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 أحكام الوفاء اجلزئي للورقة التجارية يف ضوء أحكام قانون التجارة األردين
 )دراسة مقارنة(
 الباحث الرئيس

 د. عبدالسالم حممد عوض الرجوبأ.
 جامعة امللك فيصل ،كلية احلقوق  ،قسم القانون اخلاص ،شار املستاذ القانون التجاري أ

 ابحث مشرتك

 منصور عبدالسالم الصرايرة أ.د.
 حممد بن سعود اإلسالمية اإلمامة أستاذ دكتور يف القانون اخلاص، قسم القضاء التجاري، املعهد العايل للقضاء جامع

هــ ا الدارســة إللقــاء الضــوء علــو أء ــام الوفــاء االتــر يف الورقــة التجاريــة، ءيــيف   يعــا  املشــر   ا رد  يف  جــاء : ملخصص 

قانون التجارة بنصوص واضـةة بـل علـو الع ـء جـاء   امضـة ومتعارضـة مـا بـل بعضـها الـبعب، وقـ ا السـب  فقـد جـاء  

 سواء. علو احلامل وعلو امللتلمل علو ءد   ملرتتبةاه ا الدراسة ملعرفة من له ءق عرض الوفاء االتر واآلاثر 

 فقــخ صلــب البةـيـف  ي أنــه ي ــون مــن الضــروري وضــا تنجلــيم صــاص ريلوفــاء االتــر ءــ  ل تمــب  شــ الية ءــق احلامــل يف  لــك مقابــل الوفــاء االتــر،

ي  ة التجاريـة لورقـوءالة  مهاله بعدم املطالبة بقيمة الورقة يف ءـا  تـوفر جـلء مـن مقابـل الوفـاء، كمـا صلصـة الدراسـة مـن أجـل لقيـق لتدة المقـة ريلتعامـل ري

 املصري. يالقانون التجاري العراقر والقانون التجار  :ممل ،ضرورة تعديل النصوص املتعلقة ريلوفاء االتر، كما فعلة بعب القوانل العربية

 مقابل الوفاء االتر،  لك الوفاء االتر، الرجو  علو امللتلمل، احلامل املهمل.  :الكلمات الدالة
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 مقصصصدمصصصصة

ورقــة التجاريــة  ذا كــان تعتــا ا وراق التجاريــة أداة بديلــة لســتقدام النقــود للوفــاء ريلتلامــا  بــل املتعــاملل عــا، كمــا أن املســةوب عليــه ملــلم بوفــاء قيمــة ال    

التجاريـة يف ءالــة المتنـا  عــن  لديـه مقابـل الوفــاء يف ميعـاد السـتةقاق، وكــان بينـه وبـل الســاء  اتهـاق سـابق، فلهــ ا تشـد د  القـوانل النا مــة لـ وراق

 تأمل لتداوقا.ال. وجاء ه ا الهتمام من أجل متطلبا  العمل التجاري من سرعة وقبو  التعامل و (1) الوفاء ريلورقة بدون وجه ءق

ءييف يعتا مقابل الوفـاء واءـدة مـن الضـمال  القانونيـة الـد يسـتمدها قـانون الصـرة مـن قبيعـة الورقـة التجاريـة، ريإلضـافة    

 ي الضــمال  ا صــرل ممــل التضــامن الصــريف والقبــو ، وهنــا  ضــمال  اتهاقيــة أصــرل يســعو احلامــل  ي احلصــو  عليهــا ممــل 

  تككد ءق احلامل يف احلصو  علو مقابل الوفاء يف ميعاد الستةقاق.الضمان الءتياقر والضمان العيين الد

 ضــامن  للوفــاء، ولــ  علــو المــا  دفعــهمــن مــدين أإــلر  ي  الســتةقاق يتةــو  ا و  ميعــاد، يف و ذا أم ــن الســاء  مقابــل الوفــاء لــدل املســةوب عليــه     

فــاذا أمهــل احلامــل يف تقــديف الســند يف ميعــاد الســتةقاق أو يف الــاذ اإلجــراءا  الاللمــة يف ءالــة امتنــا  ، (2) للةامــل يف ميعــاد الســتةقاق أو يف املوعــد الــ ي يســتةق

