
 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.

 


