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لسنة  ٖٓمن القانون التجارة العراقً ذا الرقم  3ٖنصت المادة  : تعرٌف الورقة التجارٌة

  : على تعرٌف الورقة التجارٌة 39ٗٔ

الورقة التجارٌة محرر شكلً ٌتعهد بمقتضاه شخص أو ٌأمر شخص آخر فٌه ألداء مبلغ )

 (. بالتظهٌر أو المناولةمعٌن من النقود فً زمان ومكان معٌنٌن وٌكون قابال للتداول 
 

وخالفاً للتشرٌعات السابقة أورد قانون التجارة الحالً تعرٌفاً للورقة التجارٌة وهذا لم ٌرد ذكره 

( كما أن أغلب التشرٌعات لم ٌرد فٌها تعرٌفا محددا للورقة  39ٓٔ( و )3ٖٗٔفً قانون )

ً تعتبر أوراق تجارٌة من التجارٌة مما ٌؤدي إلى حصول خالف فقهً حول طبٌعة السندات الت

حٌث حددها القانون العراقً كالحوالة والكمبٌالة والصك ، كما ٌتضح من هذا التعرٌف أن السند 

 :لكً ٌعتبر ورقة تجارٌة ٌجب أن ٌتصف بالصفات اآلتٌة
 

  أن ٌكون سند قابل للتداول وذلك بالطرق التجارٌة المعروفة أي التظهٌر أو المناولة الٌدوٌة  -ٔ

 . وال ٌجوز أتباع طرٌقة حوالة الحق المعروفة بالقانون المدنً       

 . أن تتضمن السند حقاً ٌتمثل بمبلغ من النقود وٌكون معٌناً تعٌناً كافٌا غٌر معلق على شرط -ٕ

 . ٌكون الحق الذي ٌتضمنُه السند أستحق الدفع بزمان ومكان محددٌن  -ٖ

ورقة ٌطبق علٌها احكام قانون الصرف وهً القواعد عند توافق هذِه الشروط ٌعتبر السند وال

الخاصة باألوراق التجارٌة المذكورة فً قانون التجارة ، إذن إذا صدرت بهذِه الصفات تعتبر 

 .تجارٌةأوراق 
 

       وظائف األوراق التجارٌة

 :تقوم الورقة التجارٌة بالوظابف اآلتٌة

 

الورقةةة التجارٌةةة أداة لنقةةل النقةةود ، تعتبةةر هةةذِه الوظٌفةةة هةةً السةةبب الربٌسةةً لنشةة ة الورقةةة  -ٔ

التجارٌة فً العصور الوسطى حٌث كانت تستعمل ك داة لمبادلة النقد بالنقد ولنقل النقةود مةن بلةد 

اعة إلى آخر مع بقاء النقد فً مكانة كقٌام تاجر فً العراق بتحرٌةر حوالةة لقةاء مبلةغ معةٌن لبضة

إلةى هةذِه الطرٌقةة كةان  االلتجةاءمعٌنة إلى تاجر آخةر فةً الهنةد كمقابةل لهةذِه البضةاعة ، وسةبب 

بسبب الخوف من مخاطر الطرٌق وصعوبة نقل النقود ، لكن، أهمٌة هذِه الوظٌفةة تضةاءلت فةً 

الوقت الحاضر ألن جمٌع دول العالم اتخذت لها أوراق نقدٌة ورقٌة ٌسةهل حملهةا بااضةافة إلةى 

 .ظهور كتب االعتماد والحواالت البرٌدٌة التً تسهل من عملٌة النقود

 

الورقة التجارٌة أداة للضم ، تقوم الورقة التجارٌة ب نواعها الثالث ) الحوالة ، الكمبٌالة ،  -ٕ

الصك ( بوظٌفة الوفاء بالمعامالت التجارٌة فإذا أشترى أحد من شخص آخر بضاعة ٌستطٌع 

  البابع ٌتضمن المبلغ وٌقوم بذلك إن أوفى باسمالنقود أن ٌحرر صكاً  المشتري بدال من دفع

بثمن البضاعة بعد استالم البابع المبلغ من المصرف أو أن ٌحرر المشتري كمبٌالة ٌتعهد 



بمقتضاها دفع ثمن البضاعة ، أما الحوالة فهً ال تستعمل ك داة للوفاء بالدٌون الداخلٌة داخل 

 . الدٌون الخارجٌة البلد وإنما تستعمل فً

، قد ٌتفق البابع والمشتري ب ن ٌدفع قٌمة البضاعة بعد مدة من  ابتمانالورقة التجارٌة أداة  -ٖ

تارٌخ الشراء وهذا ما ٌحصل عادة فً العمل التجاري ، فقد ٌشتري تاجر المفرد بضاعة من 

وعندبذ ٌحفظ حق  تاجر الجملة قٌمتها ملٌون دٌنار على أن ٌدفع المبلغ بعد ثالثة أشهر ،

المشتري بكمبٌالة أو حوالة ٌتعهد بموجبها بإداء مبلغ الّدٌن خالل مدة ثالثة أشهر ، أما بالنسبة 

 . ذلك ألن الصك ٌعتبر واجب األداء لدى االطالع ابتمانأداة  اعتبارهللصك فال ٌمكن 
 

 

  : أهم المبادئ التً ٌقوم علٌها قانون الصرف

االحكام التً نص علٌها قانون التجارة والخاصة باألوراق التجارٌة :  ٌقصد بقانون الصرف

، وهذِه القواعد تقوم على مبادئ تهدف إلى تسهٌل التعامل فً األوراق التجارٌة ، و المبادئ ، 

 :هً

  

 

نصت القواعد القانونٌة المتعلقة باألوراق التجارٌة على شكل معٌن لكل ورقة  الشكلٌة :-ٔ

رٌق ذكر بٌانات الزامٌة أستلزمها القانون باكتساب الورقة صفة الورقة تجارٌة وذلك عن ط

التجارٌة ، فإذا أنتقص احد هذِه البٌانات ٌفقد السند الصفة التجارٌة وٌعتبر سند عادي تسري 

علٌه القواعد العامة المنصوص علٌها فً القانون المدنً ، أما إذا أستوفى الشكل الذي رسمُه 

تجارٌة تنطبق علٌها قواعد قانون الصرف وعلى هذا األساس جرت التفرقة  القانون تصبح ورقة

  .بٌن الناشا من الورقة التجارٌة وبٌن الحق الناشا من العالقات التً بسببها حررت هذِه الورقة

 

: كل شخص ٌضع توقٌعه على الورقة التجارٌة ٌكون ملتزم بوفاء  التواقٌع استقاللمبدأ  -ٕ

متنع المدٌن األصلً عن السداد والتزام كل موقع على الورقة ٌعتبر مستقالً قٌمتها ، متى ما أ

أهمٌة الموقع  انعدامعن باقً الموقعٌن ، فإذا كان أحد هذِه التواقٌع باطال سبب وجود نقص أو 

 . فإن هذا العٌب ال ٌستفٌد منُه باقً الموقعٌن

 

: تقوم قواعد القانون  التجارٌةمبدأ التشدد على المّدٌن للوفاء بقٌمة الورقة  -ٖ

التجاري على عدم التسامح فً وجوب وفاء المّدٌن بقٌمة الورقة التجارٌة فً مٌعاد استحقاقها ، 

ولم ٌسمح القانون بإعطاء مهلة للمّدٌن  االستحقاقفحامل الورقة ٌجب أن ٌطالب بالوفاء ٌوم 

ٌرٌة عند إمتناعه عن الوفاء من تارٌخ ، وتسري علٌه الفوابد الت خ االستحقاقللوفاء بدٌنه بعد 

 .الذي ٌنظمه حامل الورقة االحتجاجالمطالبة بالّدٌن ولٌس من تارٌخ عمل 

 

 



  الفرق بٌن األوراق التجارٌة واألوراق األخرى

 

 الفرق بٌن الورقة التجارٌة والورقة المالٌة  -ٔ

 

: هً األسهم والسندات التً تصدرها المؤسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وال  األوراق المالٌة

تجري علٌها المصارف عملٌات خصم وذلك لتقلب أسعارها تبعاً للمركز المالً لهذِه المؤسسة 

وٌمكن بٌعها فً السوق عندما ٌرٌد حاملها أن ٌحصل على ثمنها بٌنما األوراق التجارٌة تمثل 

حق الدفع وتقوم مصارف بخصمها كما أنها تقوم مقام النقود فً المبادالت ، مبلغ من النقود مست

كما تختلف األوراق التجارٌة من حٌث الضمان فبابع السند أو السهم ال ٌضمن مالءة المؤسسة 

التً أصدرتُه ، إما الورقة التجارٌة فكل موقع على الورقة ٌكون ضامناً بحكم القانون لقٌمة 

وفاء كما أن األوراق المالٌة تصدر بشكل مجموعات ال تختلف الواحدة عن الورقة عند عدم ال

األخرى إال باألرقام حٌث تصدر ب رقام متسلسلة وبقٌمة متساوٌة وٌتم إداء قٌمتها بطرٌق القرعة 

 ، 

 .استحقاقهاأما الورقة التجارٌة فأنها تدفع فً مٌعاد 
 

 الفرق بٌن الورقة التجارٌة والورقة النقدٌة -ٕ

لورقة النقدٌة تصدر عادًة من البنك المركزي وتعتبر من النقود التً ال ٌمكن لألفراد أن ا

ٌرفضوا التعامل بها ألنهم مجبرون على التعامل بها كونها صدرت بحكم القانون ، و هذا االزام 

ال ٌوجد فً األوراق التجارٌة فٌحق لكل شخص أن ٌرفض التعامل بها كبدٌل عن النقد كما 

الفابدة فً األوراق التجارٌة بنسبة المبلغ الذي تتضمنُه ، أما بالنسبة للورقة النقدٌة  اشتراطٌجوز 

فال ٌمكن شراء الفابدة ، كما أن الحق الثابت فً الورقة التجارٌة ٌمكن أن ٌسقط بالتقادم أي 

ا ثابتا ال بمضً مدة زمنٌة معٌنة ٌنص علٌها القانون ، أما الورقة النقدٌة ، ف ن الحق ٌبقى فٌه

 . ٌتقادم وال ٌبطل التعامل بها إال بقانون

 

  : أنواع األوراق التجارٌة

 