هملأاملسةوب عليه عن الوفاء أو القبو  سقخ ءق احلامل يف الرجو  علو الضامنل ومن بينهم الساء ، وأجال قم املشر  
ُ
 . (3) ن يدفعوا اجتاهه ريحلامل امل

                                                           

اجمللـة القانونيـة والقضـاتية –( انجلر الشما ، فاتق، مسكولية البنك املسةوب عليه ريللتلام أبداء قيمة الشيك: دراسـة يف التطبيقـا  القضـاتية  1
 .2010، سنة 93ص  3د، عد4ولارة العد ، جملد –مركل الدراسا  القانونية –

( مـن 204/3نـب املـادة ) السـتةقاق،ال ي بينة ءـال  رجـو  احلامـل قبـل ميعـاد  ا رد  ( من قانون التجارة 181) املادة( انجلر نب  2
  .1976( بتاريخ 2645( من عدد ااريدة الرمسية رقم )2املنشور علو الصهةة رقم ) 1967( لسنة 43رقم ) ا رد  قانون املد  

 ،19م والدراسا ،جملة مكتة للبةوث  مقارنة،دراسة  – ا رد  امل املهمل للورقة التجارية يف القانون املركل القانون للة مصلح، الطراونة،(  3
 .  ا رد  ( من قانون التجارة 190) انجلر نب املادة ص، ،2004سنة  السادس،العدد 
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الداتن علو قبو  مقابـل الوفـاء االتـر مـا     جبارمن أن القواعد العامة يف القانون املد  تقضر أبنه ل لول  وعلو الر م      

،  ل أن قــانون التجــارة ا رد  وقواعــد قــانون الصــرة والتشــريا املقــارن صالهــة هــ ا ا إــل (4) يوجــد اتهــاق أو نــب ليــل ذلــك

 .(5) قيمة الورقةوأجا  احلامل علو قبو  الوفاء االتر ل

 أمهيـةوبيان املراكل القانونية  قراة الورقة التجاريـة ذو  ،البةيف يف موضو  مقابل الوفاء االتر للورقة التجارية أمهيةوت من    

مــارة بشــأن املراكــل القانونيــة  قــراة الورقــة التجاريــة يف نجلــرتً  علميــة،  ذ يُعــد مــدصاًل 
ُ
 للبةــيف يف العديــد مــن املســاتل القانونيــة امل

ــ لتلامــا  أقــراة الورقــة يف  ــل عــدم وجــود نــب إــريح لــبعب اإلشــ ال  الــد   ــن أن ا، وكــ لك ضــبخ اءالــة وفاتهــا جلتًي

  .قتضيها عملية مقابل الوفاء االترلدث يف الواقا العملر، ما اقرتاح القواعد القانونية الد ت

 اليها الدراسة فت من يف لديد مههوم مقابل الوفـاء االتـر، ولبيـان نطـاق احلقـوق واملـلات الـد  جلـو عـ الد ترمر  ا هداةما أ

ي هـو املركـل القـانو  للةامـل بـل  ريإلضـافة  احلامل علـو مقـدار مقابـل الوفـاء االتـر يف  لـك ااـلء املوجـود مـن مقابـل الوفـاء،

ثـر ذلـك أاملسةوب عليه، وبيان مدل  للامية احلامل بقبو  مقابل الوفـاء االتـر و  ل يف ءالته  فالس الساء  أوجمموعة الداتن

 . ق قم عرض مقابل الوفاء االترعلو امللتلمل. لديد ا شقاص ال ين 

                                                           

( مــن عــدد ااريــدة 2) ة الرمسيــة علــو الصــهةةاملنشــور يف ااريــد 1976( لســنة 43رقــم ) ا رد  ( مــن القــانون املــد  330)( نــب املــادة  4
 .1976( بتاريخ 2645الرمسية رقم )

املنشور يف ااريدة الرمسية  1966( لسنة12رقم ) ا رد  ( من قانون التجارة 251/3نب املادة ) ،ا رد  ( من قانون التجارة 170/2انجلر نب املادة ) ( 5
 ، نب املادة1980( لسنة 68( من قانون التجارة ال ويد رقم )461/2، نب املادة ) 30/3/1966( بتاريخ 1910العدد)( يف 472) يف الصهةة

