
 الفصل الثالث 
 مقـــابــل الــــوفاء

 
مقابل الوفاء)ميم جدا( ىو الدين النقدي الذي يكون لمساحب عمى  - التعريف -

ان يأخذ منو  –اي المسحوب عميو –المسحوب عميو بحيث يستطيع االخير 
 مايفي قيمة الحوالة التجارية في ميعاد استحقاقيا.

عمى المسحوب عميو فأنو غالبًا عند قيام الساحب بسحب الحوالة التجارية  -
ماتكون ىناك ثمة عالقة مديونية سابقة تربط الساحب بالمسحوب عميو ، 
يكون فييا االخير المسحوب عميو مدينًا لمساحب، بحيث يستطيع الساحب ان 
يامر المسحوب عميو بموجب الحوالة التجارية بان يدفع مبمغ من النقود الى 

قة المديونية التي تربط الساحب بالمسحوب الشخص الثالث)المستفيد(، وعال
عمييا )مقابل الوفاء(،  ويجب ان اليتم الخمط بينيا وبين عالقة المديونية 
التي تربط الساحب بالمستفيد، التي كانت السبب في تحرير الورقة التجارية، 
التي تسمى ب )وصول القيمة(، ولمفائدة يمكن ان نجري المقارنة التالية بين 

 لمصطمحين:ىذين ا
. 

 _سؤال )ميم( الفرق بين مقابل الوفاء و وصول القيمة ؟
 ت من حيث مقابل الوفاء وصول القيمة

ىي عالقة المديونية التي تربط 
الساحب بالمستفيد والتي 
ألجميا الوفاء الورقة وبيا 

 تحررت الورقة

ىو الدين النقدي الذي يكون 
لمساحب عمى المسحوب عميو 

اي –بحيث يستطيع االخير 
ان يأخذ منو  –المسحوب عميو 

مايفي قيمة الحوالة التجارية في 

 1 من حيث التعريف



 ميعاد استحقاقيا.
انعداميا يؤدي إلى بطالن 

 الورقة ألنو يمثل ركن السبب 
وجوده او انعدامو ال يؤثر في 

الورقةصحة انشاء   
من حيث اثره وجوده او عدمو 

 عمى صحة الورقة التجارية
2 

 3 من حيث نوع الدين البد ان يكون نقدياً  ال يشترط أن يكون نقدياً 
ممكن ان يكون دينًا موصوفًا 
 أو مستقباًل او دينًا أحتماليًا 

البد أن يكون مستحق اإلداء 
وقت استحقاق الحوالة وغير 
لى معمق عمى شرط أو مضاف إ

 اجل 

 4 من حيث استحقاق الدين

يوجد في الحوالة التجارية 
 والكمبيالة والصك

يوجد في الحوالة التجارية 
 والصك فقط

 5 من حيث نوع الورقة التجارية

 
               

 
 

ماىي اىمية أو فائدة مقابل الوفاء بالنسبة ألطراف الحوالة التجارية ؟    
 

 الجواب:.
 عالقة الساحب بالمسحوب عميو (في1
عادًة الساحب ال يسحب حوالة عمى شخص مالم يكن دائنًا لو ، وغالبًا أن  

المسحوب عميو يقبل الورقة متى ما كان مدينًا لمساحب ، ونادرًا ما يرفض المسحوب 
عميو، واذا رفض فأن الساحب يستطيع الرجوع عمى المسحوب عميو و يطالبو برد 

التعويض عن الضرر الذي اصابو بسبب امتناعو عن القبول أو الوفاء مقابل الوفاء و 
. 



_سؤال /ىل من الممكن أن يقبل المسحوب عمية الورقة رغم انعدام عالقة المديونية 
 بينو وبين الساحب ؟

الجواب/ نادرًا ما يقوم المسحوب عميو بقبول الورقة عمى المكشوف، اي دون أن 
و في حالة قبولو لمورقة ودفعو قيمتيا فانو قد يتعرض الى يكون لديو مقابل الوفاء، الن

مخاطر افالس الساحب او اعساره، والورقة التي ليس فييا مقابل وفاء تسمى بسفتجة 
 ( . 1أوحوالة المجاممة)

 ( في العالقة بين الحامل و المسحوب عميو.2
وف تنتقل الى عند قبول المسحوب عميو لمحوالة التجارية فان ممكية مقابل الوفاء س

/اوال تجاري( واذا امتنع المسحوب عميو عن وفاء قيمة الحوالة  فان 65الحامل)م 
الحامل بإمكانو ان يطالبو بموجب دعوى صرفية  ناتجة عن التزام المسحوب عميو 
بالحوالة بموجب قبولو ليا ، وكذلك يستطيع ان يطالبو بموجب دعوى مقابل الوفاء 

 ،فيختار االفضل لو.
افمس المسحوب عميو وكان مقابل الوفاء الموجود لديو من االموال التي يجوز  واذا

استردادىا فان الحامل تكون لو االولوية عمى باقي دائني المسحوب عميو في استيفاء 
/ثانيا تجاري، اما اذا افمس الساحب فيكون لمحامل 68قيمة الحوالة من تمك االموال)م

اء قيمة الحوالة من مقابل الوفاء الموجود لدى دون غيره من دائني الساحب استيف
 تجاري( 67المسحوب )م 

 

                                                           
وهً سفتجة  تسحب على شخص غٌر مدٌن للساحب باي دٌن، وان اتفق معه على قبول   - 1

على ان ٌتعهد الساحب باستردادها   قبل مٌعاد االستحقاق  السفتجة فً سبٌل اداء خدمة ما له
دون ان ٌكون للمسحوب علٌه نٌة الوفاء بها ، وقد الٌفلح الساحب فً استرجاعها االمر الذي 

، وتختلف حوالة المجاملة عن تلك الحوالة التً ٌجعل المسحوب علٌه معرضا للمطالبة بقٌمتها
مادا للساحب ، الن حوالة المجاملة الٌنوي المسحوب تسحب بناء على منح المسحوب علٌه اعت

 علٌه ان ٌقرض الساحب شٌئا بل ٌتظاهر بأنه مدٌن له فقط.
 



 ( في عالقة الساحب بالحامل 3
في بعض االحيان يكون الحامل ميماًل ، ويكون الحامل ميماًل عندما اىمالو 

تجاري( ،  111لمواجبات التي يفرضيا قانون الصرف الستيفاء قيمة الحوالة )م 
حق الحامل في الرجوع عمى الممتزمين ومن بينيم  ويترتب عمى ذلك ىو سقوط

الساحب ولكن ىذا االخير)الساحب( فيو  تفصيل ، إذا كان الساحب قد ىيأ مقابل 
الوفاء عند المسحوب عميو يسقط حق الحامل في الرجوع عمى الساحب ، ولكن إذا لم 

 يييأ ال يسقط حق الحامل في الرجوع .
 

 موقف التشريعات من مقابل الوفاء                                 
 

 انقسمت التشريعات من حيث موقفيا من مقابل الوفاء الى قسمين : -
 

القسم االول / التشريعات التي تأخذ بالنظرية الجرمانية كالتشريع االلماني وااليطالي  
، وىذه التشريعات ترى ان 1943لسنة  66وقانون التجارة العراقي االسبق رقم 

م الصرفي ينشا ويستمد قوتو من شكل الورقة التجارية والصمة بينو وبين االلتزا
العالقات القانونية الخارجة عن ىذه الورقة ،وعمى ىذا االساس فان ضمانات الوفاء 
بقيمة الحوالة تتكون من الورقة ذاتيا نفسو، اي من التوقيعات الموجودة عميو ، وال 

عدم وجوده ، واليترتب لمحامل عمى ىذا اىمية بعد ذلك لوجود مقابل الوفاء او 
المقابل في حالة وجوده اي ضمان خاص عميو، بل يبقى حقو في ذمة الساحب وىذه 

 الذمة تشكل الضمانة لوفاء ديون دائنيو.

. 

 



القسم الثاني/ التشريعات التي تاخذ بالنظرية الالتينية ، وىذه النظرية طرحيا الفقو 
حيث اضاف فقرة   1922المشرع الفرنسي في التعديل عام والقضاء الفرنسي ثم  تبناه 

، التي جاء فييا)تنتقل ممكية مقابل الوفاء بقوة القانون الى حممة 116الى المادة 
الحوالة المتعاقبين(الفرنسيون) مدرسة الشرح عمى المتون(، واخذ بو القانون المصري 

،وىذا  1984لسنة  36 والحالي 1976لسنة  149وقانون التجارة العراقي السابق 
االتجاه يرى ان مقابل الوفاء، وان كان قد نشا عن عالقة خارجة عن الحوالة، يشكل 
ضمانة من ضمانات وفاء قيمتيا بالنسبة لمحامل ، وعمى ىذا االساس تنتقل ممكية 
مقابل الوفاء الى لحامل عند سحب الحوالة او تظييرىا ، ويترتب عمى ذلك ان 

 تيا من مقابل الوفاء باالولوية مقدما عمى باقي الدائنين.الحامل يستوفي قيم
  

 في الحقيقة وجيت الى االتجاه الثاني انتقادات عدة  منيا:.
ال تنسجم مع المفيوم الحديث لمورقة التجارية واحكام قانون الصرف، الن  -1

الحوالة تستند الى مبدا الكفاية الذاتية ، ومن ثم ال صمو ليا بالعالقات 
الخارجية عنيا، وااللتزام الصرفي ينشأ من الورقة ذاتيا عندما تستكمل الشكل 
المطموب ليا قانونًا، وان كل موقع يمتزم بالورقة بموجب توقيعو عمييا ، واال 
كيف امكننا تفسير اىم المبادى التي يقوم عمييا قانون الصرف كمبدأ استقالل 

 التواقيع ، ووقاعدة التطيير من الدفوع.
النظرية الالتينة ال تستمزم لصحة الحوالة وجود مقابل الوفاء نفسو، بل ال  ان -2

 تمانع من سحب الحوالة عمى الساحب نفسو.
  

 شروط مقابل الوفاء
 



( تجاري عراقي معنى مقابل الوفاء عمى انو : ))يعتبر مقابل 63نصت المادة )
مر بالسحب في ميعاد الوفاء موجودًا إذا كان المسحوب عميو مدينًا لمساحب أو لأل

 استحقاق الحوالة بمبمغ من النقود مستحق االداء ومساو عمى االقل لمبمغ الحوالة((.
 مما تقدم يمكن اجمال شروط وجود مقابل الوفاء في الشروط االتية:.

 # سؤال ميم/ عدد شروط مقابل الوفاء أو متى يعتبر مقابل الوفاء موجودًا ؟
 ء موجودا اذا توافرت فيو الشروط االتية:.الجواب :. يعتبر مقابل الوفا

 : وجود الدين الذي يمثل مقابل الوفاء وقت استحقاق الحوالة (1
يشترط لوجود مقابل الوفاء ان يكون االخير موجودا عند استحقاق الحوالة ال 

ويحصل ىذا الفرض عندما يكون 2وقت انشائيا او وضعيا في ميدان التداول 
المسحوب عميو مدينا لمساحب وقت استحقاق الحوالة، وبخالف ذلك اليكون 
مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عميو مدينا لمساحب وقت انشاء 
الحوالة ثم اوفاه الدين قبل استحقاق الحوالة وكذا الحال اذا اصبح المسحوب 

 الحوالة.  عميو مدينا لمساحب بعد استحقاق
 

 أن يكون دين مقابل الوفاء مستحق االداء وقت استحقاق الحوالة : (2
من قانون التجارة العراقي ، لكن لم تنص عميو  62نصت عمية المادة  الشرط وىذا
من قانون التجارة الفرنسي، مما اثار خالفا بين الفقياء الفرنسيين ، فمنيم  116المادة 

من اعتبر مقابل الوفاء موجود ولو لم يكن دين الساحب عمى م.ع مستحقا في ميعاد 
ستحقاق مقابل الوفاء بعد استحقاق الحوالة ا استحقاق الحوالة في حين يرى اخرون ان

اليجوز معو اجبار المسحوب عميو عمى قبول الحوالة ومن ثم وفاء قيمتيا ؛ النو 
 يعني تنازلو عن االجل المضروب لمصمحتو.

                                                           
اي كان مقابل ( لكن القانون ٌعاقب ساحب الصك اذا وضعه فً التداول اذا كان بال رصٌد) 2

 الوفاء غٌر موجود عند اصداره(



اما القانون العراقي فكان اكثر وضوحًا واستمزم استحقاق المقابل وقت استحقاق 
الوفاء موجودًا ، وعدم وجوده يكون نسبيًا تجاه  الحوالة، وبخالف ذلك ال يعد مقابل

 الساحب والمسحوب عميو ويترتب عمى ذلك ما يأتي:.

ال يجوز لمحامل اجبار م.ع عمى الوفاء، اال اذا قبل االخير ذلك ، وىنا يكون م.ع -أ
 .قد تنازل عن االجل المضروب لمصمحتو 

ىمالو لرد دعوى الرجوع عند اىمال الحامل لواجباتو ليس لمساحب ان يتمسك بإ-ب
 عميو مدعيا وجود مقابل الوفاء لدى م.ع في ميعاد استحقاق الحوالة.

اذا امتنع المسحوب عميو عن وفاء قيمة الحوالة وانتظر الحامل الى حين  -ج
استحقاق دين الساحب عمى المسحوب عميو ، فينا يكون لمحامل ان يستوفي قيمة 

 دما عمى باقي دائني الساحب. الحوالة من مبمغ مقابل الوفاء متق

 
   

_سؤال/ مالحكم لو كان دين الساحب يستحق قبل استحقاق الحوالة ، او ىل يجوز 
لممسحوب عميو ان يمتنع عن الدفع وأن يحجز المال عنده حتى حمول استحقاق 

 الحوالة ؟
الجواب/ ىناك رأي يقول نعم يجوز أن ينتظر حتى ميعاد استحقاق الحوالة ويعطي 

بمغ لمحامل وىذا غير صحيح وذلك ألنو ليس في القانون من نص قانوني يبيح الم
 لممسحوب عميو أن يمتنع عن الوفاء بحجة وجود ورقة تجارية مسحوبو عميو.

 
 



()ىذا الشرط ميم ( أن يكون مقابل الوفاء اكثر أو مساويًا في االقل لمبمغ 3
 الورقة: 

، ولكن مع ذلك إذا كان مقابل الوفاء أقل اي اكثر او موازي لقيمة الورقة التجارية 
 من قيمة الورقة فأنو يكون حكم مقابل الوفاء عمى الوجو االتي : 

يجوز لممسحوب عميو عندما تسحب عميو ورقة قيمتيا أكثر من دين الساحب  ( أ
ففي ىذه الحالة يجوز لممسحوب عميو أن يرفض وفاء الورقة ويعتبر مقابل 

دين نفس الوقت ممكن قبوليا جزئيًا في حدود  الوفاء غير موجود، ولكن في
ومن ثم يقوم وفائيا جزئيًا، وليس لمحامل ان يرفض الوفاء الجزئي)م ،  الساحب

 تجاري عراقي( 2/ 96
ب(ليس لمساحب أن يستند عمى مقابل الوفاء الناقص ويرد دعوى الحامل 

الوفاء في ىذه الميمل عند الرجوع عميو ، وذلك الن الساحب لم يييأ مقابل 
فمقابل الوفاء الناقص يعتبر غير موجود بالنسبة لمساحب ومن ثم الحالة .

 اليستفيد منو .
ج( يترتب لمحامل عمى مقابل الوفاء الناقص كل الحقوق التي تترتب عمى 

 مقابل الوفاء الكامل. 
( يمكن استنباط شرط رابع ىو ان يكون مقابل الوفاء 63_من خالل نص المادة )

 يًا .نقد
 من الذي يمتزم بمقابل الوفاء او ايجاده

فيو المدين االول بالحوالة التجارية ، وألنو التزام بوفاء  ، الساحب ىو من يمتزم بذلك
قيمتيا لمحامل عند توقيعو عمييا، لذك البد ان يمكن المسحوب عميو من تنفيذ 

ساحب بتقديم مقابل االلتزام من خالل تقديمو المقابل لو، ويعود السبب في الزام ال
الوفاء)تعميل(؛ ألنو سبق ان اخذ من المستفيد مقابل تحرير الورقة التجارية، فاذا لم 

 .يقدم الساحب المقابل فيذا يعني انو اثرى بال سبب بالنسبة لما اخذه من المستفيد



 ؟سؤال/ ىل يمتزم المظير بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عميو
قد حصل عمى الحوالة من المظير السابق بعد ان قدم لو ال يتمزم بذلك ؛ ألنو 

مايقابميا من نقود او بضاعة او خدمة، فاذا طمبنا منو ان يقدم مقابل الوفاء فيذا 
يعني انو سيدفع قيمة الحوالة مرتين مرة عند حصولو عمى الورقة بالتظيير ، ومرة 

ابل الوفاء قانونًا، لكنو يمتزم ثانية عند تقديمو لمقابل الوفاء. لذلك اليمتزم بتقديم مق
 بضمان القبول والوفاء.

ىو من يمتزم  -اآلمر بالسحب–في حالة سحب الحوالة نيابة ، فان االصيل  -
 بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عميو

 مكان تقديم مقابل الوفاء

تجاري عراقي ان مكان تقديم مقابل الوفاء ىو المكان  62يفيم من نص المادة 
يوجد فيو ، حتى لوكانت الحوالة واجبة الدفع في محل مختار)شرط الذي 

 التوطين( الن المسحوب عميو يقع عميو عب ارسال المبمغ الى الشخص الثالث .

