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 م.م كرار حيجر مسلم ---------------الطرحلة الرابعة  --------------رات مادة األوراق التجارية محاض

 مقجمة عن االوراق التجارية

ألحكام األوراق التجارية ، و قج عّخف الؾرقة  الباب الثالث مشو 4897لدشة  63خرص قانؾن التجارة العخاقي رقؼ     
مشو بأنيا ) محخر شكمي بريغة معيشة يتعيج بسقتزاه شخص أو يأمخ شخرًا آخخ فيو باداء (  68 ) التجارية في السادة

 مبمغ محجد مؽ الشقؾد في زمان و مكان معيشيؽ و يكؾن قاباًل لمتجاول بالتغييخ أو بالسشاولة ( .

 ا التعخيف بأن ىشالػ مجسؾعة صفات يشبغي تؾافخىا في الدشج لكي نعّجه ورقة تجارية :ندتشتج مؽ ىح    

أن يكؾن الدشج قاباًل لمتجاول بالظخق التجارية بالتغييخ أو بالسشاولة اليجوية دون اتباع طخيقة حؾالة الحق السشرؾص  – 4
 عمييا في القانؾن السجني .

 الشقؾد و أن يكؾن معيشًا تعييشًا كافيًا و غيخ معمق عمى شخط .أن يتزسؽ الدشج حق يتسثل بسبمغ مؽ  – 5

 أن يكؾن الحق الحي يتزسشو الدشج و ىؾ مبمغ مؽ الشقؾد ، مدتحق الجفع في زمان و مكان معيشيؽ . – 6

 

 وعائف الهرقة التجارية

 الهرقة التجارية أداة لظقل الظقهد . – 1

السباشخ لشذأة الؾرقة التجارية ، حيث كانت العسالت معجنية ُيرعب نقميا مؽ مكان في الدابق كانت ىحه الؾعيفة الدبب     
إلى آخخ ، لحلػ يقؾم التجار بااللتجاء الى الؾرقة التجارية لتجشب مخاطخ الظخيق مؽ سخقات و حؾادث ، و لكؽ ىحه الؾعيفة 

رقية ذات فئات كبيخة ُيديل نقميا و حفغيا أخحت تتزاءل في الؾقت الحالي ألن جسيع دول العالؼ اتخحت عسالت نقجية و 
فزاًل عؽ وجؾد الحؾاالت التي سيمت كثيخًا عسميةة نقل الشقؾد الى محافغات أو دول أخخى ، مع ذلػ ال يدال ليحه الؾعيفة 

 أىسيتيا .

 الهرقة التجارية أداة وفاء . – 2

عامالت التجارية ، فبجاًل مؽ أن يقؾم السذتخي بجفع ثسؽ تقؾم الؾرقة التجارية بأنؾاعيا الثالثة بؾعيفة الؾفاء في الس    
البزاعة نقجًا يقؾم بتحخيخ حؾالة تجارية الى شخص آخخ ُيحيمو بسؾجبيا الى شخص ثالث لقبض الثسؽ ، أو أن يقؾم السذتخي 

بأسؼ البائع يتزسؽ  بتحخيخ سشجًا ألمخ البائع يتزسؽ تعيجه بجفع قيستو الى البائع بعج مجة معيشة ، أو يقؾم بتحخيخ صػ
 السبمغ السداوي لمثسؽ الحي ُيحيمو في استالمو الى السرخف .
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 الهرقة التجارية أداة ائتطان . – 3

قج يتفق السذتخي ) الداحب ( مع البائع ) السدحؾب عميو ( عمى دفع قيسة الحؾالة التجارية بعج ثالثة أشيخ مؽ تاريخ     
التعامل التجاري ، فيشا البائع مشح السذتخي ميمة ثالثة أشيخ و ذلػ بشاًء عمى ثقتو بأنو الذخاء ، و ىحا ما يحرل عادة في 

 سيحرل عمى الثسؽ مؽ السدحؾب عميو بعج انتياء السجة ، و بحلػ يكؾن قج مشحو ائتسانًا خالل السجة السحكؾرة .

ء ، أي مجة ُيدتحق بعج انقزائيا ، و مؽ ثؼ ال كحلػ الحال فيسا يتعمق بالدشج ألمخ ، أما الرػ فال يتزسؽ أجاًل لمؾفا    
 يقؾم بؾعيفة االئتسان ألنو ُيدتحق بسجخد االطالع عميو .

