
 ) مقدمة عامة فً االوراق التجارٌة (                                                رة االولىاضالمح          

مبلػ  تعرٌؾ الورقة التجارٌة " محرر شكلً بصٌؽة معٌنة ٌتعهد بمقتضاه شخص أو ٌأمر شخصا اخر فٌه باداء

 محدد من النقود فً زمان ومكان معٌنٌن وٌكون قابالً للتداول بالتظهٌر أو بالمناولة " . 

 صفات االوراق التجارٌة :

 أن ٌكون السند قابال للتداول بالتظهٌر او بالمناولة الٌدوٌة . -1

 شرط .ان ٌتضمن السند حق ٌتمثل بمبلػ من النقود وان ٌكون معٌنا تعٌٌنا كافٌا وؼٌر معلق على  -2

 ان ٌكون الحق الذي ٌتضمنه السند مبلػ من النقود مستحق الدفع فً زمان ومكان معٌنٌن . -3

 

  وظائؾ االوراق التجارٌة 

 الورقة التجارٌة أداة لنقل النقود -1

, اذ انها استعملت فً البداٌة لتنفٌذ عقد تعد هذه الوظٌفة هً فً االصل السبب المباشر لنشأة الورقة التجارٌة 

مبادلة النقد بالنقد ( ونقل النقود من بلد الى اخر , اال ان اهمٌة هذه الوظٌفة قد تضاءلت فً الوقت  الصرؾ )

الحاضر وذلك الن جمٌع الدول قد اتخذت لها عمالت ورقٌة ٌسهل نقلها وحفظها كما ان ظهور كتب االعتماد 

 والحوالت البرٌدٌة سهل كثٌرا عملٌة نقل النقود .

 

 داة وفاء الورقة التجارٌة ا -2

اشترى احد االشخاص سلعة او بضاعة من تقوم االوراق التجارٌة بوظٌفة الوفاء فً المعامالت التجارٌة , فاذا 

شخص اخر ٌستطٌع المشتري بدال من دفع ثمن البضاعة نقدا ان ٌحرر شٌكا باسم البائع ٌتضمن المبلػ المساوي 

 القٌمة الى البائع بعد مدة معٌنة .للثمن أو ٌحرر سندا المر البائع ٌتضمن تعهده بدفع 

 

 الورقة التجارٌة اداة ائتمان  -3

ٌشتري تاجر المفرد من  قد ٌتفق المشتري مع البائع بأن ٌدفع قٌمة البضاعة بعد مدة من تارٌخ الشراء فمثال

لالمر أشهر وعلٌه ٌحرر المر التاجر سندا 3تاجر الجملة بضاعة قٌمتها الؾ دٌنار على ان ٌدفع القٌمة بعد 

 أشهر من تارٌخ الشراء  . 3ٌتعهد بموجبه دفع المبلػ بعد 

 

  اهم المبادئ التً ٌقوم علٌها قانون الصرؾ 

ٌقصد بقانون الصرؾ " مجموعة قواعد نص علٌها القانون التجاري والخاصة بتنظٌم احكام االوراق التجارٌة " 

 ومن هذه القواعد 

الشكلٌة : نصت القواعد القانونٌة المتعلقة باالوراق التجارٌة على شكل معٌن لكل ورقة وذلك بما أوجبته من  -1

ذكر بعض البٌانات فً متن الورقة التجارٌة فاذا انتقصت احد تلك البٌانات فقدالسند صفة الورقة التجارٌة 

 وأعتبر سند عادي .

 مبدا استقالل التواقٌع  -2

ن كل شخص وضع توقٌعه على الورقة التجارٌة ٌكون ملتزما بوفاء قٌمتها متى امتنع المدٌن ٌعنً هذا المبدا ا

االصلً عن ذلك , والتزام كل موقع ٌكون مستقال عن باقً الموقعٌن فاذا كان احد التواقٌع باطال فان هذا العٌب 

 الٌمكن ان ٌستفٌد منه الموقعون االخرون .

 

 بقٌمة الورقة التجارٌة مبدأ التشدد على المدٌن للوفاء  -3



تقوم قواعد القانون التجاري على عدم التسامح فً وجوب وفاء المدٌن لقٌمة الورقة التجارٌة فً مٌعاد استحقاقها 

فالحامل ٌجب ان ٌطالب بالوفاء فً ٌوم االستحقاق ولم ٌجز القانون اعطاء مهلة للوفاء لصالح المدٌن بعد تارٌخ 

 ن تسري علٌه فوائد من تارٌخ المطالبة .االستحقاق فاذا امتنع المدٌ

 

  الفرق بٌن االوراق التجارٌة واالوراق االخرى 

  الفرق بٌن االوراق التجارٌة واالوراق المالٌة 

التجري المصارؾ عماٌات الخصم على االوراق المالٌة )االسهم والسندات ( لتقلب اسعارها تبعا للمركز المالً  -1

اصدرتها , بٌنما تمثل االوراق التجارٌة مبلػ من النقود مستحق الدفع فً اجل التً تتمتع به المؤسسات التً 

 قصٌر تقوم المصارؾ بخصمها .

بائع السند او السهم ال ٌضمن مالءة المؤسسة التً اصدرته فً حٌن ٌٌضمن كل موقع على الورقة التجارٌة  -2

 قٌمة الورقة التجارٌة عند عدم الوفاء .

موعات ال تختلؾ كل واحدة عن االخرى اال برقمها وٌتم اداء قٌمتها بطرٌق القرعة . تصدر االوراق المالٌة بمج -3

 بٌد ان قٌمة الورقة التجارٌة تدفع فً مٌعاد استحقاقها .

 الفرق بٌن االوراق التجارٌة والنقدٌة 

ن على فال ٌمكن لالفراد رفضها بل هم مجبروتصدر االوراق النقدٌة من البنك المركزي الذي ٌضمن قٌمتها  -1

 قبولها , اما فً االوراق التجارٌة فلالفراد رفض الورقة التجارٌة فً معامالتهم .

ٌجوز اشتراط الفائدة فً االوراق التجارٌة اما االوراق النقدٌة فال ٌمكن اشتراط الفائدة فٌها والحق الثابت فً  -2

 لحق فٌها بالتقادم .الورقة التجارٌة ٌمكن ان ٌسقط بالتقادم اما االوراق النقدٌة فال ٌسقط ا

 نشاة االوراق التجارٌة

لم ٌعرؾ على وجه التحدٌد تارٌخ ظهور االوراق التجارٌة فمن قائل انها ظهرت فً الصٌن فً القرن السادس 

ومنهم من قال فً القرن الثانً عشر وانتشر استعمالها فً القرون الوسطى , فبقٌت احكام االوراق التجارٌة مدة 

بع عشر واوائل القرن الثامن عشر عندما طوٌلة تستمد من قواعد الصرؾ والتعامل التجاري حتى القرن السا

بدأت الدول بصٌاؼة القواعد فً نصوص قانونٌة شرعت لتنظٌم احكام االوراق التجارٌة , فظهرت فكرة توحٌد 

احكام قانون الصرؾ على الصعٌد الدولً لذا عقد مؤتمر جنٌؾ لوضع قانون موحد الحكام قانون الصرؾ 

القانون الموحد دون اتفاقٌات , نصت االولى على تعهد الدول بادخال احكام  وانتهى هذا المؤتمر الى اقرار ثالث

 تعدٌل فً تشرٌعاتها الداخلٌة .

 اما الثانٌة فوضعت حلوال لبعض حاالت تنازع القوانٌن اما الثالثة فتتعلق احكامها برسوم الطابع .

 

 

 

 

 

 



 رة الثانٌةضالمحا

 الحوالة التجارٌة )السفتجة (

 التجارٌة أنشاء الحوالة

أنشاء الحوالة التجارٌة تصرؾ ارادي ٌستلزم توافر االركان الضرورٌة لكل التصرفات االرادٌة من رضا 

 طبقا للقواعد العامة فً القانون المدنً .ومحل وسبب 

 الرضا  -1

 الرضا هو قوام التصرفات االرادٌة  فهذه االخٌرة ال تنشأ مالم ٌكون الرضا موجودا وصحٌحا .

 

 وفً السفتجة التعبٌرعن ا : وٌقصد به التعبٌر عن االرادة فاالرادة ال ٌعتد بها دون االعالن عنها وجود الرض

االرادة ٌكون من قبل الساحب حٌث ٌعبر عن ارادته باسلوب تحرٌري حدده المشرع وٌتمثل تعبٌر الساحب عن 

ى انشاء السفتجة أي التزام على ارادته بالتوقٌع على السفتجة , وعلٌه ٌعتبر الرضا ؼٌر قائم وال ٌترتب عل

 الساحب اذا تبٌن ان توقٌعه مزور .

  صحة الرضا : ٌقصد به سالمة االرادة وصالحٌتها الحداث االثر القانونً والمراد بذلك خلوها من أي عٌب من

 عٌوب الرضا , وصدورها عن ذي اهلٌة فً حالة التصرؾ اصالة وعن ذي سلطة فً حالة التصرؾ نٌابة .

  االهلٌة : هً صالحٌة الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق له وعلٌه , وهً بذلك شرط لصحة التصرؾ االرادي

فال ٌكفً ان تكون هناك ارادة بل البد من ان تكون هذه االرادة قد صدرت من شخص ٌتمتع باالهلٌة الالزمة 

 .رٌة لصدور العمل القانونً منه لذا ٌلزم توافر االهلٌة النشاء الحوالة التجا

 

  شروط االهلٌة الالزمة النشاء الحوالة التجارٌة 

 

 لتحدٌد اهلٌة العراقً البد من الرجوع الى قاعدتٌن 

القاعدة العامة فً القانون العراقً هً من اتم الثامنة عشر من العمر ٌكون كامل االهلٌة  مالم ٌعترٌه عارض  -1

من عوارض االهلٌة وبالتالً ٌحق له انشاء الحوالة التجارٌة وٌطلق على هذه القاعدة ) االهلٌة القانونٌة ( النها 

 تثبت بحكم القانون .

البالػ خمسة عشر عاما كاملة والمأذون له من قبل ولٌه وبترخٌص من  القاعدة الخاصة : هً ان الصؽٌر -2

المحكمة ببمارسة التجارة على سبٌل التجربة هو بمنزلة البالػ سن الرشد وبالتالً ٌكون له الحق فً انشاء 

الصؽٌر السفتجة وٌطلق على هذه القاعدة اسم)االهلٌة القضائٌة (  النها تكتسب بترخٌص من القضاء , فال ٌعتبر 

المأذون متمتعا باالهلٌة التجارٌة اال بالنسبة للتصرفات الداخلة فً االذن , فأذا كان األذن مطلقا جاز للصؽٌر 

المأذون ممارسة التجارة ومنها انشاء السفتجة والتعامل بها فً حدود المبلػ المخول به , أما اذا كان االذن مقٌدا 

التجارٌة فانه ٌجب مراعاة القٌد واعتبار هذا الصؽٌر عدٌم االهلٌة فٌما كأن ٌمنع على الصؽٌر التعامل باالوراق 

ٌتعلق بانشاء السفتجة والتعامل بها , وكذلك ٌحق للعراقً انشاء السفتجة اذا اكمل الخامسة عشر من العمر 

 وتزوج بأذن من المحكمة .

 

  االهتداء الٌها فً تحدٌد اهلٌة االجنبً اما بالنسبة لالجنبً : تولى المشرع العراقً تنظٌم قاعدة أساسٌة ٌجب

لاللتزام بموجب الحوالة التجارٌة فٌجب الرجوع الى قانون الدولة التً ٌنتمً الٌها الملتزم بجنسٌته فاذا احال هذا 

القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعٌة من قانون تلك الدولة هً الواجبة التطبٌق ولكن اذا كان 



الواجب التطبٌق ٌعتبر الملتزم ناقص االهلٌة فان التزامه بمقتضى الحوالة ٌبقى صحٌحا اذا وضع توقٌعه  القانون

 علٌها فً دولة ٌعتبر قانونها كامل االهلٌة .

عشر سنة كشرط الكتساب  11س/ ماالحكم عندما ٌنص القانون االجنبً الواجب التطبٌق على عمر اقل من 

 االهلٌة التجارٌة ؟

عشر من العمر ان ٌزاول التجارة فً العراق بالشروط المقررة فً قانون الدولة التً ٌنتمً  15كمل ج/ من ا

عشر سنة ان ٌزاول التجارة فً العراق ولو كان قانون  15الٌها بجنسٌته على ان الٌجوز لمن تقل سنه عن 

 تجار .الدولة التً ٌنتمً الٌها بجنسٌته ٌعتبره راشدا فً هذا السن او ٌجٌز له اال

 

  االثر المترتب على انعدام االهلٌة 

من قانون التجارة النافذ على ان التزامات ناقص االهلٌة وعدٌمها الناشئة عن توقٌعه على  46نصت المادة 

الحوالة بأٌة صٌؽة باطلة بالنسبة الٌه فقط , وٌجوز له التمسك بهذا البطالن قبل كل حامل للحوالة .والحكم 

االهلٌة ال ٌستوجب اثبات الضرر الذي ٌلحق القاصر من جراء االلتزام الن الضرر ٌعتبر قائما بالبطالن النعدام 

واالحتجاج بالبطالن ٌمكن بمجرد التزام القاصر بموجب ورقة تجارٌة نظرا لصرامة قواعد القانون الصرفً .

او من ٌمثله قانونا فقط الن الؽرض من تقرٌر البطالن هو حماٌة فاقد  ان ٌتمسك به ناقص او عدٌم االهلٌة

االهلٌة فاذا وجدت توقٌعات اخرى على الورقة التجارٌة فال تخضع لحكم البطالن المقرر لمصلحة عدٌم االهلٌة 

ص , وكذلك ٌحق لفاقد االهلٌة او من ٌمثله قانونا التمسك بالبطالن ضد كل شخص حتى ولو كان هذا الشخ

 حسن النٌة .