أنواع األوراق التجارٌة على سبٌل الحصر ، إلى ثالثة  39ٗٔلسنة  ٖٓحدد قانون التجارة 

 أنواع ، هً

وهً محرر شكلً نص علٌه القانون بموجبه ٌطلب شخص ٌسمى  الحوالة التجارٌة : - أ

الساحب من شخص آخر وهو المسحوب علٌه ب ن ٌدفع لشخص ثالث وهو المستفٌد أو الحامل 

 . االطالعمبلغ من النقود فً مٌعاد معٌن أو لدى 

 



ن وهو محرر شكلً ٌتعهد بموجبه محرر السند بدفع مبلغ معٌ الكمبٌالة أو السند ألمر : - ب

، ٌتضح من ذلك أن  االطالعمن النقود لشخص آخر وهو المستفٌد فً تارٌخ معٌن أو لدى 

 . الكمبٌالة تقتصر على شخصٌن فقط هما المتعهد والمستفٌد

وهةةةةةةو محةةةةةةرر مةةةةةةنظم بشةةةةةةروط نةةةةةةص  علٌهةةةةةةا القةةةةةةانون بموجبةةةةةةه ٌةةةةةة مر  الصكككككك  : - ج

لنقةةةةةود السةةةةةاحب شخصةةةةةاً آخةةةةةر وهةةةةةو المسةةةةةحوب علٌةةةةةه بةةةةة ن ٌةةةةةدفع مبل ةةةةةاً معٌنةةةةةاً مةةةةةن ا

، ٌتضةةةةةةح  االطةةةةةةالعلشةةةةةةخص ثالةةةةةةث أو الحامةةةةةةل وٌكةةةةةةون دابمةةةةةةا مسةةةةةةتحق ااداء لةةةةةةدى 

مةةةةةن هةةةةةذا التعرٌةةةةةف أن الصةةةةةك ٌتضةةةةةمن ثالثةةةةةة أشةةةةةخاص ولكنةةةةةُه ٌختلةةةةةف عةةةةةن الحوالةةةةةة 

ألن المسةةةةةةحوب علٌةةةةةةه ٌكةةةةةةون دابمةةةةةةا مةةةةةةن المصةةةةةةارف كمةةةةةةا أن الصةةةةةةك ٌكةةةةةةون واجةةةةةةب 

 . ااداء لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدى إطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالع الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابن
 

 : الحوالكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة التجارٌكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

ضةةةةةةرورة تةةةةةةوافر مجموعةةةةةةة مةةةةةةن البٌانةةةةةةات االزامٌةةةةةةة كشةةةةةةروط  نةةةةةةص القةةةةةةانون علةةةةةةى

شةةةةةةكلٌة للحوالةةةةةةة التجارٌةةةةةةة وال ٌوجةةةةةةد خةةةةةةالف علةةةةةةى ضةةةةةةرورة توافةةةةةةق هةةةةةةذِه البٌانةةةةةةات 

فةةةةةً الحوالةةةةةة التجارٌةةةةةة وإلةةةةةى جانةةةةةب هةةةةةذِه البٌانةةةةةات هنةةةةةاك شةةةةةروط موضةةةةةوعٌة تتمثةةةةةل 

باألركةةةةةةةةان الواجةةةةةةةةب توفرهةةةةةةةةا فةةةةةةةةً كةةةةةةةةل تصةةةةةةةةرف إرادي حٌةةةةةةةةث ال تنةةةةةةةةت  الحوالةةةةةةةةة 

 . ها إذا تخلف عنها أحد هذِه الشروط أو األركانالتجارٌة آثار

 

 : الشروط الموضوعٌة للحوالة التجارٌة

 

أستلزم القانون توفر األركان الضرورٌة لجمٌع التصرفات اارادٌة ) الرضا ، المحل ، السبب( 

 . طبقا للقواعد العامة للقانون المدنً
 

ال ٌمكن أن تنشأ هذِه التصرفات وٌشترط وهو قوام التصرفات اإلرادٌة وبدون الرضا  :الرضا 

 .به أن ٌكون موجودا وصحٌحا  

 

وٌقصد به التعبٌر عن اارادة وال ٌعتد الرضا دون االعالن عنُه ، وفً  :. وجود الرضا  أ

مجال أنشاء الحوالة ٌكون التعبٌر عن اارادة من قبل ساحب الورقة التجارٌة حٌث ٌقوم 

رٌري حددهُ المشّرع فإذا تبٌن أن هناك تزوٌر بإسم أو توقٌع بااعالن عن إرادته ب سلوب تح

الساحب ٌعتبر الرضا غٌر موجوداً إال إذا أثبت أن هذا التزوٌر كان بسبب ااهمال وٌستلزم 

 . عندبذ خط ه التقصٌري

ٌقصد بها سالمة اارادة وصالحٌتها احداث األثر القانونً أي ٌجب أن  . صحة الرضا : ب

خالٌة من أي عٌب من عٌوب اارادة ، كما ٌجب أن ٌكون صحٌحا من شخص  تكون اارادة

كامل األهلٌة فً حالة التصرف أصالة أو من شخص ذو سلطة فً حالة التصرف نٌابًة ، وهناك 

 . قواعد خاصة بالنسبة لألهلٌة والسلطة تتمٌز بها األوراق التجارٌة عن باقً القواعد العامة



شخص لثبوت ومباشرة الحقوق لُه وعلٌه وٌشرط باألهلٌة أن تكون وهً صالحٌة ال األهلٌة :

صادرة من شخص كامل األهلٌة ولم ٌعال  قانون التجارة احكام األهلٌة وبالتالً الرجوع إلى 

القواعد العامة ولكنُه مٌز  الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعراقً والشروط الواجب توافرها 

 . لألجنبً  بالنسبة

 

األهلٌة عن طرٌق قاعدتٌن  الكتساب. بالنسبة للعراقً ٌمكن تحدٌد الشروط الالزمة  أ

 عامة وخاصة :ــ

 

القاعدة العامة فً القانون العراقً أن سن األهلٌكة ٌككون بمتمكام النامنكة عشكر مكن العمكر فعنكد 

بلككوه هككذا السككن ٌعتبككر الشككخص كامككل األهلٌككة رذا لككم ٌوجككد عككار  مككن عككوار  األهلٌككة   

 .بالتكككككككالً ٌحكككككككق ممارسكككككككة األعمكككككككال التجارٌكككككككة ومنهكككككككا تحرٌكككككككر الحوالكككككككة التجارٌكككككككةو

 

أن مْن ٌبلغ سن الخامسة عشر وٌتم هذا السن والمأذون لُه من قبكل ولٌكه :  القاعدة الخاصة

وبترخٌص من المحكمة ٌحق لُه ممارسكة التجكارة علكى سكبٌل التجربكة   وٌعتبكر بمنزلكة البلكغ 

وراق التجارٌككة وتسككمى هككذِه األهلٌككة ) األهلٌككة القضككائٌة( ألنهككا وبالتككالً ٌحككق لككُه تحرٌككر األ

تكتسب بموجب ترخٌص من القضاء   كذل  الحال لمن أكمل سن الخامسة عشر وتكزوج بكمذن 

 اسكتنادابالغكا لسكن الرشكد  87ٓٔلسكنة  87من المحكمة فقد أعتبره قانون رعاٌكة القاصكرٌن 

ا  نالنكة شكروط أشكترط القكانون توفرهكا فكً وٌستخلص من ذلك  أن هنك ٔف ٖألحكام المادة /

 .المواطن العراقً لكً تعتبر تصرفاته صحٌحة

 

 . اكمةةةةال الثامنةةةةة عشةةةةر مةةةةن العمةةةةر دون وجةةةةود عةةةةارض مةةةةن عةةةةوارض األهلٌةةةةة -ٔ

            اكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول إذن من الولً وبترخٌص من المحكمة   -ٕ

 . التجارٌةةةةةةةة علةةةةةةةى أن تراعةةةةةةةى حةةةةةةةدود هةةةةةةةذا التةةةةةةةرخٌصألعمةةةةةةةال الممارسةةةةةةةة        

 .مةةةةةةةةةةْن اكمةةةةةةةةةةل الخامسةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن العمةةةةةةةةةةر وتةةةةةةةةةةزوج بةةةةةةةةةةإذن المحكمةةةةةةةةةةة -ٖ
 

تولى المشّرع العراقً تنظٌم قاعدة أساسٌة لتحدٌد أهلٌة األجنبً حٌةث  . بالنسبة لألجنبً : ب

مةً إلٌهةا من قانون التجارة فً ضرورة الرجةوع إلةى قةانون الدولةة التةً ٌنت ٕ/9ٗقضت المادة 

الملتزم بالورقة التجارٌة وفً هذِه الحالة ٌكون قانون هذِه الدولةة هةو الواجةب التطبٌةق فةإذا كةان 

القانون ٌعتبر الملتزم ناقص األهلٌة وفً القانون العراقً ٌعتبر كامل األهلٌة فً هذِه الحالة ٌبقى 

اعتبار بلةو  سةن الرشةد فةً  صحٌحا إذا تم تحرٌر الورقة فً العراق ، أما فً حالة االلتزامهذا 

القانون األجنبً أقل من سن الرشد فً القانون العراقً لم ٌعةال  قةانون التجةارة العراقةً الحةالً 

منُه حٌث جاء فٌها : )  ٕفٓٔاحكام هذِه الحالة ، ولكن عالجها قانون التجارة المل ً فً المادة 

راق مةن شةروط المقةررة فةً قةانون لمن أكمل الخامسة عشر من العمر إن زاول التجارة فً الع

الدولة التً ٌنتمً إلٌهةا فةً جنسةٌتها ( وال ٌجةوز لمةن ٌقةل عمةر عةن الخامسةة عشةر أن ٌةزاول 

التجارة فً العراق ولو كان قانون دولته ٌعتبرهُ بال ا وتلك االحكام باامكةان تطبٌقهةا فةً الوقةت 



 .الحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةر ألن القةةةةةةةةةةةةةةةةةانون النافةةةةةةةةةةةةةةةةةذ لةةةةةةةةةةةةةةةةةم ٌعةةةةةةةةةةةةةةةةةال  تلةةةةةةةةةةةةةةةةةك الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

نةاقص  التزاماتمن قانون التجارة ) تكون  ٙٗخصت المادة  : المترتب على رنعدام األهلٌةاألنر 

األهلٌة وعدٌم األهلٌة الناشبة عن توقٌعه على الحوالة ب ٌة صفة باطلة بالنسةبة إلٌةه فقةط وٌجةوز 

