
  االوراق التجارية :

  :مفھوم االوراق التجارية  -اوال

) من قانون التجارة العراقي النافذ والتي نصت على أنه ( الورقة ٣٩عرفت المادة (
التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعھد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا اخر فيه 

 للتداول بالتظھير ان ومكان معينين ويكون قابالبأداء مبلغ محدد من النقود في زم
  أو المناولة ).

  االوراق التجارية :انواع  -ثانيا 

.الحوالة التجارية (السفتجة) : ھي سند محرر وفق شروط شكلية نص عليھا ١
القانون يتضمن امرمن شخص (الساحب) الى شخص اخر يسمى (المسحوب عليه) 

 نايسمى المستفيد او الحامل في مكبان يدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث 
  معين ووقت معين.

تعھد ينص عليھا القانون : ھي سند محرر وفق شروط  لسند المر (الكمبيالة )ا .٢
) تفيد(المس ان يدفع لشخص اخر او المره يسمىب) حررمال( بمقتضاه شخص معين
  معين ووقت معين. نافي مكمبلغ معين من النقود 

 تعھد بمقتضاه شخص معينينص عليھا القانون محرر وفق شروط : الصك .٣
مبلغ  ( والذي ھو احد المصارف بالضرورة )بدفع امرا الى شخص اخرالساحب) (

  .عند االطالع الى شخص معين او لحامله ( المستفيد)النقود  معين من

  

  :الوراق التجارية اوظائف  -ثالثا 

  وظائف عدة وھي كاالتًي: وراق التجارية لال

تعد الورقة التجارية أداة لنقل النقود ، أي وسيلة يستعاض بھا :أداة لنقل النقود  -١
ة عن حمل النقود ، وتجنب نقلھا وذلك للمخاطر الناشئة عن ذلك . و تعد ھذه الوظيف

ة ( السفتجة) كوسيلة  ة التجاري أقدم وظائف الورقة التجارية . إذ استخدمت الحوال
ده  ود ه للصراف في بل لتنفيذ عقد الصرف المسحوب . وصورته أن يسلم التاجر نق
روم  ذي ي د ال ه في البل ى وكيل ة تتضمن أمر من الصراف ال ويحصل منه على ورق

د الذي سيباشر فيه شؤون يعادل قيمة ما دفعه بعملة البل التاجر الذھاب اليه بدفع ما
   تجارته .



ان ٢ امتين : : أداة إئتم ى دع وم عل اري تق انون التج د الق روف أن قواع ن المع م
رة  ام كثي ذكور بأحك انون الم أساسيتين ھما السرعة واإلئتمان .وقد أقرت قواعد الق

ه ، إذ تعمل على تدعيم االئتمان في نطاق المعامالت التجار ية وتيسير الحصول علي
اء  ة للوف وال الكافي ديھم األم وفر ل د ال تت ار ق ة التج ظ أن غالبي ن المالح أن م
ال  ى آج دة ، فيحصلون عل ة ألسباب ع امالتھم التجاري ات الناشئة عن مع باإللتزام
ي  ا ف ة دورا مھم ة التجاري ا تلعب الورق م . وھن ي ذممھ ة ف ديون المترتب اء بال للوف

ير الحصو نداً تيس ة أو س ة تجاري رر حوال اجر أن يح ن للت ان ، إذ يمك ى اإلئتم ل عل
ة .  اعة أو الخدم ى البض ول عل ن الحص تمكن م ين في ل مع ي أج تحق ف ر تس ألم
ل  ة بفع ة التجاري ة الورق ى قيم ي الحصول عل اً ف تفيد مطمئن ون المس ل يك وبالمقاب

  الضمانات المقررة للورقة المذكورة .

م األوراق التجارية بأنواعھا الثالثة ( الحوالة والكمبيالة والصك تقو:: أداة وفاء  ٣
لعة أو  د األشخاص س ترى أح إذا اش ة ، ف امالت التجاري ي المع اء ف ة الوف ) بوظيف
دا أن يحرر  ع ثمن البضاعة نق دال من دف بضاعة من شخص اخر يمكن للمشتري ب

ائع يتضمن المبل أن يحرر صكا بإسم الب ثمن ورقة تجارية لحسابه ك غ المساوي لل
   وبذلك يكون قد أوفى القيمة بإحالة البائع لتسلم المبلغ من المصرف .