  .( قانون املعامال  التجارية اإلمارايت538/2نب املادة )، وتعديالته 1999( لسنة 17( من قانون التجارة املصري رقم )427/2)
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وســـوة نعتمـــد املـــنهي التةليلـــر مـــن صـــال  النصـــوص القانونيـــة واآلراء الهقهيـــة، ومناقشـــتها واســـتقرا  ا ء ـــام املناســـبة      

والنتــاتي العمليــة منهــا، وتقــديف رأينــا الشقصــر كلمــا دعــة احلاجــة  ي ذلــك، كمــا لــن يهوتنــا مــنهي املقارنــة مــا بعــب القــوانل 

 جتي  علو أوجه القصور التشريعر  ن كانة موجودة يف القانون ا رد . العربية من أجل اخلرو  بنتاتي عملية

أما صطة الدراسة فقد جاء  م ونة من مبةمل وصا ة ءييف ننـاق  يف املبةـيف ا و  ماهيـة الوفـاء االتـر، أمـا املبةـيف      

نوضح عا أهم النتاتي والتوإـيا  الـد توإـلنا  اخلا ة: الما : اآلاثر املرتتبة علو أإةاب العالقة يف ءالة مقابل الوفاء االتر،

  ليها من صال  البةيف. 

  :حتديد فرضيات البحث

  ن موضو  البةيف ينص  علو دراسة مقابل الوفاء االتر حلامل الورقة التجارية، ويهتم إبلاد ا جوبة املناسبة ل سئلة اآلتية: 

 ما املقصود مبقابل الوفاء االتر؟  -أ

   الد لول عا عرض مقابل الوفاء االتر علو احلامل؟ ما هر احلال -ب

 كيف ُُني ل بل مقابل الوفاء كمصطلح و با من املصطلةا  الد   ن أن تتشابه به؟  - 

مــا موقــف الهقــه والقضــاء مــن عــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو احلامــل؟ ومــا مــدل مشــروعية عــرض هــ ا الوفــاء يف  -د

 املقارن؟ القانون ا رد  والقانون
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 ما نطاق احلقوق وامللات الد  جلو عا ءامل الورقة علو مقدار مقابل الوفاء االتر؟ -ه

 ما هو أثر عرض مقابل الوفاء االتر علو امللتلمل ريلورقة التجارية؟  -و

 هل مقابل الوفاء االتر جاتل يف كل ا وراق التجارية؟ -ل

 :الدراسات السابقة

ا واقالعنا   جند من قام من البـاءمل ا ردنيـل بدارسـة هـ ا املوضـو  و إـيله يف كـل ااوانـ ، يف ءدود مراجعتن    

 ل لك نتمىن أن ي ون ه ا البةيف حماولة متواضعة لتةديد قبيعة مقابل الوفاء االتر من خمتلف جوان  املوضو .

العـر  وقـد أشـاروا إبشـارا  عامـة عـن مقابـل  ل أنه ويف نهء الوقة ل نن ر ءق الباءمل علو الصعيد ا رد  أو   

وكتــ  ا وراق التجاريــة، وكــان قــا دور كبــب يف  ثــراء هــ ا البةــيف وســيتم ذكرهــا يف  ا حبــاث الوفــاء االتــر يف بعــب 

 قاتمة املراجا.  
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 ماهية الوفاء اجلزئي: املبحث األول
: بيــان مههــوم مقابــل الوفــاء، والتمييــل بــل مقابــل منــا أوًل   ن دراســة مقابــل الوفــاء االتــر للورقــة التجاريــة تتطلــ       

ل بـد مـن معرفـة مههـوم مقابـل الوفـاء  ؛الوفاء واملهاهيم الد تشتبه به. وبغية لديد مدل مشروعية مقابل الوفـاء االتـر

االتــر، وموقــف التشــريا والهقــه مــن ا شــقاص الــ ين   ــن أن يعرضــوا مقابــل الوفــاء االتــر، وءــق احلامــل يف مل يــة 

 مقابل الوفاء االتر.

 ومها: ،وبناًء علو ما تقدم فاننا سنقسم ه ا املبةيف  ي مطلبل

 ورقة التجارية. املطل  ا و : قبيعة مقابل الوفاء يف ال

 املطل  الما : موقف التشريا والهقه من مقابل الوفاء االتر. 