لحوالةة لُه التمسك بهذا البطالن تجاه كل حامل للحوالة التجارٌة ( أن عدٌم األهلٌة إذا وقع علةى ا

ٌعتبةةر هةةذا التوقٌةةع باطةةل بطةةالن مطلةةق، ولكةةن، هةةذا الةةبطالن ال ٌنصةةرف إلةةى ال ٌةةر أي بةةاقً 

بهةذا الةبطالن  االحتجةاجالموقعٌن على الحوالة وإنمةا ٌعتبةر باطةل بالنسةبة إلٌةه فقةط ، وٌسةتطٌع 

علٌه أن ٌعٌد ما زاد عن قٌمة ‘ أتجاه كل حالة للحوالة أما إذا كان هناك إكراه على حساب ال ٌر 

 . مةن القةانون المةدنً ٕٖٗإلى نظرٌة االثراء بال سبب وفقا لما جاءت به المةادة  استناداالحوالة 
 

خص أن ٌنٌب غٌرِه فةً بعةض التصرفات اارادٌة تباشر إما أصالة أو نٌابًة فٌحق للش السلطة :

التصرفات ومنها الورقة التجارٌة وكما هو الحال فً الوكالة والوالٌة والوصاٌة ، ولكةن ٌالحةظ 

أن القانون العراقً لم ٌعال  احكام السلطة بقانون التجارة وبذلك تتم العودة إلى القواعد العامةة ) 

و النٌابةةة المتجةةاوزة فقةةد خصةةص قةةانون القةةانون المةةدنً( ولكةةن فةةً حالةةة وجةةود النٌابةةة الكاذبةةة أ

 . لمعالجةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةةذِه المسةةةةةةةةةةةةة لة 3ٗالتجةةةةةةةةةةةةارة العراقةةةةةةةةةةةةةً فةةةةةةةةةةةةً المةةةةةةةةةةةةةادة 
 

من قانون التجارة إلى أن المقصود بالنابب  3ٗإشارة المادة  النٌابة الكاذبة والنٌابة المتجاوزة :

وقةع حوالةة الكاذب هو مْن وقع حوالة عن آخر ب ٌر تفوٌض منُه أما النابب المتجةاوز فهةو مةْن ٌ

عن آخر إستناداً إلى تفوٌض صحٌح ولكنُه ٌتجاوز حدود التفوٌضات التةً منحةت لةُه أي تجةاوز 

 : السلطة ، ولتوفر النٌابة المتجاوزة ، أشترط القانون الشروط اآلتٌة

 ممثالً عن الشخص اآلخر ، فهذا األمر ال  باعتبارهٌجب أن ٌوقع الشخص الحوالة التجارٌة  -ٔ

 . ال بةةةةةةذكر أسةةةةةةمه الشخصةةةةةةً وتوقٌعةةةةةةه للداللةةةةةةة علةةةةةةى نٌابتةةةةةةه عةةةةةةن ال ٌةةةةةةرٌةةةةةةتم إ      

        ٌشترط أن ٌكون الموقع على الحوالة التجارٌة زاعما بالنٌابة أو متجاوزا لحدودها عند  -ٕ

 .التوقٌع أي أن ال ٌكون مخوال بالتوقٌع أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة لهُ      

  بب المتجاوز أن ٌكون متمتعا باألهلٌة الكاملة حٌن التوقٌع إال ٌشترط بالنابب المزعوم والنا -ٖ

 األهلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا التوقٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطال     

 

:تظهر فً هذِه النٌابة نةوعٌن مةن  اآلنار المترتبة على النٌابة الكاذبة والنٌابة المتجاوزة

المتجةاوز وعالقةة النابةب العالقات ، عالقة حامل الورقة التجارٌة باألصٌل وبالنابةب الكةاذب أو 

 لالكاذب أو المتجاوز باألصٌ

عالقة حامل الورقة التجارٌة باألصٌل وبالنابب الكةاذب أو المتجةاوز : ال توجةد  العالقة األولى :

هناك عالقة قانونٌة بٌن النابب الكاذب والنابب األصٌل المزعوم ولكن ، هناك عالقة بٌن النابب 

المتجاوز واألصٌل ، ولكن ، فً كلتً الحالتٌن ٌتحمل النابب قٌمة الورقة التجارٌة بالكامل وذلك 

مةن القةانون والمة خوذ مةن نةص المةادة الثامنةة مةن القةانون الموحةةد  3ٗاداً إلةى نةص المةادة أسةتن

لمؤتمر جنٌف حٌث أن هذِه المادة تسبه النابب الكاذب بالنابب المتجاوز من حٌث مسؤولٌته عةن 



 . أداء قٌمككككككككككككككككككككككككككككككة الحوالككككككككككككككككككككككككككككككة التجارٌككككككككككككككككككككككككككككككة
 

تختلف هذِه العالقةة فٌمةا إذا كانةت  : عالقة النابب الكاذب أو المتجاوز باألصٌل ، العالقة النانٌة

 : قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء قٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الوفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء

مثل وفاء الورقة التجارٌة بالنسبة للنابب الكاذب ال توجد هناك عالقةة بٌنةه وبةٌن األصةٌل ، فةإذا 

علم بها األصٌل ٌحق لُه مقاضاة هذا النابب ومطالبته بتعةوٌض أي ضةرر ٌنةت  عةن هةذِه النٌابةة 

ُه إجازة هذا التصرف وتعتبر هذِه ااجازة الالحقة بحكم الوكالة السابقة وتطبق علٌهةا كما ٌحق ل

احكةةام الوكالةةة ، أمةةا بالنسةةبة للنابةةب المتجةةاوز فهنةةاك عالقةةة قانونٌةةة بٌنةةه وبةةٌن األصةةٌل، لكةةن ، 

تجاوز حدود السلطات الممنوحة له ٌستطٌع األصٌل فً هذِه الحالة أن ٌرفض هذا التصرف كما 

 . لةةةةُه إجةةةةازة هةةةةذا التجةةةةاوز فتعتبةةةةر هةةةةذِه ااجةةةةازة الالحقةةةةة بحكةةةةم الوكالةةةةة السةةةةابقةٌحةةةةق 

 

منُه العالقة بٌن األصةٌل والنابةب الكةاذب أو المتجةاوز بعةد وفةاء  3ٗفقد عال  القانون فً المادة 

حٌث أشارت إلى أن الحقوق التً تؤول إلى الموفى ، ممكن أن  3ٗقٌمة الحوالة وذلك فً المادة 

لةى الشةخص الةذي أدعةى النٌابةة وٌالحةظ هنةا أن هةذا الةنص ال ٌمٌةز بةٌن النابةب الكةاذب تؤول إ

والنابب المتجاوز كما ٌقتصر على إعالن حدود النابب الكةاذب أو المتجةاوز محةل األصةٌل دون 

 . ااشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القانونٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بٌنهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

ادي فكل تصرف سواء كان عقد وهو الركن الثانً لوجود التصرف اار الركن النانً / المحل :

أو بصورة إرادة منفردة ال بد من وجود محل لهذا التصرف والمحل فً األوراق التجارٌة ٌطبق 

على نفس االحكام الموجودة فً القواعد العامة فً القانون المدنً وٌشترط عمل الورقة التجارٌة 

مكةن الوجةود ومعٌنةاً أو قةابال أن ٌكون مبل ا من النقود وٌجةب أن ٌكةون هةذا المبلةغ موجةود أو ٌ

للتعٌن كما ٌشترط أن ٌكون قابال للتعامل به أو مشروعا وبما أن محل الورقة التجارٌة هو مبلةغ 

من النقود دابما فٌجب أن ٌكةون ممكنةا ومشةروعا أي غٌةر مخةالف للنظةام العةام واآلداب العامةة 

ن هةذا المبلةغ معٌنةا تعٌٌنةا نافٌةا وٌشترط بالمحل خالف ما تقدم أن ٌكون مبلغ مةن النقةود أن ٌكةو

للجهالة ، كما ٌشترط فً هذا التعٌةٌن أن ٌكةون معٌنةاً مةن النةاحتٌن الكمٌةة والنوعٌةة ، فٌجةب أن 

ٌحدد مقدار المبلغ المذكور فً الحوالة التجارٌة ولم ٌحدد القانون حداً أدنى أو أعلى للمبلغ الةذي 

ناحٌة النوعٌةة فٌشةترط أن ٌكةون هةذا المبلةغ معٌنةاً ٌجب أن تتضمنُه الحوالة التجارٌة ، أما من ال

من حٌث الجنس فٌجب أن تذكر عملة البلد الذي حددت فٌه الحوالة ولم ٌشةترط القةانون العراقةً 

  .أن ٌكةةةون مبلةةةغ الحوالةةةة بالعملةةةة العراقٌةةةة ، فقةةةد أجةةةاز أن تكةةةون بالعملةةةة الوطنٌةةةة واألجنبٌةةةة

 

اارادٌة ركن ثالث وهو السةبب فالتصةرف اارادي  ٌشترط بالتصرفات الركن النالث / السبب :

وٌعتبةر  االلتةزامسواء كان عقد أو إرادة منفةردة ال بةد فٌةه مةن سةبب مشةروع وموجةود فةً هةذا 

االتزام باطالً إذا كان خالٌا من ركةن السةبب أو إذا كةان السةبب غٌةر مشةروع قانونةاً أو مخةالف 

، لكن، أفترض وجةوده مةا  االلتزامنون إذ ٌذكر سبب للنظام العام واآلداب العامة ولم ٌشترط القا

    لم ٌقٌم بدٌل على خالف ذلك وللسبب نظرٌتٌن

  



  الغر  المباشر والباعث الدافع

وٌقصد بال رض المباشر لألوراق التجارٌة هو دابما أداء مبلغ من النقود للمستفٌد من هذِه 

ال رض ال ٌر مباشر الذي ٌقصد الملتزم الورقة ، أما الباعث الدافع فهو أمر نفسً وٌقصد به 

الوصول إلٌه وفً مجال أنشاء األوراق التجارٌة ترجح نظرٌة الباعث الدافع وهذا ما تسري 

علٌه أغلب التشرٌعات التجارٌة وتطبٌقا للقواعد العامة ٌشترط أن ٌكون السبب موجودا و 

  مشروعاً 

  : وجود السبب

 ٌٕٖٔشترط ألنشاء الورقة التجارٌة أن تستند إلى سبب موجود فعال وذلك تطبٌقا لنص المادة 

من القانون المدنً العراقً وهذا ما أكدتُه محكمة التمٌٌز العراقٌة التً نقضت أكثر من قرار 

