
 رصيد الصك)مقابل الوفاء(

ٌجوز اصدار صك مالم  تجاري عراقً( على انه)) ال 141نصت المادة )

ٌكن للساحب لدى المسحوب علٌه وقت انشاء الصك مقابل وفاء نقدي 

ٌستطٌع التصرف فٌها بموجب صك طبقاً التفاق صرٌح او ضمنً، ومع 

 ٌؤثر على صحة الصك(( ذلك فإن عدم وجود مقابل الوفاء ال

ان عدم وجود الرصٌد ال ٌؤثر على صحة الصك، ولكن قانون العقوبات 

العراقً عاقب الساحب الذي ٌعطً صكاً بسوء نٌة وهو ٌعلم بان لٌس له 

مقابل وفاء كاٍف، وبهذا ٌكون القانون قد الزم الساحب بان ٌكون له رصٌد 

 لدى المسحوب علٌه، حتى ٌستطٌع سحب صك  وٌتعامل به.

 تى ٌكون موجود بشكل قانونً صحٌح:شروط الرصٌد ح

ان ٌكون الرصٌد موجود وقت  -2ان ٌكون الرصٌد مبلغ من النقود.   -1

 -3انشاء الصك)تجاري /وقت التحرٌر()عقوبات / وقت وضعه بالتداول(

ان ٌكون الرصٌد قابل  -4ان ٌكون الرصٌد كافً للوفاء بقٌمة الصك.

اف الى اجل او للتصرف فٌه. بان ال ٌكون معلق على شرط او مض

 محجوزاً من قبل دائن او بقرار اداري.

 تداول الصك 

ٌتم تداول الصك )تظهٌره( باتباع نفس الشروط واالحكام الخاصة بالحوالة  -

مع . والكمبٌالة من ضرورة توافر ذات الشروط الموضوعٌة والشكلٌة

 -مالحظة ما ٌأتً:

ق لدى ال ٌتصور تظهٌر الصك تظهٌراً تأمٌنٌاً؛ الن الصك مستح -1

االطالع، وبسبب قصر المدة التً نص القانون على وجوب تقدٌمه 

 خاللها لوفاء قٌمته.

تجاري عراقً( ان تظهٌر الصك الى المسحوب علٌه 141نصت المادة) -2

ٌعنً الوفاء )أي ال  ٌحصل تظهٌره بعد ذلك(، الن هذا التظهٌر ٌدل على 

ى المسحوب القبض وٌعنً المخالصة، والسبب فً اعتبار التظهٌر ال

علٌه دلٌالً على المخالصة ، ان العادة جرت ان ٌطلب المصرف من 

الحامل عند وفاء الصك التوقٌع على ظهر الصك، وٌستثنى من ذلك اذا 

كان التظهٌر قد تم لفرع  من فروع المصرف المسحوب علٌه غٌر الذي 

 سحب علٌه الصك.

 وفاء قيمة الصك 

بخالف  ع واي شرط او بٌان اخرٌعتبر الصك مستحق الوفاء لدى االطال -

ٌعد لغواً، وٌجب وفاء الصك وان كان تارٌخ إنشائه الحقاً لتارٌخ تقدٌمه.  ذلك



وهذا الحكم ٌقطع الطرٌق على كل من ٌرٌد تأخٌر وفاء قٌمة الصك بوضع 

 تارٌخ الحق لتارٌخ تداول الصك.

 تقدٌم الصك للوفاء:  -

الصك المسحوب فً داخل العراق والمستحق الوفاء فٌه ٌجب تقدٌمه  –اوالً 

 للوفاء خالل عشرة أٌام من تارٌخ انشائه.

الصك المسحوب فً خارج العراق والمستحق الوفاء فٌه ٌجب تقدٌمه  -ثانٌاً 

 ٌوماً من تارٌخ انشائه. 33خالل 

ظهر  وفً حالة حصول قوة قاهرة تمدد المواعٌد، وعلى الحامل إخطار من

له الصك، وعند زوال القوة القاهرة ٌقدم الصك فوراً للوفاء،  واذا استمرت 

ٌوم تبدأ من تارٌخ اخطار الحامل لمن ظهر الٌه،  15القوة القاهرة أكثر من 

 الرجوع على  الملتزمٌن دون تقدٌم الصك او اثبات االمتناع عن الوفاء.

لمذكور فٌه كمحل للوفاء، مكان تقدٌم الصك/ ٌقدم الصك للوفاء فً المكان ا -

واذا كان للبنك  المسحوب علٌه اكثر من فرع، فالتقدٌم ٌكون للفرع المذكور 

( حجز مبلغ الصك هاتفٌاً أو برسالة لدى 156/4فً الصك، واجازت المادة )

 المصرف ، وٌعد ذلك فً حكم التقدٌم للوفاء.

ٌترتب على عدم تقدٌم . مهم جدا/ األثر المترتب على عدم تقديم الصك للوفاء  -

سقوط  -2سقوط حق الحامل تجاه الملتزمٌن. -1  -الصك للوفاء االثار االتٌة :

حق الحامل تجاه الساحب اذا استطاع الساحب اثبات ان رصٌد الصك كان 

 -3موجوداً لدى المسحوب علٌه، وبقى الرصٌد حتى انقضاء مٌعاد تقدٌمه

 صك ولو بعد انقضاء مدة تقدٌمه.أجاز القانون للمسحوب علٌه وفاء قٌمة ال

 -شروط صحة وفاء الصك: -   

وهو من  البد ان ٌتم الوفاء للحامل الشرعً للصك)نفس كالم فً الحوالة(   

. واذا كان ات ولو كان اخرها تظهٌر على بٌاضانتهت الٌه سلسلة التظهٌر

ا كان الصك لحامله ٌعد حائزه حامله القانونً ، وال ٌجبر التخلً عنه اال اذ

سًء النٌة) اي كان ٌعلم بان الصك قد خرج من حٌازة احد االشخاص دون 

ارادته ، او ارتكب خطأً جسٌماً عند حصوله على الصك ، كما لو ظهر الٌه 

الصك من شخص ال ٌدل ظاهر الحال على انه من الممكن ان ٌكون حائزاً 

 له.

 -الوفاء الجزئي: -

فً الصك نص ٌجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئً ، وهذا الحكم  الٌوجد

ان كان ٌتفق مع القواعد العامة فً القانون المدنً اال انه ٌختلف عن الحكم 



،ولكن  الوارد فً الحوالة حٌث ٌجبر حامل الحوالة على قبول الوفاء الجزئً

اء اذا كان الرصٌد اقل من مبلغ الصك ٌجوز للحامل ان ٌطلب الوف

الجزئً)فهو غٌر مجبر على قبوله لكن بإمكانه ان ٌطلبه(،ولكن العرف 

 المصرفً ٌجري على ان المصارف عادة ما ترفض الوفاء الجزئً.

 


