
 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.

 