 

س/ هل ٌمكن لفاقد االهلٌة التمسك بالبطالن حٌنما ٌتسبب بتدلٌسه او بتقصٌره فً اٌهام الؽٌر وجعله ٌعتقد عن 

 ؼلط انه ٌتعامل مع شخص كامل االهلٌة ؟

ج/ ٌذهب رأي فقهً الى القول بانه لو كان فاقد االهلٌة قد ارتكب الخداع والتدلٌس وهو كامل الشعور ففً هذه 

 .لحالة ال ٌجوز له التمسك بالبطالن ا

 

  لفاقد االهلٌة التجارٌة اجازة العمل الصادر بعد اكتسابه االهلٌة ولٌس لع بعد هذه االجازة التمسك بالبطالن الن

 البطالن مقرر لمصلحته .

 

 س/ هل ٌعفى القاصر من كل التزام حٌنما ٌقوم بانشاء سفتجة او التعامل بها ؟

سؤولٌته ٌؤدي الى اثراءه بال سبب على حساب الحامل للورقة التجارٌة حٌث ان اشاء الورقة ج/ القول بانتفاء م

التجارٌة ٌكون دائما بعوض فهنا ٌجب على القاصر الذي ٌتمسك ببطالن التزامه ان ٌرد مااثراه بال سبب وفقا 

  الحكام نظرٌة االثراء بال سبب .

 

 

 السلطة 

او نٌابة , ولكً تكون صحٌحة ٌحب ان تصدر من ذي اهلٌة عند مباشرتها  التصرفات االرادٌة تباشر اما أصالة

اصالة او عن ذي سلطة عند مباشرتها نٌابة وٌقصد بالسلطة الوالٌة بالتصرؾ فً مال الؽٌر , والسفتجة 

باعتبارها تصرفا ارادٌا ٌمكن انشاؤها اصالة من قبل الساحب فٌشترط لصحتها ان ٌكون الساحب متمتعا 

ٌة , او نٌابة عن الساحب فٌشترط فٌمن ٌباشر عملٌة االنشاء نٌابة ان ٌكون متمتعا بالسلطة أي صالحٌة باالهل

 مفوضة الٌه من قبل االصٌل وهذه الصالحٌة ٌمكن ان ٌكون مصدرها االتفاق او القانون او القضاء .

 



  النٌابة الكاذبة والنٌابة المتجاوزة 

العراقً الحالً المقصود بالنائب الكاذب ) هو من وقع حوالة عن اخر بؽٌر ( من قانةن التحارة 44بٌنت المادة )

تفوٌض منه (اما النائب المتجاوز فهو الذي ٌوقع سفتجة نٌابة عن اخر استنادا الى تفوٌض صحٌح ولكنه ٌتجاوز 

 حدود التفوٌضات المخولة له .

 

 شروط ثبوت النٌابة الكاذبة او المتجاوزة 

على الحوالة باعتباره ممثال لشخص اخر أي مخوال عنه بالتوقٌع لذا ٌجب ان ٌوقع ٌجب ان ٌوقع الشخص  -1

 باسمه الشخصً مقرنا بصفة تدل على نٌابته .

ٌشترط ان ٌكون الموقع على الحوالة التجارٌة زاعما للنٌابة او متجاوزا لحدودها حٌن توقٌعه , أي ان الٌكون  -2

 ز حدود التفوٌضات المخولة له .مخوال بالتوقٌع اطالقا او ان ٌكون قد تجاو

ٌشترط فً النائب المزعوم او المتجاوز لحدود سلطته ان ٌكون متمتعا باالهلٌة حٌن توقٌعه واال كان التوقٌع  -3

 على الحوالة باطال النعدام االهلٌة .

 

  االثار المترتبة على النٌابة الكاذبة او المتجاوزة لحدود التفوٌض 

 عالقة حامل الورقة التجارٌة باالصٌل المزعوم والنائب الكاذب او المتجاوز  -1

  فً حالة النائب الكاذب ٌلتزم هذا النائب التزاما صرفٌا قبل حامل الورقة بكل مبلػ الورقة التجارٌة دون ان

 دون اجازة منه .ٌكون االصٌل المزعوم مسؤوال عن أي التزام فال ٌمكن الزام االصٌل المزعوم ضد ارادته او ب

  اما فً حالة النائب المتجاوز لحدود نٌابته , اذ البد من عدم اهدار ارادة االصٌل النه فوض النائب بعض

 السلطة كما البد من الزام النائب المتجاوز النه تصرؾ دون اخذ رأي االصٌل .

 س/ مامدى مسؤولٌة النائب المتجاوز واالصٌل قبل حامل السفتجة ؟

بالزام النائب المتجاوز بما زاد عن التفوٌض والزام االصٌل فً حدود ض فً مؤتمر جنٌؾ ج/ ذهب البع

التفوٌض . بٌنما ذهبت الؽالبٌة العظمى فً المؤتمر الى الزام النائب المتجاوز بجمٌع المبلػ , ولكن هذا الحل ال 

ة اهدار الرادة االصٌل وكذلك ٌسلم من النقدالن فً عدم الزام االصٌل بتصرؾ نائبه فً حدودما خوله من سلط

عدم حرمان االؼٌار من الضمانات المترتبة على التزام االصٌل فً هذه الحدود اذ ؼالبا ماٌكون النائب المتجاوز 

والقول بالزام النائب المتجاوز  بكل مبلػ الورقة قبل لهذه االسباب ٌفضل الجمع بٌن الحلول المقترحة معسرا .

ل الحامل مافوضه لنائبه من سلطات , ولكن هل ٌشترط لتطبٌق هذا الحل ان ٌكون الحامل والزام االصٌل قب

حسن النٌابة أي ٌجهل حٌن اكتسابه الورقة التجارٌة ان النائب متجاوز لحدود سلطته ؟ الحامل للورقة التجارٌة 

امل النه وحده ٌستحق ال ٌوجد نص فً القانون لبٌان ذلك بٌنما ذهب اراء فقهٌة الى القول باشتراط حسن نٌة الح

الحماٌة فً حٌن ذهب رأي اخر الى عدم التفرقة بٌن حسن النٌة وسًء النٌة لسكوت النص والن الحامل قد 

 ٌتوقع اقرار االصٌل لتصرفات النائب المتجاوز .

 

 

  عالقة النائب الكاذب او المتجاوز باالصٌل 

 فال وجود ابتداء الٌة عالقة بٌن النائب الكاذب واالصٌل  قبل وفاء الورقة التجارٌة : بالنسبة لحالة النائب الكاذب

وؼالبا ما ٌجهل االصٌل وجود الورقة التجارٌة واذا علم بها فله الحق بمقاضاة النائب الكاذب او اجازة تصرفه 

 ومن ثم تخضع عالقتهما الى احكام الوكالة .

  بٌنه وبٌن االصٌل تخضع فً حدود التفوٌض الى اما بالنسبة لحالة النائب المتجاوز فتكون هناك عالقة قانونٌة

احكام الوكالة اما فٌما ٌتجاوز حدود التفوٌض فاالصٌل ٌستطٌع رفض تحمله اٌة مسؤولٌة كما لهاجازة هذا 

 التجاوز ومن ثم تخضع العالقة بٌنهما الى احكام الوكالة .



 

 ( ال44بعد وفاء الورقة التجارٌة عالجها قانون التجارة فً المادة ) ٌمٌز هذا النص بٌن النائب الكاذب والمتجاوز 

ففً حالة النائب الكاذب فال رجوع للحامل على االصٌل اال فً حالة انتفاع االصٌل من تصرؾ النائب الكاذب 

فٌتم الرجوع علٌه طبقا لقاعدة االثراء بال سبب .اما فً حالة النائب المتجاوز ففً استطاعة هذا النائب الموفً 

االصٌل فً حدود المبلػ المخول به وحقه بالرجوع على االصٌل بما اثراه بال سبب فٌما ٌتعلق  الرجوع على

 .بالمبلػ المتجاوز لحدود النٌابة 

 

  المحل : هو الركن الثانً لوجود التصرؾ االرادي فال البد منكل تصرؾ ارادي صحٌح قانونا من محل

والحوالة التجارٌة باعتبارها تصرفا صادرا من الساحب ال بد لها من محل ترد علٌه وٌكون قابال لحكمها , وهنا 

بال للتعٌٌن وقابال للتعامل به او مشروعا ٌشترط فً المحل ان ٌكون مبلؽا من النقود موجودا وممكنا ومعٌنا او قا

وال مخالفا للنظام العام او االداب العامة وال ممنوع قانونا , وعلٌه ٌشترط فً محل الحوالة التجارٌة ان ٌكون 

مبلػ من النقود فاذا كان على ؼٌر ذلك كأن ٌكون عمل او امتناع عن عمل او تسلٌم شًء اخر ؼٌر النقود فال 

ة , وكذلك ٌشترط فً المبلػ ان ٌكون معٌٌنا تعٌٌنا نافٌا للجهالة أي بٌان االوصاؾ الممٌزة له نكون بشأن سفتج

اي مبلػ من النقود معٌن  مع ذكر مقداره ان كان من المقدورات , أي ان ٌكون المحل معٌنا من الناحٌة الكمٌة

فعو فً حدود القدرة واالستطاعة او المقدار فال ٌجوز ان ٌكون المبلػ ؼٌر محدد المقدار كأن ٌقول الساحب اد

كما تضمنت الحوالة مبالػ متعددة ومتباٌنة وترك للساحب اختٌار احدها , وتعزٌزا لهذا التعٌٌن نصت المادة 

( من قانون التجارة على انه ) اذا كتب المبلػ بالحروؾ او باالرقام فالعبرة عند االختالؾ بما كتب 45)

حروؾ واالرقام فالعبرة عند االختالؾ باقلها مبلؽا.( , اما من الناحٌة النوعٌة بالحروؾ وذا كتب عدة مرات بال

فٌشترط ان ٌكون المبلػ معٌنا من حٌث الجنس وذلك بتسمٌتها واالشارة الى جنسها الن بلد اصدارها قد ٌكون 

لٌه ٌجوز ان ٌكون ؼٌر بلد االنشاء , ولم ٌشترط المشرع العراقً ان ٌكون مبلػ الحوالة بالعملة العراقٌة وع

 بالعملة االجنبٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة الثالثةضالمحا

  السبب 

التصرؾ االرادي , حٌث تقضً القاعدة العامة فً القانون بان التصرؾ  هو الركن الثالث الضروري النشاء

االرادي فً صورة عقد كان او فً صورة ارادة منفردة ٌكون باطال اذا كان االلتزام بدون سبب او سبب ممنوع 

ر مالم ٌقم كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم ٌذكقانونا او مخالؾ للنظام العام او االداب العامة وٌفترض فً 

خالؾ ذلك . وقد عرفت محكمة الدلٌل على خالؾ ذلك واذا ذكر سبب فٌعتبر انه الحقٌقً حتى ٌقوم الدلٌل على 

تمٌٌز العراق فً قضاء لها السبب بانه الؽرض المباشر الذي ٌقصد الملتزم الوصول الٌه من وراء التزامه فهو 

ؽرض ؼٌر المباشر الذي ٌقصد الساحب الوصول الٌه من الباعث الدافع الى تحرٌر الورقة التجارٌة .وهو ال

 وراء انشاء السفتجة لمصلحة المستفٌد .

 

 وجود السبب 

الحوالة التجارٌة أي السفتجة ان تستند الى سبب موجود فعال , وضرورة وجود السبب ال تعنً  ٌشترط النشاء

ضرورة ذكره فً الورقة التجارٌة انما ٌكفً ان ٌستند انشاء الورقة التجارٌة الى سبب موجود فعال وال ٌشترط 

اذا ذكر اعتبر السبب الحقٌقً ما لم ان ٌذكر فٌها سبب االلتزام ولكن هذا ال ٌمنع من ذكره فً الورقة التجارٌة و

ٌقم الدلٌل على خالؾ ذلك , فٌشترط ان ٌكون هناك عوض النشاء الورقة التجارٌة سواء كان هذا العوض نقدٌا 

 ام ال وسواء ذكر فً الورقة ذاتها ام ال .

 

بها االلتزام الناشئ س/ ان االقرار بوجود سبب للورقة التجارٌة ٌتعارض مع فكرة االستقال والتجرٌد التً ٌتسم 

 من الورقة التجارٌة ؟

بعالقة كل موقع ج/ لما كان االلتزام الصرفً ٌتسم بوصؾ االستقالل والتجرٌد ولكن هذه الصفة ٌتحدد نطاقها 

على الورقة التجارٌة بالحامل االخٌر الحسن النٌة فً حالة تداولها اما عالقة كل موقع بمن قبله او بعده فال 

عدة وخٌر دلٌل على ذلك هو استبعاد تطبٌق مبدأ تحرٌر الورقة التجارٌة من الدفوع وهً تخضع لهذه القا

التطبٌق االساسً لصفة االستقالل والتجرٌد لاللتزام الصرفً فً عالقة الساحب والمستفٌد االول من الورقة 

ٌنحصر نطاق تطبٌق قاعدة  التجارٌة كما ٌستبعد تطبٌقها فً عالقة كل موقع قبل من ٌلٌه او ٌسبقه مباشرة وانما

تطهٌر الورقة التجارٌة من الدفوع على العالقة الناشئة بٌن كل موقع على الورقة التجارٌة بالحامل االخٌر حسن 

 النٌة فً حالة تداولها .

 

 *االثر المترتب على انعدام السبب 

صرؾ ,وتطبٌقا لذلك تعتبر بموجب القانون االثر المترتب على انعدام سبب التصرؾ االرادي بطالن هذا الت

السفتجة باطلى متى تخلؾ السبب الفعلً النشائها فالورقة التجارٌة ٌفترض ان لها سبب طبقا للقاعدة المقررة فً 

( من القانون المدنً وال ٌعتد بها ) اذا ثبت ان االلتزام بدفع مبلؽها خال من السبب او ان السبب ال 132المادة )

المبدأ تطبٌقات قضائٌة كثٌرة تقرر بطالن الورقة التجاري النعدام سبب انشائها او تخلفه قانونا ( ولهذا ٌعتد به 

 بعد وجوده عند االنشاء اال انه زال فٌما بعد .