  :الوراق التجارية ا خصائص:بعا را

  عدة وھي كاالتًي:  خصائصوراق التجارية لال

الشكلية : تتميز االوراق التجارية بانھا محررات او سندات ال يمكن تصورھا :  ١
ة بدون الكتابة وھي تتخذ شكلھا من خال ات االلزامي ل تسميتھا الخاصة ومن البيان
  والتي بدونھا ال تعتبر ورقة تجارية. .

ة  : ٢ ة التجاري اال احد امرين االول المضمون : ال يمكن ان يكون موضوع الورق
ذا االمر  ة والصك وھ ة التجاري ا بالحوال ود كم وھو االمر بدفع مبلغ معين من النق

زم  ى شرط ويل ر معلق عل اني فھو يكون مطلق غي ين واالمر الث دفع بوقت مع بال
   التعھد بدفع مبلغ معين من النقود كما بالكمبيالة.

انون الصرف ويقصد  : ٣ خضوعھا في مجموعھا لقواعد خاصة تعرف بقواعد ق
اري  انون التج ا الق ي نص عليھ د الت ه مجموعة من القواع انون الصرف " بان بق

  .والخاصة بتنظيم احكام االوراق التجارية "

  

  



  مقارنة بين االوراق التجارية واالوراق النقدية:خامسا 

  االوراق النقدية  االوراق التجارية
تصدر من أشخاص القانون العام
والخاص بصدد ممارسة نشاطھم

  التجاري

الورقة النقدية تصدر من البنك المركزي
  بموجب القانون وبضمان الدولة

االفراد غير ملزمين بقبول التعامل
  يةباألوراق التجار

االفراد ملزمين بقبول التعامل باألوراق
  النقدية بحكم القانون

يمكن اشتراط الفائدة على المبلغ الذي
  تتضمنه الورقة التجارية

ال يمكن اشتراط الفائدة على المبلغ الذي
  تتضمنه الورقة النقدية

الورقة التجارية تعد سندات ذات أجل
  قصير لذا فھي تخضع للتقادم

  ية ال تخضع للتقادمالورقة النقد

  

  مقارنة بين االوراق التجارية واالوراق المالية:سادسا 

تتمثل األوراق المالية باألسھم والسندات التي تصدرھا الشركات المساھمة والتي 
ام  تمثل حقوقا ألصحابھا تجاه الجھة التي أصدرتھا وھي تصدر بمجوعات ذات أرق

ع اوية . وم وق متس نح أصحابھا حق لة تم ل  متسلس ة يتمث ل األوراق المالي أن مح
داول شأنھا شأن األوراق  ة للت ة وتكون قابل ذكر في متن الورق ود ي بمبلغ من النق

  التجارية إال أنه توجد بينھما فروقا جوھريا كاالتي .

  

  الماليةاالوراق   االوراق التجارية
ال تتعرض لتقلب االوراق التجارية

االسعار اذ تبقى مبالغھا ثابتة  لذلك
  يمكن ان تخصم في المصارف 

تكون االوراق المالية (االسھم
والسندات) معرضة لظاھرة تقلب
االسعار لذلك ال يمكن ان تخصم في

  المصارف وتباع باالسواق
االوراق التجارية تقدم ضمان قانوني

حيث ان كل موقع على الورقةللمستفيد 
التجارية كالساحب او المظھر يكون

الورقة التجارية عنضامن الداء مبلغ 
  عدم الوفاء

ال يضمن بائع السھم او السند الجھة 
  المصدرة له 

يمكن انتقال الحقوق المتعلقة بالورقة
التجارية عن طريق التظھير اظافة الى

  الطرق االعتيادية النتقال الملكية

  ال تتمتع االوراق المالية بھذه الميزة

 


