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 (2)المحاضرة 
 

 ثالثا: خصائص األوراق التجارية 

 تتميز األوراق التجارية بخصائص عدة،نقتصر على أهمها: 

 سندات شكلية: -1

إن منااااع اعتما هاااا أوراراااا تجارياااة، ال اامهاااا لملطااا،إ القاااان    ا  ملااا  ،إ  

يت جاااو ت ارهاااا علاااى القاانااااا القان نااااة الألااارورية نوألااا عها ألل،اااا  القاااان ن 

 الصرفي.

 :أو مستقلة سندات مجردة – 2

يعتباااا ازل ااازا  الصااارفي الاااور تتألااامني ال رراااة التجارياااة ال زاماااا م ااااتق  أو 

 مجر ا عن ازل زاماا غيا الصرااة التي سققت  ط ءه وأ ا إلاي.

انواصااااااااااة راااااااااي ماااااااااا يعباااااااااا ع  اااااااااا راااااااااان ن الصااااااااار  بمقااااااااادأ  اسااااااااااتق    هاااااااااوه

الت راعااااا  ويعأاااي أن اساااتق   ازل ااازا  الصااارفي ز يقتصااار اقااا  علاااى اصاااملي 

عاان الاارواب  ال ااابقة علااى  طاا ئي بااإ يتألاامن أيألااا مقاادأ اسااتق   ازل زاماااا 

 الصرااة الناشئة عن الت راع على ال ررة بعها على بعض.

فااااااي لس ااااااا ال اااااا و الااااااور ت طاااااا  ماااااان  –عااااااا ة  –تحمااااااإ  ال ررااااااة التجاريااااااة زا

أجملااااي،امقملن النقاااا   الاااا ار  اس ااااا يقاااا   باااادور ا  ااااإ وال اااا و، أر محااااإ وساااا و 

ازل اازا  معا،امااا أت ااا ق ااتمد ر ا ااا ماان  اا ااا نقاارا زناادما  ان اا  بال ااند، هااوا 

ازنااااادما  أو ازنصااااااهار بااااااين ان اااااا  وال ررااااااة التجارياااااة تجعااااااإ ان اااااا  ي تقااااااإ مااااااع 

 ال ند.

 سندات قابلة للتداول: – 3

إن ارتقاع ال ررة التجارية بان   الور تمثملي، يجعإ كإ لامإ لها بإم،اناي 

تاااداولها ونقاااإ مملإاى اااا إءاااى مااان يطااااء واقاااا لملق اعاااد التجارياااة التاااي تااانق  تاااداو  
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األوراق التجارية، وري ر اعد تختملف عن ر اعد ان  الة التي تنقمهاا الق اعاد 

 ا دناة.

ان ن الصاااارفي الطاااا،إ األمثااااإ لتااااداو  األوراق التجاريااااة ماااان ولقاااد أوجااااد القاااا

 لاث ما ي اره من سرعة وائتمان من خ   نقا  التقهيا.

ااان التقهياااا الطااا،إ الصااارفي ال الاااو فاااي التاااداو ، اإناااي  و طااايا إءاااى أناااي إ ا كا

يمإاان تااداو  األوراق التجاريااة أيألااا عاان لرياا  ا ناولااة وحن كااان  لاا  ز يحااد  

 اثياا.

  تمثل قيمة نقديةسندات  -4

ي،اااا ن مألاااام ن األوراق التجاريااااة  ائمااااا وأباااادا مقمل ااااا ماااان النقاااا  ،  لاااا  أت ااااا 

تملعاااو  ور األ اء فاااي ا قاااا  األو ،إ  أن ا ألااام ن النقااادر لااا وراق التجارياااة هااا  

الاااااااور يميزهاااااااا عااااااان اثياااااااا مااااااان ال ااااااانداا األخااااااار  ا ااااااانداا ال ااااااا ن القحرياااااااة 

 .وتواراا النقإ القحرر والبار وغياها

  سندات تنصب على ديون قصيرة األجل – 5

إن راااااااااا  ال ررااااااااة التجاريااااااااة ب واةااااااااة األ اء وازئتمااااااااان، وسااااااااه لة تااااااااداولها، 

وجعملها رابملاة لخوصا ، كملهاا خص صاااا وعناصار تجعملهاا تنصاو علاى الادي ن 

 القصياة وا ت س ة األجإ.

 رابعا : تمييز األوراق التجارية عن األوراق المشابهة لها 

لعدياااد مااان األوراق أو ال ااانداا فاااي ماااادان األعماااا  تحقااا  ن لااان أن  ماااة ا

وح ا كانااااات هاااااوه األوراق تق اااااا  مااااان األوراق ، ب همااااااة بال اااااة باااااين ا تعاااااامملين   اااااا

التجارياااة، ااااإن ماااا تنةااار  باااي هاااوه األخيااااة هااا  خألااا عها لملقاااان ن الصااارفي الاااور 

 يع س ا وضعا خاصا.

  األوراق التجارية واألوراق النقدية – 1

راق النقديااااة، أو مااااا ي ملاااا  عملس ااااا أيألااااا باااااألوراق القنإاااااة، شااااقس ة كاناااات األو 

ااااان بنااااا  اوصااااادار يتعهاااااد ن اماااااإ ال رراااااة باااااداع ا قملاااااان  بااااااألوراق التجارياااااة، إ  كا
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الثابت اس ا باالنق   ا عدنااة ان قاقااة ، إز أن ال رراة النقدياة أصاقحت لالااا 

أت اا تصادر عان القنا  غيا رابملة لملتح يإ و تتميز بق ة اوباراء مان الادي ن، اماا 

 ا رازر، وز ت تج أية ا ائد لاث تمتاز بال عر اولزام .

كاااإ هااااوه انواصاااااا جعملى ااااا ت تعااااد عااان األوراق التجاريااااة التاااي تصاااادر عاااان  

ا ائااااد ران ناااااة أو  ألاااارا  الع رااااة، وقطاااامإ علااااى ماعااااا  لمل ااااااء بقامى ااااا،وت تج

اتةارااة، وتتقااا   لققااا لملق اعااد القان ناااة انواصاة   ااا، وز تتمتااع بقاا ة اوبااراء 

 من الدي ن ما  ا  األارا  ألرارا في رق له  التعامإ   ا من عدمي.
 

  األوراق التجارية والقيم المنقولة – 2

واص عن أشا التي تصدر  عأي بالقا  ا نق لة مجم ع األوراق أو ال نداا

معن ية عامة )مثإ سنداا الدين العا  التي تصدرها الدولة(، أو خاصاة )مثاإ 

ا  اااهمة(، والتااي  األسااه   وساانداا القاارس و ازسااتثمار التااي تصاادرها  شااراة

يت  تداولها وا  نقا  ران    خاص   ا، لاث تختملاف عان األوراق التجارياة فاي 

كاااا ن األوءااااى تتألاااامن لق رااااا مراقااااة ) مالاااااة وغيااااا مالاااااة : ا طاااااراة فااااي ان ماااا ع 

العامة،التصاا يت واو ارة ( ومحتمملااة )األر،اااص(، وتصاادر ألجااإ ل يااإ، وتتااداو  

تاااي تتألااامن األمااار النااااجز باااداع مقملااان معاااين فاااي ب رصاااة القاااا ، عإااا  الثانااااة ال

 ابااااات واجاااااو ازساااااتحقاق بمجااااار  ازلااااا ع أو بعاااااد أجاااااإ رصااااايا، وت،ااااا ن رابملاااااة 

 لخوص  لد  القن ك.
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