 

  مشروعٌة السبب 

ٌشترط ان ٌكون سبب انشاء السفتجة مشروعا أي ؼٌر ممنوع قانونا وؼٌر مخالؾ للنظام العام او لالداب فال 

ؼٌر مشروع فالورقة التجارٌة تكون  اك سبب بل ٌنبؽً ان ٌكون مشروع واذا كان السببٌكفً ان ٌكون هن

 باطلة . فمشروعٌة السبب شرط ضروري النشاء الحوالة التجارٌة .

 



 

  الشروط الشكلٌة 

اسلفنا ان أنشاء الحوالة التجارٌة تصرؾ ارادي شكلً ٌستلزم توافر نوعٌن من الشروط التً تستلزم توافرها 

ففً عموم التصرفات االرادٌةمن رضا ومحل وسبب وتسمى الشروط الموضوعٌة وتلك التً نص علٌهاالقانون 

وانما ٌجب ان ٌفرغ التصرؾ فً  وٌطلق علٌها اسم الشروط الشكلٌة فال ٌكفً اذن توافر الشروط الموضوعٌة

الشكل الذي حدده القانون للورقة التجارٌة , وتبرز ضرورة هذه الشكلٌة بما تؤدٌه من دور فً تسهٌل التعامل 

 بالورقة التجارٌة كوسٌلة وفاء وأئتمان , وتتمثل هذه الشكلٌة بالكتابة والتحرٌر .

 س/ هل ٌمكن انشاء سفتجة عن طرٌق التسجٌل الصوتً ؟

/ ال ٌمكن ذلك الن التسجٌل الصوتً ال ٌصلح ان ٌكون وسٌلة سهلة للتداول فً حٌن ان السفتجة اعدت ج

للتداول وال بد من توفٌر المستلزمات الضرورٌة لتسهٌل تداولها كً ٌتسنى لها اداء وظٌفتها االقتصادٌة على 

 الوجه المطلوب شأنها فً ذلك شأن االوراق النقدٌة . 

 بة الستعمال الة التصوٌر ؟س/ مالحكم بالنس

ج/ لٌس هناك ما ٌمنع من استعمال الة التصوٌر ال ستخراج الصور ولكنها ال تصلح النشاء السفتجة اال اذا 

 .اضٌفت الٌها التواقٌع بالٌد او الوسائل االخرى التً تسمح بها بعض القوانٌن 

 

 مع ذلك فال مانع من تحرٌر سفتجة موثقة لٌس فً القانون ماٌلزم بأن تكون السفتجة فً صورة محرر رسمً و

من الكاتب العدل فالكتابة اذن هً شرط جوهري ال نشاء الحوالة التجارٌة فال وجود لها بدون كتابة . ولكن 

تجدر االشارة الى ان البٌنة الشخصٌة وؼٌرها من وسائل االثبات قد تصلح الن تكون دلٌال لالثبات ووسٌلة 

ء على وجود سفتجة حررت على الوجه  المطلوب واستكملت شرائطها القانونٌة للمطالبة اذا انصب االدعا

 ولكنها ضاعت فالضٌاع واقعة مادٌة ٌمكن اثباتها بكل طرق االثبات .

 س/ماهً الشروط التً ٌجب مراعاتها من حٌث التحرٌر من حٌث االسلوب ومن حٌث المضمون ؟ 

لً لم ٌستلزم تحرٌر سفتجة بوسٌلة معٌنة على وجه ج/ من حٌث االسلوب ٌبدو ان أي تشرٌع وطنً او دو

التخصٌص ولكن هذا ال ٌعنً انعدام كل شرط فً الكتابة بل ٌشترط فٌها ما ٌستلزم لصحة المحررات القانونٌة 

مثال على الورق  كون السفتجة محررة بأداة ثابتة كالحبر لذا فالشائع فً تحرٌر السفتجة ان تمن ثبات وجدٌة 

مكان كتابتها بؽٌر الحبر كالنقش او استعمال قلم الرصاص وعلى مشتقات مادة اخرى من مشتقات وان كان باأل

الورق )كالمقوى ( بشرط ان تتسم هذه الكتابة بالثبات والجدٌة  . ومن حٌث المضمون فالكتابة مقٌدة بشرط 

 احتوائها على البٌانات االلزامٌة والتً سٌتم ذكرها .

 تتضمن نوعٌن من البٌانات الزامٌة واختٌارٌة . من ذلك ان الكتابة ٌتضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة الرابعةضالمحا

  البٌانات االلزامٌة 

تحرٌر الحوالة التجارٌة ال ٌتم اعتباطا فثمة بٌانات اساسٌة اشترط القانون توافرها فً الكتابة لكً ٌعتبر المحرر 

( من 44البٌانات التً ورد النص علٌها فً المادة )حوالة تجارٌة وٌطلق علٌها اسم البٌانات االلزامٌة ومن هذه 

 قانون التجارة الحالً .

 

 1-  التً كتبت بها : ٌعتبر هذا البٌان من السمات  وباللؽةلفظ حوالة تجارٌة او سفتجة مكتوبا فً متن الورقة

ورقة وباللؽة التً كتبت الشكلٌة البارزة التً تتمٌز بها الحوالة التجارٌة حٌث استلزم القانون تسمٌتها فً متن ال

السفتجة باللؽة العربٌة فقط ولكن الصعوبة تثور حٌن تحرر السفتجة فً  ما حررتوال صعوبة فً ذلك اذا بها 

العراق بلؽة اجنبٌة او بعدة لؽات عربٌة ٌذهب الرأي السائد الى جواز ذلك شرٌطة ان تسمى الورقة كتابة وفً 

تلك اللؽة اما فً حالة تحرٌر السفتجة فً العراق بعدة لؽات عربٌة وؼٌر متن الورقة بما ٌقابل كلمة سفتجة فً 

عربٌة فٌذهب الرأي السائد على شرط ان تكون التسمٌة سفتجة او حوالة تجارٌة بما ٌقابلها فً المعنى فً اللؽة 

فظ اخر ؼٌر التً كتبت بها عبارة االمر باداء مبلػ معٌن .خالصة القول انه ٌمنع على الساحب من استعمال ل

 لفظة سفتجة او حوالة تجارٌة .

 

 ر ؼٌر معلق على شرط بأداء مبلػ معٌن من النقودمأ 

( من قانون التجارة العراقً بأن تشتمل السفتجة على أمر ؼٌر معلق على 44الزمت الفقرة الثانٌة من المادة )

بوجه عام بعض الخصائص الجوهرٌة شرط بأداء مبلػ معٌن من النقود ولدراسة هذا البٌان توضح لنا بأنه ٌجسد 

للورقة التجارٌة كما انه ٌكرس بوجه خاص سمة جوهرٌة من سمات السفتجة فقد بٌنا ان الورقة التجارٌة عبارة 

عن امر صادر من الساحب الى للمسحوب علٌه بأداء مبلػ لمصلحة المستفٌد وبهذا االمر باالداء تتمٌز السفتجة 

 .ة التعهد فً حٌن تلتقً السفتجة مع الشٌك فً هذه الناحٌة عن الكمبٌالة الذي ٌكون بصٌؽ

 

 : ًاستلزم القانون توافر سمتٌن فً االمر باالداء تعتبر من السمات الرئٌسٌة وه 

 1-  ٌجب ان ٌكون االمر باالداء ؼٌر معلق على شرطوذلك الن من اخص خصائص الورقة التجارٌة صالحٌتها

ن ورقة مستقلة بنفسها وان ٌتبٌن منها بمجرد االطالع علٌها ان قٌمتها مقدرة للتداول وٌلزم لكونها كذلك ان تكو

, اال انه ٌجوز ان ٌكون االمر باالداء مقترنا بشرط كشرط التوطٌن  على وجه نهائً ال ٌدع مجال للمنازعة

 وؼٌره من البٌانات االختٌارٌة .

االمر بالوفاء ٌجب ان ٌكون منصبا على مبلػ معٌن من النقود وهنا تتفق السفتجة مع الكمبٌالة والشٌك فاالوراق  -2

التجارٌة اعدت لتقوم مقام النقود فً االنتقال والوفاء فهً وسٌلة وفاء الدٌون النقدٌة وبالتالً الٌمكن ان تتضمن 

المبلػ ٌجب ان ٌكون مكتوبا مع سٌاق جملة االمر باالداء وال سوى التزاما نقدٌا. وبهذا الشأن ٌكفً القول بأن 

ٌهمان تكون الكتابة بالحروؾ او باالرقام او باالثنٌن معا . وقد حسم القانون كل نزاع ٌمكن ان ٌنشأ فً حالة 

اذا كتب مبلػ الحوالة  -1( من قانون التجارة على انه )45اختالؾ االرقام عن الحروؾ حٌث بٌنت المادة )

واذا كتب المبلػ عدة مرات بالحروؾ او  -2الحروؾ واالرقام معا فالعبرة عند االختالؾ بما مكتوب بالحروؾ ب

 باالرقام فالعبرة عند االختالؾ بأقلها مبلؽا .( 

 

 ) البٌان الثالث )اسم من ٌؤمر باالداء المسحوب علٌه 

وهنا ٌجب على الساحب ان ٌحدد اسم   (44نصت على ضرورة توافر هذا البٌان الفقرة الثالثة من المادة )

المسحوب علٌه الن الحوالة تتمٌز عن الكمبٌالة حٌث ساحب السند المتعهد باداء قٌمتها للمستفٌد فً حٌن تلتقً 

السفتجة مع الشٌك من هذه الناحٌة الذي ٌجب ان ٌتضمن اسم المسحوب علٌه ولكن المسحوب علٌه فً الشٌك 



م بالنسبة للسفتجة ان ٌكون المسحوب علٌه شخصا طبٌعٌا او معنوٌا فكل شخص ٌجب ان ٌكون مصرفا . وال ٌه

ٌعتد به قانونا ٌمكن ان ٌكون مسحوبا علٌه فً سفتجة وال ٌشترط موافقته ابتداء لدى انشاء السفتجة بل ٌكفً ان 

 ٌشترط فً حٌن استحقاقها والٌختار الساحب شخصا ٌذكر اسمه كمسحوب علٌه ٌلتمس منه اداء قٌمة السفتجة 

المسحوب علٌه ان ٌكون شخصا واحدا وانما ٌمكن ان ٌكون اكثر من شخص واحد على ان ال ٌشترط الساحب 

الخٌار فً مطالبتهم الن مثل هذا الشرط ٌجر الى الشك فً عنصر اساس للسفتجة وهو عدم التأكد من الشخص 

تجة على اكثر من شخص واحد ان ٌوجه الذي سٌدفع قٌمتها على سبٌل الجزم لذا ٌشترط فً حالة سحب السف

االمر باالداء مع استعمال واو العطؾ دون او التخٌٌرٌة . وهذا وتجدر االشارة الى ان االصل هو اختالؾ 

شخص الساحب عن شخص المسحوب علٌه لكن هذه القاعدة لٌست مطلقة فمن الجائز بالنسبة للقانون العراقً 

ؾ الموحد ان تتحد شخصٌة الساحب والمسحوب علٌه فً سفتجة واحدة وكل القوانٌن المقتبسة من قانون جنٌ

( كما سحبت سفتجة على احد الفروع التابعة للمركز الرئٌسً 42وهذا مانصت علٌه الفقرة الثانٌة من المادة )

لمؤسسة معٌنة , هذا ولم ٌحدد المشرع موضعا معٌنا ٌدرج فٌه اسم المسحوب علٌه وبالتالً ٌجوز ان ٌرد فً 

د او فً أي مكان اخر فٌها على ان ٌرد ذلك مع جملة البٌانات االلزامٌة \العلى او االسفل او فً صلب السنا

دفعا للجهالة كذكر اسمه ولقبه وعنوانه ومهنته االخرى . وٌتوجب تحدٌد شخصٌة المسحوب علٌه بصورة كافٌة 

من أجل امكانٌة الوصول الٌه بدون عند االقتضاء اذا كان من االشخاص ؼٌر المعروفة بؽٌة عدم الخلط و

 بسهولةصعوبة وبالعكس فأنه ٌكفً مجرد ذكر االسم اذا كان المسحوب علٌه شخصا معروفا ٌمكن االهتداء الٌه 

 من خالل اسمه كالبنك المركزي مثال .