 

 أهم الطبادئ التي يقهم عليها قانهن الصرف

ُيقرج بقانؾن الرخف مجسؾعة القؾاعج القانؾنية التي نص عمييا قانؾن التجارة الخاصة بتشغيؼ احكام االوراق التجارية ، و     
 ىحه الشرؾص تيجف الى تدييل قيام الؾرقة التجارية بالؾعائف التالية :

بسا أوجبتو مؽ  تجارية ، و ذلػ لكل ورقة  يؽ/ نرت القؾاعج القانؾنية الستعمقة باالوراق التجارية عمى شكل مع الشكلية – 1
ذكخ بعض البيانات في متؽ الؾرقة التجارية ، فإذا نقرت أحج البيانات اإللدامية يفقج الدشج صفة الؾرقة التجارية و ُيعج سشجًا 

 تدخي عميو قؾاعج القانؾن السجني .عاديًا 

زع تؾقيعو عمى الؾرقة التجارية يكؾن ممتدم بجفع قيستيا متى لسبجأ يعشي أن كل شخص ي/ ىحا ا مبجأ استقالل التهاقيع – 2
ما امتشع السجيؽ األصمي عؽ الؾفاء ، و إلتدام كل مّؾقع يكؾن مدتقل عؽ باقي السؾقعيؽ ، فإذا كان أحج التؾاقيع باطاًل بدبب 

 نقص أو انعجام أىمية السؾقع فإن ىحا العيب ال ُيسكؽ أن يدتفيج مشو السؾقعؾن اآلخخون .

في وجؾب وفاء / تقؾم قؾاعج القانؾن التجاري عمى عجم التدامح  مبجأ التشجد على الطجين للهفاء بقيطة الهرقة التجارية – 3
السجيؽ لقيسة الؾرقة التجارية في ميعاد استحقاقيا ، فالحامل يجب أن ُيظالب في ميعاد االستحقاق ، و لؼ يجد القانؾن إعظاء 

 ج تاريخ االستحقاق ، و جعل سخيان الفؾائج عشج امتشاعو عؽ الؾفاء تدخي مؽ تاريخ السظالبة .ميمة الى السجيؽ لمؾفاء بع

 

 أنهاع األوراق التجارية

األوراق التجارية التي عالج احكاميا قانؾن التجارة ثالثة ، و ىي الحؾالة التجارية ) الدفتجة ( ، و الدشج لألمخ ) الكسبيالة     
 ( ، و الرػ .
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 بين األوراق التجارية و األوراق األخرى الفرق 

 الظقجية . بين االوراق التجارية و االوراقالفرق  – 1

 التجاريةاالوراق  الشقجيةاالوراق 
ترجر االوراق الشقجية عؽ البشػ السخكدي الحي يزسؽ قيستيا 

 ، فال يدتظيع االفخاد رفض قبؾليا في معامالتيؼ
الؾرقة التجارية في التعامل ، و ال ُيسكؽ إلدام السقابل بقبؾل 

 مؽ ثؼ يدتظيع أي شخص رفض استالميا كبجيل عؽ الشقج
 يجؾز اشتخاط الفائجة فييا بشدبة السبمغ الحي تتزسشو ال ُيسكؽ اشتخاط الفائجة في االوراق الشقجية

بالتقادم الحق الثابت في الؾرقة التجارية ُيسكؽ أن يدقط  يبقى الحق فييا ثابتًا ال يتقادم
 بسزي السجة السشرؾص عمييا في القانؾن 

 

 الفرق بين االوراق التجارية و االوراق الطالية . – 2

 االوراق التجارية االوراق السالية
التي ترجرىا السؤسدات الحكؾمية و  ىي االسيؼ و الدشجات

 غيخ الحكؾمية
االوراق التجارية تتزسؽ مبمغ مؽ الشقؾد مدتحق الجفع في 

 يؽ ، فيي أداة وفاء تقؾم مقام الشقؾدأجل مع
ال يزسؽ مالػ الدشج أو الديؼ مألة الجية التي أصجرتو في 

 حالة بيعو لذخص آخخ
كل مؾقع عمى الؾرقة التجارية كالداحب أو السغيخ يزسؽ 

 قيسة الؾرقة التجارية عشج عجم وفائيا
ترجر األوراق السالية بسجسؾعات ال تختمف عؽ بعزيا إال 

حيث ترجر بأرقام متدمدمة و قيسة متداوية و يتؼ  بخقسيا
 أداء قيستيا عادة بظخيق القخعة

تختمف االوراق التجارية عؽ بعزيا مؽ حيث القيسة و غيخىا 
 ، و تجفع في ميعاد استحقاقيا

 

 انشاء الحهالة التجارية

إلدامية لغخض إنذاء حؾالة تجارية ، و بجون ( مؽ قانؾن التجارة العخاقي الشافح عمى مجسؾعة بيانات  73نّرت السادة )     
تؾافخ تمػ الذخوط أو البيانات فال وجؾد لمحؾالة التجارية أو الدفتجة ، و ُتعج ىحه البيانات اإللدامية شخوطًا شكمية لمحؾالة 

ذكمية لغخض التجارية ، و ال خالف حؾل ضخورة تؾافخىا لغخض إنذاء حؾالة تجارية ، لكؽ ىل يكفي تؾافخ تمػ الذخوط ال
 إنذاء حؾالة تجارية أم أن ىشالػ أركان أخخى ُيفتخض تؾافخىا أيزًا ؟

ىشالػ حكؼ صادر عؽ محكسة استئشاف البرخة ، يتزح مشو أن الؾرقة التجارية مدتشج يترف بظابع الذكل ، و متى ما     
 . استؾفت الؾرقة الذخوط الذكمية السشرؾص عمييا في القانؾن فيي صحيحة
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أن حكؼ السحكسة السحكؾر تؼ نقزو مؽ محكسة التسييد ، ألنو يفتقخ إلى تحميل صحيح لمؾرقة التجارية ، فالؾرقة عبارة  إال    
عؽ ترخف إرادي يتدؼ بظابع الذكل ، لحا ُيفتخض إلنذائو تؾافخ األركان السؾضؾعية و ىي ) الخضا ، السحل ، الدبب ( 