 _سؤال/ من لو مصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء ؟
 الجواب/ 

:أ( عندما يدعي المسحوب عميو أنو دفع قيمة  حالتين ة فيح( الساحب لو مصم1
الورقة التجارية لمحامل عمى المكشوف . ب( عندما يدعي الحامل أنو ذىب إلى 

 المسحوب عميو وىذا االخير امتنع بسبب عدم وجود مقابل الوفاء .
حتى يتمكن من مطالبة المسحوب  (لمحامل مصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء2

  عمييفي حالة امتناعو عن قبول الحوالة او اداء قيمتيا.
 لديو قرينة عمى وجود المقابل  قيام المسحوب عميو بقبول الورقة يعتبر سؤال/ ىل_ 

 ام ال ، وما ىي درجة ىذه القرينة؟



لمسحوب بابالنسبة لعالقة الحامل ( 1:العالقات االمر مختمف باختالفالجواب/ 
عندما يقبل المسحوب عميو الورقة ىذا يعد قرينة قاطعة في أن المسحوب  عميو:

عميو مدين لمساحب وال يجوز نقض ىذه القرينة في عالقة المسحوب عميو بالحامل. 
المسحوب عميو لمورقة يعتبر قبول  :( بالنسبة لعالقة الساحب بالمسحوب عميو 2

عميو ان يثبت عدم وجود المقابل يستطيع المسحوب في وجود المقابل ، بسيطة قرينة 
 ( في عالقة الحامل بالساحب:.3.وان يسترد من الساحب جميع مادفعو الى الحامل

من يدعي وجود المقابل ان يثبتو وال قيمة لقرينة القبول ، فاذا اراد الساحب رد دعوى 
ير الحامل الميمل ، عميو ان يثبت وجود المقابل عند المسحوب عميو سواء قبميا االخ

  ام ال.
 حقوق الحامل عمى مقابل الوفاء

 
تجاري عراقي عراقي عمى ان))اوال ينتقل الحق في مقابل الوفاء  65نصت المادة 

بحكم القانون الى حممة الحوالة المتعاقبين .ثانيًا واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة 
رة لو عمى المقابل الحوالة كان لمحامل عمى ىذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقر 

الكامل. ويسري ىذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عميو او غير حال عند 
 استحقاق السفتجة.((

 
القانون السابق يقول عندما يقبل المسحوب عميو الورقة التجارية فيذا يؤدي إلى  

انتقال ممكية مقابل الوفاء من الساحب إلى الحامل ، وىذا الكالم غير دقيق وذلك 
الن لمن نقول ممكية فأن الممكية حق عيني والحق العيني يختمف من الحق 

دقيقة بل أن الذي ينتقل من الساحب  الشخصي )الدين( ، وبالتالي كممة ممكية غير



إلى الحامل )المستفيد( ىو الحق في مقابل الوفاء )دين( وليس ممكية ، اي ما ينتقل 
 ىو حق شخصي اي بمعنى ادق )حوالة حق( .

_ سؤال)ميم(/ متى يتقرر حق لمحامل عمى مقابل الوفاء )اي متى ينتقل الحق من 
 الساحب إلى المستفيد (؟

الة قبول المسحوب عميو لمورقة التجارية فيذا يؤدي إلى انتقال الحق (في ح1الجواب/
(في حالة عدم قبول المسحوب عميو ،فأن الورقة تنتقل 2من الساحب إلى المستفيد . 

،ولكن في حالتين :أ( في حالة التخصيص )يحصل عندما يتفق الساحب مع الحامل 
قيمة الورقة ويصرح عن عمى تخصيص دين معين لو عمى المسحوب عميو لموفاء ب

ذلك اما كتابًة في متن الورقة أو في ورقة مستقمة او ضمنًا ، فإذا رضا المسحوب 
عميو بيذا التخصيص أو اخبره بذلك اصبح حق الحامل مؤكدًا عمى ىذا المقابل 
وعندئذًا ال يمكن لمساحب أن يسترد المقابل المذكور أو ان يتصرف بو . ب( رأي 

مل عمى المقابل يثبت ايضًا عندما يخبر المسحوب عميو بأن فقيي/ بأن حق الحا
 ىناك حوالة قد سحبت عميو ويتم اعالمو بتاريخ استحقاقيا.

_الورقة المتضمنة شرط عدم القبول ال تعطي حق لمحامل عمى مقابل الوفاء قبل 
 ميعاد استحقاقيا إال إذا كان ىناك تخصيص.
ى اعتراف بحق الحامل عمى مقابل الوفاء _سؤال)ميم(/ ماىي االثار التي تترتب عم

 ؟
(ينصرف حق الحامل عمى مقابل الوفاء وأن كان ىذا المقابل أقل من 1الجواب/ 

(ليس لدائني 2قيمة الحوالة أو قبل استحقاقيا او بعدىا او كان دينًا متنازعًا فيو . 
ويكون الساحب عند افالس الساحب أن يسترجعوا مقابل الوفاء من المسحوب عميو ، 

( 3لممستفيد )الحامل( متقدمًا عمى ىؤالء في استيفاء قيمة الحوالة من ىذا المقابل . 
استقر الفقو والقضاء عمى منع دائني الساحب من ايقاع الحجز عمى ما لمساحب 
لدى المسحوب عميو ، وذلك الن في حالة إجازة الحجز فيذا يعتبر من قبيل 



امر إلى المسحوب عميو ان يوقف صرف  في الوفاء )اي يعني توجيو المعارضة
المبمغ إلى الحامل (، والمعارضة في الوفاء ال تجوز قانونًا إال في حالتين :أ( عند 
ضياع الحوالة .ب( عندما يحكم عمى حامميا باإلفالس، وىاتين الحالتين وردتا عمى 

 سبيل الحصر.
سوف يشترك الحامل  (إذا افمس المسحوب عميو وكان المقابل دينًا في ذمتو ، ىنا4

مع دائني المسحوب عميو ما دام المقابل شيء غير مميز ، إال إذا كان لو امول 
محددة يمكن فرزىا)كبضائع او اوراق تجارية( او تخصيصيا ، ففي ىذه الحالة يكون 

 استيفاء الحامل لمبمغ الحوالة متقدمًا عمى باقي الدائنين .
 

 تزاحم عمى مقابل الوفاء
 

تزاحم عندما يقوم الساحب بسحب أكثر من حوالة ألشخاص متعددين عمى _ ينشأ ال
 مقابل وفاء واحد ال يكفي لموفاء بقيمتيا .

 _ كيفية حل ىذا التزاحم )ميم جدًا جدًا يأتي عمى شكل واقعة(؟
الجواب/ وىذا يحل عن طريق قواعد فك االشتباك أو قواعد االسبقية وىذه القواعد 

 : تيب()تؤخذ حسب التر ثالثة 
ذا كانت جميعيا مقبولة فينا تحل حسب 1 (قاعدة االولوية لمحوالة المقبولة ، وا 

ذا كانت جميعيا مقبولة في يوم واحد ىنا تكون قسمة  االسبقية في تاريخ القبول ، وا 
 غرماء )بالتساوي حسب نسبة الدين( .

ذا جميعيا خصص 2 لين وفاء (االولوية لمحوالة التي خصص ليا مقابل لموفاء ، وا 
ال قسمة غرماء .  فأن االولوية تكون لألسبق في تاريخ التخصيص ، وا 

(االولوية لمحوالة التي اسبق من غيرىا في تاريخ االستحقاق ، فأذا كانت جميعيا 3
 تستحق في ميعاد واحد فأنيا تقسم قسمة غرماء.



 
 



 

 قبول الورقة التجارية
 

 

وٌعرف القبول/ بأنه تعهد من قبل المسحوب علٌه بتنفٌذ طلب الساحب بدفع قٌمة 

 الورقة التجارٌة فً مٌعاد االستحقاق .

ان قبول المسحوب علٌه للورقة ٌعد من اهم الضمانات التً تبعث الثقة فٌها وتأكد 

علٌه الورقة ٌصبح ملتزماً صرفٌاً  تجاه الحامل بدفع جدٌتها ، فعندما ٌقبل المسحوب 

قٌمتها فً مٌعاد االستحقاق ، بحٌث ٌصبح المسحوب علٌه بالقبول المدٌن الصرفً 

بها، وهو اول من ٌطالب بها، اما الساحب وباقً الموقعٌن على الورقة فهم 

ل للحامل .اما فً حالة رفض المسحوب علٌه للقبو -التزامهم ضمانً-ضامنون

فٌبقى الساحب هو المدٌن االصلً بقٌمة الحوالة ،والموقعون االخرون ضامنون 

للوفاء بقٌمتها تجاه الحامل. لذلك ٌعتبر القبول النقطة الجوهرٌة فً حٌاة الورقة 

التجارٌة من حٌث تحدٌد مسؤولٌة المسحوب علٌه عندما تقدم إلٌه وٌقبلها ، تتحول 

 حوب علٌه وٌبقى االخرون ضامنون للحامل.صفة المدٌونٌة من الساحب الى المس

 

 سؤال/ هل الحامل ملزم بتقدٌم الحوالة للقبول؟

-الجواب/ال فاألصل أن الحامل حر فً تقدٌم الحوالة للقبول أو عدم تقدٌمها للقبول 

دون ان ٌكون الحامل مهمالً، والسبب فً  -اال فً الحاالت التً سٌتم ذكرها الحقاً 

للقبول ال ٌغٌر من طبٌعة الورقة، فالقبول ٌزٌد من ضمان دفع ذلك  ان عدم تقدٌمها 

الورقة من قبل المسحوب علٌه، وٌجعل الحامل مطمئناً ان الحوالة ستدفع فً 

 االغلب فً مٌعاد االستحقاق.

 

واجب فً ثالثة ولكن حق الحامل و حرٌته فً تقدٌم الحوالة للقبول تتحول إلى  

 :حاالت)مهم جداً جداً( 

كانت الحوالة واجبة الدفع فً مكان مغاٌر لموقع المسحوب علٌه ولم ٌحدد أ(إذا  

الساحب اسم الشخص الذي سٌتولى الدفع فً المكان المغاٌر ، فٌجب هنا ان تقدم 

 للقبول كً ٌحدد م.ع من سٌقوم بدفع الورقة فً مٌعاد استحقاقها.

مضً مدة معٌنة من ب(إذا كان مٌعاد االستحقاق فً الحوالة فً( صورة الدفع بعد  

االطالع. فهنا ٌجب على الحامل تقدٌم الحوالة للقبول ؛ كً ٌتحدد مٌعاد االستحقاق ) 

 مالم ٌتم الواجب إال به فهو واجب( ، وهنا ٌجب ان ٌكون القبول مؤرخاً.

 القـــــــبول



ج(إذا اشترط الساحب أو احد المظهرٌن وجوب تقدٌمها للقبول ، والساحب ٌضع  

مثال ادفعوا -فهو اما ٌحدد تارٌخ لتقدٌمها للقبول ذلك فً احدى الصورتٌن ، 

او  -بموجب هذه الحوالة التً ستقدم الٌكم للقبول خالل شهر من تارٌخ انشائها

 . -مثال ادفعوا بموجب هذه الحوالة التً ستقدم الٌكم للقبول -التارٌخ

 _سؤال)مهم(/مالحكم لو ان الحامل خالف الشرط ولم ٌقدم الحوالة للقبول؟

واب/ فً هذه الحالة ٌعتبر الحامل مهمالً ، وأن حقه فً الرجوع على الساحب و الج

الضامنٌن سوف ٌسقط ما عدا القابل )المسحوب علٌه(،مع مالحظة اذا كان الساحب 

هو الذي وضع الشرط واهمل الحامل تقدٌم الحوالة للقبول فهنا حق الحامل سوف 

للساحب ، الن الشرط الموضوع من ٌسقط تجاه الساحب وجمٌع المظهرٌن الالحقٌن 

قبل الساحب ٌستفاد منه الجمٌع)عمومٌة االثر لبٌان الساحب(، اما اذا كان الشرط 

موضوع من قبل احد المظهرٌن وخالفه الحامل، فان حقه بالرجوع ال ٌسقط اال تجاه 

 المظهر الذ وضع بٌان شرط تقدٌم الحوالة للقبول.

م.ع ماٌفٌد امتناعه عن القبول ، كٌف ٌثبت س/ فً حالة رفض القبول ولم ٌدون 

 الحامل ان قام بتقدٌم الحوالة للقبول؟

ٌمكن الحامل اثبات تقدٌم الحوالة للقبول من خالل عمل احتجاج عدم القبول)م 

 تجارة عراقً(301

 

 سؤال)مهم(/متى ٌمنع الحامل من تقدٌم الحوالة للقبول ؟

الحوالة للقبول ، ولكن المظهر ال الجواب/ إذا وضع الساحب بٌان عدم تقدٌم 

ٌستطٌع أن ٌضع مثل هكذا بٌان . وإذا خالف الحامل ذلك وقدمها ، فاالثر المترتب 

على ذلك ، هو أنه ال ٌجوز للحامل الرجوع على الملتزمٌن بالحوالة قبل مٌعاد 

استحقاقها، واٌضاً ٌجوز لهم مطالبة الحامل بالتعوٌض ان اصابهم ضرر جراء 

 للقبول .تقدٌمها 

 ان الحوالة التً ٌكون مٌعاد استحقاقها عند االطالع ، لٌس فٌها قبول. -مالحظة:

 

 شروط القبول                                   
 

( ٌجب ان تتوافر الشروط الموضوعٌة لنشوء االلتزام 3 الشروط الموضوعية/-اولا 

-الصرفً)الرضا والمحل والسبب ( فالمسحوب  ٌجب ان ٌتمتع باألهلٌة الالزمة

 بان ٌكون كامل االهلٌة ألنه ٌزج نفسه فً مٌدان االلتزام الصرفً. -اهلٌة التصرف

ه وغٌر قابل مع مالحظة ان القبول تصرف قانونً باإلرادة المنفردة للمسحوب علٌ

 للرجوع فٌه



(تجاري على ما ٌلً : )) أوالً ٌجب 67( أن ٌكون القبول مطلقاً : نصت المادة )2

أن ٌكون القبول غٌر معلق على شرط ، وٌجوز للمسحوب علٌه قصره على جزء 

ٌعتبر رفضاً للقبول ادخال اي تعدٌل فً بٌانات الحوالة ٌرد  -من مبلغ الحوالة. ثانٌاً 

ول ومع ذلك ٌبقى القابل ملزماً بما تضمنته صٌغة قبوله ((، اي من فً صٌغة القب

خالل نص المادة نجد أن القبول البد من أن ٌكون باتاً غٌر معلق على شرط ؛الن 

التعلٌق على شرط ٌجعل التزام المسحوب علٌه اتجاه الحامل ضعٌف )واهً( من 

الملتزمٌن امراً جهة ، ومن جهة اخرى ٌجعل احتمال رجوع الحامل على باقً 

 وارداً فً كل االحوال . 

( ال ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌدخل اي تعدٌل فً بٌانات الحوالة ) مثالً ان ٌغٌر 1

 مٌعاد االستحقاق(. واال اعتبر ذلك رفضاً للقبول.

سؤال)مهم(/ هل ٌمكن أن ٌكون القبول جزئٌاً اي قصره على جزء من مبلغ 

 الحوالة؟

ون القبول الجزئً؛ وذلك كً ٌخفف من عبء االلتزام الجواب /  اجاز القان

الصرفً على عاتق باقً  الملتزمٌن بالورقة التجارٌة ، وٌجب على الحامل أن ٌقبل 

 القبول الجزئً.

التعدٌل فً البٌانات ٌعتبر رفضاً للقبول ، ولكن مع ذلك أُورد القانون عبارة)) ومع 

لقبول (( ، وهذه الصٌغة تحتمل ثالثة ذلك ٌبقى القابل ملزماً بما تضمنته صٌغة ا

 احتماالت من حٌث اعطاء الحامل هذه الخٌارات:

(أن ٌعتبر هذا التعدٌل رفض للقبول و ٌرجع الحامل قبل مٌعاد االستحقاق على 3

 باقً الموقعٌن بعد عمل احتجاج عدم القبول .

لمسحوب علٌه   ( أن ٌنتظر إلى أن ٌحل مٌعاد االستحقاق وٌقدم الورقة ثانًٌة إلى ا2

 للوفاء ، فإن امتنع فأنه ٌسحب احتجاج عدم الوفاء وٌرجع على باقً الملتزمٌن .

ٌُلزم المسحوب علٌه بما ورد فً صٌغة قبوله ،وٌطالبه بناء على هذا 1 (أن الحامل 

مقبولة على ان –االمتناع وٌقٌم علٌه الدعوى الصرفٌة فمثال لوكانت صٌغة القبول 

فللحامل ان ٌنتظر إلى أن ٌحل   -شهر من مٌعاد االستحقاق ٌتم الدفع بعد مرور

المٌعاد الذي عدله المسحوب علٌه للحامل وٌطالبه بهذا القبول وٌستطٌع أن ٌقٌم علٌه 

 الدعوى الصرفٌة ودعوى مقابل الوفاء .

 _سؤال )مهم( / ماهو القبول الجزئً؟

على الحامل لكً ٌحافظ الجواب/ اذا وقع القبول على جزء من مبلغ الحوالة ، ٌجب 

على حقه قبل الضامنٌن بالجزء المتبقً من المبلغ )اي الجزء الذي لم ٌقبل( ، أ( ان 

ٌحرر احتجاجاً بعدم القبول ذلك الجزء وٌرجع على الضامنٌن قبل مٌعاد االستحقاق 

. ب( او ٌنتظر حلول مٌعاد االستحقاق فٌأخذ الجزء المقبول من المسحوب علٌه 

قً على الضامنٌن )الساحب والمظهرٌن والضامنٌن( ، وال ٌستطٌع وٌرجع بالبا



الحامل رفض القبول الجزئً الن القانون اعطى للمسحوب علٌه حق الوفاء 

 الجزئً.

من له حق طلب القبول، هل ٌشترط أن ٌكون مالك الورقة )الحامل القانونً( ، هو 

 م ال ؟الشخص الذي ٌطلب المسحوب علٌه بقبول الورقة التجارٌة ا

الجواب / ال ٌشترط أن ٌكون المالك هو بالذات الذي ٌتقدم وٌطالب بقبول الورقة 

التجارٌة ، فٌجوز ان تقدم من قبل  الكفٌل  او الوكٌل للقبول ، وذلك ألنه ال توجد 

 خطورة فً القبول وانما الخطورة تكمن فً الوفاء .