 

  ) البٌان الرابع  )مٌعاد االستحقاق 

( من قانون التجارة العراقً بأن تشتمل الحوالة التجارٌة على بٌان مٌعاد 44الزمت الفقرة الرابعة  من المادة )

االستحقاق ( أي تعٌٌن موعد زمنً محدد ٌصبح فٌه السند التجاري مستحق االداء وتبرز ضرورة تحدٌد مٌعاد 

ن الدور للوظٌفً للورقة التجارٌة فحٌث ان السند استحقاق الورقة التجارٌة بفكرتٌن رئٌستٌن اوالهما مستمدة م

التجاري اداة وفاء وأئتمان وجب اذن ان ٌكون له موعد محدد ٌصبح الحق الثابت فٌه مستحق االداء لكً 

صاحب هذا الحق استٌفاء قٌمته . والمبرر الثانً لضرورة مٌعاد االستحقاق مستمد من الطبٌعة الخاصة ٌستطٌع 

التً تخضع لها الحقوق الصرفٌة فمن جهة ٌتوقؾ على تعٌٌن مٌعاد االستحقاق تحدٌد التارٌخ لالحكام القانونٌة 

الذي ٌستطٌع فٌه الحامل الشرعً الرجوع على الساحب وبقٌة الضامنٌن فً حالة تعذر استٌفاء قٌمة الورقة 

زاٌا قانون الصرؾ , التجارٌة من المسحوب علٌه ومن جهة ثمة مواعٌد قصٌرة ٌجب مراعاتها بؽٌة التمتع بم

االستحقاق اعتبرت بحكم  لذا ٌتوجب ذكر مٌعاد االستحقاق واذا اؼفل الساحب ذلك وخلت السفتجة من بٌان مٌعاد

 القانون مستحقة االداء لدى االطالع علٌها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة الخامسةضالمحا

  صور مٌعاد االستحقاق 

الحوالة المستحقة االداء فً اربع صور محددة بنص ( على جواز سحب 14نصت الفقرة االولى من المادة )

 القانون ومنها :

 

 الوفاء لدى االطالع  -1

( ان تسحب حوالة مستحقة الوفاء لدى االطالع علٌها أي ان مٌعاد استحقاقها ٌتحدد بمجرد 14اجازت المادة )

ى االطالع ( ولم ٌحدد كأن ٌذكر فٌها ادفعوا بموجب هذه الحوالة لدتقدٌم السفتجة الطالع المسحوب علٌه 

القانون لفظا معٌنا ٌجب االلتزام به بهذا الشأن فٌمكن للساحب ان ٌستعمل أي عبارة تفٌد بأن دفع قٌمة السند ٌتم 

بمجرد تقدٌمه للمسحوب علٌه من قبل حامله , وتجدر االشارة هنا الى ان تحدٌد مٌعاد االستحقاق من هذا النوع 

( والقاضٌة 15ٌئة الحامل فان حرٌته ؼٌر مطلقة بل مقٌدة باحكام المادة )من السفاتج ان كان متروكا لمش

بوجوب تقدٌم الحوالة المستحقة االداء لدى االطالع خالل سنة من تارٌخ انشائها مالم ٌكن هناك بٌان اختٌاري 

ترط عدم تقدٌم ( على انه ٌجوز للساحب ان ٌش15ٌؽٌر من امد هذه السنة , كما نصت الفقرة الثانٌة من المادة )

الحوالة المستحقة الوفاء لدى االطالع قبل انقضاء اجل معٌن وفً هذه الحالة ٌحسب مٌعاد التقدٌم ابتداء من 

 حلول هذا االجل .

 

سحب حوالة مستحقة الوفاء بعد مرور مدة  ( 14االستحقاق بعد مضً مدة معٌنة من االطالع : اجازت المادة ) -2

كأن ٌذكر الساحب دفع الحوالة بعد ثالثة اشهر من من قبل المسحوب علٌه  امعٌنة من تارٌخ االطالع علٌه

تارٌخ االطالع علٌها وٌنبؽً هنا على حامل الحوالة المستحقة بعد مرور مدة معٌنة من االطالع ان ٌتقدم بها 

ة . وبتقدٌم للمسحوب علٌه خالل سنة من تارٌخ انشائها مالم ٌرد فً الورقة بٌان اختٌاري ٌؽٌر امد هذه السن

السفتجة للمسحوب علٌه واطالعه علٌها ٌتحدد بشكل قاطع موعد استحقاق هذا السند واثبات هذا االطالع ٌكون 

عن طرٌق استحصال توقٌع المسحوب علٌه مؤرخا على وجه السند وفً حالة رفضه ذلك ٌكون عن طرٌق 

المدة المذكورة فً السفتجة والتً بأنقضائها توجٌه احتجاج له ومن تارٌخ هذا التوقٌع او االحتجاج ٌبدأ حساب 

 ٌتحقق مٌعاد االستحقاق .

 

 االستحقاق بعد مضً مدة معٌنة من انشاء الحوالة  -3

 

اجازت نفس المادة سحب حوالة مستحقة الوفاء بعد انقضاء مدة معٌنة من تارٌخ انشاء السند كأن ٌذكر الساحب 

 ادفعوا بعد مضً شهر من تارٌخ االنشاء ( .

 

 االستحقاق فً ٌوم معٌن -4

فأما نصت المادة المذكورة على جواز سحب حوالة مستحقة الوفاء فً ٌوم معٌن بالذات ٌحدد قطعا فً السفتجة 

او ٌوم معٌن بالشهرة كأن ٌذكر ادفعوا  1/2/1411ان ٌحدد الساحب ٌوما معٌنا بالتارٌخ كأن ٌذكر ادفعوا فً 

 .فً ٌوم عٌد الجٌش 

وعلٌه ال ٌجوز للساحب ان ٌجعل مٌعاد االستحقاق فً صورة اخرى ؼٌر المذكورة وال اكثر من صورة ؼٌر 

وٌحدد موعدا معٌنا الستحقاق كل قسط من قٌمة الورقة المذكورة وال ٌمكن له اٌضا تجزئة مٌعاد االستحقاق 

حب ان ال ٌجانب الجدٌة فً تحدٌد مٌعاد التجارٌة فالمواعٌد المتعاقبة تعتبر باطلة قانونا هنا وٌنبؽً على السا

 شباط .  34االستحقاق كأن ٌذكر ٌوما وهمٌا الوجود له كالدفع فً 

 



  احكام مٌعاد االستحقاق 

من حٌث الموضع لم ٌحدد القانون موضعا معٌنا فً الورقة ٌجب ان ٌدرج فٌه مٌعاد االستحقاق ولكن ٌجب ان  -1

 ز ان ٌرد فً ورقة مستقلة .ٌرد مع جملة البٌانات االلزامٌة فال ٌجو

من حٌث االسلوب الشكلً لكتابة مٌعاد االستحقاق لم ٌحدد القانون شكال معٌنا ٌجب التقٌد به فٌجوز ان ٌذكر  -2

تارٌح االستحقاق بالحروؾ او باالرقام او باالثنٌن معا على ان ال تكون هناك مواعٌد استحقاق متعددة ومتعاقبة 

. 

لحات الزمنٌة التً ٌمكن استعمالها فً تحدٌد مٌعاد االستحقاق وهذا ما نصت وقد حدد القانون بعض المصط -3

( فالحوالة المستحقة لشهر او اكثر من تارٌخ انشائها او من تارٌخ االطالع علٌها ٌكون 11علٌه المادة )

الشهر كان  استحقاقها فً التارٌخ المقابل من الشهر الذي ٌجب الوفاء به فاذا لم ٌوجد للتارٌخ مقابل فً هذا

واذا سحبت حوالة لشهر ونصؾ شهر او لعدة شهور ونصؾ شهر من تارٌخ االستحقاق فً الٌوم االخٌر منه .

انشائها او من تارٌخ االطالع علٌها وجب البدء بحساب الشهور كاملة وتعنً عبارة نصؾ الشهر خمسة عشر 

مستعمل فً ذكر مٌعاد االستحقاق ٌالحظ ان ٌوما ومنتصؾ الشهر الٌوم الخامس عشر منه . ومن حٌث التقوٌم ال

القانون ال ٌشترط تحدٌد تارٌخ االستحقاق وفق تقوٌم معٌن بالذات وال حتى وفق التقوٌم المعمول به رسمٌا فً 

( على الحلول الواجبة االتباع فً حالة اختالؾ مكان انشاء السفتجة 11ونصت المادة ) بلد السحب او بلد الوفاء

وفائها فاذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء فً ٌوم معٌن وفً مكان ٌختلؾ فٌه التقوٌم عن تقوٌم عن تقوٌم مكان 

مكان انشائها اعتبر تارٌخ االستحقاق محددا وفقا لتقوٌم مكان الوفاء اال اذا اتضح من بٌانات السفتجة ان النٌة 

لتقوٌم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة كانت متجهة الى ؼٌر ذلك .اما اذا سحبت السفتجة بٌن مكانٌن مختلفً ا

معٌنة من تارٌخ انشائها وجب ارجاع تارٌخ االنشاء الى الٌوم المقابل فً تقوٌم مكان الوفاء وٌحدد مٌعاد 

 االستحقاق وفقا لذلك مالم ٌظهر من بٌانات السفتجة ان النٌة كانت متجهة الى ؼٌر ذلك .

 

 البٌان الخامس

 

 مكان االداء

( من قانون التجارة بأن تشتمل السفتجة على بٌان ٌحدد مكان االداء أي 44الخامسة من المادة )الزمت الفقرة 

الموقع الجؽرافً الذي ٌتم فٌه اداء قٌمة السفتجة وذلك لكً ٌتمكن الحامل الشرعً لهذه الورقة التجارٌة من 

وؼالبا ما ٌجهل  اذنٌة تنتقل بالتداولالتوجه عند االستحقاق الى هذا المكان الستحصال مبلػ السفتجة النها ورقة 

االداء على وجه التحدٌد والدقة حتى الحامل االخٌر للسفتجة شخص المسحوب علٌه لذا ٌجب ان ٌذكر مكان 

ٌكون الحامل االخٌر للسفتجة على علم مسبق به وبالتالً ٌتسنى له اتخاذ االحتٌاطات الالزمة قبل حلول اجل 

كان الوفاء بعٌدا عن اقامته , هذا وٌجب ان ٌكون المكان المحدد للوفاء جدٌا أي االستحقاق خاصة عندما ٌكون م

موحود فعال وؼٌر مستحٌل فال ٌجوز مثال ذكر منطقة وهمٌة مكانا للوفاء , وال ٌشترط فً القانون العراقً ان 

مع موطنٌهما او ٌكون مكان الوفاء مؽاٌرا لموطن الساحب او عن موطن المسحوب علٌه فٌمكن ان ٌكون متحدا 

 موطن احدهما كما ٌمكن ان ٌكون مؽاٌرا لذلك وهنا ٌسمى الموطن موطن الورقة التجارٌة .

 س/ هل ٌشترط فً السفتجة وحدة مكان وفائها ام تعدده؟

ج/ برز هنا رأٌٌن فقهٌٌن الرأي االول ذهب الى عدم جواز تعدد مكان وفاء الحوالة الن من تسهٌل مهمة الحامل 

كما ال ٌوجد نص صرٌح فً القانون ٌجوز تعدد مكان الوفاء . بٌنما ذهب الرأي ة مكان الوفاء تقتضً وحد

الثانً الى جواز تعدد مكان الوفاء النه ال ٌرى ماٌمنع ذلك فً القانون فٌجوز ان ٌكون للمسحوب علٌه عدة 

داء المبلػ وٌترك للمستفٌد اماكن ٌمكن ان تدفع فٌها قٌمة السفتجة وعندئذ ٌجوز ذكر اكثر من مكان واحد ال

 اختٌار المكان الذي ٌطالب فٌه وفاء السفتجة .



  من المالحظ ان المشرع العراقً لم ٌشترط موضعا معٌنا من الحوالة ٌجب ان ٌرد فٌه ذكر مكان االداء وانما

ٌتوجب ذكره مع باقً البٌانات االلزامٌة , ومن الجدٌر بالذكر ان عدم استٌفاء بٌان مكان االداء شروطه ٌؤثر 

ساحب كلٌا هذا البٌان فً السفتجة اعتبر المكان على صحة السند وٌجعله باطال كحوالة تجارٌة ولكن اذا اهمل ال

 المبٌن بجانب اسم المسحوب علٌه مكانا لالداء ومحال القامة المسحوب علٌه فً نفس الوقت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة السادسةضالمحا

  البٌان السادس : اسم من ٌجب االداء الٌه او المره المستفٌد 

( بأن تشتمل الحوالة على اسم المستفٌد وٌقصد بذلك ان ٌرد فً الحوالة 44الزمت الفقرة السادسة من المادة )

اسم الشخص الذي ٌكون الدائن االول بقٌمتها, وهذا ٌمثل وجود طرؾ ثالث فً الحوالة الى جانب اسم الساحب 

والتً من اجل الوفاء بها ٌتم سحب السفتجة  كما ٌمثل عالقة المدٌونٌة بٌن الساحب والمستفٌدوالمسحوب علٌه 

كما لو باع المستفٌد بضاعة الى الساحب فأصبح دائنا بقٌمتها .وتعتبر هذه العالقة القانونٌة بٌن الساحب 

والمستفٌد سبب انشاء السفتجة , والؽالب ان ٌكون المستفٌد شخصا اخر ؼٌر الساحب ولكن لٌس هناك ماٌمنع 

( ذلك وهذا االسلوب ٌلجأ الٌه الساحب 42صلحة الساحب نفسه وقد اجازت المادة )من ان تحرر السفتجة لم

عندما ال ٌكون متأكدامن قبول المسحوب علٌه فٌسحبها المره ثم ٌقدمها للقبول فاذا رفضها المسحوب علٌه ال 

بسهولة كما ٌكون الساحب قد وضعها فً مٌدان التداول واذا قبلها كان بأمكان الساحب تظهٌرها لشخص اخر 

ٌلجأ الساحب الى ذلك عندما ٌصعب علٌه تعٌٌن المستفٌد اسمٌا وٌقتضً الحال منه االسراع فً االنشاء بؽٌة 

حصول قبول المسحوب علٌه لظروؾ خاصة ٌخشى معها عدول المسحوب علٌه عن القبول, وعلى كل حال ال 

ا فال ٌجوز للساحب ان ٌذكر ادفعوا لحاملها او بد من ذكر اسم المستفٌد فال تنشأ حوالة بدون تسمٌة المنتفع به

وٌنبؽً ان  لمن ٌتقدم بها الن السفتجة ورقة اسمٌة من حٌث االنشاء والمشرع اشترط فٌها ذكر اسم المستفٌد .

