، أل الصك ، فمثالً ال

لذلك  . انما ٌكون عادة قبل االطالع بمدةاألداء دائماً لدى االطالع، والقبول 

 الٌمكن ان ٌحصل القبول فٌه.

جرت العادة ان تقوم المصارف بطبع اسم العمٌل ورقم حسابه المصرفً 

على كل صك ، وذلك تسهٌالً لعملٌات المصرف ولصعوبة استعمال نذا 

 الصك عند سرقته.

ك/ بما ان الوظٌفٌة األساسٌة للصك نً وظٌفة وفاء الدٌون لذلك نسخ الص -

ٌسحب بنسخة واحدة ، وٌندر ان ٌسحب بأكثر من نسخة ، ولكن القانون 

ان ٌكون الصك اسمٌاً فاذا  -1( أجاز تعدد نسخ الصك بشرطٌن174العراقً)

ان ٌكون الصك دولٌاً أي   -2كان الصك لحامله فال ٌجوز سحب نسخ منه

فً العراق وواجب الوفاء خارجه او العك ، والسبب فً إجازة مسحوب 

 التعدد ننا نو خشٌة ضٌاع الصك.

 