 . قانؾن التجارة العخاقي فزاًل عؽ الذخوط الذكمية السشرؾص عمييا في

 : لحا سشبحث ىشا األركان السؾضؾعية إلنذاء الحؾالة التجارية و ىي الخضا و السحل و الدبب في ثالثة فقخات    

 الفرع األول

 الرضا

 . ُيفتخض أواًل لغخض إنذاء حؾالة تجارية أن يتؾافخ ركؽ الخضا و أن يكؾن صحيحاً     

الحؾالة التجارية يكؾن عؽ طخيق إعالن ساحب الحؾالة التجارية إلرادتو في إنذاء تمػ الحؾالة ، أما عؽ وجؾد الخضا في     
و يقؾم الداحب بالتعبيخ عؽ إرادتو بأسمؾب تحخيخي حجده السذخع ، و يتجدج برؾرة رئيدية في التؾقيع عمى الحؾالة التجارية 

حدب تعبيخ محكسة التسييد ، و مؽ ثؼ ال يتختب عمى إنذاء الدفتجة ، فالتؾقيع ُيسثل ركؽ الخضا في انذاء الؾرقة التجارية ب
 . أي التدام عمى الداحب إذا تبيؽ أن تؾقيعو كان مدوراً 

كسا ُيفتخض أن يكؾن رضا الداحب صحيحًا ، و أن ال يذؾبو أي عيب مؽ عيؾب اإلرادة و ىي ) اإلكخاه ، الغمط ،     
تخط أيزًا صجور الترخف مؽ شخص ذي أىمية في حالة الترخف أصالة مؽ الغبؽ مع التغخيخ ، االستغالل ( ، و يذ

 . شخص الداحب أو عؽ ذي سمظة في حالة الترخف نيابة عؽ الداحب

 األهلية

األىمية ىي صالحية الذخص لثبؾت الحقؾق لو و مباشخة االلتدامات عميو ، و ال يكفي  لرحة الترخف اإلرادي أن     
 . ال بج أن تكؾن ىحه اإلرادة قج صجرت عؽ شخص يتستع باألىمية الالزمة لرجور العسل القانؾني مشويكؾن ىشالػ إرادة ، بل 

و لؼ يشص قانؾن التجارة عمى أحكام خاصة باألىمية و انسا اكتفى باإلشارة الى ضخورة تؾافخىا بالشدبة لمعخاقي ، فزاًل     
 . عؽ تفخيقو بيؽ العخاقي و االجشبي

 : مق بالذخص العخاقي ، يكؾن كامل األىمية و مؽ ثؼ يحق لو إنذاء حؾالة تجارية في حالتيؽأما فيسا يتع    

أن يتؼ الثامشة عذخة مؽ عسخه ، ما لؼ يعتخيو عارض مؽ عؾارض األىمية ، فيكؾن لو الحق بسباشخة كافة األعسال  – 4
لقانؾن لسؽ أتؼ الثامشة عذخة ، و ىحه ىي القاعجة العامة التجارية و مشيا انذاء الحؾالة التجارية ، و ىحه األىمية تثبت بحكؼ ا

 . في االىمية
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إتسام الخامدة عذخة مع اإلذن بالتجارة مؽ الؾلي و بتخخيص مؽ السحكسة ، أو بإذن السحكسة عشج إمتشاع الؾلي ، و  – 5
 . ىحه ىي األىمية الخاصة

مؽ أكسل الخامدة عذخة مؽ عسخه و تدوج بإذن السحكسة كاماًل و تججر اإلشارة إلى أن قانؾن رعاية القاصخيؽ قج اعتبخ     
 . لألىمية ، إال أن أىميتو متعمقة بسدائل االحؾال الذخرية ، و مؽ ثؼ ال يحق لو إنذاء حؾالة تجارية

جة أما فيسا يتعمق بالذخص األجشبي ، و ىؾ كل شخص ال يحسل الجشدية العخاقية ، فقج نّص السذخع العخاقي عمى قاع    
( عمى ) يخجع في تحجيج أىمية  79يجب المجؾء إلييا لغخض تحجيج أىمية األجشبي ، حيث نرت الفقخة الثانية مؽ السادة ) 

االلتدام بسقتزى الحؾالة الى قانؾن الجولة التي يشتسي الييا السمتدم بجشديتو ، فاذا احال ىحا القانؾن الى قانؾن دولة اخخى 
 ( . قانؾن تمػ الجولة الؾاجبة التظبيق كانت القؾاعج السؾضؾعية في

فإذا وقع شخص لبشاني حؾالة تجارية في االردن و حجث نداع بيشيؼ ، و ُعخض في السحاكؼ العخاقية ، يتؼ الخجؾع أواًل     
فإذا أحال لغخض تحجيج أىمية الداحب إلى القانؾن المبشاني عمى اعتبار أنو قانؾن الجولة التي يشتسي إلييا الذخص بجشديتو ، 

