
 االوراق التجارٌة

 Negotiable Instruments سادساً: األوراق التجارٌة

قد تتعامل المنشاة مع بعض العمالء ألول مرة وقد ال تكون على علم بمركزهمم المزال و وعنزدما 

تبيع لهم بضاعة باألجل وتكون مهلة السداد طويلة نسزبيا،و يتطلزا األمزر وجزود مسزتنداب كتابيزة 

مكززن اسززتهدامها  مززام القضززاء األا لززهم األمززرو مززألر المسززتنداب تعززر  تثبززب وقززوم المنشزز ة وي

 باألورام التجارية.

 مزاٌا استخدام األوراق التجارٌة

 تعتبر وسيلة إلثباب الدين ف  والة قيام المناهعاب القضائية .1

 تساعد على اتساع نطام الوياة التجارية من هالل توقيم المرونة ف  سداد االلتهاماب .2

على قيمتها نقدا قبل تاريخ االستوقام من هالل هصم الورقة التجارية  يمكن الوصول .3

 لدى البنوك

 

 أنواع األوراق التجارٌة

 تتضمن األوراق التجارٌة ثالثة أنواع:

 الكمبٌالة .1

 السند اإلذنً .2

 الشٌك  .3

مع مالحظة أن الشٌك ٌستثنى من طرق التصرف فً األوراق التجارٌة ألنه ٌعامل  

 ونه أداة للسداد أو التحصٌل الفوري. معاملة النقدٌة، لك

 Bill of Exchange  الكمبٌالة -

 مر كتاب  غير معلم على شرط موجه من الدائن الى المدين يطلا منه دفع مبلغ  -

 معين ف  تاريخ مودد  و عند الطلا ألمرر  و لشهص معين  و لوامله.
 

 ٌجب أن تتضمن الكمبٌالة المعلومات التالٌة:
 اريخ االستوقامتاريخ التورير وت •

 المبلغ باألرقام والورو  ومقابل الوفاء •

 اسم الساوا والمسووا عليه والمستفيد ان لم يكن الساوا نفسه •

 توقيع المسووا عليه بقبول الكمبيالة مع ألكر التاريخ •
 



 
 

 

 

 شكل الكمبٌالة

 نار)المبلغ باألرقام(               دٌ  )تارٌخ التحرٌر(    9102/5/01فً   بغداد 

                                                                                              00     10000 

  المسحوب علٌه( -......)المشتري منِشأة التوفٌقالسادة/..... إلى

 المستفٌد(  -الساحب –......)البائع منشأة النجاحادفعوا ألمر/........

 ،..... )المبلغ بالحروف(فقط عشرة آالف دٌنار ال غٌرمبلغا وقدره/....

 )تارٌخ االستحقاق(   9102/7/01بتارٌخ/ 

 ..............)مقابل الوفاء(ضاعة ..........ب عن وصلوالقٌمة 

 )تارٌخ القبول(   9102/5/01توقٌع الساحب                                               مقبول فً       

 ..............                                                         توقٌع )المسحوب علٌه(       

                                                                                      ................ 

 

 Promissory Note  اإلذنًالسند 

  تعهد كتاب  غير معلم على شزرط يوزررر المدينلالمسزووا عليه/المشزتردف بزدفع مبلزغ

 معين ف  تاريخ معين لتاريخ االستوقامف  و عند الطلا للدائن  و لوامله.

  يتضمن السند اإلألن  نفس المعلوماب الت  يجا تضمينها الكمبيالة مع مالوظة  ن السند

يه بما يفيزد القبزول ألنزه مزو الزألد يوزررر ومزو اإلألن  ال يشترط فيه توقيع المسووا عل

 اعترا  بالقبول.

 

 

 

 

أطراف 
 الكمبٌالة

 المستفٌد

قد ٌكون هو الساحب 
أو الشخص الذي 
حررت الكمبٌالة 

 لصالحه

 المسحوب علٌه

(المدٌن)  

هو الذي توجه إلٌه 
 الكمبٌالة

 الساحب

(الدائن)  

قد ٌكون هو 
المستفٌد وهو الذي 

 ٌحرر الكمبٌالة

أطراف السند 
 اإلذنً

 المستفٌد

الدائن أو )
(شخص آخر  

 محرر السند

(المدٌن)  



  شكل السند االذنً

  دٌنار    )المبلغ باألرقام(               )تارٌخ التحرٌر( 01/5/9102فً   بغداد

                           00 10000 

 )تارٌخ االستحقاق(01/7/9102إنه فً تارٌخ      

 المستفٌد(  -دفع ألمر/........منشأة النجاح....... )الدائن أتعهد بأن أ     

 مبلغا وقدره/....فقط عشرة آالف دٌنار الغٌر.....)المبلغ بالحروف(     

 والقٌمة وصلتنا/ ..........بضاعة ..............)مقابل الوفاء(     

 توقٌع )المسحوب علٌه(                                        

                                                                                                ................ 

 منشأة التوفٌق                                                                                                 

\ 

 

 اإلذنًأهم الفروق بٌن الكمبٌالة والسند 

 مجاالت الفروق  الكمبٌالة السند اإلذنً

 التوجٌه   مر كتاب  تعهد كتاب 

 المحرر  الدائن لالساواف المدين لالمسووا عليهف

 عدد األطراف  ثالثة  طرا  طرفان

ال يشترط توقيع المسووا 
عليه ألنه مو الألد يوررر ومو 

 اعترا  صريح بالقبول

يشترط توقيع المسووا  
 يد القبولعليه بما يف

 شرط التوقٌع بالقبول 

 مجال التعامل  الديون التجارية الديون التجارية والمدنية

 

 

 



 

 

 Notes Receivables أوراق القبض   أوالً:

 تنش  عندما تستلم المنش ة كمبيالة  و سند األن  من المدين سدادا، لوسابه المدين الألد نش  نتيجة البيع اآلجل

دينار على الوساا سوبب منش ة الهدى كمبيالة على  05555بضاعة لموالب األمل بمبلغ  باعب منش ة الهدىمثال: 

 ثالثة  شهر من تاريخ البيعو وقد قبلتها. بعد موالب األمل بالمبلغ المستوم عليها استوقام

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