كون السبب فً أنشاء الورقة التجارٌة غٌر موجود ولٌس بالضرورة أن ٌذكر سبب أنشاء 

فً الورقة نفسها وأنما أفترض القانون وجود السبب ما لم ٌقٌم دلٌل على خالف ذلك ، الحوالة 

أما عن األثر الترتب على أنعدام السبب ف نُه ٌعتبر االتزام باطالً إذا كان السبب غٌر موجود 

فالورقة التجارٌة تفترض وجود سبباً معٌناً لها وال ٌعتد بها إذا تبث أن السبب غٌر موجود أو 

 .نُه ال ٌعتد به قانوناً أ

  : الشروط الشكلٌة للحوالة التجارٌة

إلى جانب الشروط الموضوعٌة إشترط القانون توفر شروط شكلٌة وهذِه الشروط تتمثل بالكتابة 

منُه الذي ٌقضً ب ن الورقة التجارٌة هً محرر شكلً أي 3ٖوالتحرٌر وإستنادا إلى نص المادة 

ات تسمى ) البٌانات االزامٌة( للحوالة وتجدر ااشارة إلى أن ٌستلزم توفر مجموعة من البٌان

التسجٌل الصوتً ال ٌعتد به فً تحرٌر الحوالة التجارٌة ، أما بالنسبة إلى تصوٌر الورقة فلٌس 

هناك ما ٌمنع من تصوٌر الورقة التجارٌة إذا أضٌفت إلٌها التواقٌع بالٌد أو الوسابل األخرى 

، إما إذا سحبت الحوالة شفاهاً ال ٌمكن أعتبار هذِه الورقة التجارٌة التً ٌقضً بها القانون 

صحٌحة حتى لو حضر شهود وٌعتبر هذا التصرف معدوم ال ٌمكن إثباته كما ال ٌجوز ااستعانة 

بوسابل ااثبات غٌر الكتابة كالبٌنة الشخصٌة ، ولكن من الممكن اعتبار وسابل ااثبات دلٌال 

( من القانون التجاري ،  ٓٗووسٌلة للمطالبة ، كما اشترطت المادة ) على أن إثبات الورقة 

توفر بٌانات إلزامٌة فً الحوالة التجارٌة استلزم القانون وجودها فً الحوالة وإالّ أعتبرت باطلة 

 . وإلى جانب هذِه البٌانات ، هناك بٌانات أختٌارٌة تذكر فً الحوالة بإتفاق أطراف الورقة
 

( من القانون هذِه البٌانات االزامٌة ٓٗعددت المادة ) امٌة للحوالة التجارٌة :البٌانات اإللز

( من القانون األثر المترتب على إنعدام هذِه البٌانات ٔٗوهً ثمانٌة بٌانات كما ذكرت المادة )

أو أحدها حٌث تعتبر الورقة سند عادي وتنتفً عنها الصفة التجارٌة فً حالة تخلف أحد هذِه 

 :تالبٌانا

 .: لفظ )حوالة تجارٌة( او )سفتجة( مكتوبا فً متن الورقة وبالل ة التً كتبت بهااوال  

 .امر غٌر معلق على شرط ب داء مبلغ معٌن من النقود نانٌا  :

 .)اسم من ٌؤمر باألداء )المسحوب علٌه نالنا  :



 .مٌعاد االستحقاق رابعا  :

 .: مكان االداءخامسا  

 . )الداء الٌه او ألمره )المستفٌداسم من ٌجب ا سادسا  :

 .تارٌخ انشاء الحوالة ومكان انشابها سابعا  :

 . )اسم وتوقٌع من انشا الحوالة )الساحب نامنا  :

ٌعتبر هذا البٌان من أهم  لفظ حوالة تجارٌة مكتوبا  فً متن الورقة وباللغة التً كتب بها : -ٔ

ما ٌمٌز الحوالة التجارٌة عن غٌرها من السندات ، حٌث أشترط القانون وضع لفظ فً متن 

الورقة وٌعتبر اسماً لهذِه الورقة كما هو الحال فً الورقة النقدٌة وذلك لتمٌٌزها عن غٌرها من 

تً نصت علٌها بعض السندات وهناك مصطلحات أخرى مثل لفظ ) سفتجة( ولفظ ) بولٌصة( ال

 . القوانٌن وهً مصطلحات غٌر عربٌة ال ٌمكن األخذ بها

( ، ب ن ٓٗ( من المادة )ٕألزمت )ف أمر معلق على شرط إلداء مبلغ معٌن من النقود :-ٕ

تشتمل الحوالة على أمر بإداء مبلغ من النقود وهذا ما ٌمٌز الحوالة عن الكمبٌالة بإعتبار أن 

اداء مبلغ من النقود ولم ٌحدد القانون لفظ معٌن فً صٌ ة األمر ك ن  الكمبٌالة تتضمن تعهداً 

ٌقال ) أدفعوا بموجب هذِه الحوالة ( أو ) ن مركم لدفع مبلغ الحوالة( وهذا األمر بااداء ، أشترط 

 :القانون توفر شرطٌن به

ت الحوالة ٌجب أن ٌكون األمر بااداء غٌر معلق على شرط فإذا كان معلقاً على شرط فقد -آ

 . قوتها الصرفٌة وأصبحت سند عادي

ٌجب أن ٌكون األمر بالوفاء متضمنا مبلغ من النقود بإعتبار أن الورقة التجارٌة هً وسٌلة  -ب

للوفاء لمبلغ معٌن من النقود، وقد تذكر المبالغ النقدٌة بالحروف أو األرقام فإذا أختلف المبلغ 

اً فالعبرة عندبذ بما مكتوب وإذا تضمنت الحوالة أكثر المكتوب رقماً عن المبلغ المكتوب حرفٌ

من مبلغ مكتوبة حرفٌاً وأختلفت هذِه المبالغ بعضها عن البعض اآلخر ٌؤخذ ب قلها مبل ا ، إما 

  .إذا ذكر المبلغ باألرقام والحروف ولعدة مرات فالعبرة عندبذ ب قل المبالغ المكتوبة

 

( من القانون ٓٗ: نصت الفقرة الثالثة من المادة ) لٌه(أسم مْن ٌؤمر باإلداء ) المسحوب ع -ٖ

على ضرورة ذكر أسم المسحوب علٌة فً الحوالة التجارٌة وتختلف الحوالة عن الصك ألن 

المسحوب علٌة فً الصك ٌكون دابما مصرف ، أما المسحوب فً الحوالة فمن الممكن أن ٌكون 

قانونا ٌمكن أن ٌكون مسحوبا علٌه ولم  شخصاً طبٌعٌا أو معنوٌا حٌث أن لكل شخص ٌعتد به

ٌشترط القانون أخذ موافقة المسحوب علٌه قبل أختٌاره من قبل الساحب بل ٌكفً أن ٌختار 

الساحب أسماً للمسحوب علٌه لدفع قٌمة الحوالة كما لم ٌشترط القانون أن ٌكون المسحوب علٌه 

ون شخصٌن أو ثالثة كما لم شخصا واحدا إنما من الممكن أن ٌكون أكثر من شخص ك ن ٌك

ٌشترط القانون ذكر أسم المسحوب علٌه كامالً حٌث من الممكن كتابة أسمه مع اللقب وذلك 

 . تجنباً للتشابه الذي ٌحدث فً األسماء

 



( من القانون ب ن تتضمن الحوالة التجارٌة ٓٗ( من المادة )ٗالزمت )ف:  االستحقاقمٌعاد  -ٗ

مٌعاداً لالستحقاق أي ذكر موعد زمنً تكون فٌه الحوالة مستحقة ااداء وهو ما ٌسمى ب ) أجل 

اداء( أو ) مٌعاد االستحقاق( وتبدو ضرورة هذا البٌان فً الدور الوظٌفً للورقة التجارٌة على 

تجاري هو وثٌقة وفاء وإبتمان ، كما أن ذكر مٌعاد االستحقاق مستمد من أعتبار أن السند ال

الطبٌعة الخاصة لألحكام القانونٌة التً تخضع لها الورقة التجارٌة وفً حالة إغفال الساحب ذكر 

مٌعاد االستحقاق قد تكون الحوالة عندبذ مستحقة ااداء لدى ااطالع وللحوالة التجارٌة ، أربعة 

( من القانون على أربعة صور ممكن 9ٗ( من المادة )ٔاالستحقاق، فقد نصت )فصور لمٌعاد 

من خاللها أن ٌكون مٌعاد االستحقاق وفً حالة عدم ذكر أحد هذِه الصور أو نصت الحوالة 

 على مواعٌد استحقاق متعاقبة تعتبر عندبذ باطلة ، وهذِه الصور هً:ـ

 

، أن تسحب الحوالة مستحقة الوفاء لدى االطالع ،  (9ٗأجازت المادة ) أ. الوفاء لدى االطالع :

أي أن مٌعاد االستحقاق ٌتحدد بمجرد تقدٌم الحوالة التجارٌة الطالع المسحوب علٌه ، علماً أن 

 9٘تقدٌم هذِه الحوالة لالطالع ٌرجع لمشٌبة حامل الورقة ، لكن، هذِه الحرٌة مقٌدة بحكم المادة

تقدٌم الحوالة المستحقة الدفع لدى االطالع خالل سنة من من القانون التً أشارت إلى وجود 

تارٌخ إنشاءها ما لم ٌكون هناك بٌان اختٌاري ٌ ٌر من هذِه المدة حٌث أجاز القانون تقصٌر هذِه 

 . المدة أو أطالتها هذا بالنسبة للساحب ، أما بالنسبة للمّظهْر فٌحق لُه تقصٌر هذِه المدة فقط

  

من القانون سحب حوالة  9ٗأجازت المادة/ :مدة معٌنة من االطالع  ب. االستحقاق بعد مضً

مستحقة ااداء بعد مدة معٌنة من تارٌخ االطالع علٌها حٌث ٌجوز للساحب أن ٌجعل موعد 

استحقاق الحوالة بعد مرور فترة معٌنة من اطالع المسحوب علٌه علٌها وٌنب ً على الحامل أن 

ن تارٌخ إنشاء الحوالة ما لم ٌرد بالورقة بٌان اختٌاري ٌ ٌر من ٌتقدم بهذِه الحوالة خالل سنة م

 . أمد هذِه السنة

  