القانؾن المبشاني الى قانؾن دولة أخخى ، و لشفتخض أن القانؾن المبشاني أحال الشداع الى قانؾن الجولة التي أنذأت فييا الحؾالة 
التجارية ، أي أحالو الى القانؾن االردني ، فعشجئح يتؼ المجؾء الى القؾاعج السؾضؾعية التي تحجد األىمية في القانؾن األردني و 

 . تؼ المجؾء الى القؾاعج االجخائية التي تحجد القانؾن واجب التظبيق عمى الشداعال ي

و تشص الفقخة الثالثة مؽ السادة السحكؾرة أعاله عمى ) إذا كان القانؾن الؾاجب التظبيق يعتبخ السمتدم ناقص االىمية فأن     
التدامو بسقتزى الحؾالة يبقى صحيحًا اذا وضع تؾقيعو عمييا في دولة يعتبخه قانؾنيا كامل االىمية ( ، فالذخص األجشبي 

خه و يشذأ حؾالة تجارية في العخاق ُيعج كاماًل لألىمية و لؾ كان قانؾن دولتو يعّجه ناقص األىمية الحي يتؼ الثامشة عذخة مؽ عس
 وقت إنذاء الحؾالة .

 االثر الطترتب على انعجام األهلية

حجد قانؾن التجارة صخاحة األثخ الستختب عمى سحب حؾالة تجارية مؽ شخص ال تتؾفخ فيو شخوط األىمية ، فقج نرت     
( مشو عمى ) تكؾن التدامات ناقص االىمية أو عجيسيا الشاشئة مؽ تؾقيعو عمى الحؾالة بأية صفة باطمة بالشدبة  79دة ) السا

 ( . اليو فقط ، و يجؾز لو التسدػ بيحا البظالن تجاه كل حامل لمحؾالة

 : و ليحا البظالن أحكام خاصة    

ات الزخر الحي ُيمحق القاصخ مؽ جخاء االلتدام ، حيث يكفي لمحكؼ الحكؼ بالبظالن إلنعجام االىمية ال يدتؾجب إثب – 4
 . بالبظالن اثبات القاصخ أو مؽ يسثمو قانؾنًا نقص أىميتو
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االحتجاج بالبظالن يسكؽ أن يتسدػ بو ناقص أو عجيؼ األىمية أو مؽ يسثمو قانؾنًا فقط ألن الغخض مؽ تقخيخ البظالن  – 5
 . ىؾ حساية فاقج األىمية

فاقج األىمية التتجارية أو مؽ يسثمو قانؾنًا التسدػ بالبظالن ضج كل شخص ، حتى و أن كان ىحا الذخص حدؽ الشية ل – 6
 . ال يعمؼ بأن ساحب الحؾالة التجارية عجيؼ األىمية

التسدػ بالبظالن لفاقج األىمية التجارية أن ُيجيد العسل الرادر مشو بعج اكتدابو األىمية ، و ال يحق لو بعج ىحه اإلجازة  – 7
 . ألن البظالن مقخر لسرمحتو

أن البظالن السقخر لسرمحة فاقج األىمية التجارية ال يعشي إنقزاء مدؤوليتو كميًا ، و إال أثخي القاصخ عمى حداب  – 8
ون سبب شخص آخخ و ىؾ الحامل لمحؾالة التجارية ، و مؽ ثؼ ُيسكؽ تقخيخ مدؤولية القاصخ وفقًا ألحكام نغخية االثخاء بج

 . السعخوفة في نظاق القانؾن السجني

 

 السلظة

أن الترخفات اإلرادية ُتباشخ أما أصالة عؽ الذخص و مؽ ثؼ يتؼ البحث في أىمية ذلػ الذخص ، أو ُتباشخ نيابة عؽ    
األصيل و مؽ ثؼ وجؾب مباشختيا عؽ شخص ذي سمظة ، فالدمظة ىي الؾالية بالترخف في مال الغيخ ، أي صالحية 

 . لذخص لمترخف بأمؾال غيخها

فالحؾالة التجارية بإعتبارىا ترخفًا إراديًا ُيسكؽ إنذاءىا أصالة مؽ الداحب ، كسا ُيسكؽ إنذاءىا نيابة عؽ الداحب ، و ال     
إشكالية إذا كانت الشيابة صحيحة و باشخ الشائب الترخف في حجود الشيابة ، و لكؽ ىشالػ إشكالية في حالة تؾقيع حؾالة 
تجارية عؽ شخص آخخ دون تفؾيض مشو أو أن يكؾن ىشالػ تفؾيض لمشائب و لكؽ األخيخ يتجاوز حجود الشيابة و مؽ ثؼ 

 . نكؾن أمام نيابة كاذبة أو نيابة متجاوزة

 . أواًل / الطقصهد بالظيابة الكاذبة و الظيابة الطتجاوزة

 . مشوالشائب الكاذب / مؽ وقع حؾالة تجارية عؽ شخص آخخ دون تفؾيض 

الشائب الستجاوز / الذخص الحي يؾقع حؾالة تجارية عؽ آخخ استشادًا الى تفؾيض صحيح و لكؽ يتجاوز حجود التفؾيض 
 . السسشؾح لو

