
 انواع خاصة في الصك

  الصك المسطر//-اولا 

هو صك عادي مع وضع خطٌن متوازٌٌن ٌقطعان الصك) ا   ا  (بٌنهما فراغ، التعريف/

 ومثل هذا الصك ال ٌجوز وفائه اال لمصرؾ أو احد عمالء المسحوب علٌه.

تالفً ضٌاع الصك او سرقته ، فاذا ضاع الصك أو ٌسرق تعذر  الغرض من التسطير / -

على من وجده او على السارق التقدم الى المصرؾ الستٌفائه، وٌكثر التسطٌر فً الصك 

 لحامله.

تتم عملٌة الوفاء بالصك المسطر بٌن المصارؾ اي بٌن مصرؾ حامل الصك وبٌن  -

 تسطٌره.، وٌجوز لساحب الصك او حامله المصرؾ المسحوب علٌه

 / أنواع لتسطير -

وهو الصك الذي ال ٌكتب بٌن الخطٌن شً او ٌكتب كلمة مصرؾ   -التسطير العام: -1

وهنا ٌستطٌع اي مصرؾ التقدم الستٌفائه، فاذا كان للحامل حساب لدى احد فقط، 

المصارؾ، ٌسلم الصك الٌه، لٌقوم مصرفه بقبض قٌمة الصك واضافة مبلؽه الى 

 حسابه.

وهو الصك الذي ٌذكر بٌن الخطٌن اسم مصرؾ باسمه) مصرؾ  -التسطير الخاص: -2

الرافدٌن مثال( ، وهذا النوع من الصك ال ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌوفٌه اال 

 للمصرؾ الموجود اسمه بٌن الخطٌن)مصرؾ الرافدٌن ( 

 ٌجوز تحوٌل التسطٌر العام الى الخاص دون العكس. -

نه ٌسال عن تعوٌض الضرر اذا خالؾ المسحوب علٌه احكام التسطٌر، فأ -

 بمقدار ال ٌزٌد عن قٌمة الصك.

ال ٌجوز شطب التسطٌر او محو اسم المصرؾ المذكور بٌن السطرٌن، وهذا  -

ٌُعدو كان لم ٌكن.  االجراء 

  الصك المقيد في الحساب/ -ثانياا 

 ٌجوز هو صك ٌذكر فٌه عبارة)القٌمة للقٌد فً الحساب(وال التعريف/-

 اٌفاء قٌمته نقداً.للمصرؾ المسحوب علٌه 

 ٌستخدم لتالفً ضٌاع الصك او سرقته. -

اذا كان للحامل حساب عند المصرؾ المسحوب علٌه فٌقوم االخٌر بقٌده فً  -

حسابه، لذلك ٌفترض فً هذا النوع من الصكوك ان ٌكون للحامل حساب 

عن المسحوب علٌه، واال علٌه ان ٌقوم بتظهٌره الى شخص لدٌه حساب فً 

 المسحوب علٌه.المصرؾ 

  الصك المصدق)المعتمد( -ثالثاا 



اعتراؾ المصرؾ بوجود الرصٌد الكافً تصديق او اعتماد الصك معناه 

للصك. وٌترتب على اعتماد الصك قٌام المسحوب علٌه بتجمٌد الرصٌد لدٌه ، 

 مما ٌجعل المستفٌد مطمئناً الى وجود الرصٌد عند الوفاء.

ٌوجد قبول فً الصك، وعلى هذا  ال ألنه ؛ٌعنً قبوله تصدٌق الصك ال -

 .ٌنتج اثار القبول االساس ان اعتماد الصك ال

 او تصديق الصك/ آثار اعتماد -

ٌجوز للمسحوب علٌه بعد اعتماد الصك االدعاء بعدم وجود الرصٌد  ال -1

 او عدم كفاٌته، وطلب اعتماد الصك قد ٌكون من قبل الحامل او الساحب.

اي لم ٌضعه فً مٌدان التداول( فعندئِذ اذا لم ٌستعمل الساحب الصك ) -2

ٌعٌده الى المصرؾ الذي اعتمده، من اجل تحرٌر الرصٌد الذي كان قد 

 جمده لوفاء قٌمة الصك.

  صكوك المسافرين// -رابعاا 

تقوم صكوك المسافرٌن بوظٌفة نقل النقود، وتستعمل ألؼراض السٌاحة والسفر، 

معه، ٌلجأ الى احدى المصارؾ فٌعطٌها المبلػ  فبدالً ان ٌقوم السائح بأخذ نقوده

المراد تبدٌله الى صكوك، وٌقوم المصرؾ بتزوٌده بدفتر صكوك ٌحتوي على 

صكوك محددة القٌمة ، عادة ما تكون بالدوالر او الجنٌه االسترلٌنً، وعندما 

ٌرؼب حامل هذه الصكوك  قبض قٌمتها، ٌقدمها الى احدى المصارؾ فٌؤدي له 

 .قٌمة الصك

 تكييف صكوك المسافرين -

القانون العراقً لم ٌعالج احكام صكوك المسافرٌن حاله فً ذلك حال اؼلب 

؛ نظراً للخالؾ حول طبٌعتها القانونٌة ، وٌظهر االستشكال القوانٌن المقارنة

 -على هذه الصكوك فً مدى انتمائها الى زمرة الصكوك لألسباب االتٌة:

تارٌخ ومكان انشائها ، فً حٌن  ال ٌذكر فً صكوك المسافرٌن عادة -1

ٌعتبر هذٌن البٌانٌن من البٌانات االلزامٌة الشكلٌة لصحة الصكوك 

 تجاري عراقً(131/131العادٌة، وبخالفه التعد الورقة صكاً)

ان ذكر اسم المسحوب علٌه ٌعد من البٌانات االلزامٌة للصك ، فً حٌن  -2

وب علٌه، أو تصدر صكوك المسافرٌن دون ان ٌرد فٌها اسم المسح

ٌعطى الحامل قائمة بأسماء فروع المصرؾ الذي اصدرها ، أو اسماء 

البنوك التً ٌتعامل معها لقبض قٌمتها، ال بل ان بعضها ال ٌعٌن فٌها اسم 

المسحوب علٌه، حٌث ٌصلح ان تكون جمٌع المصارؾ فً العالم 

هذه  مسحوباً علٌه، وال ٌقوم ذلك على اتفاق مسبق بٌن البنك الذي اصدر

الصكوك وبٌن تلك البنوك وإنما ٌعتمد االمر على الثقة التً ٌتمتع بها 

 البنك الذي اصدرها.



مدة تقدٌم صكوك المسافرٌن تختلؾ باختالؾ من ٌصدرها ، فبالنسبة  -3

لبعضها تكون مدة تقدٌمها ؼٌر محددة، وبعضها ٌكون مدة تقدٌمها سنة 

ة التقدٌم ثابتة كما واحدة، وهذا خالؾ الصكوك العادٌة حٌث تكون مد

 رأٌنا سابقاً.

 