 سؤال/ أٌن ٌطلب القبول )اي فً اي مكان (؟

عل الحامل ان ٌقدم الحوالة للقبول فً محل اقامة المسحوب علٌه،  الجواب/ٌجب

ومحل اقامته هو مكان محله التجاري كً ٌستطٌع م.ع من ان ٌراجع حساباته 

لمعرفة ما اذا كان مدٌنا للساحب من عدمه، واذا لم ٌوجد لدٌه محل تجاري ففً 

فً محل مختار،  محل سكناه، وٌنطبق هذا الحكم ولو كانت الحوالة واجبة الدفع

وبناء على ما تقدم ال ٌجوز تقدٌم الحوالة للقبول للمسحوب علٌه فً غٌر المكان 

  -كان ٌراه فً مكان اخر او فً الطائرة او فً بلد اخر وٌطلب منه القبول –المتقدم 

ٌُعد ذلك  فاذ قدمت فً غٌر المكان المحدد قانوناً ورفض المسحوب علٌه القبول ال 

 رفضاً للقبول.

 _ متى ٌطلب القبول   ؟

الجواب/ إذا كان الساحب قد وضع شرط وجوب تقدٌم الحوالة للقبول خالل مدة 

زمنٌة ، فال بد من تقدٌمها خالل هذه المدة ، اما إذا لم ٌوجد هذا الشرط فان الحامل 

ٌكون حراً فً تقدٌمها من تارٌخ حٌازةُ  للورقة إلى أن ٌحل مٌعاد االستحقاق ، 

 ٌوم السابق على مٌعاد االستحقاق .وتحدٌداً ال

سؤال/ هل ٌجوز إعطاء مهلة للمسحوب علٌه لقبول الورقة ، بمعنى اخر هل 

 ٌشترط ان ٌكون القبول فورٌاً ام ٌتراخى القبول ؟

الجواب/ القانون إجاز للمسحوب علٌه ان ٌأخذ فرصة زمنٌة لمراجعة حساباته وهذه 

 عطائها .الفرصة هً ٌوم واحد ، والحامل ملزم بأ

 _سؤال/ هل ٌجبر الحامل بترك الورقة عند المسحوب علٌه ؟

الجواب/ ال ٌجبر على ذلك ، ولكن له الحرٌة فً ذلك ، وال ٌجوز أن تتجاوز هذه 

المهلة ٌوماً واحداً وعلى خالف ذلك  ٌعتبر رفضاً للقبول، وعند االحتجاج البد من 

 ذكر كل التفاصٌل امام كاتب العدل .

/ اي تصرف ٌرد على الورقة التجارٌة البد من أن ٌكون  روط الشكليةالش-ثانٌاً 

 -تصرفاً شكلٌاً ، وذلك استناًد إلى مبدأ الكفاٌة الذاتٌة . وٌشترط فً القبول ما ٌاتً:

 (الكتابة :فالقبول البد من أن ٌرد على الورقة التجارٌة ال غٌرها .3



 ما ٌفٌد معناها.(صٌغة القبول : وتكون كل صٌغة تفٌد القبول او 2

(التوقٌع )مهم( : ال ٌكفً لوحده لكً ٌحصل القبول إذا كان على الظهر 1

النه فً هذه الحالة ٌحتمل ان ٌكون تظهٌراً تملٌكٌاً ، اما على الوجه الورقة 

 فٌكفً وحده .

 (التارٌخ : هل ٌشترط ان ٌكون القبول مؤرخاً )مهم جداً جداً( ؟4

لك إال فً حاالت : أ( إذا كانت الحوالة مستحقة بعد الجواب / القانون ال ٌشترط ذ

مضً مدة معٌنة من االطالع ، وذلك لكً ٌحدد مٌعاد االستحقاق . ب( إذا كان 

الساحب أو المظهر أوجب على الحامل تقدٌمها للقبول خالل فترة زمنٌة معٌنة ، 

زماً بذاته والعلة فً الحالتٌن ، هو انه فً الحالة االولى ٌكون تارٌخ القبول ال

لحساب مٌعاد استحقاق الحوالة ، اما فً الحالة الثانٌة فٌكون بموجب هذا التارٌخ 

 معرفة ما إذا كان الحامل قد نفذ التزامه بتقدٌم الحوالة فً المدة المحددة ام ال .

 مالحكم لو أن المسحوب علٌه قبلها بدون ذكر التارٌخ ؟ -

 ل احتجاج عدم ذكر تارٌخ القبول .الجواب/ فً هذه الحالة على الحامل أن ٌعم

القبول على النسخ والصور : النسخة هو أن الحامل ٌرجع على كل  -

الملتزمٌن وٌحرر ورقة تشبه الورقة االولى من حٌث البٌانات و ٌوقعوا 

علٌهم جمٌعاً بمن فٌهم الساحب ، اما الصورة فهً عن طرٌق جهاز 

 االستنساخ .

 على النسخة ؟سؤال / هل ٌجوز أن ٌكون القبول  -

الجواب/ نعم ٌجوز القبول على النسخة لكن على المسحوب علٌه أن ٌحذر بأن ال 

ٌضع قبوله إال على نسخة واحدة ، ألنه إذا وضع توقٌعه على اكثر من نسخة ففً 

 هذه الحالة فأن من الممكن أن ٌطالب بالدفع اكثر من مرة .

 سؤال/ هل ٌعتبر القبول على الصورة قبول صحٌح؟ -

 لجواب / ال ٌعتبر قبول صحٌح ، وٌعتبر فً حكم القبول على ورقة مستقلة .ا

 شطب القبول / سؤال / هل ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌتراجع عن القبول ؟-

الجواب نعم  ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌتراجع عن القبول عن طرٌق شطب القبول 

ن ٌشطب على ا -3ولكً ٌكون شطب القبول رفضاً البد ان ٌتوافر فٌه شرطان

ان ٌقع  -2القبول او ان ٌضٌف كلمة)غٌر( قبل كلمة )مقبولة(او ارجع فً قبولً

الشطب قبل رد الحوالة للحامل. وٌستثنى من هذا الشرط إذا اخطر المسحوب علٌه 

الحامل او اي ملتزم اخر كتابًة بقبوله فانه ٌبقى مع ذلك ملتزما بقبوله ، الن من 

د علٌه واعتبره قد تم واجرى بعض الصفقات انطالقاً  اخبر بالقبول ٌمكن قد اعتم

من ان المسحوب علٌه سٌدفع قٌمة الحوالة فً مٌعاد االستحقاق، وٌشترط فً 

 االخبار ان ٌكون كتابٌاً، وال اثر له اال تجاه من اخبر به. 

 



  

 

 

 

 

 آثـــــار القــــبول                                 

 

القانونٌة المترتبة على قٌام المسحوب علٌه بقبول الورقة سؤال/ ماهً اآلثار 

 التجارٌة؟

 الجواب/

عندما ٌقوم المسحوب علٌه بقبول الورقة فأنه بذلك تبرا ذمة الساحب وباقً ( 1 

الملتزمون من االلتزام بضمان القبول، وٌبقى ضمان الوفاء، وٌترتب على ذلك ان 

ل مٌعاد االستحقاق اال فً حالة افالس الحامل ال ٌجوز له الرجوع علٌهم قبل حلو

 المسحوب علٌه بعد القبول .

_ سؤال )مهم(/ متى ٌكون للحامل الحق فً الرجوع على باقً الملتزمٌن قبل مٌعاد 

 االستحقاق ؟

الجواب/أ( عندما ٌمتنع المسحوب علٌه عن قبول الورقة ، وٌعطى للحامل فً هذه 

عدم القبول وٌرجع على الساحب الحالة خٌاران ، اما  أن ٌسحب احتجاج 

والملتزمٌن قبل مٌعاد االستحقاق ، أو ٌقف موقف سلبً وٌنتظر إلى أن ٌحل مٌعاد 

االستحقاق عسى وأن المسحوب علٌه ٌغٌر رأٌه وٌوفً الحوالة . ب( فً حالة 

إفالس المسحوب علٌه ٌعطى الخٌار للحامل بالرجوع على باقً الملتزمٌن ولو كان 

 قابل للحوالة.المسحوب علٌه 

مثال/ حرر )بشٌر الجمٌلً ( حوالة إلى )عبدهللا الكربولً ( وقام هذا االخٌر  

بتقدٌمها للقبول إلى المسحوب علٌه )علً عجاج( وقبلها هذا االخٌر بتارٌخ 

، فأنه عند قبول )علً عجاج ( للحوالة ال ٌحق للحامل الرجوع على  1/4/2032

حقاق ، ولكن إذا أفلس )علً عجاج ( بعد القبول باقً الملتزمٌن قبل مٌعاد االست

ٌحق ل)عبدهللا الكربولً ( الرجوع على الملتزمٌن السابقٌن للحوالة ، وذلك النه إذا 

حل مٌعاد االستحقاق وجد الحامل نفسه مزاحماً من قبل دائنٌن اخرٌن للمسحوب 

 علٌه وبالتالً لم ٌستوفً حقه كامالً من قبل المسحوب علٌه .

لقبول ٌجعل من المسحوب علٌه هو المدٌن االصلً فً الورقة التجارٌة ، وهو ا( 2 

أول شخص ٌطالب بقٌمة الورقة عندما ٌحل مٌعاد االستحقاق ، وأن الساحب وباقً 



الملتزمون ٌكونون ضامنٌن ، وأن صفة المدٌونٌة تتحول من الساحب إلى المسحوب 

 علٌه عند القبول .

 المدٌونٌة من الساحب إلى المسحوب علٌه ؟_ ما الفائدة من تحول صفة 

الجواب / هناك اختالف بٌن التزام المظهر والتزام المدٌن ، والتزام المظهر ذي 

صفة ضمانٌة اي تشبه الكفٌل وٌتمتع بحق التجرٌد ، اي عندما ٌرجع الحامل على 

كون الساحب أو الملتزمٌن وكان المسحوب علٌه قابالً للورقة ،فأن الملتزمٌن ٌتمس

بحق التجرٌد ، اي ٌقولون أن التزامنا احتٌاطً أذهب أوالً على المدٌن )المسحوب 

علٌه ( ومن ثمَّ أتً علٌنا ، وبالتالً فأن المسحوب علٌه )المدٌن( وهو أول شخص 

 ٌطالب بقٌمة الورقة التجارٌة .

ٌترتب على قبول المسحوب علٌه للورقة التجارٌة عدم استطاعته التمسك تجاه ( 1

الحامل بالدفوع التً كان بإمكانه التمسك بها  ضد الساحب او الموقعٌن السابقٌن، 

فال ٌجوز له مثال التمسك بانقضاء دٌنه مع الساحب بالمقاصة او الوفاء، استناداً 

لمبدأ استقالل التواقٌع الذي سٌدخله معترك مٌدان االلتزام الصرفً، فالتزام 

 الورقة التجارٌة. المسحوب علٌه ناتج من توقعٌه على 

مالحظة مهمة/ اذا لم ٌقبل المسحوب علٌه الحوالة، ولكن هناك اتفاق على تخصٌص 

مقابل الوفاء، فهنا ٌكون للمسحوب علٌه ان ٌتمسك تجاه الحامل بالدفوع التً كانت 

له تجاه الساحب ، اي ان قاعدة التطهٌر من الدفوع ال تعمل هنا ؛ الن المسحوب 

 رة االلتزام الصرفً لذلك فال تسري علٌه هذه القاعدة.علٌه لم ٌدخل دائ

عندما ٌقبل المسحوب علٌه الورقة التجارٌة ٌتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء (4

وبالتالً لٌس بإمكان م.ع رده وال التصرف به، وعند قبول المسحوب علٌه سٌنشأ 

مقابل الوفاء  للحامل دعوى صرفٌه تجاهه ناتجة عن توقٌعه على الحوالة، ودعوى

 التً تخضع للقواعد العامة.

القبول ٌعد قرٌنة قانونٌة قاطعة بالنسبة للحامل على وجود مقابل الوفاء لدى  (5

المسحوب علٌه، وقرٌنة بسٌطة ٌمكن اثبات عكسها بالنسبة لعالقة المسحوب علٌه 

 بالساحب.

 

 آثار المتناع عن القبول                    

 

مطلق الحرٌة فً قبول او رفض الحوالة التجارٌة، فاذا رفض للمسحوب علٌه 

القبول فالحامل امامه خٌاران، االول ان ٌتخذ موقفاً سلبٌاً وٌنتظر حلول مٌعاد 

االستحقاق، وٌقدم الحوالة للوفاء فاذا امتنع المسحوب علٌه عن الوفاء فانه ٌرجع 

. والثانً ان ٌتخذ موقفا على الساحب وباقً الضامنٌن بعد عمل احتجاج عدم الوفاء

اٌجابٌاً، وذلك بالرجوع على الساحب وباقً الضامنٌن قبل حلول مٌعاد االستحقاق، 



ولكن هذا الرجوع ٌستلزم قٌامه اوال اثبات االمتناع بوثٌقة رسمٌة تسمى باحتجاج 

مالم ٌكن معفٌاً منه بموجب بٌان اختٌاري  -عدم القبول التً ٌنظمها كاتب العدل

وٌجب على الحامل اٌضا اخطار الشخص الذي ظهر له الحوالة –الحوالة مدرج فً 

والساحب بعدم القبول، وٌكون االخطار خالل اربعة اٌام التالٌة لعمل االحتجاج او 

 التالٌة لٌوم رفض القبول اذا كان الحامل معفً من عمل االحتجاج.

الملتزمٌن سواء  وعند قٌام الحامل بهذه االجراءات فله الحق بالرجوع على باقً

منفردٌن أو مجتمعٌن و مطالبتهم على وجه التضامن باداء مبلغ الحوالة فوراً ،وال 

 ٌلزم الحامل بمراعاة ترتٌب تواقٌعهم ، والمبالغ التً ٌجوز له المطالبة بها هً  :

أ( مبلغ الحوالة مع الفوائد االتفاقٌة إذا كانت مشروطة . ب( جمٌع المصارٌف  

 جاج واإلخطارات .ج( الفوائد القانونٌة ابتداء من تارٌخ االستحقاق.كمصارٌف االحت

مع االشارة الى ان رجوع الحامل قبل مٌعاد االستحقاق فانه سٌتم استقطاع ما ٌعادل 

 سعر الخصم الرسمً من مبلغ الحوالة.

 

 حالت اخرى لرجوع الحامل على الموقعين

الحامل أن ٌرجع بها قبل مٌعاد سؤال)مهم جداً( / ما هً الحاالت التً بإمكان 

 االستحقاق على باقً الملتزمٌن وٌطالبهم بالوفاء قبل مٌعاد االستحقاق 

الجواب/ هناك حالتٌن للرجوع فاذا جمعناهما مع الحالة السابقة، سنكون امام ثالث 

 -تجاري عراقً(:302حاالت للرجوع، وهً)

 . ( امتناع المسحوب علٌه الكلً او الجزئً عن القبول3

( اعسار المسحوب علٌه سواء كان قابالً أم ال، او توقفه عن الدفع أو الحجز على 2

 امواله حجزاً غٌر مجدي

 التً ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول.( اعسار ساحب الحوالة 1 

علل/ لماذا اعطى القانون للحامل الحق فً الرجوع قبل حلول مٌعاد االستحقاق فً 

 علٌه او الساحب المشترط عدم تقدٌمها للقبول. حالة افالس او اعسار المسحوب

السبب كً ٌضمن القانون للحامل وفاء قٌمة الحوالة كاملة، الن اشتراك الحامل مع 

جماعة الدائنٌن ألخذ مبلغ الحوالة من موجودات التفلٌسة قد ٌؤدي الى عدم حصوله 

 على المبلغ الكامل للحوالة

االفالس هناك فترة الرٌبة وهً التوقف عن فأنه فً حالة   حالة التوقف عن الدفع 

دفع دٌونه وعند ذلك ، فأن المشرع كان ٌقضاً بأنه عند توقف عن دفع دٌن مستحق 

 االداء ٌعنً أنه سٌعلن افالسه ، ولو لم ٌثبت ذلك بحكم قضائً .

فتعنً أن االموال المحجوز علٌها لن  اما الحجز على امواله حجزاً غٌر مجدي 

 فاء الدٌن .تكون كافٌة لو



 اما اعسار ساحب الحوالة التي يشترط عدم تقديمها للقبول، فالبد ان نوضح 

 المظهر ال ٌستطٌع إدراج بٌان عدم تقدٌمها للقبول على  عكس الساحب ؟ ان -اولا 

الجواب/ وذلك الن القبول ٌعتمد على مقابل الوفاء الذي ٌهٌئه الساحب لدى 

احب هو من ٌحدد ذلك ، وأن قٌام المظهر بإدراج المسحوب علٌه ، وبالتالً فأن الس

 مثل هكذا بٌان فأن ذلك ٌعد تدخل صارماً فً الحوالة.

لماذا ٌجوز للحامل الرجوع فوراً على الساحب قبل مٌعاد االستحقاق إذا اعسر  -ثانٌاً 

 الساحب فً حوالة ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول؟

ا للقبول ال تمثل ضماناً كافٌاً للحامل، الجواب/ الن الحوالة التً ٌشترط عدم تقدٌمه

وفً حالة افالسه  تضعف  -اي المدٌن االصلً-وٌظل الساحب الملتزم الرئٌس بها

ضماناته وتسقط آجال دٌونه طبقاً للقواعد العامة، ومن بٌنها دٌن الحوالة، وألنه اذا 

جد رفضاً ترك الرجوع واختار االنتظار الى حٌن حلول مٌعاد استحقاق الحوالة قد ٌ

للوفاء من قبل المسحوب علٌه وال ٌستطٌع اقامة الدعوى الصرفٌة علٌه؛ ألنه لم 

ٌقبل الورقة من قبل، فال سبٌل للحامل هنا اال بالرجوع على الساحب وهنا  قد ٌجد 

امواله قد قسمت بٌن غرمائه، وبالتالً ٌضٌع حقه ، لذلك منحه القانون حق الرجوع 

 فً هذه الحالة.

  

 (Acceptation de l'ingérenceبالتداخل ) القبول

التعرٌف/ هو قبول ٌحصل لصالح احد الملتزمٌن بها حتى ٌحمٌه من رجوع الحامل 

علٌه مما قد ٌضر سمعته وائتمانه .،وٌكون عند امتناع المسحوب علٌه عن القبول 

 او افالسه او توقفه عن الدفع او الحجز على امواله حجزاً غٌر مجدي.