ٌذكر اسم المستفٌد بوضوح بصورة تسمح للتعرؾ علٌه فاذا كان شخصا طبٌعٌا ذكر اسمه الكامل فان كان 

ها التجاري ان كانت شركة تضامن او أسمها التجاري ان كانت شركة مساهمة , وال ٌهم شركة ٌنبؽً ذكر عنوان

ان ٌرد اسم المستفٌد مجردا او مقترنا بمصطلح المر او الذن فالسفتجة ورقة اذنٌة أي انها تتداول بالتظهٌر ولو 

ها بالتظهٌر , وال ٌشترط ان لم ٌصرح فٌها انها مسحوبة لالمر او لالذن مالم ٌرد فٌها بٌان صرٌح ٌمنع انتقال

ٌذكر اسم المستفٌد فً موضع معٌن من السفتجة وانما ٌمكن ان ٌرد فً أي مكان مع جملة البٌانات االلزامٌة , 

وكذلك ال ٌشترط فً المستفٌد ان ٌكون شخصا واحدا حٌث ٌمكن سحب سفتجة لمصلحة اكثر من شخص واحد 

بٌن ان ثمة فرق بٌنهما ففً حالة سحب سفتجة لمصلحتهم جمٌعا  سواء سحبت لمنفعتهم جمٌعا او لمنفعة احدهم

ال بمقدار حصته فً أي مع استعمال واو العطؾ ال ٌجوز الي واحد منهم مطالبة المسحوب علٌه على انفراد 

السفتجة وال بكل مبلؽها دون تفوٌض من بقٌة المنتفعٌن , أما فً حالة سحب سفتجة لمصلحة واحد من عدة 

ا على سبٌل التخٌٌر فٌكون للمسحوب علٌه ان ٌدفع الي منتفع منهم بشرط ان ٌتم االداء نظٌر أشخاص ذكرو

 تسلٌم السفتجة .

 

 البٌان السابع 

 تارٌخ انشاء الحوالة ومكان انشائها 

( بان تشتمل الحوالة على بٌان ٌحدد تارٌخ أنشائها من جهة وٌوضح مكان 44الزمت الفقرة السابعة من المادة )

االنشاء من جهة اخرى وتبرٌر هذا االلزام ٌختلؾ باختالؾ ما اذا تعلق االمر بتحدٌد زمان االنشاء او بذكر هذا 

مكانه , فبالنسبة لتحدٌد تارٌخ انشاء الحوالة ثمة فوائد جمة تبرر اشترطه اذ ان زمان االنشاء ٌمكنه التحقق فٌما 

لالزمة للقٌام بمثل هذا التصرؾ حٌث ٌعتبر تصرفه باطال اذا كان الساحب حٌن انشاء الحوالة متمتعا باالهلٌة ا

متى كان عدٌم االهلٌة , الكشؾ عما اذا كان الساحب حٌن انشاء الحوالة داخال فً الفترة المسماة فً نظام 

التوصل لتثبٌت  االفالس بفترة الشك والرٌبة حٌث تعتبر كافة تصرفاته فً هذه الفترة ؼٌر نافذة فً حق دائنٌه .

اد االستحقاق بالنسبة للحوالة المستحقة االداء بعد مضً مدة معٌنة من تارٌخ االنشاء وكذلك بالنسبة للحوالة مٌع

المستحقة االداء لدى االطالع او بعد مضً مدة معٌنة من االطالع حٌث ٌجب على الحامل تقدٌمها للمسحوب 

باطالة او تقلٌص هذه المدة , التوصل لتحدٌد علٌه خالل سنة من تارٌخ انشائها مالم ٌوجد بٌان اختٌاري ٌقضً 

 المدة القانونٌة التً ٌجب مراعاتها لحساب التقادم .



وال شك فً ان التارٌخ الذي ٌذكر لتحدٌد زمان انشاء السند ٌنبؽً ان ٌكون حقٌقٌا ال وهمٌا وال متقدما او متأخرا 

 على زمان االنشاء الفعلً للسند .

 تً ٌجب مراعاتها حٌن ذكر تارٌخ االنشاء؟س/ ما هً الشروط الشكلٌة ال

ج/ لم ٌنص المشرع العراقً على موضع معٌن من السند ٌجب ان ٌرد فٌه تارٌخ االنشاء شرٌطة ان ٌرد مع 

فٌنبؽً ان ٌكون واضحا وٌمكن ان ٌتم تدوٌنه باالرقام او بقٌة البٌانات االلزامٌة ,أما بشأن اسلوب تدوٌن التارٌخ 

 .ٌن معا كما ٌمكن ان ٌذكر التارٌخ بالتقوٌم المٌالدي او الهجري او باالثنٌن معا بالحروؾ او باالثن

 س/ ما الحل حٌنما ٌكون هناك اختالؾ بٌن التوارٌخ المذكورة بصورة متعددة ؟

ج/ ذهب رأي فً الفقه الى القول بضرورة وحدة التارٌخ فاذا تعددت التوارٌخ وتناقضت قٌما بٌنها تكون 

انتقد هذا الرأي بالقول بان القانون لم ٌقض ببطالن السفتجة التً تحمل توارٌخ انشاء متعاقبة كما السفتجة باطلة 

ن التارٌخ الحقٌقً النشاء السفتجة واالعتداد فعل بشأن تارٌخ االستحقاق ولعل الحل ٌكمن فً ضرورة البحث ع

 به فقط دون ؼٌره مهما كانت طبٌعة تدوٌنه .

اما بالنسبة لمكان انشاء السفتجة فقد اسلفنا بأن القانون الزم ذكره فً السفتجة حٌن انشائها وقد برر قدٌما هذا 

ٌرى فً هذه الورقة سوى اداة لنقل االلزام بناء على الفكرة القدٌمة من وظٌفة السفتجة حٌث كان البعض ال 

النقود لذا استلزم على حد زعمهم ذكر مكان االنشاء لكً ٌتسنى التأكد من ان السفتجة ستؤدى فً مكان اخر 

ؼٌره بٌد ان هذا التبرٌر فقد اهمٌته الٌوم بعد ان تطورت وظٌفة السفتجة حٌث اصبح وسٌلة لالئتمان والوفاء 

نقود وبات من الممكن سخبها ووفائها فً موقع جؽرافً واحد لذا ذهب رأي الى اكثر من كونها وسٌلة لنقل ال

القول بأن سبب اشتراط القانون ذكر مكان االنشاء ٌعود الى رؼبة المشرع فً تمكٌن الحامل الشرعً من 

ٌه معرفة موطن الساحب لكً ٌتمكن من مالحقتهوالرجوع علٌه عند عدم دفع قٌمة السفتجة من قبل المسحوب عل

ؼٌر ان هذا التعلٌل ٌبدو ؼٌر مقنع الن السفتجة ال تسحب دائما فً موطن الساحب فقد ٌقوم بسحبها وهو على 

سفر وٌذكر مكان انشائها الذي وجد فٌه عند تحرٌرها ولعل التفسٌر المقنع لضرورة مكان االنشاء ٌكمن فً 

فمع تحدٌد مكان انشاء الحوالة ٌتحدد بالتالً  الوصواللى القانون الواجب التطبٌق لتحدٌد شكل الورقة التجارٌة

القانون الذي تجب مراعاته حٌن تنظٌم هذه الورقة التجارٌة فٌكفً اذن ذكر الدولة او المدٌنة الذي تم تدوٌن 

السفتجة فٌها , وال ٌشترط ان ٌذكر مكان االنشاء فً موضع معٌن من السفتجة ومن المالحظ ان المشرع 

ما لم ٌرد فً الورقة بٌان اخر ٌقضً ذكور بجانب اسم الساحب هو مكان انشاء السفتجة افترض ان المكان الم

 بؽٌر ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة السابعةضالمحا

 البٌان الثامن 

 أسم وتوقٌع من أنشأ الحوالة 

( بأن تشتمل الحوالة على اسم وتوقٌع من أنشأها أي ساحبها الن التوقٌع 44الزمت الفقرة الثامنة من المادة )

عبارة عن تصرؾ االرادي ٌجب االفصاح عنه بتصرؾ المادي ٌكون بمثابة التعبٌر عن ارادة صاحب هذا 

تجارٌة ٌمثل ركن الرضا فً أنشاء التصرؾ أي الساحب فالتوقٌع فضال عن كونه شرطا شكلٌا النشاء الورقة ال

 السند التجاري وبهذا ٌعتبر االسم والتوقٌع بٌانا جوهرٌا من بٌانات االوراق التجارٌة .

 

 أسالٌب التوقٌع 

( من قانون االثبات الجدٌد على انه ) ال ٌعتد بتوقٌع السند ببصمة االبهام اال 42نصت الفقرة االولى من المادة )

عام مختص او بحضور شاهدٌن ٌوقعا على السند ( وهكذا ٌتضح ان قانون االثبات اذا كان بحضور موظؾ 

علً العبٌدي  الدكتوراجاز استعمال بصمة االبهام فقط دون بقٌة االصابع وبالرؼم من ان هذا االتجاه موضع نقد 

نجٌز لالعمى ان  حٌث كتب قائال ال شك ان االصابع اعم من االبهام واال كٌؾالذي ٌرى فٌه نقصا ٌجب تالفٌه 

ٌلتزم ببصمة ابهامه مع شهادة شاهدٌن وال نجٌز لمن قطع ابهامه ان ٌفعل ذلك مع انه ٌستطٌع ان ٌضع بصمات 

ابهامه االخرى ثم ما هو الحل بالنسبة لمن قطعت ٌداه ؟ ٌبدو انه ال ٌستطٌع االلتزام بمقتضى ورقة تجارٌة النه 

وفً ذلك نقص فً التشرٌع فالمفروض كل شخص ٌتمتع باالهلٌة ال ٌستطٌع االمضاء وال وضع بصمة ابهامه 

التجارٌة انه ٌستطٌع سحب ورقة تجارٌة وتكامل أعضاء االنسان لٌس شرطا من شروط االهلٌة اللهم اال اذا 

 تعلق االمر بجهازه العقلً البٌدٌه او بأبهامه .وعلٌه فأن بصمة االبهام ال تكفً للتوقٌع على الورقة التجارٌة او

ؼٌرها من السندات العادٌة ما لم تكن معززة بحضور موظؾ عام مختص كالكاتب العدل او بحضور شاهدٌن 

 ٌوقعان على السند فحضور هؤالء ضروري ال الثبات التوقٌع وانما لوجوده .

 

 شروط التوقٌع 

 للتوقٌع على الورقة التجارٌة شروط تجب مراعاتها ومنها :

ٌشترط فً التوقٌع ان ٌكون صادرا من منشأ االلتزام الصرفً بالذات أي ساحب السفتجة اذاوقع باسمه وبنفسه  -1

باسمه الشخصً فال ٌستطٌع الوكٌل اال اال ان ٌوقع .4اما اذا كان هناك وكٌل فٌشترط ان ٌكون موكال بالتوقٌع 

جوز التوكٌل فٌه وال ٌمكن ان ٌقوم به اال بالذات ولٌس له ان ٌوقع باسم موكله فالتوكٌل تصرؾ شخصً ال ٌ

صاحبه , وعلٌه اذا سخبت حوالة من قبل عدة اشخاص فٌجب ان ٌرد التوقٌع متعددا بعددهم وصادرا منهم 

 شخصٌا ان كان السحب اصالة اما فً حالة سحب السفتجة نٌابة فٌجب ان ٌرد التوقٌع الشخصً للنائب .

وح على صاحبه وذلك ببٌان عائدٌته على صاحبه أي بذكر اسم صاحبه ٌشترط فً التوقٌع ان ٌكون داال بوض -2

بالكامل وبجانبه بصمة االبهام او االمضاء الكتابً وهناك من ٌشترط فً االمضاء الكتابً ذاته ان ٌكون مشتمال 

ة كثٌرة على اسم الموقع ولقبه بكامل  حروفهما اال ان هذا الرأي ٌنازعه فرٌق من الفقهاء حٌث ٌرون فٌه مبالؽ

الاهمٌة لها سوى فً حالة اختالط االلقاب لذلك ال ٌرى هذا الفرٌق من الفقهاء ضرورة ان ٌتضمن االمضاء 

الكتابً االسم الكامل للموقع فالمهم هوان ٌعبر االمضاء الكتابً عن صاحبه دون عناء سواء كتب االسم كامال ام 

 لم ٌتضمن .

جارٌة ذاتها وبقدر ما ٌتعلق االمر بأنشاء السفتجة ٌجب ان ٌرد هذا ٌشترط فً التوقٌع ان ٌرد على الورقة الت -3

التوقٌع على وجه الورقة مع جملة البٌانات االلزامٌة االخرى , وقد ذهب رأي فقهً الى ضرورة ادراج التوقٌع 

الن  على الورقة ذاتها وبصورة مستقلة عن الطابع المالً الملصق علٌها وهذا مالئم لمقتضٌات سالمة الورقة

التوقٌع معرض للزوال حٌنما ٌنفصل الطابع عن الورقة فتضٌع معالم التوقٌع لذلك من االحوط ان ٌرد التوقٌع 

 وال بأس بعد ذلك من ان ٌرد توقٌع اخر على الطابع المالً من أجل اسقاطه. على الورقة ذاتها



 س/ فً أي موضع من الورقة ٌجب ان ٌرد التوقٌع 

( السالفة الذكر ضرورة 44عا معٌنا ٌجب ان ٌرد فٌه التوقٌع لكن ٌفهم من نص المادة )ج/ لم ٌحدد القانون موض

 ادرج التوقٌع مع بقٌة البٌانات االلزامٌة االخرى .

 

  االخالل بالبٌانات االلزامٌة 

او أؼفال ٌكون نقصا فً الشكل الذي فرض القانون توفره  االخالل بالبٌانات االلزامٌة السالفة الذكر نتٌجة أهمال

فً الورقة لكً تعتبر سفتجة لذا ٌطلق مصطلح الحوالة الناقصة او السفتجة الناقصة على الورقة التً ال تستوفً 

ب البٌانات االلزامٌة تمٌٌزا لها عن السفتجة الصحٌحة , اال ان هناك ثمة بٌانات اجاز القانون اؼفالها ولم ٌرت

 ( ومنها :41على تخلفها عٌبا او نقصا فً شكل السفتجة نصت علٌها المادة )

 

( مستحقة االداء لدى االطالع علٌها وهنا 41حالة عدم ذكر مٌعاد االستحقاق اعتبرت الفقرة االولى من المادة ) -1

بة او ذكر مٌعاد ٌستلزم خلو الورقة التجارٌة عن ذكر مٌعاد االستحقاق اما لو ذكرت مواعٌد استحقاق متعاق

 وهمً فهنا تعتب سفتجة باطلة .