 : شخوط ثبؾت حالة الشيابة الكاذبة أو الستجاوزة

 . أن يؾقع شخص حؾالة تجارية بإعتباره مسثاًل عؽ شخص آخخ أي بإعتباره مخؾاًل عشو بالتؾقيع – 4
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 . أن يكؾن السؾقع عمى الحؾالة التجارية زاعسًا لمشيابة أو متجاوزًا لحجودىا حيؽ تؾقيعو – 5

أن يكؾن الشائب الكاذب و الشائب الستجاوز لحجود سمظتو متستعًا باألىمية حيؽ تؾقيعو ، و إال كان التؾقيع عمى الحؾالة  – 6
 . التجارية باطالً 

 . الظيابة الكاذبة أو الطتجاوزة لحجود التفهيضثانيًا / االثار الطترتبة على 

 . عالقة حامل الؾرقة التجارية باألصيل السدعؾم و الشائب الكاذب أو الستجاوز - 4

فيسا يتعمق باألصيل السدعؾم ، فال عالقة بيشو و بيؽ حامل الؾرقة التجارية ، و انسا تشذأ العالقة مع الشائب الكاذب أو     
 . شيابةالستجاوز لحجود ال

أما في حالة الشيابة الكاذبة ، يمتدم الشائب الكاذب إلتدامًا صخفيًا تجاه حامل الؾرقة التجارية بكل مبمغ الؾرقة ، دون أن     
 . يكؾن األصيل السدعؾم مدؤواًل عؽ أي التدام

عمى الخغؼ مؽ وجؾد نيابة تخبظو مع  أما في حالة الشائب الستجاوز ، أيزًا يمتدم تجاه حامل الؾرقة التجارية بجسيع مبمغيا    
 . األصيل السدعؾم

 

 . عالقة الشائب الكاذب أو الشائب الستجاوز باألصيل - 5

 . قبل وفاء الؾرقة التجارية – أ

فيسا يتعمق بالشائب الكاذب ، فال وجؾد ألي عالقة تخبظو مع االصيل السدعؾم ، و غالبًا ما يجيل االصيل وجؾد الؾرقة     
 . ة ، فإذا عمؼ بيا لو الحق في مقاضاة الشائب الكاذب و مظالبتو بالتعؾيض عؽ الزخر الحي ُيريبو جخاء ذلػالتجاري

أما بالشدبة لمشائب الستجاوز ، فيشالػ عالقة قانؾنية تخبظو مع مع األصيل تخزع في حجود التفؾيض الى أحكام الؾكالة     
ل رفض تحسمو أية مدؤولية مؽ جخاء ترخف الشائب الستجاوز ، و لو إجازة ، أما فيسا يتجاوز حجود التفؾيض يدتظيع األصي

 . تجاوز الؾكيل فتربح االجازة الالحقة في حكؼ الؾكالة الدابقة

 . بعج وفاء الؾرقة التجارية – ب

إذا ما قام أحجىسا بؾفاء قمشا سابقًا أن الشائب الكاذب و الشائب الستجاوز ممدميؽ بؾفاء قيسة الؾرقة التجارية الى حامميا ، ف    
( مؽ قانؾن التجارة  78قيسة الؾرقة التجارية فأنو تؤول إليو جسيع الحقؾق الشاشئة عؽ الؾرقة التجارية ، فقج نرت السادة ) 

العخاقي عمى ) مؽ وقع حؾالة عؽ اخخ بغيخ تفؾيض مشو التدم شخريا بسؾجب الحؾالة ، فاذا اوفاىا آلت اليو الحقؾق التي 
 ( . ؤول الى مؽ ادعى الشيابة عشوكانت ت
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 لكؽ ىل يدتظيع الشائب السؾفي الخجؾع عمى األصيل ؟    

في حالة الشيابة الكاذبة ، ال يسكؽ ترؾر رجؾع الشائب الكاذب عمى األصيل ، بإستثشاء حالة انتفاع األصيل السدعؾم مؽ     
 . جخاء وفاء قيسة الؾرقة التجارية بؾاسظة الشائب الكاذب

أما في حالة الشيابة الستجاوزة ، فأن بإستظاعة الشائب الستجاوز السؾفي الخجؾع عمى االصيل في حجود السبمغ السخؾل بو     
بسؾجب أحكام الشيابة التي تخبظو بو ، إضافة الى حقو في الخجؾع عمى األصيل بسا أثخاه دون سبب فيسا يتعمق بالسبمغ 

 . الستجاوز لحجود نيابتو

 

 الفرع الثاني

 الطحل

إضافة إلى الخضا ، فأن السحل ىؾ الخكؽ الثاني لمترخف اإلرادي ، فال بج لكل ترخف إرادي محل صحيح قانؾنًا ،     
 . فالحؾالة التجارية بإعتبارىا ترخفًا إراديًا ال بج مؽ أن يكؾن ليا محل تخد عميو