ل القبول بالتداخل )أو ماهً حاالت القبول بالتداخل أو متى ٌمكن أن _ متى ٌحص

 نتصور أن هناك قبول بالتداخل ؟

( 2( عند امتناع المسحوب علٌه عن القبول . 3الجواب / فً الحقٌقة هناك حالتٌن : 

عند إعسار المسحوب علٌه أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزاً غٌر 

 مجدي .

قة القبول بالتداخل ٌحصل فً الحوالة الممكنة القبول  وفً االحوال التً فً الحقٌ

ٌجوز فٌها للحامل الرجوع على باقً الملتزمٌن قبل حلول مٌعاد االستحقاق، 

وٌستثنى من ذلك حالة افالس ساحب الحوالة التً ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول .وهذا 

 ٌكون التً االحوال جمٌع فً بالتدخل القبول ٌقع : اوال)) 336ما اشارت الٌة المادة 

 استحقاقها((. مٌعاد قبل الرجوع حق القبول جائزة حوالة لحامل فٌها



وٌفهم من ذلك ان الحوالة غٌر ممكنة القبول ال ٌوجد فٌها قبول بالتداخل، والحوالة 

 -2الحوالة التً ٌشترط ساحبها عدم تقدٌمها للقبول  -3غٌر ممكنة القبول هً 

 لمستحقة لدى االطالع.الحوالة ا

 / لماذا فً الحوالة غٌر الممكنة القبول ال ٌحصل فٌها القبول بالتداخل ؟تعليل مهم

الجواب/ أن القبول بالتداخل هو تعوٌض الحامل عن القبول المعتاد الذي ٌمتنع عنه 

المسحوب علٌه، فاذا كانت الحوالة غٌر ممكنة القبول فالحامل اصالً محروم من 

بول ؛ لذلك ال ٌتصور ضرورة تعوٌضه عن ضمانة لم ٌترتب له حق ضمانة الق

 فٌها. 

 س/ ممن ٌحصل القبول بالتداخل؟

قد ٌكون القابل بالتداخل شخصاً اجنبٌاً عن الورقة أو احد الموقعٌن السابقٌن وممكن 

أن ٌكون المسحوب علٌه الذي رفض القبول .والقانون المصري ال ٌجٌز ان ٌكون 

ل اال شخصاً اجنبٌاً، الن الغاٌة من القبول بالتداخل هو اضافة ملتزم القابل بالتداخ

جدٌد فً الورقة، وبما ان الموقع السابق هو ملتزم اصالً بالحوالة فان قبوله بالتداخل 

ال ٌضٌف شٌئاً على قوة ضمان الحولة وانما ٌكون مجرد تأكٌد اللتزامه السابق، 

از ان ٌحصل القبول بالتداخل من قبل موقع لكن القانون العراقً كان صرٌحاً فً جو

 سابق على الحوالة باستثناء المسحوب علٌه القابل.

 -شروط القبول بالتداخل:

ٌشترط فً القابل بالتداخل ان تتوافر فٌه اهلٌة االلتزام الصرفً وان ٌكون رضاؤه 

وز خالٌاً من العٌوب وٌفترض وجود سبب مشروع لهذا القبول،  اما محل القبول فٌج

ان ٌقع على كل مبلغ الحوالة او على جزء منها. وٌجوز ان ٌكون القابل شخصاً 

 واحدا وممكن ان ٌكون اكثر من شخص .

ٌجوز للمسحوب علٌه غٌر القابل ان ٌتدخل كقابل بالتداخل ،وهنا سٌكون ضامن 

لقٌمتها بالنسبة لمن جرى القبول بالتداخل لمصلحته،، وهذا جائز له مادام لم ٌقبل 

لحوالة فهو غٌر مسؤول عنها، وقد ٌكون له مصلحة فً اختٌار هذا الوضع الذي ا

سٌمكنه من الرجوع صرفٌاً على من تم القبول بالتداخل لمصلحته وعلى الضامنٌن 

له،  اما اذا كان قد قبلها كمسحوب علٌه فٌصبح بذلك المدٌن االصلً بقٌمتها تجاه 

 الحامل فال رجوع له.

بول بالتداخل ، وٌستعمل حقه بالرجوع على باقً الموقعٌن، للحامل ان ٌرفض الق

وهذا الحق ٌقع للحامل مادام القابل بالتداخل هو شخص لم ٌتم تعٌٌنه سابقاً فً 



الحوالة. اما اذا تم تعٌٌنه سلفاً فال ٌجوز للحامل الرجوع على من قام بتعٌٌن القابل 

لة  امتناع القابل بالتداخل المعٌن بالتداخل وال على الموقعٌن الالحقٌن له اال فً حا

 331/1عن قبول الحوالة ، وتم سحب احتجاج عدم القبول فهنا ٌجوز الرجوع.)

 تجارة عراقً(.

 سؤال/ لمن ٌحصل القبول بالتداخل؟

ٌجوز ان ٌحصل القبول بالتداخل لمصلحة الساحب او المظهر او الضامن 

لمصلحة المسحوب علٌه الذي  االحتٌاطً، لكن ال ٌجوز ان ٌقع القبول بالتداخل

رفض قبول الحوالة، ألنه غٌر ملتزم بها واجنبً عنها، والتربطه بالحامل عالقة 

 صرفٌة ناتجة عن الحوالة.

 ( Le format cceptation  de l'ingérenceشكل القبول بالتداخل )

 ٌوقعهو ذاتها الحوالة على بالتدخل القبول ٌذكر)) -: على  انه 332نصت المادة 

من هذا  بالتدخل القبول خال فاذا .لمصلحته التدخل حصل من اسم فٌه وٌذكر المتدخل،

 .ب ((الساح لمصلحة حاصال اعتبر البٌان

 -ٌفهم من النص المتقدم ان القبول بالتداخل ٌشترط فٌه: 

فاذا وقع على ورقة اخرى  -ذكر صٌغة القبول بالتداخل على الحوالة ذاتها: -3

وٌقع باي صٌغة تفٌد القبول بالتداخل كان ٌقول مقبولة ٌعتبر كانه لم ٌكن، 

بالتداخل لمصلحة الساحب او المظهر الفالنً وال ٌجوز ان ٌكون القبول 

 بالتداخل معلقا على شرط لكن ٌجوز قصره على جزء من مبلغ الحوالة.

االمضاء الكتابً او بصمة االبهام بحضور موظف  -توقٌع القابل بالتداخل: -2

 م شاهدٌن ٌوقعان على الحوالة.مختص او اما

وٌجوز ان ٌكون اي شخص موقع  -ذكر اسم من حصل القبول لمصلحته: -1

على الحوالة باستثناء المسحوب علٌه القابل ، وفً حالة عدم ذكر اسم من تم 

القبول لمصلحته ، فٌعتبر انه تم لمصلحة الساحب، وبالتالً ٌستفٌد منه جمٌع 

 من التزم بالحوالة.

 Dire qui a été accepté à sonتم القبول بالتداخل لمصلحته)إخبار من 

avantage) 



 التدخل وقع من ٌخطر ان المتدخل على ٌجب ماٌأتً:)) 331جاء فً المادة 

 ما تعوٌض عن االقتضاء عند مسؤوال كان واال التالٌٌن العمل ٌومً خالل لمصلحته

 ((. الحوالة مبلغ ذلك ٌجاوز ال ان بشرط ضرر من اهماله على ٌترتب

واالخطار ٌتم باي وسٌلة كتابة او شفاهاً، وعلة الزام القابل بالتداخل باخبار من تم 

القبول لمصلحته ، كً ٌكون االخٌر على بٌنة من امره كً ٌستطٌع اعادة النظر فً 

 عالقته بالمسحوب علٌه على ضوء امتناعه، وتدخل شخص اخر لقبول الحوالة.

 

 

 آثار القبول بالتداخل

 وتجاه الحوالة حامل تجاه بالتدخل القابل ٌلتزم : اوال (( على انه 320نصت المادة 

 هذا بها التً ٌلتزم بالكٌفٌة لمصلحته التدخل حصل الذي للشخص الالحقٌن المظهرٌن

 .االخٌر

 القبول حصول من الرغم على ولضامنٌه لمصلحته التدخل حصل لمن ٌجوز : ثانٌا

 بتسلٌم القانون هذا من(306) المادة المبلغ فً اداء مقابل الحامل ٌلزموا ان بالتدخل

 .وجدت ان والمخالصة واالحتجاج الحوالة

بموجب النص المتقدم ٌلزم القابل بالتداخل بوفاء قٌمة الحوالة لمصلحة لحاملها 

والمظهرٌن الالحقٌن للشخص الذي جرى القبول بالتداخل لمصلحته فً مٌعاد 

ن مسؤوال تجاه الموقعٌن السابقٌن لمن جرى القبول بالتداخل االستحقاق، لكنه ال ٌكو

لمصلحته، وحقوق تجاه القابل بالتداخل هً ذات الحقوق التً له قبل من تم القبول 

بالتداخل لمصلحته، والحامل اذا لم ٌرفض القبول بالتداخل فانه لٌس بإمكانه ان 

لمصلحته وال على الموقعٌن ٌرجع قبل مٌعاد االستحقاق على من تم القبول بالتداخل 

الالحقٌن له، لكن له الرجوع قبل مٌعاد االستحقاق على الموقعٌن السابقٌن لمن تم 

 القبول بالتداخل لمصلحته.

القبول بالتداخل ال ٌمنع من تم القبول بالتداخل لمصلحته من ان ٌقوم بالوفاء 

 للحامل)فقرة ثانٌاً انفاً(

م المسحوب علٌه الممتنع عن القبول فللحامل عند لكن القابل بالتداخل ال ٌقوم مقا

حلول مٌعاد االستحقاق ان ٌقدم الحوالة الى المسحوب علٌه الممتنع عن القبول، فاذا 

 امتنع عن الوفاء ٌسحب احتجاج عدم وفاء ورجع على القابل بالتداخل.



 : واخيراا ان التزام القابل بالتداخل هو التزام اصلي وتبعي في نفس الوقت 

مبدا استقالل -فهو التزام صرفً اصٌل ،حٌث ٌصبح بقبوله مدٌن بالتزام خاص به

مستقل عن التزام من حصل القبول لمصلحته ، لذلك اذا بطل التزام من تم  -التواقٌع

القبول لمصلحته ألي سبب غٌر العٌوب الشكلٌة ، فال ٌترتب علٌه بطالن التزام 

اخل لٌس له ان ٌتمسك تجاه الحامل بالدفوع القابل بالتداخل، كما ان القابل بالتد

 الشخصٌة التً ٌجوز له ان ٌتمسك بها تجاه من تم القبول لمصلحته.

وهو التزام تبعً ، وهو شبٌه بالتزام الضامن االحتٌاطً، النه ٌختلف عن التزام 

المسحوب علٌه، فالتزامه ٌسقط بسقوط التزام من حصل القبول بالتداخل لمصلحته، 

و ان الحامل اهمل تقدٌم الحوالة فً مٌعاد االستحقاق او لم ٌقم بعمل فمثالً ل

االحتجاج وترتب علٌه سقوط حقه بالرجوع على من تم القبول لمصلحته، فهنا ٌسقط 

 حقه بالرجوع اٌضاً على القابل بالتداخل ، لكون التزام االخٌر التزام تبعً.

 

 

 



 (الضمانGarantie) 

_ هو عبارة عن كفالة بمقتضاها ٌلتزم الكفٌل )الضامن االحتٌاطً( بضمان وفاء 

 لحسابه.قٌمة الورقة على وجه التضامن مع الشخص الذي جرى الضمان 

  الغاٌة من الكفالة زٌادة فرصة وفاء الحوالة وتٌسٌر تداولها، وتكون الكفالة

 للوفاء ولٌس للقبول؟

 شروط الضمان 

 :.شروط الموضوعيةال -1

: )) .. ان الكفالة الناشئة فً فقرتها الثانٌة على انه ( م.ع 0101المادة ) نصت

عن ضمان االوراق التجارٌة ضماناً  احتٌاطٌاً او عن تظهٌر  هذه االوراق 

لذلك ٌشترط فً الكفٌل )الضامن( ان ٌكون متمتع تكون  دائماً كفالة تجارٌة (( .

النه ٌدخل فً دائرة  اللتزام الصرفً، بان ٌكون كامل االهلٌةباالهلٌة القانونٌة ل

االلتزام الصرفً وانه متضامن مع شخص اخر وٌستطٌع الحامل الرجوع علٌه 

 وال ٌستطٌع التمسك بحق التجرٌد .

واالصل فً الضامن ان ٌكون شخصاً اجنبٌاً عن الورقة لم ٌسبق له ان وضع 

القانون العراقً اجاز ان ٌقع الضمان ممن سبق ان التزم  توقٌعه علٌها،ولكن

تجارة عراقً(، وفً الحقٌقة ان الضمان الحاصل من قبل ملتزم سابق  01بها)م

التظهر فائدته اال اذا كان فً التزامه الجدٌد كضامن انفع واجدى للحامل من 

 التزامه السابق

مظهر الى م( اذا قام مثال) أ ساحب الى ب/ ب مظهرالى ج/ ح مظهر الى د/د 

ج بضمان الساحب ا الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء الى المسحوب علٌه، وكان 

الحامل م مهمالً فان حقه بالرجوع الصرفً سوف ٌسقط على المظهرٌن ولكن 

لن ٌسقط تجاه الساحب لعدم تقدٌمه مقابل الوفاء، هنا ج لكون تدخل كضامن 

جوع علٌه كضامن، فً حٌن الٌستطٌع للساحب ا فان م رغم اهماله ٌستطٌع الر

الرجوع علٌه كمظهر، وهنا اصبح االلتزام الجدٌد للموقع السابق)ج( هو انفع 

 للحامل من التزامه كمظهر.

ان تكون خالٌة من العٌوب ، اما محل  -الكفٌل-وٌشترط فً رضا الضامن

 الضمان فهو قٌمة الحوالة واجاز القانون اقتصار الضمان على جزء منها ،

 وٌفترض وجود سبب مشروع للكفالة.

 :.الشروط الشكلية-2



 ( الكتابة : وذلك النه اي شًء ٌرد على الورقة البد من أن ٌكون كتابًة .0

: واجاز القانون الضمان باي صٌغة تفٌد معنى الضمان)مقبول كضمان صٌغة ال( 2

ة فً الحوالة احتٌاطً/مقبولة للكفالة/مقبولة االداء باالفال(، وٌجب ان ترد الصٌغ

ذاتها او فً الوصلة المرفقه بها،ولكن القانون اجاز ان ٌقع الضمان على ورق 

 ( وهنا الٌكون الضامن ملتزماً سوى تجاه من اعطى له الضمان.08مستقلة)م

فً حالة عدم ذكر الصٌغة فال ٌعد هذا التصرف ضمانا اال فً حالة واحدة وهً 

فاذا لم ٌكن هذا التوقٌع هو توقٌع الساحب  وضع التوقٌع المجرد على وجه لحوالة ،

 ثانٌاً(.00او المسحوب علٌه اعتبر توقٌع الضامن )

وإذا لم ٌذكر االسم  ( ان ٌذكر اسم من حصل الضمان لمصلحته من الملتزمٌن،8

 .لمصلحة الساحب حاصل الضمانٌعتبر

 آثار الضمان 

 التزم التً بالكٌفٌة الضامن ٌلتزم : اوالتجارة عراقً ( على انه) 02نصت المادة )

الي  باطال ضمنه الذي االلتزام كانولو صحٌحا الضامن التزام وٌكون المضمون، بها

 الحقوق الٌه آلت الحوالة الضامن اوفى اذا : ثانٌا .الشكل فً عٌب غٌر آخر سبب

 المضمون.(  تجاه الحوالة بمقتضى ملتزم كل وقبل المضمون قبل عنها الناشئة

ٌفهم من النص المتقدم ان الضامن ٌلتزم صرفٌاً تجاه الحامل بوفاء قٌمة الحوالة 

وبالتضامن مع من تم الضمان لحسابه، كما ان التزام الضامن ٌكون قبل جمٌع 

الموقعٌن الالحقٌن على المضمون، وٌمكن ان ٌطالب قبل مطالبة المضمون النه 

تزام الضامن بانه التزام تبعً كفٌل متضامن لذا لٌس حق التجرٌد، ، وٌتسم ال

 واصلً فً نفس الوقت.

وٌترتب على كون التزام الضامن التزام تبعً بان له ان ٌدفع تجاه الحامل القانونً 

بكل الدفوع التً ٌمكن للملتزم المضمون ان ٌدفع بها ، فمثال اذا كان الضمان 

فال ٌجوز للضامن  لمصلحة الساحب الذي لم ٌهٌئ مقابل الوفاء وكان الحامل مهمال،

ان ٌحتج على الحامل بإهماله عند الرجوع علٌه الن الساحب لٌس له ذلك، وفً 

 حالة ابراء الحامل احد الملتزمٌن فان ضامنه)كفٌله( سوف ٌبرأ تبعاً لذلك.

ولكن التزام الضامن التزام اصلً كذلك ، لذلك ٌبقى التزامه صحٌح اذا سقط التزام 

المضمون ألي سبب باستثناء عٌب الشكل، فلو تمسك المضمون بنقص اهلٌته تجاه 

الحامل، فلٌس للضامن ان ٌتمسك بذلك، لكن لو كان التزام المضمون غٌر صحٌح، 



سقط التزام الضامن. وهذا  -ٌب شكلًع-كون توقٌعه على الورقة لم ٌستوِف شروطه

 خالف ما عهدناه وفق القواعد العامة فً كون التزام الكفٌل تابع اللتزام المكفول.