( 41حالة عدم ذكر مكان االداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب علٌه نصت علٌها الفقرة الثانٌة من المادة ) -2

, وهذا اعتبر المكان المبٌن بجانب اسم المسحوب علٌه مكانا لالداء فً حالة خلو السفتجة عن ذكر مكان االداء

جهة خلو الورقة خلوا تاما من ذكر مكان الوفاء كما ٌستلزم من جهة اخرى ذكر موقع جؽرافً معٌن  ٌستلزم من

 بجانب اسم المسحوب علٌه .

( على 41حالة عدم ذكر مكان االنشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فقد قضت الفقرة الثالثة من المادة ) -3

برت منشأة فً العنوان المبٌن بجانب اسم الساحب , وهذا ٌعنً انه اذا خلت السفتجة من بٌان مكان االنشاء اعت

خلو السفتجة خلوا تاما من ذكر مكان الوفاء فال مجال لتطبٌق هذا النص اذا لم ٌرد ذكر مكان بجانب اسم 

 الساحب او قرٌبا منه او المكان المذكور ؼٌر محدد تحدٌدا كافٌا وجدٌا .

ة القانونٌة ذهب ؼالبٌة الفقه فً العراق الى القول بأنها تشكل استثناءات وال اجل تأصٌل هذه الحاالت من الناحٌ

( ال 44على قاعدة عامة نص علٌها القانون فاالصل ان السند الذي ٌنقصه احد البٌانات المذكور ة قً المادة )

انشاء السفتجة ,  ٌعتبر سفتجة ولكن القانون اورد ثالث استثناءات تتعلق بمٌعاد االستحقاق ومكان االداء ومكان

على ان هذا الرأي ٌرفضه فرٌق اخر من الفقهاء حٌث ال ٌرى فً هذه الحاالت استثناءات حقٌقٌة لقاعدة عامة 

أي ان السفتجة تنشأ بارادتٌن متكاملتٌن صرٌحة بل هً عبارة عن تطبٌق تشرٌعً لالرادة الضمنٌة للساحب 

فتجة وال ٌكون له سبٌل اخر فٌها وضمنٌة بالنسبة وضمنٌة صرٌحة بما ٌورده الساحب من بٌانات فً الس

للبٌانات التً ٌرٌد او ٌفترض انه ٌرٌد الصٌرورة فٌها الى ما نص علٌه المشرع فً هذا الشأن وال ٌعن مخالفته 

 بارادة مؽاٌرة .

  الفرق بٌن السفتجة الناقصة وعلى بٌاض 

مٌة سوى ما ٌحدد هوٌتها أي لفظ حوالة او ورقة بٌضاء ال تتضمن من البٌانات االلزاالسفتجة على بٌاض 

سفتجة مضافا الى ذلك توقٌع محررها أي الساحب وهً بهذا الوصؾ صورة من صور السفتجة الناقصة ٌتعمد 

وتتمٌز السفتجة الناقصة عن العلى  محررها ترك الفراؼات لملئها الحقا من قبله او من قبل من ٌخوله بذلك .

تعمد فالسفتجة الناقصة عبارة عن ورقة ٌعتقد محررها وربما ؼٌره من بٌاض بوجه خاص على معٌار ال

البٌانات اشخاصها انها مستكملة لشروطها القانونٌة رؼم انها نتٌجة سهو او اهمال تكون خالٌة من احد او بعض 

االلزامٌة فً حٌن ان السفتجة على بٌاض ٌتعمد محررها باالتفاق مع ؼٌره من اشخاصها عدم ذكر بعض 

 البٌانات االلزامٌة لكً تضاؾ الٌها فٌما بعد وتصبح كاملة .

 

 



 رة الثامنةضالمحا

 جزاء االخالل بالبٌانات االلزامٌة 

( 44المذكورة فً المادة )( من قانون التجارة على ان الورقة الخالٌة من احد البٌانات االلزامٌة 41تنص المادة )

القانون اؼفالها , حٌث تعتبر الحوالة باطلة اذا وجد نقص فً البٌانات  ال تعتبر حوالة بأستثناء البٌانات التً أجاز

االلزامٌة سواء كان هذا النقص ناتج عن عمد او اهمال أي سواء كنا بشأن سفتجة على بٌاض او ناقصة , وٌرى 

رٌة االحتجاج الفقه ان البطالن هنا مقرر بحكم القانون وهو من النظام العام وهنا ٌستطٌع كل حامل للورقة التجا

بهذا البطالن كما ٌجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها وان لم ٌتمسك بذلك أي من االطراؾ المعنٌة , 

والى هذا الرأي ذهب القضاء العراقً فً بعض قراراته الصادرة بشأن االوراق التجارٌة , على ان هذا ال ٌعنً 

انونً فهً ان كانت تخرج عن كونها ورقة تجارٌة وال تصلح ان ان السفتجة الناقصة ال ٌترتب علٌها أي اثر ق

الساحب تكون سببا للخصومة بموجب احكام السفتجة ٌمكن اعتبارها سندا عادٌا متضمنا اقرار بدٌن فً ذمة 

لمصلحة المستفٌد وان كانت الورقة التجارٌة الناقصة ؼٌر خاضعة لالنتقال بموجب احكام التظهٌر فباإلمكان ان 

 ل بموجب احكام الحوالة العادٌة متى توفرت شروطها .تنتق

  اصالح االخالل بالبٌانات االلزامٌة 

االخالل بالبٌانات االلزامٌة عٌب قابل لالصالح سواء كان هذا االخالل ناتج عن اؼفال ؼٌر مقصود او اهمال 

اصالحه عن طرٌق ازالة  مقصود , فطالما ان االخالل ناتج عن نقص فً البٌانات االلزامٌة فان من الممكن

النقص  وبالتالً تصبح الحوالة التجارٌة صحٌحة بعد ان كانت ناقصة , وان عملٌة االصالح هذه ال تثٌر اٌة 

مشكلة من حٌث االثار المترتبة على السفتجة الجدٌدة المستكملة لشرائطها القانونٌة طالما ان عملٌة ازالة 

ز الساحب بضمان هذه السفتجة قبل المستفٌد او من تؤول الٌه بسبب االخالل هً من عمل الساحب ذاته حٌث ٌلت

شرعً متى امتنع المسحوب علٌه عن قبولها او اداء قٌمتها واالمر كذلك لو ان عملٌة االصالح كانت صادرة 

من شخص اخر ٌتمتع بتفوٌض من الساحب حٌث تعتبر عملٌة االصالح فً حكم صدورها من الساحب بالذات 

لنائب قد تصرؾ وفقا الرادة الساحب , ولكن المشكلة تثار حٌنما ٌقوم شخص ؼٌر الساحب باكمال طالما ان ا

كما لو قام المستفٌد بتكملة البٌانات الناقصة خالفا لما اتفق علٌه مع البٌانات الناقصة خالفا الرادة الساحب 

تؤول الٌه هذه الورقة بموجب هذه  الساحب فهل تعتبر السفتجة المستكملة ملزمة للساحب قبل المستفٌد او من

 التظهٌر ؟

ج/ لم ٌتطرق المشرع العراقً الى هذه المشكلة بٌنما وجد حل فً القضاء والفقه لها ففً تطبٌقات القضاء نجد 

قرارا ٌتعلق بتحدٌد التزام ساحب الورقة التجارٌة قبل من خالؾ ارادته فلم ٌلزم الساحب بذلك وبالتالً قرر عدم 

 ساحب فً قرار قضائً قبل من قام بأستكمال السفتجة الناقصة خالفا الرادة الساحب .مسؤولٌة ال

اما فً الفقه فقد قرروا مسؤولٌة الساحب قبل الحامل حسن النٌة للسفتجة المستكملة خالفا الرادة الساحب وقد  

 تعددت النظرٌات التً قٌلت بصدد بٌان االساس القانونً لهذه القاعدة ومنها :

: مفاد هذه النظرٌة ان ساحب السفتجة الناقصة عندما ٌسلمها الى المستفٌد بعد االتفاق معه على  الوكالة نظرٌة -1

تكملتها ٌكون قد خوله تكملة البٌانات الناقصة فمتى ماقام المستفٌد باكمال البٌانات اعتبرت السفتجة صحٌحة 

لذا ٌلتزم االصٌل بموجب ل الن عمل الوكٌل من عمل االصٌل ٌحٌث ٌعتبر هذا االكمال  صادرا من االص

لمصلحة الموكل بٌنما هنا تم اكمال البٌانات  السفتجة المستكملة , وجه نقد لهذه النظرٌة فً ان الوكالة تنعقد

الناقصة لمصلحة الوكٌل كما ان الوكالة تقوم على االعتبار الشخصً فاذا مات الموكل تنتهً الوكالة فكٌؾ 

 تزم الموكل قبل الحامل حسن النٌة اذا كانت الوكالة منتهٌة .ٌل

نظرٌة الشرط الواقؾ : مفهوم هذه النظرٌة ٌقوم على ان التزام الساحب قبل الحامل حسن النٌة متوقؾ على  -2

شرط واقؾ متمثل باستكمال النقص فً البٌانات االلزامٌة , اال ان هذه النظرٌة وجه لها عٌب فً ان الشرط 

فً حٌن انه ال ٌوجد التزام فً السفتجة  الواقؾ ٌقصد به امر احتمالً الوقوع متوقؾ على وقوعه نفاذ االلتزام

 الناقصة النها باطلة .



نظرٌة االرادة المنفردة : تقوم هذه النظرٌة على اعتبار ان ارادة الساحب والمتمثله بتوقٌعه هً االساس فً  -3

ك , وجه نقد انشاء الحوالة وباقً البٌانات االلزامٌة ال ٌشترط توافرها منذ االبتداء وانما ٌمكن ان تتواجد بعد ذل

لهذه النظرٌة فً ان هذه االرادة المنفردة ال تصلح ان تكون مصدرا لاللتزام مالم ٌنص القانون على ذلك 

فالتوقٌع ال ٌمكن ان ٌكون مصدرا لاللتزام صرفٌا دون بقٌة البٌانات فمتى اجتمعت البٌانات االلزامٌة التزم 

 .صاحب التوقٌع 

النظرٌة ٌتمثل فً ان الساحب ارتكب خطأ عدم اكمال النقص فً البٌانات نظرٌة الخطأ التقصٌري / مفاد هذه  -4

لذا فأن مسؤولٌته قبل الحامل حسن النٌة كانت  إلرادتهفكان علٌه ان ٌتوقع قٌام شخص اخر بتكملة النقص خالفا 

ان مسؤولٌة نتٌجة هذا الخطأ وهذه النظرٌة هً صائبة فً تحلٌلها , وجه نقد لهذه النظرٌة بالقول فً اعتبار 

الساحب تقوم على اساس الخطأ التقصٌري وهذه المسؤولٌة تابعة للقانون المدنً رد هذا االنتقاد بالقول ان التزام 

الساحب التزام صرفً الن القانون المدنً هو من مصادر القانون التجاري بصرٌح نص المادة الرابعة من 

حسن النٌة مصدره الورقة التجارٌة المستكملة لشرائطها  قانون التجارة الحالً ومن جهة اخرى فان حق الحامل

 الشكلٌة التً نص علٌها قانون الصرؾ من جهة اخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة التاسعةضالمحا

  البٌانات االختٌارٌة 

 بٌنا ان الحوالة التجارٌة ٌجب ان تتضمن جملة من البٌانات االلزامٌة التً نص علٌها القانون والى جانب هذه

البٌانات ٌمكن ان تتضمن الحوالة التجارٌة بٌانات اخرى صادرة اؼلبها من الساحب واحٌانا من اشخاص 

اخرى تعاملوا بها كالمظهر او الضامن االحتٌاطً وٌطلق على هذه البٌانات االضافٌة اسم البٌانات االختٌارٌة 

 تمٌٌزا لها عن البٌانات االلزامٌة .

 

 ٌة واالختٌارٌة الفرق بٌن البٌانات االلزام 

ان البٌانات االلزامٌة واردة على سبٌل الحصر بنص المشرع , فً حٌن ان البٌانات االختٌارٌة ال عد وال  -1

حصر سوى انها مقٌدة بوجوب كونها مالئمة لطبٌعة الورقة التجارٌة وبوجوب عدم مخالفتها لقواعد القانون 

 االمرة والنظام العام واالداب .

ة مقررة بقواعد امرة ال سبٌل لمخالفتها بٌنما البٌانات االختٌارٌة ٌجوز مخالفتها وال ؤثر بذلك البٌانات االلزامٌ -2

 على صحة الحوالة .

توافر البٌانات االلزامٌة مجتمعة تؤدي الى نشوء االلتزام الصرفً بٌنما توافر البٌانات االختٌارٌة او انعدامه ال  -3

 ٌؤدي وجودها الى تقٌٌد االلتزام الصرفً .ٌؤدي الى نشوء االلتزام الصرفً وانما 

 

 من هذه البٌانات:

 بٌان وصول القٌمة -1

الحوالة التجارٌة ٌتم أنشاؤها وفاء لدٌن فً ذمة الساحب قبل المستفٌد االول من الورقة التجارٌة لذا ٌطلق على 

معظم التشرٌعات هذا الدٌن مصطلح وصول القٌمة , ونظرا لهذا الدور المهم لعالقة وصول القٌمة ذهبت 

القدٌمة وبعض التشرٌعات المعاصرة الى اشتراط ذكر وصؾ لعالقة وصول القٌمة كبٌان الزامً النشاء السند 

التجاري .اال ان التشرٌع التجاري العراقً ذهب الى عدم اشتراط ذكر وصؾ لعالقة وصول القٌمة كبٌان 

لورقة التجارٌة ان شاء ذكره وان شاء اهمله . اال ان الزامً النشاء السفتجة وانما ٌترك االمر الختٌار ساحب ا

 ذكر عالقة وصول القٌمة ال ٌعتبر عدٌم االهلٌة حٌث ٌترتب على ذكره نتٌجتان مهمتان .