( سحب الحوالة 9ٗأجازت المادة): ج. االستحقاق بعد مضً مدة معٌنة من رنشاء الحوالة

مستحقة الوفاء بعد انقضاء مدة معٌنة من إنشاء هذِه الحوالة ك ن ٌذكر الساحب ، مثال : ) أدفعوا 

 .)ر شهر من تارٌخ اانشاءبعد مرو

  

أجاز القانون سحب حوالة مستحقة الوفاء فً ٌوم معٌن بالذات  د. االستحقاق فً ٌوم معٌن :

ٌحدد الحوالة نفسها ، وتتخذ هذِه الصورة ، أسلوبٌن ؛ أما أن ٌحدد الساحب ٌوماً معٌناً بالذات 

ٌوما معٌنا للشهرة ، ك ن  ( وأما أن ٌحدد الساحبٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٔك ن ٌذكر ) أدفعوا فً ٌوم 

 (.) أدفعوا فً ٌوم عٌد الجٌش العراقً ٌذكر

 

 

 



 : احكام مٌعاد االستحقاق: هنا  احكام تتعلق بمٌعاد االستحقاق وهً كاآلتً

من حٌث المكان الذي ٌذكر فٌه تارٌخ االستحقاق فالقانون لم ٌحدد موضعاً معٌناً فً الورقة  -ٔ

 .االستحقاق لذلك ٌمكن أن ٌذكر هذا التارٌخ فً أي موضع من الحوالةٌجب أن ٌدرج فٌه مٌعاد 

من حٌث األسلوب الشكلً لكتابة مٌعاد االستحقاق ، ٌالحظ أن القانون لم ٌحدد شكالً معٌناً  -ٕ 

 . ٌجب التقٌٌد به فٌجوز ذكر تارٌخ االستحقاق بالحروف أو باألرقام أو باألثنٌن معا

( ، استعمال بعض المصطلحات التً أجاز استخدامها فً 99المادة )حدد القانون وفقا لنص  -ٖ

 . الحوالة كما لو ذكر مصطلح أسبوع أو شهر أو نصف شهر ...إلخ

من حٌث التقوٌم المستعمل فً ذكر مٌعاد االستحقاق لم ٌشترط القانون ذكر تقوٌم معٌن  -ٗ

أي تقوٌم معمول به فً العراق  ممكن استعماله فً تارٌخ االستحقاق حٌث أجاز القانون استعمال

 . ( من القانون التجاري99، وهذا ما جاءت به المادة )

( ، ب ن تشتمل الحوالة بٌان ٌحدد مكان ااداء أي ٓٗ( من المادة )٘: الزمت )ف مكان اإلداء -٘

الموقع الج رافً الذي فٌه وفاء قٌمة الورقة ذلك لكً ٌتمكن حامل الورقة من التوجه عند 

االستحقاق إلى المكان الذي ٌستوفً منُه قٌمة الحوالة وكذلك لكً ٌتخذ االحتٌاطات الالزمة فً 

ن ااداء بعٌداً عن محل سكنه ، ولم ٌشترط القانون أن ٌكون مكان الوفاء م اٌراً حالة كون مكا

لموطن الساحب أو لموطن المسحوب علٌه فٌمكن أن ٌكون نفس الموطن ، أما إذا كان م اٌراً 

لموطن المسحوب علٌه ٌسمى ؛ مكان ااداء )موطن الورقة التجارٌة ( والبٌان الذي ٌذكر هذا 

لتوطٌن(ولم ٌشترط المشّرع العراقً أن ٌذكر مكان ااداء فً موضع محدد من الموطن )بٌان ا

الحوالة التجارٌة وإنما ٌمكن أن تكون فً أي مكان فً هذِه الورقة أي ضمن البٌانات االزامٌة 

 . التً أشار إلٌها القانون

حٌث  ٓٗالمادة/ وهذا ما أشارت إلٌه الفقرة السادسة من أسم من ٌجب اإلداء رلٌه )المستفٌد( -ٙ

أشارت إلى ضرورة ذكر أسم المستفٌد أي أسم الشخص الذي ٌعتبر الدابن األول فً الحوالة 

التجارٌة وٌسمى أٌضا ب ) المنتفع( وغالبا ما ٌكون المستفٌد شخصاً غٌر الساحب ، لكن لٌس 

من  ٕٗهناك ما ٌمنع من أن ٌكون المستفٌد هو نفس الساحب وهذا ما أجازت به المادة / 

وٌلج  الساحب إلى هذا االسلوب عندما ال ٌكون مت كداً من قبول المسحوب علٌه للحوالة  القانون

فٌسحبها ألمره ومن ثم ٌقدمها للقبول ، كما ٌجب أن ٌذكر اسم المستفٌد بصورة واضحة ، فإذا 

كان شخصاً طبٌعٌا ٌذكر أسمه بالكامل أو إذا كان شخصا معنوٌا ٌذكر األسم التجاري أو 

العنوان التجاري إذا كان هذا الشخص شركة مساهمة أو شركة تضامن وال ٌشترط القانون 

موضع محدد من الحوالة ٌذكر فٌه هذا البٌان كما أجاز أن ٌكون المستفٌد أكثر من شخص واحد 

 .ك ن ٌذكر فً الحوالة ) أدفعوا لمصلحة فالن وفالن وفالن ( ألكثر من شخص

 

بضرورة ذكر تارٌخ إنشاء الحوالة  9ف  ٓٗمكانها : أشارت المادة /تارٌخ إنشاء الحوالة و -9

ومكان هذا اانشاء وتختلف أهمٌة ذكر تارٌخ اانشاء عن مكان اانشاء بالنسبة لتارٌخ إنشاء 

 : الحوالة ، فهناك فوابد تتضح من ذكر هذا التارٌخ ، هً



األهلٌة الكاملة الالزمة للقٌام أ. التحقق فٌما إذا كان الساحب حٌن إنشاء الحوالة متمتعا ب

 .بالتصرفات القانونٌة ، فإذا كان عدٌم األهلٌة ٌعتبر تصرفه باطال

ب . الكشف عما إذا كان الساحب حٌن إنشاء الحوالة داخالً فً فترة الشك المعروفة ب ) نظام 

  .االفالس( أي تعتبر تصرفاته غٌر نافذة فً هذِه الفترة

االستحقاق بالنسبة للحوالة المستحقة ااداء بعد مدة معٌنة من اانشاء ج. التوصل لتثبٌت مٌعاد 

والحوالة المستحقة ااداء لدى االطالع أو بعد مدة معٌنة من االطالع ، حٌث ٌجب على الحامل 

 . تقدٌم الحوالة فً هذِه الحاالت خالل سنة من تارٌخ اانشاء

عاتها لحساب مدة التقادم ، وقد جرى التطبٌق د. التوصل لتحدٌد المدة القانونٌة التً ٌجب مرا

العملً على أختٌار الجهة الٌمنى من أعلى الورقة موضعا لذكر تارٌخ اانشاء ، لكن، ال ٌجوز 

مانع من ذكر هذا التارٌخ أي مكان الحوالة ، كما أجاز القانون ذكر هذا التارٌخ بالحروف أو 

التقوٌم المٌالدي أو الهجري أو األثنٌن معاً ، أما األرقام أو األثنٌن معا ، كذلك أجاز ذكرهُ ب

بالنسبة لمكان اانشاء ، فإن أهمٌة البٌان تكمن فً معرفة الموقع الج رافً الذي ٌقصدهُ حامل 

الورقة ل رض استحقاق قٌمتها ، كذلك ، ل رض معرفة القانون الواجب التطبٌق لتحدٌد شكل 

( من القانون : )ٌخضع شكل الحوالة  9ٗادة ) ( من المٔالورقة التجارٌة ، حٌث نصت )ف 

  .الى قانون الدولة التً تم تنظٌمها فٌها

ومع ذلك ال تعتبر الحوالة باطلة لعٌب فً الشكل متى روعً فٌها الشكل الذي ٌتطلبه هذا 

القانون (، أي معرفة القانون الذي ٌجب مراعاته عند تنظٌم الحوالة التجارٌة ، كذلك لم ٌشترط 

 .ون ذكر مكان ااداء فً موضع محدد من الورقةالقان

( من القانون ٓٗ( من المادة )9أسم وتوقٌع مْن أنشا الحوالة ) الساحب( : ألزمت )ف -7 

التجاري العراقً ، على أن تشمل الحوالة على أسم وتوقٌع مْن أنش  الحوالة أي الساحب ، 

مثل هذا التصرف بالتوقٌع على وٌعتبر هذا البٌان هو تصرف إرادي ٌنت  عن الساحب وٌت

الحوالة التجارٌة وهذا التوقٌع ٌمثل أٌضاً ركن الرضا بالنسبة للورقة التجارٌة ، وللتوقٌع أسالٌب 

  وشروط ، هً :ـ

 

أن توقٌع الورقة التجارٌة كانت تخضع سابقاً ألحكام خاصة ، أشار إلٌها قانون التجارة  -آ

اثبات والمتعلق بالسندات العادٌة حٌث كان التوقٌع فً السابق ، وهً تختلف عن قواعد قانون ا

السندات العادٌة ، ٌشمل؛ اامضاء الكتابً أو الختم أو بصمات األصابع ، أما قانون التجارة 

فكان ٌجٌز التوقٌع عن طرٌق اامضاء وبصمة اابهام ، أما فً الوقت الحاضر فقد أشار قانون 

( ب نُه : )ال ٌعتد بالسندات التً تذٌل باألختام الشخصٌة، ٕٗ( من المادة)ٖااثبات الجدٌد فً )ف

عدا السندات التً تذٌل بالختم الشخصً المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا ٌدٌه، 

على ان ٌتم ذلك بحضور المعوق شخصٌا مع شاهدٌن امام موظف مختص ( وبذلك لم ٌجٌز 

ا لم ٌقترن باامضاء أو بصمة اابهام وٌقصد باامضاء القانون إستعمال الختم ك سلوب للتوقٌع م

الكتابً ؛ هو إصطالح خطً ٌختارهُ الشخص لنفسه للتعبٌر عن صدور إرادته وموافقته على 

محتوٌات المحرر ، كما أجاز قانون ااثبات فً استعمال بصمة اابهام ك سلوب للتوقٌع فً 



وتجدر ااشارة أٌضاً ، ب ن القانون لم ٌحدد  السندات العادٌة وأهمل بصمة األصابع األخرى ،

بصمة اابهام الٌمنى أو الٌسرى ، ولكن، جرت العادة على استعمال إبهام الٌد الٌسرى وذلك 