 وسنبةيف ه ا املطال  علو الش ل التايل. 

  .يف الورقة التجارية طبيعة مقابل الوفاء: املطلب األول

للتعرة علو مقابل الوفاء ل بد من التعريف به، و ييلا عن بعـب املهـاهيم الـد   ـن أن تتشـابه معـه، ومـن ش بيـان شـروقه،    

وقـ ا سـوة نبـل يف الهــر  ا و  ماهيـة مقابـل الوفــاء، ويف الهـر  المـا   ييـل مقابــل الوفـاء عمـا يشــتبه بـه مـن مصــطلةا ، ويف 

 ابل الوفاء.الهر  الماليف شروط وجود مق
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 .ماهية مقابل الوفاء: الفرع األول

يعتا الوفاء هو الطريق الطبيعر لنقضاء اللتلام بقيام املـدين بتنهيـ  التلاماتـه علـو الوجـه ا كمـل مـا الـداتن أو ءسـ  مـا      

 مت لديدا يف القانون. فاملعىن اللغوي للوفاء هو تنهي  اللتلام بدفا مبلغ معل من النقود.

أما املعىن الإطالءر ملقابل الوفاء يف الورقة التجارية فقد عرفه جان  مـن الهقـه أبنـه هـو: مبلـغ الـدين النقـدي الـ ي ي ـون للسـاء     

 . (6) يف ذمة املسةوب عليه نتيجة عالقة قانونية صارجة عن الورقة واملستةق الوفاء يف ميعاد ل يتجاول ميعاد استةقاق الورقة

ا موا  املسلمة  ي املسةوب عليه من قبـل السـاء  أو مـن قبـل شـقب آصـر ملصـلةة السـاء   رجان  آصر أبنه:ـ هكما عرفه       

 . (7) لتغطية مبلغ قيمة الورقة التجارية الد   ن أن ت ون بد  بضاتا أو دين أو أوراق جتارية بناءً علو اتهاق إريح أو ضمين بينهم

عنـه ءلـو  حمـل الـداتن يف  ول ن   ن أن يتم من شقب آصـر  ـب املـدين وهـ ا مـا يعـا فا إل أن الوفاء  صل من املدين  

أإل الدين، فالوفاء يصح من املدين أإالة أو من لتبه أو من أي شقب آصر له مصـلةة يف انقضـاء اللتـلام أو لـن لـيء لـه 

 ( القانون املد  ا رد . 317مصلةة يف ذلك، ه ا ما تقضر به املادة )

                                                           

دار واتـل، ، التجاريـة ا وراقالقضـاة، فيـاض،  ، انجلـرالتجـارة املصـريمن القانون  (111)املادة  الهرنسر، التجاريمن القانون ( 116)وه ا النب  اثل نب املادة  ( 6
 ا وراق، قــــه، مصـــطهو كمــــا ، 2009، ط100التجاريــــة والعمليـــا  املصــــرفية، دار المقافـــة، ص  ا وراقتمل ــــر، أكـــرم، ، 2013، ســـنة2،ط147ص، 

، سـنة 4التجاريـة، دار المقافـة، عمـان، ط ا وراق 2  القـانون التجـاري، ححممد، شر ، سامر، فولي 1988 ، ط101التجارية واإلفالس، الدار ااامعية، ص 
 .2005، 158،ص 1شرقة د  ، ط أكاد ية ، 2، رضوان ، فايل ،نعيم، قانون املعامال  التجارية  104 ص ،2004

 ،5الوفـاء يف الشــيك، جملــة الدراســا  العربيــة، مصــر، املنيــا جملــد أء ــام، الشــمري، علــر عمــا ، 100جــا ســابق، ص ( تمل ـر، أكــرم، مر  7
 .2883ص  ،2016سنة  ،26عدد
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يتضــح لنــا مــن صــال  اســتعراض املهــاهيم الســابقة ملقابــل الوفــاء، أن هــ ا املهــاهيم تــدور كلهــا ءــو  معــىن واءــد وهــو ءــق     

احلامل الشرعر للورقة التجارية يف قبب مبلغ من النقود من شقب معل يف ميعـاد معـل،  ل أ ـا   تبـل لنـا نطـاق هـ ا احلـق، 