  فً حالة قٌام الضامن بوفاء قٌمة الحوالة التجارٌة فله الرجوع على

المضمون بموجب الحلول الصرفً؛ ألنه بأداء قٌمة الحوالة  للحامل سٌحل 

علٌه بموجب دعوى الكفالة الشخصٌة)العالقة القانونٌة محله، وله الرجوع 

التً بٌنهما(، وللضامن ان ٌرجع على الموقعٌن السابقٌن للمضمون لكن لٌس 

له الرجوع على الموقعٌن الالحقٌن للمضمون ، الن الضامن ٌأخذ مركز من 

ضمنه وبما المضمون ال رجوع له على من تاله من الموقعٌن ألنه ضامن 

 لٌس للضامن ان ٌرجع علٌهملهم كذلك 

الضمان االحتٌاطً قد ٌجري تحت ستار التظهٌر التملٌكً، فالمظهر الٌه الذي ال  

ٌستطٌع ان ٌحصل على خصم الورقة من قبل المصرف، نظراً لضعف ائتمانه، ٌلجأ 

الى تظهٌرها تملٌكٌاً الى شخص ٌتولى بدوره خصم الورقة، وٌجري االتفاق بٌنهما 

قة المستترة بٌنهما هً الضمان، فً حٌن تخضع العالقة بالغٌر ألحكام ان تكون العال

 التظهٌر التملٌكً.

 



 الـــــــــــــــوفاء 
ٌنقضً االلتزام بالوفاء، وٌقصد به قبض مبلغ الورقة، ولكً ٌحصل الحامل على مبلغ الورقة 

ٌجب علٌه ان ٌقدمها فً تارٌخ االستحقاق، لذلك ٌكون لتارٌخ االستحقاق اهمٌة كبٌرة كونه 

الوقت الذي ٌنبغً  فٌه على الحامل ان ٌطالب بقٌمة الحوالة من المسحوب علٌه وعند امتناعه، 

القٌام باإلجراءات الضرورٌة التً نص علٌها القانون للمحافظه على حقه، وعند اهماله  علٌه

 ٌسقط حقه بالرجوع على الضامنٌن.  

ولما كان تعٌٌن مٌعاد استحقاق الحوالة هو من البٌانات االلزامٌة فً الورقة التجارٌة، وحٌث 

ٌال عند هذه الصور، لتحدٌد ان القانون نص على صور مٌعاد االستحقاق فالبد من الوقوف قل

 -وقت االستحقاق بشكل واضح:

وهً حوالة ٌتم وفاؤها عند تقدٌمها، والحوالة التً ال ٌذكر فٌها مٌعاد  -عند االطالع: -1

استحقاق تكون مستحقة لدى االطالع، والحامل له ان ٌقدمها متى شاء الى المسحوب علٌه 

ة من تارٌخ االنشاء مالم ٌطٌل الساحب لكن حرٌته لٌست مطلقه اذا ٌجب تقدٌمها خالل سن

او ٌقصر مدة التقدٌم ، وللمظهر له حق تقصٌر مدة التقدٌم فقط، وللساحب ان الزام الحامل 

بعدم التقدٌم قبل مضً مدة معٌنة. واذا لم ٌراع الحامل المدد ُعد حامل مهمل وسقط حقه 

 بالرجوع على الساحب وباقً المظهرٌن.

االطالع: هنا عند تقدٌمها للمسحوب علٌه البد ان ٌكون بعد مضً مدة معٌنة من  -2

االطالع)القبول( مؤرخاً ، واذا لم ٌؤرخ م.ع قبوله فان الحامل ، ولكً ٌحافظ على حقوقه، 

 علٌه ان ٌثبت تارٌخ القبول باحتجاج عدم ذكر تارٌخ القبول.

ٌدخل ضمن حساب الحوالة المستحقة بعد مضً مدة معٌنة من االنشاء: هنا ٌوم التحرٌر ال  -3

 المدة.

الحوالة المستحقة فً ٌوم معٌن: وهً ٌتحدد مٌعاد استحقاقها فً ٌوم معٌن وحسب التارٌخ  -4

 المذكور بالورقة.

  تقدٌم الحوالة للوفاء ٌختلف عن التقدٌم للقبول، فعند الوفاء الٌؤدي المسحوب

ما جاز له علٌه مبلغ الورقة اال لحاملها او من وكٌله ، واذا قدمت من قبل غٌره

 االمتناع عن الوفاء، وال ٌسال عن ذلك.

   تجارة عراقً(112:. مهم)القوة القاهرة 

قد ٌحول بٌن الحامل وبٌن تقدٌمها للوفاء ظروف قاهرة ، القانون عالج هذا  -

االمر وذلك بأنه فً حال حصول قوة قاهرة فأن مدد تقدٌم الحوالة للوفاء او 

 عمل االحتجاج تمدد.

ن ٌخطر دون ابطاء من ظهر له الورقة مباشرًة بحصول وعلى الحامل أ -

 الظرف الطارئ ،وان ٌثبت هذا االخطار مؤرخاً وموقعاً على الورقة.



وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقدٌم الحوالة للقبول او الوفاء دون  -

 ابطاء، ثم عمل االحتجاج عند االقتضاء.

من ثالثٌن ٌوماً محسوبة من تارٌخ  اذا استمرت القوة القاهرة اكثر -مهم جداً  -

االستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمٌن دون حاجة لتقدٌم الحوالة  للوفاء او 

 عمل احتجاج اال اذا كان حق الرجوع موقوفاً اطول من ذلك بمقتضى قانون.

ٌوم ، ففً هذه الحالة  33اي اذا استمرت الظروف االستثنائٌة اكثر من 

الحق الرجوع على باقً الملتزمٌن دون ان ٌسحب اعطى القانون للحامل 

احتجاج عدم الوفاء ، وال احتجاج هنا؛ الن االحتجاج ٌكون بعد امتناع 

المسحوب علٌه عن الوفاء اما وان المحسوب علٌه لم ٌطالب بالوفاء فمن 

الطبٌعً ان ال ٌتم عمل االحتجاج ، وهذا النص عام ولكن ٌحصل أن ٌصدر 

المدة كما فً حالة الكوارث فٌعمل فً النص  قانون خاص ٌطٌل هذه

 الخاص. 

ٌوما للحوالة المستحقة لدى االطالع او بعد مضً  33كٌفٌة سرٌان مدة ال  -

/ خامساً )) وإذا كانت الحوالة مستحقة 112المادة  -مدة معٌنة من االطالع

الوفاء لدى االطالع علٌها أو بعد مدة معٌنة من االطالع علٌها سرى مٌعاد 

ثالثٌن ٌوماً من التارٌخ الذي اخطر فٌه الحامل من ظهر له الحوالة بالقوة ال

القاهرة ولو وقع هذا التارٌخ قبل انتهاء تقدٌم الحوالة ، وتزداد مدة االطالع 

على مٌعاد الثالثٌن ٌوماً إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معٌنة من 

 االطالع علٌها ((.

القاهرة االمور المتصلة بشخص الحامل او من كلفه  ال ٌعتبر من قبل القوة -

 بتقدٌم الحوالة او بعمل االحتجاج.

 هل ٌجوز اعطاء مهلة للملتزمٌن بوفاء قٌمة الورقة التجارٌة ام ال ؟

من  183المبدأ هو عدم جواز اعطاء مهلة للمدٌن المطالب بالوفاء فلقد نصت المادة 

 الورقة بقٌمة للوفاء مهالً  تمنح ان للمحاكم ٌجوز ال ((قانون التجارة العراقً على انه

 القانون((. علٌها ٌنص التً االحوال فً اال بها متعلق اجراء باي للقٌام او التجارٌة

السبب فً عدم اعطاء مهلة للوفاء، هو رغبة المشرع فً تدعٌم االئتمان والثقة فً 

االوراق التجارٌة كً تؤدي وظائفها، وٌتم تداولها على وجه السرعة الذي تستلزمه 

المعامالت التجارٌة ، وهذا الحكم هو خالف ما هو ثابت فً القانون المدنً القاضً 

 مدنً عراقً(.  394/1بجواز اعطاء نظرة المٌسرة)م 

لذلك القاعدة فً القانون التجاري)قانون الصرف( ان ٌدفع المسحوب علٌه قٌمة 

الورقة فً مٌعاد االستحقاق، وال ٌحق له ان ٌطلب مهلة للوفاء، وهذا الحكم ٌسري 



على الضامنٌن اٌضا فً حالة رجوع الحامل علٌهم، وعلة المنع فً عدم اعطاء 

لمدٌن من شانه ان ٌعرض الحامل الى التوقف عن دفع المهلة؛ الن منح المهلة ل

 دٌونه التً ٌعتمد فً وفائها على استٌفاء قٌمتها وهذا قد ٌسبب فً اشهار افالسه.

لكن القانون فً بعض الحاالت السٌما فً الظروف االستثنائٌة، قد ٌصدر قوانٌٌن 

 تنص على تأجٌل دفع الدٌون.

المغربً فً صدد اعطاء المهلة للضامنٌن  ومن المفٌد هنا ان نذكر بان القانون

ٌفرق بٌن حالتٌن االولى : اذا تم الرجوع علٌهم قبل حلول مٌعاد االستحقاق فهنا 

اجاز اعطاء  مهلة لهم على ان ال تتجاوز مٌعاد االستحقاق، الثانٌة:اما فً حالة 

تارٌخ مطالبة المسحوب علٌه فً مٌعاد االستحقاق والرجوع على باقً الموقعٌن فً 

االستحقاق فلم ٌجز اعطاء مهلة لهم ، والعلة فً ذلك ، النهم لم ٌتوقعوا أن ٌتم 

 الرجوع علٌهم قبل حلول مٌعاد االستحقاق .

اما القانون العراقً فأنه اخذ بجواز اعطاء مهلة اذا تم الرجوع قبل حلول مٌعاد  

لٌها فً المادة االستحقاق  لكنه لم ٌعطً المهلة فً كل حاالت الرجوع المنصوص ع

اذا كان الرجوع بسبب اعسار  -( وانما قصرها على حالتٌن وهما االولى:132)

المسحوب علٌه او توقفه عن الدفع او الحجز على امواله حجزاً غٌر مجٍد. الثانٌة: 

 الرجوع بسبب اعسار ساحب الحوالة التً ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول.

سحوب علٌه الكلً او الجزئً عن القبول ، فلم اما اذا كان الرجوع بسبب امتناع الم

ٌجز القانون العراقً اعطاء المهلة للضامنٌن، والسبب ان الرجوع على الضامنٌن 

فً الحالتٌن اوال وثانٌاُ كان غٌر متوقع الن قد ٌتوقع المرء عدم القبول، اما االفالس 

 ة. واالعسار ففً الغالب ال ٌمكن التكهن به عند التوقٌع على الورق

 شروط الوفاء 

_ الوفاء عادًة ٌصدر من المسحوب علٌه لكن المسحوب علٌه قد ٌوفً الورقة قبل 

حلول مٌعاد استحقاقها  وقد ٌوفً  فً مٌعاد االستحقاق ، وهنا البد ان نمٌز بٌنهما 

حٌث ان الوفاء المبرئ لذمة المسحوب علٌه قبل مٌعاد االستحقاق ٌتشدد فٌه المشرع 

الواجب توافرها فٌه كً ٌكون مبرئاً لذمة المسحوب علٌه ٌختلف من حٌث الشروط 

 -بحسب وقت الوفاء ، وٌمكن اجمال الشروط فً االتً :

شروط الوفاء المبرئ للذمة عند مٌعاد 
 االستحقاق

شروط الوفاء المبرئ للذمة قبل حلول مٌعاد 
 االستحقاق)الوفاء المبتسر(

( كذلك1 من انتظام ( على المسحوب علٌه ان ٌتأكد 1 



 سلسلة التظهٌرات.
( كذلك.2 ( عدم ارتكاب م.ع غشاً او خطاً جسٌما فً 2 

 الوفاء
( كذلك3 ( عدم وجود معارضة فً الوفاء .3   

( على م.ع ان ٌتاكد من صحة التواقٌع4   

( عدم اعسار حامل الحوالة بعد الدفع إلى حٌن 5 
 حلول مٌعاد االستحقاق.

  

والمدٌن الذي ٌرتكب خطأ جسٌم فً وفاء قٌمة الورقة فً مٌعاد االستحقاق أو لم 

ٌتحقق فً وفائه الشروط اعاله ٌعد وفاؤه غٌر صحٌح وممكن ان ٌتعرض للمطالبة 

 مرة ثانٌة . 

والخطأ الجسٌم له صور كثٌرة، لكن القانون اعطى اربعة صور وهذه الصور واردة 

 على سبٌل المثال:

المسحوب علٌه قٌمة الورقة دون ان ٌدقق فً كون الشخص  عندما ٌدفع (1

الذي دفع له المبلغ هو الحامل القانونً للحوالة كما لو ادى المبلغ الى 

الشخص الذي كان قد راجعه سابقا للقبول ، ولم ٌكن هذا هو الحامل 

 الشرعً للورقة .

قبوله عندما تكون الحوالة مسحوبة بعدة نسخ وكان المسحوب علٌه قد وضع  (2

على اكثر من واحدة وعند وفائه الحدى النسخ لم ٌسترد النسخ االخرى التً 

 تتضمن قبوله علٌها.

عندما ٌدفع المدٌن قٌمة الحوالة و الٌسحبها من التداول اي ٌتركها لدى  (3

 الحامل الذي قد ٌظهرها لحامل آخر.

عندما ٌدفع المسحوب علٌه قٌمة الحوالة رغم وجود معارضة صحٌحة من  (4

خص آخر ٌدعً ان الحوالة قد ضاعت منه ، او الوفاء رغم طلب أمٌن ش

 التفلٌسة عند افالس الحامل او عند وفاء القٌمة لهذا االخٌر .

 الوفاء الجزئي 

االصل فً ا القانون المدنً)قاعدة مكملة( ان الدائن  ال ٌجبر على قبول الوفاء الجزئً، اما 

الحامل)الدائن( مجبر على قبول الوفاء الجزئً فً القانون الصرفً فأن االمر مختلف ، ف

وذلك ، الن االلتزام الصرفً ٌمتاز باإلرهاق والجسامة ، فالمشرع إرادة ان ٌخفف العبء 

عن الملتزمٌن ، وفً هذه الحالة نرى المشرع العراقً قد راعى المدٌن،وعلى الحامل ان 

امنٌن بعد عمل االحتجاج للجزء ٌتسلم المبلغ المعروض علٌه، وٌرجع بالباقً على باقً الض



المتبقً، اما اذا رفض الحامل الوفاء الجزئً فهنا ٌجوز لباقً الضامنٌن االمتناع عند 

 الرجوع علٌهم عن وفاء الجزء الذي رفض الحامل تسلمه من المسحوب علٌه.  

 الوفاء بواسطة الصك 

لٌه قد ٌعرض على االصل ان ٌتم وفاء قٌم الحوالة عن طرٌق النقود، ولكن المسحوب ع

الحامل صكا بقمة الحوالة بدالً من النقود، والقانون العراقً لم ٌنظم امر وفاء قٌمة الحوالة 

بواسطة صك، والحامل قد ٌرفض هذا الوفاء وهو غٌر مجبر على قبول الصك ، ولكنه قد 

مبرئا  ٌقبل هذا الوفاء، والتشرٌعات التً نظمت هذه المسالة لم تجعل الوفاء بواسطة الصك

لذمة المسحوب علٌه باستالم الصك  بل ٌكون مبرئاً  اذا استوفى الحامل قٌمة الصك من 

المصرف؛ الن الصك قد ٌكون خالٌاً من الرصٌد، والٌستوفً قٌمته وتكون المدة التً ٌجب 

علٌه عمل االحتجاج الخاصة بالحوالة قد مضت، وبالتالً ٌفوت المسحوب علٌه)ساحب 

فرصة اثبات  االمتناع باالحتجاج الالزم، االمر الذي ٌترتب علٌه  الصك( على الحامل

 فقدان حق الحامل بالرجوع على باقً الموقعٌن.

وفً قانونا لم ٌعالج المشرع هذه الحالة كما اشرنا سلفاً لذك ٌنصح الحامل ان الٌقبل الصك 

د مالم ٌكن صكاً مصدقاً من قبل المصرف، وهوالصك الذي ٌعترف المصرف بوجو

الرصٌد الكافً لدٌه الذي ٌقابل قٌمته، وهنا ٌتم تجمٌد الرصٌد وبالتالً سٌطمئن الحامل الى 

 انه سوف ٌقبض القٌمة.

 



 الرجوع 

قد ٌمتنع المسحوب علٌه عند وفاء قٌمة الحوالة التجارٌة فاذا كان لم ٌقبل الحوالة 

ٌجوز للحامل اقامة الدعوى الصرفٌة علٌه، ام اذا كان قد قبل  التجارٌة سابقا فال

الورقة التجارٌة سابقا جاز للحامل اقامة دعوى مباشرة علٌه مطالبا اٌاه بقٌمة 

 الحوالة التجارٌة.

لكن للحامل بدال من اقامة الدعوى الصرفٌة على المسحوب علٌه القابل طرٌقاً   

اخر لمطالبته باألداء السٌما زان اجراءات الدعوى تستغرق وقتاً طوٌالً، وٌتمثل هذا 

الطرٌق بالتنفٌذ مباشرة على المسحوب علٌه القابل ، باعتبار ان الحوالة التجارٌة 

عن طرٌق دابرة التنفٌذ دون الحاجة إلقامة الدعوى )المادة من السندات القابلة للتنفٌذ 

من قانون التنفٌذ النافذ(، بٌد ان تنفٌذ الحوالة مباشرة قاصر على حالة استعمال  44

ٌجوز له  الحامل حقه بالرجوع المسحوب علٌه القابل حصراً، اما باقً الموقعٌن فال

 ان ٌسلك هذا الطرٌق بالرجوع علٌهم.

 حاالت الرجوع 
من المعلوم ان جمٌع الموقعٌن على الحوالة ضامنون وفاء قٌمتها الى الحامل 

عند امتناع المسحوب علٌه ، اال من اشترط منهم عدم ضمان االداء بموجب شرط 

صرٌح. ولكن لكً ٌستطٌع الحامل الرجوع علٌهم البد من القٌام ببعض االجراءات 

 عمل االخطار.التً اوجبها قانون الصرف، وهً سحب االحتجاج و

 االحتجاج 

وثٌقة رسمٌة ٌنظمها كاتب العدل إلثبات امتناع المسحوب علٌه عن الوفاء او 

تقوم مقامها اي ورقة اخرى اال فً الحاالت التً نص  القبول حسب االحوال، وال

 علٌها القانون.