لكون خطوط اابهام األٌسر تكون أوضح من اابهام األٌمن ، ولكن، بصمة اابهام لوحدها 

( ، حٌث نصت : )اذا انكر الخصم ٕٗ)( من المادة ٔك سلوب للتوقٌع كما أشارت إلى ذلك )ف

بصمة االبهام المنسوبة الٌه فً السند فال ٌعترف بهذا السند اال اذا ثبت انه تم بحضور موظف 

 .)عام مختص او بحضور شاهدٌن وقعا على السند

 :شروط التوقٌع : للتوقٌع على الورقة التجارٌة ، هناك شروط ٌجب مراعاتها ، أهمها –ب 

لتوقٌع : أن ٌكون صادراً من منشا االتزام الصرفً بالذات ) الساحب( أي ٌشترط فً ا -ٔ

ٌكتب أسمه بنفسه وٌوقع على المحرر وال ٌجوز إعتبار الورقة حوالة تجارٌة إذا تضمنت توقٌع 

 .شخص آخر غٌر الساحب

ٌشترط فً التوقٌع أن ٌكون داالً بوضوح على صاحبه وذلك عن طرٌق ذكر ااسم الكامل  -ٕ

 . احب إلى جانب بصمة اابهام أو اامضاء الكتابً للداللة على عابدٌة التوقٌعللس

ٌشترط فً التوقٌع ؛ أن ٌذكر فً الورقة التجارٌة ذاتها وبالتحدٌد على وجه هذِه الورقة إلى  -ٖ

جانب بقٌة البٌانات االزامٌة التً نص علٌها القانون ، وذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة ذكر 

مستقبالً عن الطابع المالً الملصق على الحوالة وذلك ألن هذا الطابع قد ٌرفع عن التوقٌع 

الحوالة مما ٌؤدي إلى ضٌاع معالم التوقٌع ، ولم ٌشترط القانون مكاناً محدداً لوضع التوقٌع ، 

ولكن، جرت العادة على ذكره فً الزاوٌة السفلى من الورقة التجارٌة مما ٌدل داللة واضحة 

 .قة صاحب التوقٌع على ما ورد فً الحوالة من بٌاناتعلى مواف

: فً حالة ااخالل بالبٌانات االزامٌة أي عدم ذكر أحد هذِه البٌانات  اإلخالل بالبٌانات اإللزامٌة

نتٌجة إهمال أو أغفال ، تعتبر الورقة التجارٌة ناقصة الشكل الذي فرضُه القانون وتسمى عندبذ 

ناك بٌانات أجاز القانون اغفالها ولم ٌرتب على عدم ذكرها وجود ) الحوالة الناقصة( لكن ه

( من القانون التجاري العراقً ،  ٔٗعٌب أو نقص فً الحوالة ، وهذا ما قضت به المادة )

 :- وهذِه البٌانات التً أجاز القانون أغفالها ، هً

 

( على أنُه إذا ٔٗ( من المادة )ٔحالة عدم ذكر مٌعاد االستحقاق : حٌث قضت المادة )ف -ٔ

 .خلت الحوالة من بٌانات مٌعاد االستحقاق تعتبر مستحقة ااداء لدى ااطالع علٌها

( ٕحالة عدم ذكر مكان ااداء مع ذكر عنوان بجانب أسم المسحوب علٌه : حٌث نصت )ف -ٕ 

بر ( على أنُه : )عدم ذكر مكان االداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب علٌه فٌعتٔٗمادة )

 . هذا العنوان مكان االداء ومقام المسحوب علٌه فً الوقت ذاته

  

حالة عدم ذكر مكان األنشاء مع ذكر عنوان بجانب أسم الساحب : وهذا ما نصت علٌه )ف  -ٖ

( )عدم ذكر مكان االنشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فٌعتبر هذا ٖٗ( من المادة )ٖ

 ).العنوان مكان االنشاء



( من القانون على أن الورقة الخالٌة ٔٗكما أفادت المادة ) خالل بالبٌانات اإللزامٌة :جزاء اإل

من أحد البٌانات االزامٌة للحوالة ال تعتبر حوالة تجارٌة إستثناء البٌانات التً أجاز القانون 

ل إلى سند اغفالها ما عدا ذلك ، فإن هذِه الورقة تعتبر باطلة من الناحٌة التجارٌة ، ولكنها تتحو

عادي تطبق علٌه القواعد العامة للقانون المدنً وٌعتبر هذا البطالن من النظام العام ومن 

الممكن االحتجاج به أتجاه كل حامل للورقة التجارٌة وٌجب على المحكمة أن تحكم بهذا البطالن 

 .من تلقاء نفسها دون طلب من األطراف المعنٌة

: إذا كان ااخالل بالبٌانات االزامٌة نتٌجة اهمال أو أغفال  ةرصالح اإلخالل بالبٌانات اإللزامٌ

غٌر مقصود وأصبحت الورقة ناقصة من الممكن إزالة هذا النقص عن طرٌق إكمال هذِه 

البٌانات االزامٌة وإصالح هذا الخلل وبالتالً تصبح الحوالة التجارٌة صحٌحة بعد أن كان 

 . ناقصة
 

انب البٌانات االزامٌة هناك بٌانات إختٌارٌة تتضمنها الحوالة وهً : إلى ج البٌانات اإلختٌارٌة

غٌر محدودة فلم ٌذكرها القانون على سبٌل الحصر ، لكن، ما أشترط عدم مخالفة هذِه البٌانات 

لقواعد النظام العام واآلداب العامة ومن أهم هذِه البٌانات هً؛ بٌان أصول القٌمة وبٌان الفابدة 

  .جضمان وبٌان المنع من عمل االحتجاوبٌان عدم الوبٌان التوطٌن 

بٌان أصول القٌمة : أن للورقة التجارٌة سبب فً أنشاءها وهذا السبب ٌتمثل بعالقة المدٌونٌة  -ٔ

التً تربط الساحب بالمستفٌد ومن أجل هذِه العالقة حررت الحوالة التجارٌة وذهب أغلب 

التشرٌعات القدٌمة إلى ضرورة ذكر هذا البٌان ضمن البٌانات االزامٌة إالّ أن هذا ااتجاه 

ض  للنقد كونه ٌخالف القواعد العامة وٌخالف طبٌعة التعامل التجاري فالقواعد العامة ال تعر

تشترط ذكر سبب االتزام وإنما تفترض وجودهُ ومشروعٌتُه حتى ٌقوم الدلٌل على خالف ذلك ، 

كما أن التعامل التجاري ٌجب أن ٌتسم بالسرعة والسهولة بالتعامل لذلك ذهبت التشرٌعات 

إلى عدم ذكر هذا البٌان كبٌان إلزامً وأنما تم أعتبارهُ بٌان أختٌاري ال ٌشترط ذكره فً الحدٌثة 

  الحوالة وهذا ما ذهب إلٌه المشّرع العراقً وتترتب على إدراج هذا البٌان نتٌجتان مهمتان :ـ

ااطالع على مشروعٌة أو عدم مشروعٌة سبب أنشاء الورقة التجارٌة لكً ٌتم تجنب قبولها  -أ

  . فً حالة كون السبب غٌر مشروع

التعبٌر عن إرادة صاحب الورقة التجارٌة باالتزام حرفٌا إتجاه كل حامل لهذِه الورقة  -ب 

 .وبنفس الشروط التً ألتزم بها إتجاه األول من السند التجاري

بٌان التوطٌن : للورقة التجارٌة مكان أو موطن ٌتمثل بمكان وفابدة أي الموقع الج رافً  -ٕ 

الذي ٌتم فٌه أداء مبلغ الحوالة حٌث االستحقاق وغالباً ما ٌكون مكان االداء هو نفس محل إقامة 

 أن تكون الحوالة ٖٗالمسحوب علٌه ، لكن، قد ٌذكر فً الورقة التجارٌة حٌث أجازت المادة / 

مستحقة األداء فً موقع غٌر محل إقامة المسحوب علٌه أو أي جهة أخرى وٌطلق على هذا 

البٌان ) بٌان التوطٌن( فً حالة اختالفه عن محل إقامة المسحوب علٌه والسبب فً ذلك هو أن 

المسحوب علٌه قد ٌسكن فً مكان بعٌد عن المستفٌد أو حامل الورقة التجارٌة ، فٌشترط أن 

الحوالة فً مكان قرٌب من أجل تسهٌل تداول هذِه الورقة كما أن المسحوب علٌه قد ٌدفع مبلغ 



ٌجهل إدارة الحسابات فٌتم اللجوء إلى تكلٌف مصرف ٌكون بعٌد عن محل أقامة المسحوب 

 .علٌه

( أوال ً، من القانون التجاري العراقً ، على أنُه : ) ٌجوز ٗٗ: نصت المادة ) بٌان الفائدة -ٖ

حوالة المستحقة االداء لدى االطالع علٌها او بعد مدة معٌنة من االطالع ان ٌشترط لساحب ال

 (.فابدة عن المبلغ المذكور فٌها. وٌعتبر هذا الشرط فً الحواالت االخرى كان لم ٌكن

 

ٌتضح من ذلك أن شرط الفابدة هو بٌان اختٌاري ٌتم إدراجه فً الحوالة ، ولكن، هذا البٌان ال 

ٌمكن ذكره إال فً الحواالت المستحقة األداء لدى ااطالع أو بعد مدة معٌنة من ااطالع ، أما 

 باقً أنواع الحواالت فال ٌجوز ذكر بٌان الفابدة فٌها لعدم وجود ضرورة لذكر ذلك ألنهُ 

باامكان إظافة مبلغ الفابدة منذ أنشاء الحوالة ، وال ٌجوز إدراج شرط الفابدة بالحواالت التً ال 

ٌذكر فٌها أنها مستحقة األداء لدى ااطالع أو بعد مدة من ااطالع وإذا ذكر هذا البٌان ٌعتبر 

( ،  ٗٗالمادة) الغٌاً ك ن لم ٌكن ، لكن، ال ٌبطل الحوالة التجارٌة ، كما أشترط القانون فً 

  : شرطٌن بصحة الفابدة

  ال ٌجوز إدراج شرط الفابدة إال من قبل الساحب -آ

 . ٌجب بٌان سعر الفابدة فً الحوالة ، فإذا خلت منُه أعتبر الشرط ك ن لم ٌكن -ب

% ( من مبلغ الحوالة وٌبدأ سرٌان الفابدة 9والفابدة وفقاً للقانون التجاري ال ٌجوز أن تتجاوز) 