ان غيخ ذلػ ، لؼ نكؽ برجد حؾالة تجارية ، و ُيذتخط في و محل الحؾالة التجارية ال بج أن يكؾن مبمغ مؽ الشقؾد ، فإذا ك    
 . السحل أن يكؾن معيشًا تعييشًا نافيًا لمجيالة مؽ الشاحيتيؽ الكسية و الشؾعية

فسؽ ناحية الكسية ُيذتخط أن يكؾن مبمغ الحؾالة التجارية مبمغًا مؽ الشقؾد معيشًا مؽ حيث السقجار ، فال يجؾز أن يكؾن     
حجد السقجار كسا لؾ أمخ الداحب بأن يتؼ الجفع بحجود القجرة و االستظاعة أو كسا لؾ تزسشت الحؾالة التجارية السبمغ غيخ م

 ا .مسدحؾب عميو الخيار في دفع أحجىسمبالغ متعجدة و ُتخك ل

ة أخخى ، أما مؽ حيث الشؾع فيذتخط أن يكؾن السبمغ محجد مؽ حيث الجشذ سؾاء كان بالجيشار أو بالجوالر أو بعسم    
 . فالحؾالة التجارية كسا يسكؽ إنذائيا بالجيشار العخاقي كحلػ يرح إنذائيا بأي عسمة أجشبية أخخى 

 

 الفرع الثالث

 السبب

ُيعج الدبب الخكؽ الثالث الزخوري إلنذاء الترخف اإلرادي ، فال بج إلنذاء حؾالة تجارية مؽ وجؾد سبب مذخوع ليا ، و     
مؽ ثؼ يكؾن الترخف اإلرادي باطاًل إذا كان االلتدام دون سبب أو لدبب مسشؾع قانؾنًا أو مخالفًا لمشغام العام أو اآلداب العامة 
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الحؾالة التجارية ، لكؽ إذا ذكخ سبب فيعج ىؾ الدبب الحقيقي إلنذاء الحؾالة إال إذا أقيؼ الجليل  ، و ال ُيذتخط ذكخ الدبب في
 . عمى غيخ ذلػ

أن سبب إنذاء الحؾالة التجارية يتسثل في عالقة السجيؾنية التي تخبط الداحب بالسدتفيج ، و يرظمح عمى عالقة     
) وصؾل القيسة ( ، و ال ُيذتخط فييسا أن يكؾنا مبمغًا مؽ الشقؾد عمى عكذ  السجيؾنية تمػ بـ ) عؾض الؾرقة التجارية ( أو

 . مبمغ الؾرقة التجارية الحي ُيعج مقاباًل ليسا

و ُيذتخط في الدبب أن يكؾن مؾجؾدًا فعاًل ، فإذا ما انعجم الدبب كان الترخف باطاًل ، و مؽ ثؼ بظالن الؾرقة التجارية     
. 

 الشروط الشكلية

خنا سابقًا أنو يجب لغخض إنذاء حؾالة تجارية أن يتؾافخ فييا االركان الثالثة مؽ رضا و محل و سبب ، و ىحه ىي ذك    
الذخوط السؾضؾعية ، كسا يجب أن يتؾافخ في الحؾالة التجارية شخوط شكمية تتسثل في البيانات االلدامية التي نص عمييا 

 . قانؾن التجارة

 ( مشو عمى أن الؾرقة التجارية ) ... محخر شكمي ... ( فسا السقرؾد بالذكمية ؟ 68ي السادة ) لقج نص قانؾن التجارة ف    

( ، إضافة الى نص  68أن الذكمية ىحه تتسثل بالكتابة و التحخيخ التي ندتخمص ضخورتيا صخاحة مؽ نص السادة )     
الة التجارية ، فتشص السادة السحكؾرة عمى ضخورة ذكخ ( التي تقزي بمدوم تؾافخ جسمة بيانات إلدامية في الحؾ  73السادة ) 

لفع حؾالة تجارية أو سفتجة في متؽ الؾرقة ، فزاًل عؽ تؾقيع الداحب الحي ُيعج بيان إلدامي ، الحي ال يسكؽ ترؾر وقؾعو 
 . شفاىاً 

 لكؽ ىل ُيسكؽ إنذاء حؾالة تجارية عؽ طخيق التدجيل الرؾتي ؟    

دجيل الرؾتي ال يرمح كؾسيمة لمتجاول ، في حيؽ أن الحؾالة التجارية ىي وسيمة معّجة لمتجاول ، ال ُيسكؽ ذلػ ألن الت    
 . كسا ال ُيسكؽ إضافة لفع الدفتجة و تؾقيع الداحب في الحؾالة التجارية

 ىل ُيسكؽ إنذاء حؾالة تجارية عؽ طخيق آلة الترؾيخ ؟    

 . حالة إضافة التؾقيع ليا إضافة إلى ذكخ باقي البيانات االلداميةترمح ىحه الؾسيمة إلنذاء حؾالة تجارية في     

و أخيخًا يجب اإلشارة الى الرفة العخفية لمحؾالة التجارية ، فميذ في القانؾن ما ُيمدم أن تكؾن الحؾالة التجارية في صؾرة     
 محخر رسسي ، مع ذلػ ال مانع مؽ تحخيخ سفتجة يتؼ تؾثيقيا مؽ الكاتب العجل ؟
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فالكتابة وحجىا ترمح إلنذاء الدفتجة و ال يجؾز االستعانة بؾسائل االثبات االخخى كالبيشة الذخرية إلثبات وجؾد     
 . الدفتجة

