
 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 

 

 