ارٌخ أنشاء الحوالة إذا لم ٌذكر فً سرٌانها تارٌخ آخر وفً كل األحوال ، ف ن الفابدة من ت

ااتفاقٌة تنتهً عند مٌعاد ااستحقاق ، فإذا لم ٌوف المّدٌن مبلغ الحوالة مع الفوابد تسري علٌه 

  . ( من القانون التجاري العراقً 9ٓٔالفوابد التجارٌة المقررة فً المادة )
 

: ان جمٌع الموقعٌن على الحوالة التجارٌة ٌعتبرون ضامنون لقٌمة هذِه  الضمان بٌان عدم-ٗ

الحوالة أي ٌضمنون القبول واألداء من قبل المسحوب علٌه وإذا رفض قبول الحوالة أو وفاءها 

ٌعطً الحق لحامل الورقة فً الرجوع على الساحب والمظهرٌن وباقً الموقعٌن على هذِه 

( أن ٌذكر بٌان إختٌاري ٌجٌز فٌه للساحب ٓ٘ناءاً أجاز القانون فً المادة ) الحوالة ، لكن، إستث

أن ٌشترط إعفاءه من ضمان القبول ، أما ضمان الوفاء فال ٌجوز ااعفاء منُه وإذا ذكر مثل هذا 

الشرط ٌعتبر كان لم ٌكن وذلك ألن الساحب ٌعتبر طرف أصٌل ومنشا للحوالة التجارٌة وال 

من ضمان الوفاء وأن أثر هذا البٌان ال ٌقتصر على الساحب وحده بل ٌمتد  ٌمكن أعفاء نفسه

إلى بقٌة الموقعٌن على الحوالة بعكس التظهٌر وأن شرط عدم الضمان ٌقتصر أثره على 

  .المظهر وحده دون بقٌة الموقعٌن

ت االحتجاج هو وثٌقة رسمٌة ٌنظمها كاتب العدل اثبا:  بٌان المنع عن عمل االحتجاج -٘

اامتناع عن قبول الحوالة أو عن وفاء قٌمتها وعمل االحتجاج هو إجراء ال بد منُه حٌث بموجبه 

ٌحق للحامل القانونً الرجوع على أي موقع على الحوالة التجارٌة وذلك عند أمتناع المسحوب 

بلة للشك علٌه عن وفاء قٌمة هذِه الحوالة وهذا االحتجاج ٌثبت هذا االمتناع بوثٌقة رسمٌة غٌر قا

، ولهذا االحتجاج آثار سلبٌة حٌث على الحامل اللجوء إلى عمل االحتجاج خالل فترة قصٌرة 



وإال سقط حقه فً الرجوع كما أن عمله ٌرتب نفقات إظافٌة ٌتحملها الملتزم فً هذِه الحوالة كما 

هذِه اآلثار  أن عمل االحتجاج لُه آثار من ش نها أضعاف الثقة بالضامنٌن لمبلغ الحوالة وبسبب

جرت العادة التجارٌة على استبعاد هذا االحتجاج وذلك بموجب بٌان ٌذكر فً الحوالة ٌمنع 

الحامل من عمل االحتجاج وٌشترط لصحة هذا البٌان أن ٌذكر مكتوبا على الحوالة وكذلك موقعا 

على هذا من القانون وٌترتب  ٘ٓٔمن قبل الشخص الذي أدرجُه أستناداً لما جاء فً المادة / 

البٌان منع الحامل القانونً من عمل االحتجاج وعلٌه التقٌد بمضمون هذا البٌان و مراعاة ما 

 . ورد فٌه

وهو إجراء مبسط ٌتم بكتابة معٌنة توضع على ظهر الورقة التجارٌة وٌكون نافذا  : التظهٌر 

بحق الجمٌع دون الحاجة لموافقة المحال لُه وهذا التظهٌر كما ٌكون المظهر ضامنا لوجود الحق 

وأداءه تجاه المظهر إلٌه وكلما إزداد عدد التظهٌرات ٌزداد حجم ضمان الورقة التجارٌة ومن 

 -: نقسم التظهٌر إلى ثالثة صورحٌث الشكل ٌ

 

 . الصورة األولى : التظهٌر اإلسمً والذي ٌذكر اإلسم الكامل للمظهر رلٌه فً صٌغة التظهٌر

الصورة النانٌة : التظهٌر للحامل والذي ٌذكر فٌه عبارة ظهرت لحاملها حٌث ال توجد رشارة 

 . رلى أسم المظهر رلٌه

وفً هذِه الصورة تنعدم األشارة رلى شخص المظهر رلٌه الصورة النالنة : التظهٌر على بٌا  

 .)بصٌغة دون ذكر أسم أو عبارة ) ظهرت لحاملها

 : وللتظهٌر أنواع نالنة   هً

  أوالً / التظهٌر الناقل للملكٌة أو التظهٌر

 ثانٌاً / التظهٌر التوكٌلً

 (.ثالثاً/ التظهٌر الت مٌنً أو التوثٌقً) الرهن

 

: قد ٌتنازل المستفٌد عن قٌمة الحوالة إلى  أوال  :ـ التظهٌر الناقل للملكٌة أو التظهٌر التملٌكً

شخص آخر وهو المظهر إلٌه عن طرٌق التظهٌر وٌعتبر التظهٌر بهذِه الحالة ناقل لملكٌة 

الحوالة والحق الثابت فٌها من المظهر إلى المظهر إلٌه ، فهذا التظهٌر هو تصرف إرادي 

فً ٌرد على الورقة التجارٌة بقصد نقل الحق الثابت فٌها من المظهر إلى شخص آخر وهو صر

المظهر إلٌه ، وبما أن هذا التظهٌر هو تصرف إرادي فٌشترط بإنشاءه شروط موضوعٌة 

 .وشكلٌة ، كذلك ٌرتب آثارها خاصة به ، وهً آثار التظهٌر الناقل للملكٌة

للملكٌة : كل تصرف إرادي ٌستلزم ثالثة شروط هً ؛ الشروط الموضوعٌة للتظهٌر الناقل 

، وٌضاف إلٌها بالنسبة للتظهٌر الناقل للملكٌة شرطً المظهر والمظهر  الرضا والمحل و السبب



إلٌه على أعتبار أنهما طرفً هذا التظهٌر لذا ف ن الشروط الموضوعٌة بالنسبة للتظهٌر الناقل 

 .ا والمحل والسببللملكٌة هً المظهر والمظهر إلٌه والرض

، وهو الشخص الذي ٌتنازل عن السند التجاري والحق الثابت فٌه وٌجب أن تتوافر  المظهر -ٔ

فٌه صفة المالك الشرعً لهذِه الورقة أي صاحب الحق فٌها ، ولكن، قد ٌصعب تحدٌد صاحب 

الشخصً  الحق فً الحوالة إذا كان التظهٌر للحامل أو على بٌاض والتً ال ٌنكر فٌها ااسم

للمظهر إلٌه ، وتنتقل الورقة التجارٌة فً هذِه الحالة عن طرٌق المناولة الٌدوٌة وٌعتبر حابز 

الحوالة هو الحامل القانونً لها ما لم ٌثبت أنُه كان قد حصل علٌها بسوء نٌه أو أرتكب خط  

ي العراقً ( من القانون التجارٙ٘جسٌما فً سبٌل الحصول علٌها وهذا ما أقرت به المادة ) 

والذي أشارت أٌضاً إلى أن فقدان حٌازة الورقة التجارٌة نتٌجة حادث معٌن ستثبت للحابز ملكٌة 

هذِه الحوالة إال إذا كان قد حصل علٌها بسوء نٌه أو أرتكب خط  جسٌم للحصول علٌها وٌتضح 

 :( ، هماٙ٘من ذلك أن هناك حالتٌن أشارت إلٌها المادة ) 

حابز الحوالة بموجب سلسلة من التظهٌرات األسمٌة غٌر المنقطعة وهو شخص ال ٌصعب  -أ 

 . تحدٌده

 

حابز الحوالة بموجب تظهٌر الحامل أو تظهٌر على بٌاض وٌتم تداولها عن طرٌق المناولة  -ب

  . الٌدوٌة دون أن ٌكون قد حصل علٌها بسوء نٌه أو أرتكب خط  جسٌم فً سبٌل الحصول علٌها

 

، وهو الشخص الذي ٌنتفع من قٌمة الحوالة التجارٌة والذي ٌتم التنازل لُه عن  المظهر رلٌه-ٕ

الحقوق الناشبة عن هذِه الحوالة وٌشترط بالمظهر إلٌه أن ٌكون شخصاً موجوداً فال ٌجوز 

التظهٌر لشخص وهمً ك ن تظهر الحوالة لشخص مٌت أو لشركة أنقضت وتم تصفٌة أعمالها 

شخصٌتها القانونٌة تماماً وال ٌشترط فً المظهر إلٌه أن ٌكون شخصاً واحداً بل بحٌث تزول 

ٌمكن أن ٌكون أكثر من شخص وفً هذِه الحالة ٌمكن أن ٌكون التظهٌر على سبٌل التخٌٌر أو 

 . سبٌل التضامن

: وهو قوام التصرفات اارادٌة وٌشترط توفره بالنسبة للمظهر ، وأشترط بعض الرضا  -ٖ

ء توفره فً المظهر إلٌه ، حٌث أشترطوا موافقة المظهر إلٌه على إجراء التظهٌر الفقها

لمصلحته ولو كانت هذِه الموافقة ضمنٌة واألهلٌة الالزمة للتظهٌر الناقل للملكٌة ، هً نفس 

عراقٌاً  األهلٌة التً أستلزمها القانون بالنسبة لساحب الورقة التجارٌة أي ٌجب أن ٌكون المظهر

لسن الرشد وال ٌعترٌه أي عارض من عوارض األهلٌة ، وإذا صدر التظهٌر من شخص  وبال اً 

 .غٌر كامل األهلٌة ٌعتبر تصرفه باطالً 

: محل التظهٌر هو الورقة التجارٌة وغالبا ما ٌعبر عنُه بالحق الثابت فٌها وال ٌعتبر  المحل -ٗ 

المبلغ المذكور فً الورقة التجارٌة هو محل التظهٌر ألنُه محل أنشاء الورقة التجارٌة وإنما 

 محل التظهٌر هو الورقة التجارٌة ذاتها ، فإذا لم ٌكن السند سنداً تجارٌاً فال ٌمكن تظهٌرهُ 