ٌبلغ االحتجاج الى الملتزم فً مقامه، وٌجب ان ٌشمل االحتجاج صورة  -

ورد فٌها خاصة بقبولها وتظهٌرها  ة التجارٌة، ولكل ماحرفٌة من الورق

وضمانها ،وبٌان اسباب االمتناع عن القبول او الوفاء، وٌجب سحب 

 االحتجاج خالل ٌومً العمل التالٌة لٌوم االستحقاق.

الحاالت التً ٌجوز فٌها للحامل ان ٌرجع على باقً الموقعٌن ومطالبتهم بالوفاء، 

 اج عدم الوفاء.دون ان ٌلزم بسحب احتج

، فعمل هذا احتجاج ٌغنً الحامل قد سحب احتجاج عدم القبولعندما ٌكون  -4

 عن سحب احتجاج عدم الوفاء.



عند الحكم بإعسار المسحوب علٌه او اعسار الساحب فً حوالة غٌر ممكنة   -2

الن حكم االعسار ٌغنً عن سحب االحتجاح)الحكم ٌصدر من قاض  ؛القبول

 من االحتجاج( ب العدل، لذلك الحكم اكثر اشهاراواالحتجاج ٌصدر من كات

فترة تزٌد على ثالثٌن ٌوماً منذ ( ل442رار القوة القاهرة )المادة عند استم -3

 تارٌخ استحقاق الحوالة.

عند وجود شرط فً الحوالة ، ٌنص على عدم سحب االحتجاج،)الرجوع بال  -4

 مصارٌف( واذا وضع الشرط الساحب فللحامل ان ٌرجع على جمٌع

الموقعٌن دون عمل االحتجاج، اما اذا كان الشرط موضوع من قبل احد 

المظهرٌن ، فٌقتصر اثره على مشترط البٌان ، اما الباقٌن من ساحب وباقً 

 الموقعٌن فالٌجوز للحامل الرجوع علٌهم اال بعد سحب احتجاج عدم الوفاء.

 

  االخطار 
ٌجب على الحامل اخطار الموقعٌن بامتناع المسحوب علٌه كً ٌكونوا على 

المبلغ عند الرجوع علٌهم، وعلى الحامل اخطار من  ألداء ٌستعدواعلم و 

علٌه خالل اربعة اٌام تبدأ من  ظهر له الحوالة والساحب بامتناع المسحوب

ا شرط عدم لٌوم التالً لسحب االحتجاج وبالنسبة للحوالة التً ٌوجد فٌها

وٌوجه االخطار الى جمٌع  سحب االحتجاج تبدأ من تارٌخ تقدٌمها للوفاء.

ى من ذلك المسحوب نثوٌستاالشخاص الذي ٌستطٌع الحامل الرجوع علٌهم 

علٌه القابل والمظهر الذي وضع شرط عدم الضمان.وٌتم االخطار باي 

الحامل حق وسٌلة، وٌترتب على اهمال الحامل القٌام باألخطار عدم سقوط 

فً الرجوع ، ولكن ٌتمثل الجزاء فً حق الشخص الذي لم ٌجري اخطاره 

مطالبه المهمل بالتعوٌض عن االضرار الناجمة عن عدم قٌامه باألخطار 

 بشرط ان الٌتجاوز التعوٌض مبلغ السفتجة.

 حوالة الرجوع 
قد ٌكون طرٌق المطالبة الودٌة المباشرة عمٌقة الجدوى، فال ٌدفع الموقع 

ٌكون بأمس الحاجه الٌها، واذا لجا الى رفع الدعوى قد  المبالغ للحامل التً

تستغرق وقتاً ، لذلك اعطى القانون للحامل ان ٌسحب حوالة جدٌدة على 

الموقع الذي ٌرٌد الرجوع علٌه وٌطالبه بالوفاء، وتسمى هذه الحوالة بحوالة 

المسحوب علٌه الرجوع، والغاٌة منها الحصول على حوالة جدٌدة، ٌكون 

فٌها هو الشخص المطالب بالوفاء ، وهً حوالة ٌمكن طرحها مجددا 

االصلٌة للتداول، وبذلك تؤمن لحاملها الغاٌة التً كان ٌنشدها من الحوالة 

ؤدي حوالة الرجوع وظٌفة نقل النقود الن القانون قد الوفاء او االبتمان، وال ت



اجمال شروط سحب حوالة  حدد مكان انشابها وحدد مكان وفابها، وٌمكن

 -الرجوع باالتً:

 ان تكون هناك حوالة اصلٌة لٌس فٌها شرط عدم سحب حوالة الرجوع. -4

سحب هذه الحوالة حق لكل حامل وكل ملتزم دفع المبالغ وٌرٌد استخدام  -2

 حقه بالرجوع.

( بٌانات 44ٌجب ان تحتوي على كل البٌانات التً اوجبتها المادة ) -3

 الحوالة االلزامٌة.

 كون حوالة مستحقة لدى االطالع.ت -4

 ان تكون واجبة الوفاء فً محل اقامة الشخص الذي تم الرجوع علٌه. -5

ان تحتوي على جمٌع مبالغ الحوالة االصلٌة+جمٌع المصارٌف+تكالٌف  -6

 سحب حوالة الرجوع الجدٌدة.

اذا كان الحامل هو ساحب حوالة الرجوع فمحل انشابها ٌكون مكان وفاء  -7

ة، اما اذا ساحبها هو احد الموقعٌن الذى اوفى قٌمة الحوالة االصلٌ

 الحوالة ، فمحل انشابها هو محل اقامة ذلك الموقع.

ء قٌمتها، فٌرجع الساحب المسحوب علٌه فً حوالة الرجوع وفااذا امتنع  -8

الى مركزه السابق فً الحوالة االصلٌة كحامل او موقع، وعندبٍذ ٌستعمل 

 البة القضابٌة.حقه بالرجوع باللجوء الى المط

 المعارضة في الوفاء 
لضمان الثقة باالوراق التجارٌة والحرص على جعلها اداة ابتمان ووفاء 

تقتضٌه التجارة من سرعة ، وألجل ان تكون الحوالة مقبولة  تنسجم مع ما

بالتداول، لذلك وضعت القوانٌن الضمانات الالزمة لجعل الحامل مطمبناً الى 

ة التجارٌة فً مٌعاد استحقاقها دون معارضة، ومنعت انه سٌستلم قٌمة الورق

المعارضة فً الوفاء اال فً حالتٌن االولى : ضٌاع الحوالة ، والثانٌة: افالس 

ق ت ع( وفً الحالة االولى ٌجب اخطار المسحوب علٌه كً 94الحامل، )م 

اما فً حالة  ٌمتنع عن الوفاء بخالفه ٌكون الوفاء صحٌحاً ومبرباً لذمته،

فالس فٌجب على امٌن التفلٌسة اخبار المسحوب علٌه بإشهار افالس اال

 الحامل وعدم دفع مبلغ الحوالة الٌه.

 -كيفية وفاء السفتجة الضائعة: -

تحمل  اذا كانت الحوالة قد سحبن بعدة نسخ وضاعت النسخة التً ال -4

قبول المسحوب علٌه، فللحامل ان ٌطالب الوفاء بموجب احدى النسخ 

االخرى الموجودة لدٌه، وعند اداء المسحوب علٌه للقٌمة فً مٌعاد 

االستحقاق تبرا ذمته فاذا ظهر فٌما بعد ان الوفاء لم ٌكن للحامل 



الحقٌقً كان لهذا االخٌر ان ٌطالب الشخص الذي قبض القٌمة ولٌس 

 بة المسحوب علٌه الذي دفع المبلغ.له  مطال

اذا كانت الحوالة قد سحبت بعدة نسخ وكانت النسخة الضابعة تحمل  -2

قبول المسحوب علٌه ، هنا على الحامل ان ٌحصل على قرار بالوفاء 

من المحكمة المختصة التً ٌقع فً دابرتها موطن المسحوب علٌه، 

ً وان ٌقدم كفٌالً وعلى الحامل ان ٌثبت للمحكمة انه المالك الحقٌق

ٌضمن رد القٌمة اذا ظهر انه لٌس المالك الحقٌقً، وٌبقى الكفٌل 

ملتزماً لمدة ثالث سنوات، والوفاء الحاصل بناء على قرار المحكمة 

 ٌكون مبرباً لذمة المسحوب علٌه.

اذا كانت الحوالة الضابعة بنسخة واحدة سواء كانت مقبولة ام ال،  -3

المختصة اصدار امر بالوفاء بالصورة  فللحامل الطلب من المحكمة

 .2التً مرت فً النقطة 

 -التي افلس حاملها: السفتجة وفاء كيفية -

ٌقع على عاتق المصفً او امٌن التفلٌسة اخبار المسحوب علٌه بإفالس    

ٌتم وفاء قٌمة الحوالة الى الحامل المفلس، ولكن هل  الحامل حتى ال

لحوالة الى الحامل الملفس اذا لم ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌدفع قٌمة ا

 ٌخبر المسحوب علٌه بواقعة االفالس.

 هنا ٌجب التمٌٌز بٌن فرضٌن :

االول: اذا كان الوفاء قبل حلول مٌعاد االستحقاق ، فان وفاء المسحوب 

علٌه للحامل المفلس لن ٌكون صحٌحاً ومبرباً لذمته، وعلٌه ان ٌدفع مبلغ 

 التفلٌسة.الحوالة مرة ثانٌة الى امٌن 

اما اذا تم الوفاء فً مٌعاد االستحقاق الى الحامل المفلس، ولم ٌكن  الثانً:

م.ع عالماً باإلفالس، ولم تقع المعارضة من قبل امٌن التفلٌسة، فهنا ٌكون 

الوفاء صحٌح ومبرئ لذمته، وعلى جماعة الدابنٌن ان ٌسالوا امٌن 

 التفلٌسة عن هذا التقصٌر.

 

 (جدا مهم)المهمل الحامل حق سقوط 
ٌقصد بسقوط حق الحامل المهمل عدم قبول دعواه ضد الملتزمٌن بالحوالة لمطالبتهم 

بقٌمتها ماعدا المسحوب علٌه القابل والساحب الذي لم ٌوجد او ٌهٌا مقابل الوفاء 

( 444عند المسحوب علٌه فً مٌعاد االستحقاق.ولقد اورد القانون التجاري)المادة 

 مل المهمل على سبٌل الحصر:حاالت سقوط الحا



اهمال تقدٌم الحوالة المستحقة عند االطالع او بعد مدة معٌنة من االطالع  -اوالً 

خالل سنة من تارٌخ انشابها، مع مراعاة اطالة المدة من قبل الساحب حصراً او 

 تقصٌرها من قبل الساحب اوالمظهر.

سبة الحوالة المستحقة بعد مضً اذا ٌقم الحامل بسحب احتجاج عدم القبول بالن -ثانٌاً 

مدة معٌنة من االطالع او الحوالة الواجبة التقدٌم للقبول،والحوالة الواجبة التقدٌم 

لقبول اذا تبٌن ان الساحب اراد اعفاء نفسه من ضمان القبول فان حق الحامل 

 الٌسقط. وٌجب االشارة انه فً غٌر الحوالتٌن المتقدمتٌن فان عدم قٌام الحامل بعدم

سحب احتجاج عدم القبول لن ٌسقط حقه بالرجوع اال قبل تارٌخ االستحقاق،فاذا حل 

مٌعاد االستحقاق وقدمها للوفاء وامتنع المسحوب علٌه كان له حق الرجوع بعد 

 سحب احتجاج عدم الوفاء .

عدم قٌام الحامل بسحب احتجاج عدم الوفاء خالل المدة القانونٌة ، فاذا مر  -ثالثاً 

االحتجاج بالشكل  مل التالٌة لمٌعاد االستحقاق ولم ٌقم الحامل بسحبٌومً الع

( فانه ٌفقد 442، دون ان ٌكون ذلك راجعاً السباب قاهرة )المادة  المطلوب قانوناً 

حقه بالرجوع الصرفً على جمٌع الموقعٌن، وٌنطبق نفس الحكم اذا قام بسحب 

 االحتجاج خارج المدة القانونٌة.

الحامل فً الرجوع فً حالة الحوالة المشروط فٌها عدم سحب ٌسقط حق  -رابعاً 

 االحتجاج )الرجوع بالمصارٌف( اذا لم ٌقدمها للوفاء خالل المدة المعٌنة لها.

 

وٌجب االشارة الى ان الذي ٌفقده الحامل عند تحقق الحاالت السابقة  هو حقه فً 

الغ االخرى ، غٌر ان حق الرجوع على باقً الموقعٌن لمطالبتهم بقٌمة الحوالة والمب

الحامل تجاه المسحوب علٌه القابل الٌسقط باإلهمال وانما بالتقادم الصرفً؛ الن 

المسحوب علٌه ٌلتزم بقبوله وٌصبح المدٌن االصلً فً الحوالة ، كما الٌسقط حق 

الحامل باإلهمال تجاه الساحب اال اذا كان االخٌر قد اوجد مقابل الوفاء عند 

فً مٌعاد استحقاق الحوالة. فإهمال الحامل انما ٌسقط بالرجوع تجاه المسحوب علٌه 

المظهرٌن وضامنٌهم االحتٌاطٌٌن والساحب الذ اوجد مقابل الوفاء فً مٌعاد 

 االستحقاق عند المسحوب علٌه.

 مالحظة مهمة جدا  

واخٌراً ٌجب التأكٌد على ان السقوط بسبب االهمال ال ٌشمل سوى الرجوع الصرفً 

الحامل ٌحتفظ بالنسبة لمن نقل الٌه الحوالة بحقه فً مطالبته بناء على عالقة ، لكن 

المدٌونٌة القابمة بٌنهما بموجب القانون المدنً او التجاري، وهً العالقة التً كانت 

 سبباً فً انشاء الحوالة او تظهٌرها.

 



 النسخ والصور 

تحرر الحوالة عادة بنسخة واحدة عادة، وقد تكون للمستفٌد او للحامل مصلحة 

فً الحصول على عدة نسخ، وفائدة التعدد عند ضٌاع الورقة او سرقتها ، فقد 

ترسل لحوالة الى بلد اخر غٌر الذي سحبت فٌه، لذلك ٌبدو من المفٌد ان ٌكون 

 على اثبات حقه.لدٌه نسخة اخرى لكً ٌكون مطمئناً 

 -شرط سحب النسخ:

ٌجب ان تتماثل النسخ فً البٌانات الموجودة فٌها فاذا اختلفت الواحدة عن  -1

 االخرى ٌعدت كل واحدة مستقلة عن االخرى.

ٌشترط ان ٌتم ترقٌم كل نسخ الحوالة )مثال ادفعوا بموجب هذه الحوالة  -2

 تقلة عن االخرى. االولى او الثانٌة( وعند عدم ترقٌمه تعتبر كل واحدة مس

اما الصورة فٌشترط فٌها اٌضاً ان تكون مطابقة تماماً ألصل الحوالة وما تحمل 

فٌها  الشخص الذي فً حٌازته النسخة  من تظهٌرات، وٌشترط اٌضاً ان ٌذكر

األصلٌة كً ٌستطٌع الحامل مطالبته بها كً ٌستطٌع استٌفاء قٌمة الحوالة من 

دفع قٌمة الحوالة اال بموجب النسخة االصلٌة. المسحوب علٌه الن االخٌر ال ٌ

وٌشترط اخٌراً ان ٌذكر فً الصورة انها صورة والحد الذي تقف عنده فٌقال 

 مثالً هذه صورة لحد توقٌع فالن او لحد هنا صورة.

 الفرق بين النسخة والصورة:

الصورة ٌنظمها الحامل وال ٌطلب ان ٌوقع علٌها الموقعون  على الحوالة  -1

 ة على ذكر عبارات التظهٌر.األصلٌ

له ، وهذا اما النسخة  فٌجب ان ٌطلبها الحامل من الشخص الذي ظهر الحوالة 

ق وهكذا حتى وصوالً الى الساحب، فالساحب هو الذي ٌرشده الى المظهر الساب

ٌنظم النسخة  وٌوقع علٌها وكذلك ٌوقع المظهرون وٌدونون نفس عبارة التظهٌر 

 على النسخة االصلٌة. التً كانوا قد كتبوها

دفع قٌمة الحوالة بموجب الصورة الٌبرئ الذمة اال اذا كانت الصورة مرفقة  -2

بالنسخة االصلٌة ، اما دفع قٌمة الورقة بموجب النسخة فٌكون مبرئاً للقٌمة ؛ 

 وذلك الن النسخة تقوم مقام االصل فً الوفاء.

 

 التقادم 
ان التقادم المقصود بها هنا هو التقادم الصرفً  قبل معرفة مدد التقادم البد من التأكٌد على

الذي ٌشمل الدعوى الصرفٌة الناشئة عن الحوالة وهً دعوى الحامل تجاه المسحوب علٌه 

رجوع الضامنٌن بعضهم على البعض ه تجاه الساحب والمظهرٌن ودعوى القابل ودعوا



سابقة لسحبها او لتظهٌرها االخر، اما الدعاوي االخرى التً تنشأ عن العالقات القانونٌة ال

-424فان التقادم فٌها ٌخضع الحكام القواعد العامة المنصوص علٌها فً القانون المدنً)

 (، ومدد تقادم الدعوى الصرفٌة تختلف باختالف اطرافها وهً على النحو االتً:443

 دعوى الحامل تجاه المسحوب علٌه القابل تتقادم بثالث سنوات زهً اطول مدد التقادم -1

الصرفً كون االخٌر هو المدٌن االصلً بمبلغها، وتبدأ مدة التقادم من تارٌخ 

االستحقاق، والحوالة التً تستحق لدى االطالع  ولم تقدم لالطالع ، تبدا حساب مدة 

 التقادم  من انتهاء مدة التقدٌم القانونً وهً سنة واحدة .

سنة واحدة من تارٌخ دعوى الحامل تجاه الساحب والمظهرٌن ، مدة تقادمها هً  -2

االحتجاج المسحوب فً المواعٌد المقررة ، او من تارٌخ االستحقاق عندما تتضمن 

 الحوالة شرط عدم سحب االحتجاج.