االطالع على مشروعٌة او عدم مشروعٌة سبب انشاء الورقة التجارٌة وبالتالً ٌكون مٌسورا على كل من  - أ

ٌتجنب قبولها حٌنما ٌكتشؾ ان سبب انشاءها ؼٌر مشروع النها تعتبر  تعرض علٌه هذه الورقة فً التعامل ان

 فً هذه الحالة مشوبة بعٌب ظاهري ٌمكن التمسك به للدفع ببطالنها قبل كل حامل .

التعبٌر عن ارادة ساحب الورقة التجارٌة بااللتزام صرفٌا قبل كل حامل لهذه الورقة بذات الشروط التً التزم  - ب

ٌد االول من السند التجاري , وبالذات اذا كان الدٌن االصلً الموثق بالورقة التجارٌة بها قبل من المستف

مصحوبا بضمانات معٌنة كحق امتٌاز او رهن انتفع من هذه الضمانات كل حامل للورقة التجارٌة ما لم ٌتبٌن 

 ان المقصود كان خالؾ ذلك .

ري فً الورقة التجارٌة ذو فوائد عملٌة جمة ولعل ومن هنا ٌبدو اهمٌة وصؾ عالقة وصول القٌمة كبٌان اختٌا

هذا الذي ٌبرر ما جرى علٌه التعامل من ذكر عوض الورقة التجارٌة سواء كان هذا العوض اموال نقدٌة او 

 عٌنٌة .

 بٌان التوطٌن -2

 لكل شًء وطن وللورقة التجارٌة اٌضا موطن ٌتمثل بمكان وفائها أي الموقع الجؽرافً الذي ٌتم فٌه اداء

قٌمتها حٌن االستحقاق وؼالبا ما ٌكون موطن الورقة التجارٌة متحدا مع محل اقامة المسحوب علٌه وذلك 

بموجب نص صرٌح فً السفتجة ٌجعل مكان وفائها ؼً ذات محل اقامة المسحوب علٌه او بموجب نص 



اء ومقاما للمسحوب علٌه مكانا لالد( القاضٌة باعتبار العنوان المذكور بجانب اسم المسحوب علٌه 41المادة )

فً الوقت ذاته عند عدم ذكر مكان معٌن لالداء , والتوطٌن اما ان ٌكون تاما او كامال عندما تكون السفتجة 

بموجب بٌان صرٌح صادر من الساحب مستحقة الوفاء فً مكان مؽاٌر لموطن المسحوب علٌه او فً ذات 

كمصرؾ مثال , وقد ٌكون التوطٌن ناقصا او ؼٌر  موطن المسحوب علٌه ولكن ٌكون الوفاء لدى شخص اخر

تام حٌنما تكون السفتجة واجبة االداء فً مكان ؼٌر موطن المسحوب علٌه دون ان ٌكون هناك شخص اخر 

. اما التوطٌن الجزئً فهو بٌان صادر من المسحوب علٌه أي اذا عٌن الساحب فً الحوالة  ٌتم الوفاء لدٌه

سحوب علٌه دون ان ٌعٌن اسم الشخص الذي ٌجب الوفاء عنده جاز للمسحوب علٌه مكانا للوفاء ؼٌر مقام الم

تعٌٌنه عند القبول او اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء فً مقام المسحوب علٌه جاز للمسحوب علٌه ان ٌعٌن فً 

فقد ٌرى الساحب  صٌؽة القبول عنوانا فً الجهة التً ٌجب ان ٌتم الوفاء فٌها , ولبٌات التوطٌن مزاٌا متعددة

ان المسحوب علٌه ٌقطن فً مكان بعٌد فٌشترط ان ٌدفع مبلػ السفتجة فً مكان قرٌب من اجل تسهٌل تداولها 

كما ان التعامل باالوراق التجارٌة قد ٌحتاج الى ادارة حسابات منظمة ٌفتقر الٌها للمسحوب علٌه فٌلجأ الى 

ق شرط التوطٌن او قد ٌكون للمسحوب علٌه حساب لٌقوم بهذه المهمة عوضا عنه عن طرٌتكلٌؾ مصرؾ 

جار فً المصرؾ لذا فان شرط التوطٌن حٌنما ٌجعل المصرؾ وسٌطا فً الدفع ٌكون وسٌلة للتقلٌل من 

 تداواللسٌولة النقدٌة لذا ٌصبح اداة لمحاربة التضخم النقدي .

 

 بٌان الفائدة  -3

االصل عدم جواز ادراج شرط الفائدة فً الحوالة التجارٌة وسبب ذلك هو ماذكرنا من ضرورة تعٌٌن مبلػ 

انه فً اشترط الفائدة ما ٌعرقل تحدٌد هذا المبلػ السند تعٌٌنا كافٌا نافٌا للجهالة ومانعا لكل نزاع فً حٌن 

تؽرق زمنا فحسب وانما ال ٌؤمن فٌها الؽلط وٌشؽل المتعامل بهذا السند من اجراء عملٌات حسابٌة معقدة ال تس

ٌمكن وبالتالً سٌتعرقل تداول السند التجاري زد على ذلك ان مبلػ الفائدة فً ؼٌر االحوال المستثناة والنزاع 

احتسابه منذ انشاء السفتجة فلماذا ال ٌضاؾ الى مبلػ السند مباشرة منذ االنشاء وبذلك ٌستبعد التعقٌد الذي 

ائدة من تداول السند التجاري واالستثناء هو جواز ادراج شرط الفائدة فً الحوالة المستحقة ٌفرضه شرط الف

االداء لدى االطالع ابو بعد مضً مدة معٌنة من االطالع وسبب ذلك هو ان تارٌخ االستحقاق فً هاتٌن 

فائدة فال ٌمكن اضافته الى الحوالتٌن ال ٌمكن تحدٌده تحدٌدا قاطعا منذ االنشاء وبالتالً ٌتعذر احتساب مبلػ ال

اصل قٌمة السند حٌن انشائه لذا فً ؼٌر هاتٌن الحوالتٌن ال ٌجوز ادراج شرط الفائدة واذا ورد ذلك فانه ٌعتبر 

 لؽو وكأن لم ٌكن دون ان ٌؤثر هذا الشرط الباطل على صحة الحوالة التجارٌة .

( 44السفتجة وقد اوضحت المادة ) ادراجه فً هناك ثمة قٌود ٌخضع لها شرط الفائدة فً االحوال التً ٌجوز

 وهً:من قانون التجارة هذه القٌود 

 ال ٌجوز ادراج شرط الفائدة اال من قبل الساحب . - أ

 ٌجب بٌان سعر الفائدة فً الحوالة فاذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم ٌكن . - ب

ان المشرع قد تشدد بصدد شرط الفائدة فلم ٌسمح باشتراط الفائدة اال اذا كان الشرط مصحوبا  وٌالحظ الفقه

, فهو من ناحٌة ٌستلزم بٌان السعر صراحة بحٌث ال ٌسمح ببٌان السعر الذي ٌنبؽً احتساب سعر الفائدة به 

الٌرتب علٌه بطالن  % بالنسبة للدٌون التجارٌة بل5عند سكوت الساحب عن ذلك بتطبٌق السعر القانونً 

 الشرط وهو من ناحٌة اخرى ٌستلزم بٌان هذا السعر فً الحوالة نفسها ولٌس فً اٌة ورقة اخرى .

 % ؟1س/ ما مصٌر الشرط الذي ٌنص على سعر فائدة ٌتجاوز الحد االقصى المسموح به قانونا وهو 

ع السٌاسة التشرٌعٌة العامة الرامٌة الى ج/ اجاب الدكتور اكرم ٌاملكً على هذا السؤال قائال ) نرى انسجاما م

( من القانون المدنً الخاصة 112التقلٌل من حاالت البطالن وقٌاسا على حكم الفقرة االولى من المادة )

 % بدال من اعتبار الشرط الؼٌا ( .1بالفوائد االتفاقٌة ان ٌخفض السعر الى الحد االقصى 



انها تبدأ من تارٌخ انشاء الحوالة اذا لم ٌعٌن لسرٌانها تارٌخ ون على القان أما بشأن بدء سرٌان الفائدة فقد نص

ة فاذا لم ٌؾ المدٌن بمبلػ السفتجاخر وفً كل االحوال فان الفائدة االتفاقٌة تنتهً عند مٌعاد االستحقاق 

اصل مبلػ ( من قانون التجارة عن 141وفوائدها االتفاقٌة سرت علٌه الفوائد التجارٌة المقررة فً المادة )

 الحوالة وفوائدها االتفاقٌة ابتداء من تارٌخ استحقاق الحوالة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رة العاشرةضالمحا

 بٌان عدم الضمان او شرط الجزاؾ

االصل ان جمٌع الموقعٌن على السفتجة ضامنون للحوالة التجارٌة أي انهم ٌضمنون قبولها واداءها من قبل 

المسحوب علٌه فكل رفض من المسحوب علٌه ٌعطً الحامل القانونً حق الرجوع على الساحب والمظهرٌن 

هذا االلتزام بالضمان عن  وؼٌرهم من الموقعٌن على الورقة التجارٌة , استثناء اجاز القانون تؽٌٌر مدى

( من قانون التجارة على انه ٌضمن ساحب 54طرٌق بٌان اختٌاري ٌدرج فً السفتجة فقد نصت المادة )

الحوالة قبولها ووفاءها وٌجوز له ان ٌشترط اعفاءه من ضمان القبول وكل شرط ٌتخلى به عن ضمان الوفاء 

ستطٌع اعفاء نفسه من ضمان االداء النه طرؾ اصٌل ٌعتبر كأن لم ٌكن ومن هنا ٌتضح ان ساحب السفتجة ٌ

ومنشأ للحوالة والملتزم االول بدفع قٌمتها عند امتناع المسحوب علٌه وقد ٌعلم الساحب ابتداء ان هذا االخٌر 

سوؾ ٌمتنع عن دفع القٌمة , وعلٌه ٌجوز للساحب اعفاء نفسه من ضمان القبول دون االداء ببٌان اختٌاري 

ة التجارٌة ذاتها ال ورقة مستقلة استنادا الى مبدأ الكفاٌة الذاتٌة , اما اذا ادرج الساحب بٌانا فً الورقٌدون 

وكأنه لم ٌكن اما السفتجة فتبقى صحٌحة ٌقضً باعفائه من ضمان االداء فان هذا الشرط ٌعتبر وحده ملؽٌا 

ادرج الساحب عبارة مجردة تعنً وٌظل الساحب فٌها ضامنا للوفاء رؼم اشتراطه عدم ضمان الوفاء ولكن اذا 

عدم الضمان دون تخصٌص لضمان القبول او لضمان الوفاء اعتبر الشرط صحٌحا حٌث ٌفسر بأنه شرط عدم 

 القبول .

 بٌان المنع من عمل االحتجاج 

االحتجاج وثٌقة رسمٌة ٌنظمها الكاتب العدل الثبات االمتناع عن قبول السفتجة او عن وفاء قٌمتها وعمل 

تجاج اجراء البد منه اذ هو شرط لحق الحامل القانونً فً الرجوع على كل موقع فً الحوالة للمطالبة االح

والحكمة من لزوم هذا االجراء هو حث الحامل على بقٌمتها حٌن امتناع المسحوب علٌه عن القبول او الوفاء 

زهم قلقة معلقة مدة طوٌلة كما ان ابالغ الملتزمٌن بامتناع المسحوب علٌه والى اختصامهم لكً ال تبقى مراك

من شأن االحتجاج تثبٌت االمتناع فً وثٌقة رسمٌة تقطع دابر كل نزاع , اال ان عمل االحتجاج له اثار سلبٌة 

على الحامل وعلى الملتزمٌن فبالنسبة للحامل فٌتوجب علٌه عمل االحتجاج خالل مدة قصٌرة واال سقط حقه 

حتجاج الى ترتٌب نفقات اضافٌة ٌتحملها اخٌرا الملتزم بموجب الورقة فً المطالبة , كما ٌؤدي عمل اال

التجارٌة قد ال تتناسب احٌانا مع قٌمة السند كما ٌترتب على االحتجاج اثار تؤدي الى اضعاؾ الثقة باالشخاص 

ن ٌرد فً المدٌنٌن او الضامنٌن لها , ولهذه االسباب جرت العادة التجارٌة على استبعاد هذا االحتجاج ببٌا

الحوالة ٌمنع الحامل من عمل االحتجاج وهذا البٌان ٌحقق مزاٌا لجمٌع المتعاملٌن بالسفتجة فبالنسبة للحامل 

مراعاة اجراءات ومواعٌد قانون الصرؾ فان وجود هذا البٌان ٌصون حقه من السقوط والذي ٌنجم عن اهمال 

ٌشترط لصحة هذا البٌان ان ٌرد مكتوبا فً السفتجة , ووبالنسبة للملتزمٌن فالبٌان ٌجنبهم نفقات االحتجاج 

 وموقع علٌه .

 االثر المترتب على وجود بٌان المنع من عمل االحتجاج ٌتمثل بمنع الحامل القانونً عن عمل االحتجاج .

  نطاق اثر هذا البٌان ٌختلؾ باختالؾ صفة مدرج البٌان فان كان الساحب هو الذي ادرج البٌان اعتبر

عناصر السفتجة االصلٌة ومن ثم سرت اثاره على جمٌع الموقعٌن على الورقة , أما اذا كان البٌان البٌان من 

 قد وضعه احد الموقعٌن سرت اثاره علٌه وحده .