 البيانات االلزامية للحهالة التجارية

 : ( مؽ قانؾن التجارة الشافح عمى 73نرت السادة )     

 :  تي تعخف فيسا بعج بـ ) الحؾالة ( ، عمى البيانات االتيةيجب ان تذتسل الحؾالة التجارية ) الدفتجة ( و ال    

 . أواًل : لفع ) حؾالة تجارية ( أو )سفتجة( مكتؾبًا في متؽ الؾرقة و بالمغة التي كتبت بيا

 . ثانيًا : أمخ غيخ معمق عمى شخط باداء مبمغ معيؽ مؽ الشقؾد

 ( . ثالثًا : أسؼ مؽ يؤمخ باالداء ) السدحؾب عميو

 . : ميعاد االستحقاق رابعاً 

 . خامدًا : مكان االداء

 ( . سادسًا : اسؼ مؽ يجب االداء اليو او المخه ) السدتفيج

 . سابعًا : تاريخ انذاء الحؾالة و مكان انذائيا

 ( . ثامشًا : اسؼ و تؾقيع مؽ انذأ الحؾالة ) الداحب

 

 البيان األول

 الهرقة و باللغة التي كتبت بها لفظ ) حهالة تجارية ( أو )سفتجة( مكتهبًا في متن

ُيعج ىحا البيان مؽ مؽ الدسات الذكمية التي تتسيد بيا الحؾالة التجارية ، حيث اوجب القانؾن تدسية الحؾالة التجارية في     
 . متشيا و بالمغة التي كتبت بيا

ذتخط ذكخىسا معًا بل يكفي ذكخ أحجىسا و أوجب القانؾن أستخجام أحج المفغيؽ ) حؾالة تجارية ( أو ) سفتجة ( ، فال ي    
 . لمجاللة عمى الؾرقة السقرؾدة

 . كسا يذتخط القانؾن ذكخ أحج المفغيؽ أعاله ، فال يجؾز إستخجام لفع آخخ مخادف ليسا ، فاأللفاظ ال تتخادف    
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 البيان الثاني

 أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من الظقهد

تتزسؽ أمخ مؽ الداحب الى السدحؾب عميو بأداء مبمغ معيؽ مؽ الشقؾد الى السدتفيج ، و ُيذتخط في أن الؾرقة التجارية     
 . ) األمخ باألداء ( غيخ معمق عمى شخط سؾاء كان شخط واقف أو فاسخ أو احتسالي أو شخط إرادي محض

ا الحكؼ لؾ ذكخ أكثخ مؽ مبمغ في كسا أن األمخ باألداء يجب أن يكؾن مشرب عمى مبمغ معيؽ مؽ الشقؾد ، و لكؽ م    
 الحؾالة التجارية ؟

 : يجب التفخيق بيؽ االحتساالت االربعة التالية    

 . إذا كتبت مبالغ الحؾالة باالرقام و الحخوف ، فالعبخة بسا مكتؾب بالحخوف – 4

 . إذا كتبت مبالغ الحؾالة باالرقام ، و اختمفت قيستيا ، فالعبخة بالخقؼ األقل – 5

 . إذا كتبت مبالغ الحؾالة بالحخوف ، و اختمفت قيستيا ، فالعبخة بالحخف األقل – 6

 . إذا كتبت في الحؾالة أربعة مبالغ مختمفة ، أثشان باألرقام و أثشان بالحخوف ، فالعبخة بالحخف األقل – 7

 

 البيان الثالث

 ( اسم من يؤمر باألداء ) الطسحهب عليه

تجارية ذكخ أسؼ السدحؾب عميو كبيان إلدامي لغخض إنذائيا ، و ال ُيذتخط في السدحؾب عميو يجب لغخض إنذاء حؾالة     
 . أن يكؾن شخرًا طبيعيًا بل يجؾز أن يكؾن شخرًا معشؾياً 

كسا ال يذتخط في السدحؾب عميو أن يكؾن شخرًا واحجًا و انسا يسكؽ ان يكؾن اكثخ مؽ شخص عمى أن ال يذتخط     
 . مظالبتيؼ الداحب الخيار في

و األصل ىؾ اختالف شخص الداحب عؽ السدحؾب عميو ، و لكؽ ىحه القاعجة ليدت مظمقة ، فسؽ الجائد أن تتحج     
 . شخريتيسا في سفتجة واحجة

كسا يذتخط في السدحؾب عميو أن يكؾن شخرًا حقيقيًا ال وىسيًا ، و لؼ يحجد القانؾن مؾضعًا معيشًا يحكخ فيو اسؼ     
السقرؾد بحكخ أسؼ السدحؾب عميو ىؾ تحجيج شخريتو ،  عميو و مؽ ثؼ يجؾز ذكخه في أعمى الؾرقة أو في اسفمياالسدحؾب 

 . برؾرة كافية دفعًا لمجيالة
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 البيان الرابع