دعوى المظهرٌن بعضهم ضد البعض االخر وضد الساحب ، تنقضً بمرور ستة  -3

جهت الٌه اشهر اعتباراُ من الٌوم الذي أدى فٌه المظهر )المدعً( او من الٌوم الذي و

 دعوى الرجوع.

وٌجب االشارة الى ان الحامل  او المستفٌد المهمل الذي ٌسقط حقه بالرجوع الصرفً 

على الساحب، ٌستطٌع الرجوع علٌه بدعوى االثراء بالسبب. كما ان الساحب الذي 

اوفى قٌمة الحوالة الى الحامل بسبب امتناع المسحوب علٌه عن الوفاء رغم وجود 

لدٌه، تخضع دعواه تجاه المسحوب علٌه للتقادم العادي، وكذلك اذا سقطت مقابل الوفاء 

الدعوى الصرفٌة التً للحامل تجاه من ظهر له الحوالة ، فان له ان ٌرجع علٌه 

بالدعوى المدنٌة بناء على العالقة القانونٌة السابقة للتظهٌر وهً بدورها تخضع للتقادم 

 التجاري حسب االحوال .العادي الوراد فً القانون المدنً او 

 

 



 السند لالمر أو الكمبيالة 
 التعريف 

محرر بالشكل الذي يحدده القانون يمتزم بموجبو شخص يسمى المتعيد بأن يدفع 
لشخص آخر يسمى المستفيد مبمغ من النقود في تاريخ ومكان معينين أو عند 

 االطالع.
 يشترط لصحة الكمبيالة توافر شروط موضوعية وأخرى شكمية. -
الالزمة لصحة الكمبيالة ىي ذاتيا الشروط الموضوعية لمحوالة الشروط الموضوعية  -

 التجارية.
الشروط االتية لصحة  ( توافر311اما الشروط الشكمية، فاستمزم القانون)المادة  -

 -الكمبيالة:
 شرط اآلمر أو عبارة سند اآلمر مكتوبة في متن السند وبالمغة التي كتب بيا. -3
 من النقود.تعيد غير معمق عمى شرط بوفاء مبمغ  -2
 تاريخ االستحقاق. -1
 مكان االداء. -4
 اسم من يجب االداء اليو أو ألمره. -5
 تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائو. -6
 أسم وتوقيع ومقام )محل اقامة( محرر السند. -7

  
 .الفروق الجوىرية بين الكمبيالة والحوالة التجارية 

كمبيالة( فمثاًل )اسم الورقة(يجوز ان ال يتضمن السند اسم الورقة )سند امر أو  -3
ر عبارة السند او الكمبيالة في كيجوز القول )اتعيد ان ادفع ألمر السيد( دون ذ

الصيغة، بخالف الحوالة التجارية ، فخمو الحوالة التجارية من لفظ سفتجة او 
 باطمة. يجعميا حوالةحوالة تجارية 

آلمر، أو غير )الصفة التداولية(ال يسمح  القانون أن يتضمن السند عبارة )ليست ل -2
قابمة لمتداول أو التظيير(؛ ألن مثل ىذا الشرط يتعارض مع طبيعة السند ، واذا 



وضع ىذا الشرط ، فالسند ُيعد قاباًل لمتداول بالتظيير ، وُيعد الشرط الغيًا، وىذا 
خالف الحوالة فاألصل  ان الحوالة قابمة لمتداول، وان لم تتضمن عبارة )اآلمر(، 

نية لمحوالة قابمة لمرفع، فاذا صدرت الحوالة التجارية عمى النحو ولكن الصفة األذ
االتي) ادفعوا بموجب ىذه الحوالة ..، ليست لآلمر أو غير قابمة لمتداول( فإن 
الحوالة تفقد بموجب ىذه الصيغة الصفة التداولية  بطريق التظيير او المناولة 

 أحكام حوالة الحق.اليدوية ، وال يمكن انتقاليا الى الغير اال بموجب 
)صيغة االمر(الكمبيالة تتضمن تعيدًا بالوفاء، بخالف الحوالة التي تتضمن أمرًا  -1

 باألداء أو الوفاء.
)القبول( ال يوجد قبول في الكمبيالة؛ الن المتعيد)الساحب( يكون بمركز  -4

المسحوب عميو القابل وبالنسبة لمكمبيالة المستحقة بعد مضي مدة معينة من 
اعتبر القانون أن التأشير باالطالع عمى الكمبيالة في مقام القبول  ، اما االطالع 

 في الحوالة فاألصل يجوز فييا القبول.
)مقابل الوفاء( بما ان المتعيد)الساحب( يأخذ مركز المسحوب عميو القابل في  -5

الكمبيالة؛ لذلك من غير المتصور إطالقًا تصور وجود مقابل الوفاء؛ الن مقابل 
ىو عالقة المديونية التي تربط الساحب بالمسحوب عميو، وحيث ان  الوفاء

الساحب ىو ذاتو المسحوب عميو في الكمبيالة، لذلك ال يتصور وجود مقابل 
 الوفاء الن من غير المنطق تصور ان يكون الشخص دائنًا لنفسو.

دون  اما الحوالة فمقابل الوفاء غالبًا ما يكون موجود، ومع ذلك قد تسحب الحوالة
 وجود مقابل الوفاء.

 باقي االحكام الخاصة بالكمبيالة تطبق عمييا احكام الحوالة.
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 الصك 
 التعريف 

محرر منظم وفق شروط نص عمييا القانون بموجبو يأمر الساحب شخصًا 
اخر)المسحوب عميو( بان يدفع عند االطالع مبمغًا معينًا من النقود الى شخص 

 معين أو لحاممو)المستفيد(.
 :الفروق بين الصك والحوالة التجارية 

 -وألجل معرفة خصائص الصك البد من بيان اوجو االختالف بينو وبين الحوالة: 
 )ميعاد االستحقاق( -1

ال يذكر في الصك عادة اجاًل لموفاء)ميعاد استحقاق(؛ النيم مستحق الوفاء دائمًا 
عند االطالع، اما الحوالة فيمكن ان يرد ميعاد االستحقاق )لدى االطالع/بعد مضي 

 طالع/بعد مضي مدة معينة من تاريخ االنشاء/ في يوم معين(مدة معينة من اال
 )الوظيفة( -2

الصك يقوم بوظيفة رئيسية ىي وظيفة الوفاء، ويقوم ايضًا بوظيفة نقل النقود، لكن 
اليقوم الصك بوظيفة االئتمان ؛ ألنو خاٍل من االجل، في حين ان الحوالة التجارية 

 ن. تقوم بوظيفة الوفاء ونقل النقود واالئتما
 )اسم المستفيد( -3

يجوز سحب الصك ابتداء لحاممو، اما في الحوالة فال يجوز ذلك ألنيا ورقة اسمية 
من حيث االنشاء ، اذ ال تنشأ الحوالة وال ترتب اثرًا صرفيًا مالم يذكر المستفيد 

 باسمو.  
 الفائدة( شرط) -4
 صحيح فالصك الشرط ىذا مثل وضع واذا ، الصك في الفائدة اشتراط اليجوز  

 فقط حوالتين في جائز الفائدة شرط فادراج التجارية الحوالة اما الغيًا، يعتبر والشرط
 (.االطالع من معينة مدة مضي بعد والمستحقة االطالع لدى المستحقة الحوالة)
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 )القبول( -5
ال يجوز القبول في الصك ، واذا كتب عمى الصك عبارة القبول اعتبرت كأن لم 

فاألصل فييا جواز تقديميا لمقبول مالم يدرج الساحب بيانًا يمنع تكن، اما الحوالة 
 الحامل من تقديميا لمقبول، او كانت الحوالة مستحقة لدى االطالع.

 )مقابل الوفاء( -6
من الضروري وجود مقابل الوفاء لمصك عند وضعو في التداول، وبخالف ذلك يعد 

 459ر صك بدون رصيد)اصدا ةذلك جريمة يعاقب عمييا قانون العقوبات/ جريم
قانون عقوبات عراقي(، اما في الحوالة التجارية فيجوز اصدار وتداول حوالة دون ان 

 يكون ىناك مقابل وفاء ليا، اي دون ان يكون الساحب دائنًا لممسحوب عميو.
 ) النسخ( -7
ال يجوز سحب نسخ من الصك عندما يكون لحاممو وكان داخميًا، اما اذا لم يكن   

ان دوليًا)اي مسحوب في العراق وواجب الدفع في الخارج أو العكس( لحاممو وك
 فيجوز سحب نسخ من الصك. اما في الحوالة فاألصل جواز سحب نسخ منيا مالم

 شرط يفيد منع سحب نسخ منيا.  يوجدفييا
 )المسحوب عميو( -8

اما  الصك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيو اليجوز سحبو اال عمى مصرف،
 والة فيجوز ان يكون المسحوب عميو شخصًا طبيعيًا أو معنويًا)مصرف مثاًل(الح
 )االحتجاج( -9

ببيان  و عن وفاء الصك عوضًا عن االحتجاجيجوز اثبات امتناع المسحوب عمي
جوز صادر من المسحوب عميو مكتوبًا ومؤرخًا عمى الصك، اما في الحوالة فال ي

 ذلك.
 )التسطير( -11

حاممو ان يقوم بتسطير الصك، اي وضع خطين متوازيين  يجوز لساحب الصك او
في الصك ، وعندئٍذ يسمى بالصك المسطر ويترتب عميو االثار الني نصت عمييا 

 تسطير. فال يوجد فييا الحوالة أما(، 166المادة )
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 )طريقة الوفاء(-11

   يجوز لساحب الصك او حاممو ان يشترط عدم وفائو نقدًا، وذلك بوضع عبارة عمى  
 الصك )القيد في الحساب(، وال يجوز ذلك في الحوالة.

 )التقادم(-12  

مدة التقادم في الصك تختمف عن مدة التقادم المتعمقة بالدعاوى الخاصة بالحوالة 
 -وكما ىو موضح في الجدول االتي:

 

مدة تقادم الدعوى  نوع الدعوى الصرفية
 في الصك

مدة تقادم الدعوى في 
 الحوالة

دعوى الحامل تجاه المسحوب 
 عميو القابل

 سنوات 3 سنوات 3

دعوى الحامل تجاه لساحب 
 وباقي الممتزمين

 سنة واحدة ستة اشير      

دعوى الممتزمين بعضيم عمى 
 البعض االخر

 ستة اشير ستة اشير      

 
 
 

 



 انشاء الصك 
 الشروط الموضوعٌة/ الرضا والمحل والسبب -1

 -الشكلٌة: او البٌانات الشروط  -2

 لفظ صك مكتوباً فً الورقة وباللغة التً كتب بها. -1

 أمر غٌر معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود. -2

 أسم من ٌؤمر باألداء )المسحوب علٌه(. -3

 مكان األداء. -4

 تارٌخ انشاء الصك ومكان انشائه. -5

 وتوقٌع من أنشأ الصك.اسم  -6

توزع المصارف على عمالئها دفتر صكوك تحتوي على عدد من  عادة ما -

الصكوك المطبوعة متسلسلة األرقام، وعند سحب الصك ٌتم امالء بعض 

 البٌانات كتارٌخ السحب واسم المستفٌد والمبلغ.

اذا كانت العادة ان ٌكون الصك من المطبوعات التً توزعها المصارف  -

ئها، لكن لٌ  نناك مانع قانونً من تنظٌم صك على ورقة بٌضاء على عمال

، ونذا ما قضت به المحاكم الفرنسٌة، اما فً العراق فجرى العرف 

المصرفً على تزوٌد العمٌل بدفتر صكوك ، ومن ثم ٌمكن القول أن العرف 

المصرفً ٌحول دون انشاء صك على ورقة بٌضاء غٌر مزودة من 

 معه الساحب.المصرف الذي ٌتعامل 

ٌختلف الصك عن الحوالة فً انه ال ٌتضمن اسم المستفٌد حٌث ٌجوز ان  -

ٌكون الصك لحامله ابتداء ، وكذلك ٌخلو الصك من بٌان مٌعاد االستحقاق؛ 

 النه مستحق لدى االطالع.

 في الصك كيفية اإلشارة الى المستفيد -

 ٌجوز اشتراط وفاء الصك

وننا  شرط االمر أو بدونه.الى شخص مسمى مع النص صراحة على  - أ

مثال  ٌكون الصك قابالً للتداول بالتظهٌر وأن لم ٌذكر عبارة االمر.

 .ادفعوا بموجب نذا الصك للسٌد فالن او ألمر السٌد فالن

الى شخص مسمى مع ذكر عبارة )لٌست لألمر( او اٌة عبارة أخرى تفٌد  - ب

وانما باتباع  نذا المعنى. فهنا ٌكون الصك غٌرقابل للتداول بالتظهٌر،

إجراءات حوالة الحق، مثال ذلك / ادفعوا للسٌد فالن ولٌ  ألمره، او 

 ادفعوا للسٌد فالن فقط.

الى حامل الصك، او الى شخص مسمى او لحامله، ومثال ادفعوا   - ت

بموجب نذا الصك لحامله ، او ادفعوا بموجب نذا الصك الى السٌد فالن 

ٌ  صكاً اسمٌاً. وٌترتب على او لحامله، وننا ٌكون الصك لحامله ول



ذلك انه ٌجوز لمن ٌحوز الصك ان ٌطالب بقٌمته ونذا النوع من 

 الصكوك ال ٌجوز سحب نسخ منها .

اذا وضع الساحب او احد المظهرٌن عبارة تفٌد عدم قابلٌة الصك للتداول فال  -

ٌجوز دفع قٌمة الصك اال للشخص الذي تسلم الصك عند وضع الشرط 

 ٌعتبر الحامل القانونً للصك. المذكور ؛ ألنه

ٌجوز ان ٌتم سحب الصك لمصلحة الساحب نفسه ، مثال ذلك ادفعوا بموجب  -

 نذا الصك لً أو ألمري.

عند فتح الحساب الجاري لدى المصرف ٌطلب األخٌر من عمٌله إٌداع  -

نموذج من توقٌعه كً ٌستطٌع المصرف اجراء المطابقة علٌه عند ورود 

العمٌل المذكور، واذا كان التوقٌع على الصك ال ٌطابق صكوك تحمل توقٌع 

 شكل التوقٌع المحفوظ لدٌه ، فللمصرف رفض وفاء الصك المذكور.

 البيانات االختيارية للصك

ٌتعارض مع طبٌعة  ٌجوز ان ٌتضمن الصك أي بٌان ٌتفق علٌها بشرط ان ال

نه مستحق ٌجوز ان ٌتضمن الصك شرط تقدٌمه للقبول ، أل الصك ، فمثالً ال

لذلك  . انما ٌكون عادة قبل االطالع بمدةاألداء دائماً لدى االطالع، والقبول 

 الٌمكن ان ٌحصل القبول فٌه.

جرت العادة ان تقوم المصارف بطبع اسم العمٌل ورقم حسابه المصرفً 

على كل صك ، وذلك تسهٌالً لعملٌات المصرف ولصعوبة استعمال نذا 

 الصك عند سرقته.

ك/ بما ان الوظٌفٌة األساسٌة للصك نً وظٌفة وفاء الدٌون لذلك نسخ الص -

ٌسحب بنسخة واحدة ، وٌندر ان ٌسحب بأكثر من نسخة ، ولكن القانون 

ان ٌكون الصك اسمٌاً فاذا  -1( أجاز تعدد نسخ الصك بشرطٌن174العراقً)

ان ٌكون الصك دولٌاً أي   -2كان الصك لحامله فال ٌجوز سحب نسخ منه

فً العراق وواجب الوفاء خارجه او العك ، والسبب فً إجازة مسحوب 

 التعدد ننا نو خشٌة ضٌاع الصك.

 



 رصيد الصك)مقابل الوفاء(

ٌجوز اصدار صك مالم  تجاري عراقً( على انه)) ال 141نصت المادة )

ٌكن للساحب لدى المسحوب علٌه وقت انشاء الصك مقابل وفاء نقدي 

ٌستطٌع التصرف فٌها بموجب صك طبقاً التفاق صرٌح او ضمنً، ومع 

 ٌؤثر على صحة الصك(( ذلك فإن عدم وجود مقابل الوفاء ال

ان عدم وجود الرصٌد ال ٌؤثر على صحة الصك، ولكن قانون العقوبات 

العراقً عاقب الساحب الذي ٌعطً صكاً بسوء نٌة وهو ٌعلم بان لٌس له 

مقابل وفاء كاٍف، وبهذا ٌكون القانون قد الزم الساحب بان ٌكون له رصٌد 

 لدى المسحوب علٌه، حتى ٌستطٌع سحب صك  وٌتعامل به.

 تى ٌكون موجود بشكل قانونً صحٌح:شروط الرصٌد ح

ان ٌكون الرصٌد موجود وقت  -2ان ٌكون الرصٌد مبلغ من النقود.   -1

 -3انشاء الصك)تجاري /وقت التحرٌر()عقوبات / وقت وضعه بالتداول(

ان ٌكون الرصٌد قابل  -4ان ٌكون الرصٌد كافً للوفاء بقٌمة الصك.

اف الى اجل او للتصرف فٌه. بان ال ٌكون معلق على شرط او مض

 محجوزاً من قبل دائن او بقرار اداري.

 تداول الصك 

ٌتم تداول الصك )تظهٌره( باتباع نفس الشروط واالحكام الخاصة بالحوالة  -

مع . والكمبٌالة من ضرورة توافر ذات الشروط الموضوعٌة والشكلٌة

 -مالحظة ما ٌأتً:

ق لدى ال ٌتصور تظهٌر الصك تظهٌراً تأمٌنٌاً؛ الن الصك مستح -1

االطالع، وبسبب قصر المدة التً نص القانون على وجوب تقدٌمه 

 خاللها لوفاء قٌمته.

تجاري عراقً( ان تظهٌر الصك الى المسحوب علٌه 141نصت المادة) -2

ٌعنً الوفاء )أي ال  ٌحصل تظهٌره بعد ذلك(، الن هذا التظهٌر ٌدل على 

ى المسحوب القبض وٌعنً المخالصة، والسبب فً اعتبار التظهٌر ال

علٌه دلٌالً على المخالصة ، ان العادة جرت ان ٌطلب المصرف من 

الحامل عند وفاء الصك التوقٌع على ظهر الصك، وٌستثنى من ذلك اذا 

كان التظهٌر قد تم لفرع  من فروع المصرف المسحوب علٌه غٌر الذي 

 سحب علٌه الصك.

