
 

 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.

 

 

 