 ميعاد االستحقاق

 . أن السقرؾد بسيعاد االستحقاق تعييؽ مؾعج زمشي محجد تربح فيو الحؾالة التجارية مدتحقة االداء    

أن عمى الداحب أن يحكخ في الحؾالة التجارية ميعاد االستحقاق ، فإذا أغفل ذكخ ىحا البيان اعتبخت الحؾالة التجارية     
 . مدتحقة االداء عشج االطالع عمييا

 

 صهر ميعاد االستحقاق

 : ة في صؾر اربعة( مؽ قانؾن التجارة العخاقي عمى جؾاز سحب الحؾالة التجاري 97نرت الفقخة االولى مؽ السادة )     

 . الصهرة األولى : الهفاء لجى اإلطالع

( مؽ قانؾن التجارة العخاقي أن تدحب الحؾالة التجارية لجى االطالع عمييا ، أي أن ميعاد  97أجازت السادة )     
 ،االستحقاق يتحجد بسجخد تقجيؼ الحؾالة الى السدحؾب عميو لالطالع ، و لؼ ُيحجد القانؾن أي لفع معيؽ يجب االلتدام بو ىشا 

 . لسدحؾب عميوإذ يجؾز استخجام أي لفع يجل عمى إطالع ا

أن حخية حامل الؾرقة التجارية غيخ مظمقة بل ىي مقيجة في وجؾب تقجيسيا لجى االطالع خالل سشة مؽ تاريخ انذائيا ما     
لؼ يكؽ ىشاك بيان اختياري يغيخ أمج ىحه الدشة ، حيث أجاز القانؾن لمداحب أن ُيقرخ أمج ىحه الدشة أو يظيميا ، في حيؽ 

 . خيؽ تقريخىا فقطأجاز القانؾن لمسغي

 . الصهرة الثانية : االستحقاق بعج مضي مجة من اإلطالع

( سحب الحؾالة التجارية مدتحقة االداء بعج مزي مجة معيشة مؽ اطالع السدحؾب عميو ، كأن  97أجاز نص السادة )     
 ... ( . يقؾل الداحب ) إدفعؾا بسؾجب ىحه الحؾالة ... بعج ثالثة أشيخ مؽ االطالع

و بعج انقزاء ىحه السجة يشبغي عمى حامل الحؾالة التجارية تقجيسيا الى السدحؾب عميو ، و اثبات إطالع السدحؾب عميو     
 . يكؾن عؽ طخيق استحرال تؾقيعو عمى وجو الدشج ، فأن رفض ذلػ يكؾن عؽ طخيق تؾجيو االحتجاج لو

 . حهالةالصهرة الثالثة : االستحقاق بعج مضي مجة معيظة من انشاء ال

أجاز القانؾن أيزًا سحب الحؾالة التجارية بعج مجة مؽ تاريخ انذائيا ، كأن يحكخ الداحب ) ادفعؾا ... بعج مخور شيخ     
 ( . مؽ تاريخ انذائيا
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 . الصهرة الرابعة : االستحقاق في يهم معين

الدفتجة ، كأن يحكخ الداحب إدفعؾا يجؾز لمداحب أن يقؾم بدحب الحؾالة التجارية في يؾم معيؽ بالحات يحجد في     
 . ( ... 5353/  8/  4بسؾجب ىحه الحؾالة ... في 

و يشبغي اإلشارة أخيخًا الى مالحغتيؽ ، األولى عجم جؾاز تحجيج صؾرة أخخى يحجد عمى اساسيا ميعاد االستحقاق ، كسا     
االستحقاق ، كسا ال ُيسكؽ تجدئة ميعاد االستحقاق و ال يجؾز تحجيج أكثخ مؽ صؾرة واحجة مؽ الرؾر السحكؾرة لبيان تاريخ 

 . تحجيج مؾعج معيؽ الستحقاق كل قدط مؽ قيسة الحؾالة التجارية ، فالحؾالة التجارية في األحؾال السحكؾرة ُتعج باطمة

 

 أحكام ميعاد االستحقاق

 . مؽ حيث السؾضع – 4

( أن ىحا السؾعج يجب  73االستحقاق و لكؽ ُيفيؼ مؽ نص السادة ) أن القانؾن لؼ ُيحجد مؾضعًا يجب أن ُيجرج فيو تاريخ     
 . أن يخد مع جسمة البيانات االلدامية االخخى 

 . أن القانؾن حجد مزسؾن بعض السرظمحات الدمشية التي يسكؽ استعساليا في تحجيج ميعاد االستحقاق – 5

تاريخ االطالع عمييا يكؾن استحقاقيا في التاريخ السقابل مؽ الحؾالة السدحؾبة لذيخ أو اكثخ مؽ تاريخ انذائيا أو مؽ  –أ 
 . الذيخ الحي يجب الؾفاء فيو

إذا سحبت الحؾالة لذيخ و نرف شيخ مؽ تاريخ انذائيا أو مؽ تاريخ االطالع عمييا وجب البجء بحداب الذيؾر  –ب 
 . كاممة

 .اليؾم الخامذ عذخ مشو  ف الذيخ (تعشي عبارة ) نرف شيخ ( خسدة عذخ يؾمًا ، و ) مشتر –ج 