 وفاء قيمة الصك 

بخالف  ع واي شرط او بٌان اخرٌعتبر الصك مستحق الوفاء لدى االطال -

ٌعد لغواً، وٌجب وفاء الصك وان كان تارٌخ إنشائه الحقاً لتارٌخ تقدٌمه.  ذلك



وهذا الحكم ٌقطع الطرٌق على كل من ٌرٌد تأخٌر وفاء قٌمة الصك بوضع 

 تارٌخ الحق لتارٌخ تداول الصك.

 تقدٌم الصك للوفاء:  -

الصك المسحوب فً داخل العراق والمستحق الوفاء فٌه ٌجب تقدٌمه  –اوالً 

 للوفاء خالل عشرة أٌام من تارٌخ انشائه.

الصك المسحوب فً خارج العراق والمستحق الوفاء فٌه ٌجب تقدٌمه  -ثانٌاً 

 ٌوماً من تارٌخ انشائه. 33خالل 

ظهر  وفً حالة حصول قوة قاهرة تمدد المواعٌد، وعلى الحامل إخطار من

له الصك، وعند زوال القوة القاهرة ٌقدم الصك فوراً للوفاء،  واذا استمرت 

ٌوم تبدأ من تارٌخ اخطار الحامل لمن ظهر الٌه،  15القوة القاهرة أكثر من 

 الرجوع على  الملتزمٌن دون تقدٌم الصك او اثبات االمتناع عن الوفاء.

لمذكور فٌه كمحل للوفاء، مكان تقدٌم الصك/ ٌقدم الصك للوفاء فً المكان ا -

واذا كان للبنك  المسحوب علٌه اكثر من فرع، فالتقدٌم ٌكون للفرع المذكور 

( حجز مبلغ الصك هاتفٌاً أو برسالة لدى 156/4فً الصك، واجازت المادة )

 المصرف ، وٌعد ذلك فً حكم التقدٌم للوفاء.

ٌترتب على عدم تقدٌم . مهم جدا/ األثر المترتب على عدم تقديم الصك للوفاء  -

سقوط  -2سقوط حق الحامل تجاه الملتزمٌن. -1  -الصك للوفاء االثار االتٌة :

حق الحامل تجاه الساحب اذا استطاع الساحب اثبات ان رصٌد الصك كان 

 -3موجوداً لدى المسحوب علٌه، وبقى الرصٌد حتى انقضاء مٌعاد تقدٌمه

 صك ولو بعد انقضاء مدة تقدٌمه.أجاز القانون للمسحوب علٌه وفاء قٌمة ال

 -شروط صحة وفاء الصك: -   

وهو من  البد ان ٌتم الوفاء للحامل الشرعً للصك)نفس كالم فً الحوالة(   

. واذا كان ات ولو كان اخرها تظهٌر على بٌاضانتهت الٌه سلسلة التظهٌر

ا كان الصك لحامله ٌعد حائزه حامله القانونً ، وال ٌجبر التخلً عنه اال اذ

سًء النٌة) اي كان ٌعلم بان الصك قد خرج من حٌازة احد االشخاص دون 

ارادته ، او ارتكب خطأً جسٌماً عند حصوله على الصك ، كما لو ظهر الٌه 

الصك من شخص ال ٌدل ظاهر الحال على انه من الممكن ان ٌكون حائزاً 

 له.

 -الوفاء الجزئي: -

فً الصك نص ٌجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئً ، وهذا الحكم  الٌوجد

ان كان ٌتفق مع القواعد العامة فً القانون المدنً اال انه ٌختلف عن الحكم 



،ولكن  الوارد فً الحوالة حٌث ٌجبر حامل الحوالة على قبول الوفاء الجزئً

اء اذا كان الرصٌد اقل من مبلغ الصك ٌجوز للحامل ان ٌطلب الوف

الجزئً)فهو غٌر مجبر على قبوله لكن بإمكانه ان ٌطلبه(،ولكن العرف 

 المصرفً ٌجري على ان المصارف عادة ما ترفض الوفاء الجزئً.

 



 )التزاحم على الرصيد) مقابل الوفاء 

فً للوفاء بها ،  ٌك اذا سحبت عدة صكوك من شخص على رصٌد واحد ال -

 -فتكون االفضلٌة:

اذا قدمت عدة صكوك فً وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء )الرصٌد(  -1

لوفائها ، وجب مراعاة ترتٌب تارٌخ سحبها، اي االسبق فً  الٌكفً

تارٌخ السحب)اي من ٌحمل صكاً مسحوب قبل غٌره ٌقدم وٌفضل على 

 غٌره(.

اذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تارٌخ اصدار واحدة،  -2

اعتبر الصك االسبق رقماً مسحوباً قبل غٌره من الصكوك، مالم ٌثبت 

 خالف ذك.

الحوالة المقبولة  -1الحوالة تكون) حٌن وجدنا ان االفضلٌة فً  فًرنة()مقا

ٌراجع ما االسبق فً تارٌخ السحب(-3الحوالة المخصص لها مقابل الوفاء -2

 سبق فً التزاحم على مقابل الوفاء فً الحوالة.

 

 -المعارضة في وفاء الصك:-

اال فً تجارة عراقً( التجٌز المعارضة فً وفاء الصك 151المادة )

تجوز  افالس حامل الصك. وبخالف ذلك ال -2ضٌاع الصك  -1حالتٌن

 رالمعارضة، فلو كان الساحب قد اشترى بضاعة من الحامل )المستفٌد( وحر

، لم له صكاً بالثمن ثم تبٌن ان البضاعة معٌبة ، او لم ٌستلم البائع البضاعة

 لمعارضة فً الوفاء. ا لهجزت

 اجراءات المعارضة -

اذا كان -2اخبار المسحوب علٌه بضٌاع الصك  -1الصك االسمي:اوالً/ 

الصك دولٌاً ومسحوب بعدة نسخ جاز للحامل الذي فقد احدى النسخ ان 

اذاكان الصك مسحوب بنسخة  واحدة ،  -3ٌطالب لوفاء بموجب نسخة اخرى

وفقدها الحامل جاز له ان ٌطلب من المحكمة اصدار امر بالوفاء، بعد اثبات 

اذا امتنع المسحوب علٌه عن الوفاء  -4للصك الضائع وأن ٌقدم كفٌالً.ملكٌته 

 جاز له الرجوع على باقً الملتزمٌن.

اخبار المسحوب علٌه بالفقدان +اسباب الفقدان  -1 الصك لحامله: -ثانياً 

+ظروفه+ رقم الصك +مبلغ الصك +اسم الساحب+ اي بٌان اخر ٌساعد 

عند تسلم المصرف  -3رض عنوانه ان ٌذكر المعا -2على التعرف علٌه.

االخبار ٌجب علٌه االمتناع عن وفاء الصك ، وان ٌحجز الرصٌد لحٌن 

اشهر على المعارضة ولم ٌتقدم حائز  6اذا مرت  -4الفصل فً المعارضة.

الصك الى المصرف الستٌفائه، جاز للمعارض المطالبة بالوفاء له بعد ان 



حكمة طلب المعارض فً قبض اذا رفضت الم -5ٌطلب من المحكمة ذلك.

 الصك ، كان للمسحوب علٌه ان ٌقٌد الرصٌد المجمد فً حساب الساحب.

 

 

 اجراءات حائز الصك:

 

ٌوماً من تارٌخ  33اخطار المعارض بضرورة رفع دعوى االستحقاق خالل  -

 .تسلمه االخطار

اذا رفع المعارض الدعوى خالل الفترة المحددة ، وجب على المسحوب علٌه   -

ن ال ٌدفع الصك اال لمن ٌتقدم بحكم نهائً من المحكمة المختصة ٌثبت ملكٌة ا

 الصك.

( ٌوماً على تارٌخ االخطار ، ولم ٌرفع المعارض دعوى 33اذا مضت مدة ) -

االستحقاق، وجب على الحائز الطلب من المحكمة بمنع المعارضة فً الوفاء، 

 ان ٌدفع له الصك.فاذا قضت المحكمة بذلك ، وجب على المسحوب علٌه 

مالحظة مهمة/ وفاة الساحب او اعساره او فقدانه االهلٌة بعد انشاء الصك  وقبل  -

 وفائه ، الٌؤثر على حق الحامل فً قبض قٌمة الصك.



 االمتناع عن الوفاء 

عادة تطبق ذات االحكام الواردة فً الحوالة المتمثلة برجوع الحامل على  -

 باقً الملتزمٌن ساحب ومظهر وغٌره بعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

عن االحتجاج ببٌان صادر من المسحوب علٌه ٌثبت فٌه  ٌجوز االعتٌاض -

امتناعه عن الوفاء ، مع ذكر ٌوم تقدٌم الصك، وٌجب أن ٌكون البٌان مؤرخاً 

ومكتوباً على الصك ذاته. وٌالحظ ان البنوك قد اعتادت على ان تعطً 

للحامل ورقة مطبوعة تبٌن سبب عدم وفاء الصك، لكن هذه الورقة ال تقوم 

 ٌان الذي نص القانون على وجوب وضعه على الصك.مقام الب

ال ٌجوز االمتناع عن وضع البٌان )عدم وفاء قٌمة الصك( اذا طلبه الحامل  -

 ولو كان الصك ٌتضمن)الرجوع بال مصارٌف(.

على  -اي الحامل -اما بالنسبة لالحتجاج فوقت عمله ٌكون من ٌوم حصوله -

تقدٌم الصك فً آخر ٌوم للتقدٌم الصك ، الى انتهاء مدة تقدٌمه، واذا صادف 

، فٌجب عمل االحتجاج فً الٌوم التالً )نفس االحكام فً الحوالة المستحقة 

 لدى االطالع(.

 التقادم في الصك 

ٌقصد به سقوط  الدعاوي الناشئة عن الصك بمرور الزمان ، وال تخضع للتقادم 

ء الصك أو الصرفً هنا الدعاوي التً ٌكون مصدرها العالقات السابقة لنشو

 تظهٌره، اذ تطبق احكام التقادم العادي.

مدة تقادم الدعوى فً  نوع الدعوى الصرفٌة

 الحوالة

مدة تقادم الدعوى فً 

 الصك

دعوى الحامل تجاه 

 المسحوب علٌه القابل

سنوات تبدأ من تارٌخ  3

 االستحقاق

سنوات تبدأ من تارٌخ  3

 انقضاء مدة التقدٌم

تجاه لساحب  دعوى الحامل

 وباقً الملتزمٌن

سنة واحدة من تارٌخ 

االحتجاج او من تارٌخ 

ستة اشهر وتبدأ من انقضاء 

 مٌعاد تقدٌمه



االستحقاق اذا كانت الحوالة 

تتضمن الرجوع بال 

 مصارٌف

دعوى الملتزمٌن بعضهم 

 على البعض االخر

ستة اشهر وتبدأ من تارٌخ  

قٌام الراجع)الموفً( باالٌفاء 

 للحامل

ستة اشهر وتبدأ من تارٌخ 

اٌفاء الملتزم قٌمة الصك 

اومن تارٌخ مطالبته 

 قضائٌاً 

 

 



 انواع خاصة في الصك

  الصك المسطر//-اولا 

هو صك عادي مع وضع خطٌن متوازٌٌن ٌقطعان الصك) ا   ا  (بٌنهما فراغ، التعريف/

 ومثل هذا الصك ال ٌجوز وفائه اال لمصرؾ أو احد عمالء المسحوب علٌه.

تالفً ضٌاع الصك او سرقته ، فاذا ضاع الصك أو ٌسرق تعذر  الغرض من التسطير / -

على من وجده او على السارق التقدم الى المصرؾ الستٌفائه، وٌكثر التسطٌر فً الصك 

 لحامله.

تتم عملٌة الوفاء بالصك المسطر بٌن المصارؾ اي بٌن مصرؾ حامل الصك وبٌن  -

 تسطٌره.، وٌجوز لساحب الصك او حامله المصرؾ المسحوب علٌه

 / أنواع لتسطير -

وهو الصك الذي ال ٌكتب بٌن الخطٌن شً او ٌكتب كلمة مصرؾ   -التسطير العام: -1

وهنا ٌستطٌع اي مصرؾ التقدم الستٌفائه، فاذا كان للحامل حساب لدى احد فقط، 

المصارؾ، ٌسلم الصك الٌه، لٌقوم مصرفه بقبض قٌمة الصك واضافة مبلؽه الى 

 حسابه.

وهو الصك الذي ٌذكر بٌن الخطٌن اسم مصرؾ باسمه) مصرؾ  -التسطير الخاص: -2

الرافدٌن مثال( ، وهذا النوع من الصك ال ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌوفٌه اال 

 للمصرؾ الموجود اسمه بٌن الخطٌن)مصرؾ الرافدٌن ( 

 ٌجوز تحوٌل التسطٌر العام الى الخاص دون العكس. -

نه ٌسال عن تعوٌض الضرر اذا خالؾ المسحوب علٌه احكام التسطٌر، فأ -

 بمقدار ال ٌزٌد عن قٌمة الصك.

ال ٌجوز شطب التسطٌر او محو اسم المصرؾ المذكور بٌن السطرٌن، وهذا  -

ٌُعدو كان لم ٌكن.  االجراء 

  الصك المقيد في الحساب/ -ثانياا 

 ٌجوز هو صك ٌذكر فٌه عبارة)القٌمة للقٌد فً الحساب(وال التعريف/-

 اٌفاء قٌمته نقداً.للمصرؾ المسحوب علٌه 

 ٌستخدم لتالفً ضٌاع الصك او سرقته. -

اذا كان للحامل حساب عند المصرؾ المسحوب علٌه فٌقوم االخٌر بقٌده فً  -

حسابه، لذلك ٌفترض فً هذا النوع من الصكوك ان ٌكون للحامل حساب 

عن المسحوب علٌه، واال علٌه ان ٌقوم بتظهٌره الى شخص لدٌه حساب فً 

 المسحوب علٌه.المصرؾ 

  الصك المصدق)المعتمد( -ثالثاا 



اعتراؾ المصرؾ بوجود الرصٌد الكافً تصديق او اعتماد الصك معناه 

للصك. وٌترتب على اعتماد الصك قٌام المسحوب علٌه بتجمٌد الرصٌد لدٌه ، 

 مما ٌجعل المستفٌد مطمئناً الى وجود الرصٌد عند الوفاء.

ٌوجد قبول فً الصك، وعلى هذا  ال ألنه ؛ٌعنً قبوله تصدٌق الصك ال -

 .ٌنتج اثار القبول االساس ان اعتماد الصك ال

 او تصديق الصك/ آثار اعتماد -

ٌجوز للمسحوب علٌه بعد اعتماد الصك االدعاء بعدم وجود الرصٌد  ال -1

 او عدم كفاٌته، وطلب اعتماد الصك قد ٌكون من قبل الحامل او الساحب.

اي لم ٌضعه فً مٌدان التداول( فعندئِذ اذا لم ٌستعمل الساحب الصك ) -2

ٌعٌده الى المصرؾ الذي اعتمده، من اجل تحرٌر الرصٌد الذي كان قد 

 جمده لوفاء قٌمة الصك.

  صكوك المسافرين// -رابعاا 

تقوم صكوك المسافرٌن بوظٌفة نقل النقود، وتستعمل ألؼراض السٌاحة والسفر، 

معه، ٌلجأ الى احدى المصارؾ فٌعطٌها المبلػ  فبدالً ان ٌقوم السائح بأخذ نقوده

المراد تبدٌله الى صكوك، وٌقوم المصرؾ بتزوٌده بدفتر صكوك ٌحتوي على 

صكوك محددة القٌمة ، عادة ما تكون بالدوالر او الجنٌه االسترلٌنً، وعندما 

ٌرؼب حامل هذه الصكوك  قبض قٌمتها، ٌقدمها الى احدى المصارؾ فٌؤدي له 

 .قٌمة الصك

 تكييف صكوك المسافرين -

القانون العراقً لم ٌعالج احكام صكوك المسافرٌن حاله فً ذلك حال اؼلب 

؛ نظراً للخالؾ حول طبٌعتها القانونٌة ، وٌظهر االستشكال القوانٌن المقارنة

 -على هذه الصكوك فً مدى انتمائها الى زمرة الصكوك لألسباب االتٌة:

تارٌخ ومكان انشائها ، فً حٌن  ال ٌذكر فً صكوك المسافرٌن عادة -1

ٌعتبر هذٌن البٌانٌن من البٌانات االلزامٌة الشكلٌة لصحة الصكوك 

 تجاري عراقً(131/131العادٌة، وبخالفه التعد الورقة صكاً)

ان ذكر اسم المسحوب علٌه ٌعد من البٌانات االلزامٌة للصك ، فً حٌن  -2

وب علٌه، أو تصدر صكوك المسافرٌن دون ان ٌرد فٌها اسم المسح

ٌعطى الحامل قائمة بأسماء فروع المصرؾ الذي اصدرها ، أو اسماء 

البنوك التً ٌتعامل معها لقبض قٌمتها، ال بل ان بعضها ال ٌعٌن فٌها اسم 

المسحوب علٌه، حٌث ٌصلح ان تكون جمٌع المصارؾ فً العالم 

هذه  مسحوباً علٌه، وال ٌقوم ذلك على اتفاق مسبق بٌن البنك الذي اصدر

الصكوك وبٌن تلك البنوك وإنما ٌعتمد االمر على الثقة التً ٌتمتع بها 

 البنك الذي اصدرها.



مدة تقدٌم صكوك المسافرٌن تختلؾ باختالؾ من ٌصدرها ، فبالنسبة  -3

لبعضها تكون مدة تقدٌمها ؼٌر محددة، وبعضها ٌكون مدة تقدٌمها سنة 

ة التقدٌم ثابتة كما واحدة، وهذا خالؾ الصكوك العادٌة حٌث تكون مد

 رأٌنا سابقاً.

 