وتطبٌقاً للقواعد العامة فً القانون ٌشترط فً محل التظهٌر أن ٌكون موجودا أو معٌناً و قابالً 

 . للتعامل بِه ، كما ٌشترط فً محل التظهٌر أن ال ٌكون معلقاً على شرط كما ال ٌجوز تجزبته



ب فً وهو الباعث الدافع الذي ٌقصد الملتزم الوصول إلٌه من خالل التظهٌر والسب السبب: -٘

التظهٌر ٌكمن فً عالقة المدٌونٌة التً تربط المظهر بالمظهر إلٌه من أجل الوفاء بقٌمة هذِه 

الورقة وهذِه العالقة تسمى ( وصول القٌمة( وتطبٌقا للقواعد العامة ٌشترط أن ٌكون للتظهٌر 

ا سببا موجودا ومشروعاً وال ٌشترط ذكره صراحة ألنه ٌفترض أن لكل إلتزام سبب مشروع م

 .لم ٌقم الدلٌل على خالف ذلك

: هناك شكلٌة معٌنة ٌجب مراعاتها فً التظهٌر الناقل  الشروط الشكلٌة للتظهٌر الناقل للملكٌة

( من ٖ٘للملكٌة ب عتباره تصرفاً شكلٌاً ، وهذِه الشكلٌة تتمثل بالكتابة وكما أشارت المادة )

خاصة من حٌث المضمون ومكان القانون ، وٌالحظ أن صٌ ة الكتابة تخضع لقٌود وشروط 

 :الكتابة ، حٌث ٌجوز أن تتوفر فٌها بٌانات إلزامٌة استلزمها القانون وهذِه البٌانات

( منُه شكال  ٖ٘حدد قانون التجارة فً المادة )  البٌانات اإللزامٌة للتظهٌر الناقل للملكٌة : 

ظهٌر على الحوالة ذاتها أو على معٌناً للتظهٌر الناقل للملكٌة ، حٌث ال بد من كتابة صٌ ة الت

الورقة المتصل هبها ، وٌجوز أن ال ٌذكر أسم المستفٌد فً صٌ ة التظهٌر كما هو الحال فً 

( أن توقٌع المظهر هو البٌان االزامً الوحٌد ٖ٘التظهٌر على بٌاض ، وٌتضح من نص المادة)

أو على ظهر الورقة  لتظهٌر الورقة التجارٌة بشرط أن ٌذكر على ظهر الورقة التجارٌة

المتصلة بها والتوقٌع وحده ال ٌكفً إذا ذكر التظهٌر على وجه الورقة التجارٌة حٌث ال بد من 

ذكر عبارة تدل على صٌ ة التظهٌر ألن مجرد التوقٌع ٌعتبر من أسالٌب الضمان لقٌمة الحوالة 

ٌر الناقل للملكٌة ( من القانون ، ومن الممكن أن ٌكون التظه 9ٔ، كما وردت فً المادة ) 

تظهٌراً أسمٌاً أو تظهٌراً للحامل أو تظهٌر على بٌاض ، وفً هذِه الحالة األخٌرة ٌجب أن ٌرد 

 .التوقٌع على ظهر الورقة التجارٌة إذا كان التظهٌر على بٌاض

إلى  إضافةبٌانات إختٌارٌة  إضاقة: أجاز القانون  البٌانات اإلختٌارٌة للتظهٌر الناقل للملكٌة

  : بٌانات االزامٌة بشرط أن ال تكون مخالفة للنظام العام واآلداب العامة ومن أهم هذِه البٌاناتال

وٌقصد بوصول القٌمة هو عالقة المدٌونٌة التً تربط المظهر بالمظهر  بٌان وصول القٌمة : -ٔ

هذِه العالقة ٌدُل على صورٌة التظهٌر وبالتالً ٌعتبر  إلٌه وهو الباعث الدافع للتظهٌر وإنعدام

التظهٌر باطالً ، والمشّرع العراقً ال ٌلزم المظهر بذكر هذا البٌان لصٌ ة التظهٌر وإنما أجاز 

 . ذكرهُ كبٌان أختٌاري ٌدرج ضمن صٌ ة التظهٌر

انشاء التظهٌر بل  ، لم ٌشترط القانون ذكر تارٌخ التظهٌر لبٌان إلزامًبٌان تارٌخ التظهٌر -ٕ

أعتبر التظهٌر صحٌحاً منتجاً آلثارِه سواء كان بعد أو قبل مٌعاد االستحقاق وعلٌه ف ن ذكر 

تارٌخ التظهٌر ٌعتبر بٌان إختٌاري ٌجوز ذكره فً صٌ ة التظهٌر كما ٌجوز إهماله ، ولكن، 

 .جرى التطبٌق العملً على ذكر تارٌخ التظهٌر ضمن صٌ ة التظهٌر

، قد ٌلج  المظهر إلى منع الحامل من عمل االحتجاج  لمنع من عمل التظهٌر االحتجاجبٌان ا -ٖ

من القانون  ٘ٓٔوذلك عن طرٌق البٌان االختٌاري ٌدرج فً صٌ ة التظهٌر ، أشارت المادة / 

حٌث أجاز للمظهر أن ٌمنع الحامل بموجب بٌان أختٌاري من عمل االحتجاج فً حالة أمتناع 

 . دفع قٌمة الحوالة المسحوب علٌه عن



األصل أن المظهر ٌضمن قبول الحوالة ووفاءها بحٌث ٌحق لحامل ،  بٌان عدم الضمان -ٗ

الورقة أن ٌرجع على المظهر عند أمتناع المسحوب علٌه عن قبول أو وفاء قٌمة الحوالة ، ومن 

ن عدم الضمان ( الممكن أن ٌحدث هذا االزام كلٌاً أو جزبٌاً عن طرٌق بٌان أختٌاري ٌسمى )بٌا

 (.أو) بٌان لٌست ألمر

هناك أثران ٌترتبان على التظهٌر الناقل للملكٌة ، وهما : إنتقال  آنار التظهٌر الناقل للملكٌة :

جمٌع الحقوق الناشبة عن الحوالة إلى المظهر إلٌه وإلتزام المظهر بضمان قٌمة الحوالة ما لم 

 .ٌشترط غٌر ذلك

  جمٌع الحقوق الناشبة عن الحوالة التجارٌة إنتقال -ٔ 

( من القانون على أنُه ( ٌنقل التظهٌر جمٌع الحقوق الناشبة عن  ٗ٘( من المادة ) ٔنصت )ف

الحوالة. ( ٌتضح من هذِه المادة أن الحقوق الناشبة عن الحوالة تنتقل إلى المظهر إلٌه بصورة 

مظهر إلٌه ٌصبح حامالً قانونٌا لهذِه الحوالة وال فورٌة ونهابٌة ، ولكن ، تجدر ااشارة ب ن ال

ٌلزم بالتخلً عنها إالّ إذا كان قد حصل علٌها بسوء نٌة أو أرتكب خط  جسٌما  فً سبٌل 

الحصول علٌها ، كما ٌحق للمظهر إلٌه تظهٌر هذِه الورقة تظهٌراً آخراً إلى شخص آخر وتبقى 

حق للمظهر إلٌه أن ٌتنازل كالً أو جزءاً عن المطالبة إعتبارهُ من الضامنٌن لقٌمة الحوالة ، كما ٌ

 . بقٌمة الحوالة

 ) حجٌة الحقوق المنتقلة بالتظهٌر ) قاعدة تظهٌر الدفوع -ٕ

ٌتمٌز التظهٌر الناقل للملكٌة ب نُه ٌنتقل المظهر إلٌه حقاً مستمداً من الورقة التجارٌة ٌمكن 

الورقة وال ٌحق للمّدٌن أن ٌدفع بعدم حجٌة الحق المطالبة به عند االستحقاق من المّدٌن بهذِه 

الصرفً فً الورقة ، وٌعتبر هذا األثر الخاص بالتظهٌر الناقل للملكٌة خروجاً على القواعد 

العامة التً ال تسمح ألي شخص ب ن ٌنتقل إلى غٌره أكثر مما ٌملك من حقوق إالّ أن هذِه 

سمى قاعدة التظهٌر من الدفوع ، وهً خاصة بقانون المبادئ ٌنفرد بها التظهٌر الناقل للملكٌة وت

( من القانون 9٘التجارة وال ٌمكن التعامل بها فً القانون المدنً وأشارت إلٌها المادة )

 .التجاري

 : شروط قاعدة التظهٌر من الدفوع 

 أن ٌكون المدعً بموجب الحوالة حامالً قانونٌاً لها أي الحابز الشرعً للورقة التجارٌة -ٔ

أن ال ٌكون المدعً بموجب هذِه الحوالة قد تصرف بهدِه الورقة بقصد ااضرار بالمّدٌن  -ٕ

 . )الصرفً ) المدعى علٌه

: أن هذِه القاعدة ال دور لها فً مٌدان العالقات الشخصٌة التً  نطاق قاعدة التظهٌر من الدفوع

عى علٌه ( أن ٌتمسك بمواجهة تربط المّدٌن بالحامل القانونً حٌث ٌكون بإمكان المّدٌن ) المد

الحامل ب ي دفع شخصً ، مثل ؛ المقاصة ، ٌتضح من ذلك أن نطاق تطبٌق قاعدة التظهٌر من 

الدفوع تتحدد بالعالقات الشخصٌة التً تربط المّدٌن الصرفً ب ٌر الحامل القانونً للورقة 

رقة التجارٌة وٌبرز وغٌرهم من الموقعٌن على الو االحتٌاطًكالساحب أو المظهر أو الضامن 
 اتجاهالحامل حسن النٌة ودفوع ٌمكن التمس  بها  اتجاههنا نوعٌن من الدفوع   دفوع ال ٌمكن التمس  بها 



حٌث ٌتم  وبعد االنتهاء من الحوالة نتناول الورقة الثانٌة الكمبٌالة السند ألمر ومن ثم الصكالحامل

لة من حٌث الشروط والبٌانات االلزامٌة دراستها بذات المفردات التً تم اٌضاحها فً الحوا

ٌضاف الٌها حالت ثبوت وجود الرصٌد فً الصك وجرٌمة اصدار صك بدون رصٌد بااضافة 

الى اٌضاح التقادم فً االوراق التجارٌة الثالثة وبٌان انواع خاصة من الصكوك كالصك 

 . المسطر والمقٌد فً الحساب والمصدق وصكوك المسافرٌن 

 