 س / ماالحكم اذا تجاوز الحامل القانونً هذا البٌان وقام بعمل االحتجاج ؟

هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاج  الساحباذا كان ( على انه 145تنص الفقرة الرابعة من المادة )

تحمل رؼم ذلك تحمل الحامل المصارٌؾ اما اذا وضع الشرط المظهر او الضامن االحتٌاطً جاز الرجوع على 

جمٌع الموقعٌن بمصارٌؾ االحتجاج وسبب الزام المشترط بدفع المصارٌؾ هو انه سٌستفٌد من االحتجاج الذي 

خالله ٌحق له الرجوع على باقً الموقعٌن بقٌمة السفتجة عند وفائه لها اذ لواله لكان لزاما عمله الحامل اذ من 

 علٌه ان ٌقوم هو بعمل االحتجاج قبل ان ٌرجع على الموقعٌن السابقٌن .



 المحاضرة الحادٌة عشر

 م/ التظهٌر

ص اخرعن طرٌق التظهٌر , ان الحق الثابت فً الورقة التجارٌة قابل قابل  لالنتقال من المستفٌد الى شخ

ومن المعلوم ان انتقال الحق ٌمكن ان ٌتم بموجب القواعد العامة النتقال الحقوق خاصة قواعد حوالة 

الحق المدنٌة اال ان هذا االسلوب النتقال الحق ال ٌساٌر التعامل التجاري القائم على اساس السرعة 

 ستجٌب لمتطلبات السرعة وذلك لعدة اسباب منها :واالئتمان الن حوالة الحق المدنٌة اجراء معقد ال ٌ

انتقال الحق فً الحوالة المدنٌة ال ٌسري فً مواجهة المدٌن اال باعالنه بها او قبوله لها وٌتطلب  -1

لنفاذها فً مواجهة الؽٌر ان ٌكون القبول ثابت التارٌخ , اما انتقال الحق فً االوراق التجارٌة فال حاجة 

 نه بها .لقبول المدٌن او اعال

للمدٌن فً الحوالة المدنٌة التمسك فً مواجهة المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدٌن فً حٌن  -2

 ٌنتقل الحق الثابت فً الورقة التجارٌة مطهرا من الدفوع .

تختلؾ الحوالة المدنٌة عن الطرق التجارٌة من حٌث الضمان فالمحٌل فً الحوالة المدنٌة ال  -3

ٌه اال فً وقت الحوالة اما المحٌل عند تداول االوراق التجارٌة ٌضمن وجود ٌضمن ٌسار المحال عل

 الحق والوفاء .

ٌنتقل الحق فً الحوالة المدنٌة بكافة عٌوبه الى المحال له فً حٌن ٌنتقل الحق فً الورقة  -4

 التجارٌة مطهرة من الدفوع .

 

 صور التظهٌر 

مل وعلى بٌاض ومنحٌث االثر الى تظهٌر ناقل ٌقسم التظهٌر من حٌث الشكل الى تظهٌر اسمً وللحا

 للملكٌة وتوكٌلً وتوثٌقً.

 

 

التظهٌر الناقل للملكٌة " هو تصرؾ ارادي صرفً ٌرد على الورقة التجارٌة بقصد نقل الحق الثابت  -ا

 فٌها من مالكه )المظهر( الى شخص اخر )المظهر الٌه ( .

 

  انشاء التظهٌر الناقل للملكٌة 

ر الناقل للملكٌة تصرفا ارادٌا فان انشاؤه ٌستلزم توافر االركان الموضوعٌة لوجود عموم لماكان التظهٌ

 التصرفات االرادٌة .

 

  الشروط الموضوعٌة 

 ان دراسة هذه الشروط ٌستلزم التعرؾ على اشخاصه ومنهم المظهر والمظهر الٌه .

 

 المظهر  -1

هو الشخص الذي ٌتنازل عن السند التجاري والحق الثابت فٌه لذا ٌجب ان تتوافر فٌه صفة المالك 

الشرعً لهذه الورقة ومن السهولة تحدٌد هذا الشخص متى لم ٌسبق للسفتجة االنتقال اطالقا حٌث ٌكون 

ت بموجب تظهٌرات المستفٌد من انشائها هو صاحبها الشرعً وكذلك اذا كانت الورقة التجارٌة قد انتقل

اسمٌة أي تظهٌرات تنطوي على االسم الشخصً للمظهر الٌه حٌث سٌكون اخر شخص وصلت الٌه هذه 



الورقة هو صاحب الحق فٌها وهو القادر على تظهٌرها مجددا , وكذلك ٌعد حائز الحوالة أي من حصل 

حب الحق فٌها دون ان علٌها عن طرٌق المناولة الٌدوٌة )تظهٌر على بٌاض او تظهٌر للحامل ( صا

 ٌكون قد حصل علٌها بسوء نٌة او ارتكب خطأ جسٌم .

 

 المظهر الٌه  -2

المنتفع من التظهٌر وهو الشخص الذي ٌتم التنازل له عن الورقة التجارٌة والحقوق الثابته فٌها .لذا 

ٌقع  ٌشترط فً المظهر الٌه ان ٌكون شخصا حقٌقٌا أي موجودا فالتظهٌر لشخص وهمً او ؼٌرموجود

باطال وال ٌعتد به كالتظهٌر لشخص مٌت وال ٌشترط فً المظهر الٌه ان ٌكون شخصا واحدا بل ٌمكن 

 ان ٌكون اكثر من شخص .

ٌجٌز قانون التجارة العراقً تظهٌر السفتجة الي ملتزم سابق بموجبها من ساحب او مسحوب علٌه او 

ق لمصلحة المسحوب علٌه القابل ٌؤدي الى ضامن احتٌاطً اال ان تظهٌر السفتجة بعد مٌعاد االستحقا

انقضاء الحق الثابت فً الورقة التجارٌة نظرا التحاد الذمة الجتماع صفتا الدائن والمدٌن فً شخص 

 المسحوب علٌه .

 

 الرضا -3

الرضا هو قوام التصرفات االرادٌة وٌشترط توافره بالنسبة للمظهر اما بالنسبة للمظهر الٌه فقدظهر 

اي االول ذهب الى ضرورة موافقة المظهر الٌه ولمصلحته , اما الرأي الثانً فال خالؾ فقهً الر

 ٌشترط موافقة المظهر الٌه حٌث ٌجٌز التظهٌر لمصلحة ناقص االهلٌة .

فاالجماع منعقد على ضرورة توافر رضا المظهر أي وقوع التظهٌر منه بارادة سلٌمة نزٌهة من كل 

 طة وعٌوب الرضا هً الؽلط واالكراه والتؽرٌر وؼٌرها .عٌب وصادرة من ذي اهلٌة او ذي سل

اما االهلٌة الالزمة للتظهٌر الناقل للملكٌة فتتمثل بصالحٌة المظهر للقٌام بالتصرفات القانونٌة فٌشترط فٌه 

عشر من العمر او مأذون له بالتجارة هذا بالنسبة للعراقً . اما االجنبً فٌتم الرجوع  11ان ٌكون قد اتم 

قانون دولته فً تحدٌد اهلٌته . لذا فالتظهٌر الصادر من شخص عدٌم االهلٌة ٌعتبر باطل وله الحق الى 

فً التمسك بهذا البطالن قبل كل حامل للورقة التجارٌة . اما فً حالة التظهٌر نٌابة فٌجوز فٌها التظهٌر 

الة تنعقد لمصلحة الموكل دون على ان العالقة تنشأ مباشرة بٌن المظهر الٌه والحامل القانونً الن الوك

الوكٌل اما اذا قام شخص بتظهٌر الورقة التجارٌة مدعٌا النٌابة كذبا او متجاوز لحدود نٌابته فانه سٌلتزم 

 بموجب هذا التظهٌر قبل المظهر الٌه حسن النٌة.

 

 المحل  -4

تجارٌة ال ٌمكن محل التظهٌر هو الورقة التجارٌة  , وعلٌه فالسند الذي ٌفتقر الى وصؾ الورقة ال

تظهٌره حتى لو حددت قٌمتها بمبلػ معٌن فاذا كانت الورقة التجارٌة ناقصة فال ٌمكن تظهٌرها وٌشترط 

فً محل التظهٌر ان ٌكون موجودا ومعٌنا وقابال للتعامل كما ٌجب على ان ال ٌكون معلقا على شرط الن 

حصول التظهٌر ؼٌر مؤكد كما ان  الشرط امر مستقبل ؼٌر محقق الوقوع ٌجعل التزام المظهر عند

التظهٌر الشرطً ٌؤدي الى عرقلة تداول الورقة التجارٌة اذ ال ٌتمكن المظهر الٌه من اعادة التظهٌر الى 

شخص اخر طالما ان الحق الذي تقرر له بموجب التظهٌر الشرطً ؼٌر مؤكد وهذا ما ٌتنافى مع طبٌعة 

لبت وٌسر فً المعامالت , ومع هذا فان وجود التظهٌر التعامل التجاري وما تستلزمه من سرعة فً ا

الشرطً ال ٌعنً بطالن التظهٌر فكل شرط ٌعلق علٌه التظهٌر ٌعتبر بموجب نص القانون كأن لم ٌكن , 

 1444اما التظهٌر الجزئً فباطل بنص القانون ومثال التظهٌر الجزئً حالة ما اذا كانت قٌمة السفتجة 



دٌنار لؽٌره دون المتبقً , فالبطالن الجزئً ٌجعل من  544تنازل عن قٌمة دٌنار وقام المستفٌد بال

 العسٌر تداول الورقة التجارٌة واتخاذ االجراءات التً ٌتطلبها القانون من اجل تظهٌره .

 

 السبب  -5

 تم التحدٌث سابقا عندما ذكرنا سبب تحرٌر الحوالة التجارٌة لذا نحٌل الى ما سبق ذكره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانٌة عشر

  الشروط الشكلٌة للتظهٌر الناقل للملكٌة 

التظهٌر تصرؾ شكلً حٌث حدد القانون شكال معٌنا للتظهٌر متمثال بالكتابة وهذه الكتابة 

ٌشترط فٌها ما ٌشترط فً عموم المحررات من ثبات فلٌس لها شروط خاصة لكتابة صٌؽة 

التظهٌر فٌجوز ان تكون الكتابة بالٌد او بااللة الطابعة او بأٌة طرٌقة اخرى مكا ٌجوز ان 

 بر او بأٌة الة كتابٌة .تكون بقلم الح

االصل ان ٌكتب التظهٌر على ظهر الورقة التجارٌة ولكن ٌجوز كتابة التظهٌر على وجه 

 الورقة او على ظهرها .

 س/ ماالحل اذا لم تستوعب حجم الورقة التجارٌة لكتابة التظهٌر ؟

الورقة ( التً تنص على ضرورة كتابة التظهٌر على 53ج/ اجابت على ذلك المادة )

التجارٌة او على ورقة متصلة بها على ان تتخذ االجراءات الكافٌة لمنع انتزاع الورقة 

المتصلة عن الحوالة حٌث ٌجب لصقها بالسند التجاري التابعة له لصقا مادٌا بشكل تفقد معها 

استقاللٌتها وذاتٌتها كما ٌفضل ادراج خالصة فً صدر الوصلة عن الورقة التجارٌة 

أن ٌذكر تابع للسفتجة او وصلة السفتجة المسحوبة من قبل فالن فً تارٌخ كذا االصلٌة ك

 وبمبلػ كذا , كما ٌجب ان ٌتضمن التظهٌر بٌانات الزامٌة وبٌانات اختٌارٌة .

  البٌانات االلزامٌة للتظهٌر الناقل للملكٌة 

 شكل التظهٌر الناقل للملكٌة ٌمكن ان ٌرد فً ثالث صور منها:

االسمً وهنا ٌرد توقٌع المظهر مقترنا بعبارة تفٌد معنى التظهٌر الناقل صورة التظهٌر 

للملكٌة من جهة ومشتملة على اسم المظهر الٌه من جهة اخرى وهنا التظهٌر الناقل للملكٌة 

ٌمكن ان ٌرد مكتوبا على وجه او ظهر الحوالة او على وجه او ظهر الوصلة .اما صورة 

ظهر مقترنا بعبارة تفٌد معنى التظهٌر الناقل للملكٌة مع التظهٌر للحامل ٌرد توقٌع الم

االشارة للمظهر الٌه دون ذكر اسمه كأن ٌقول ادفعوا لحاملها او من ٌتقدم بها وهنا ٌمكن ان 

ٌرد التظهٌر على وجه او ظهر الحوالة او على وجه او ظهر الوصلة الن وجود صٌؽة دالة 

الضمان , أما صورة التظهٌر على بٌاض حٌث  على التظهٌر تمنع داللة هذا التصرؾ على

 تنعدم االشارة كلٌا الى المظهر الٌه وٌكون ذلك فً حالتٌن :

حالة ما اذا ورد توقٌع المظهر مقرنا بعبارة تفٌد التظهٌر الناقل للملكٌة دون االشارة الى  -1

ن المظهر الٌه كأن ٌوقع المظهر فضال عن كتابة عبارة ادفعوا وهذا التصرؾ ٌمكن ا

ٌرد على ظهر الحوالة او الوصلة او على وجههما الن وجود عبارة تفٌد معنى التظهٌر 

 ال ٌؤدي الى اعتبار التوقٌع المجرد على الحوالة داللة على الضمان .

اذا ورد توقٌع المظهر لوحدة دون أي عبارة تفٌد معنى التظهٌر فهنا ٌقتصر التظهٌر  -2

ذهب رأي فقهً الى جواز ورود التوقٌع المجرد  على ظهر الحوالة او الوصلة فقط بٌنما

 على وجه الوصلة فً حٌن لم ٌجز القانون اال على ظهر الحوالة او الوصلة .

 

 

 

  