 علو ه ا املبلغ.قة وامللات الد يتمتا عا ءامل الور 

 .متييز مقابل الوفاء عن بعض املفاهيم األخرى اليت ميكن أن يشتبه به :الفرع الثاين

 ي التمييـل بـل مههـوم  هنا  بعب املصطلةا  الـد   ـن أن طلـخ الـبعب مههومهـا مبههـوم مقابـل الوفـاء، لـ لك نصـبو      

 قبيعة مقابل الوفاء، ومعرفة شروقه. مقابل الوفاء واملهاهيم ا صرل، وذلك من أجل معرفة

مبلـغ مـن النقـود موجـود لـدل املسـةوب عليـه  امقابل الوفاء طتلف عن مصدر مقابل الوفاء، مقابل الوفاء ي ون داتًمـ -1

لصـــال الســـاء  بقصـــد دفـــا قيمـــة الورقـــة التجاريـــة. أمـــا مصـــدر مقابـــل الوفـــاء طتلـــف ريصـــتالة قبيعيـــة العالقـــة بـــل 

ــــا جتاريــــة أو ماليــــة موجــــودة عنــــد  الســــاء  واملســــةوب عليــــه،  ذ قــــد ي ــــون مصــــدر املقابــــل الوفــــاء بضــــاعة، أو أوراًق

ا  ل  ذا بيعة البضاعة أو قبب قـيم ا وراق املاليـة ل ه ا احلالة ل ي ون مقابل الوفاء موجودً املسةوب عليه، فهر مم

 ، وليء البضاعة أو ا وراق ذاهتا. (8) أو التجارية ولولة  ي نقود

ـــة املعينـــة ريلورقـــة، وهـــو  -2 التـــلام طتلـــف مقابـــل الوفـــاء عـــن قيمـــة الورقـــة: قيمـــة الورقـــة هـــو مبلـــغ الورقـــة أي القيمـــة العددي

الساء  اجتاا احلامل، أما مقابل الوفـاء فهـو الوسـيلة الـد ينهـ  عليهـا أو عـا هـ ا اللتـلام وكمـا أنـه ل طـب  ل عالقـة 

                                                           

 .116ص  سابق،مرجا  الع يلر، ،105 سابق، صمرجا  فولي، حممد، سامر،(  8
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 ذ قــد طتلــف هــ ا  أن يتســاول مقابــل الوفــاء مــا مبلــغ الورقــة اشــرقً  عــن أنــه لــيء الســاء  مــا املســةوب عليــه فضــاًل 

مُــر املقابــل عــن قيمــة الورقــة قــل  أو ك 
. مــا العلــم أبنــه ل يرتتــ  علــو عــدم وجــود مقابــل الوفــاء أو عــدم كهايتــه بُطــالن (9)

جيل البطالن لعدم وجود رإـيد أو لعـدم  أ.  نه لو (10) بنب الورقة،  ن القانون ل ينب علو بطال ا، ول بطالن  ل

ل  لــك وســيلة للتةقــق مــن  كهايتــه فــان ذلــك يُعيــق لقيــق مقاإــد الورقــة، ويُلةــق الضــرر ريحلامــل ءســن النيــة الــ ي

وجــود مقابــل الوفــاء، أو كهايتــه عنــد قبولــه للورقــة التجاريــة بــدًل مــن املعاملــة الســابقة عليــه يف الوقــة الــ ي ل ي شــف 

املجلهــر اخلــارجر للورقــة انعــدام وجــود املقابــل أو عــدم كهايتــه، ولــ لك فــال يرتتــ  علــو للــف مقابــل الوفــاء عنــد لريــر 

 .  (11)يته أي جلاء مد  أو جناتر علو الساء ، بع ء الشيكسند سة  أو عدم كها

جتـاا املسـتهيد، ويعتـا مـن امقابل الوفاء ووإو  القيمة: وإو  القيمة هو سب  التلام الساء  بقيمـة الورقـة التجاريـة  -3

السـاء  واملسـةوب البيال  الصتيارية  ل أنه ل  أن ي ون موجوًدا ومشروًعا. بينما مقابل الوفـاء هـو العالقـة بـل 

،  وهو داتًما ل  أن ي ون مبلغًـا معينًـا مـن النقـود وعـدم وجـودا (12)للمسةوب عليه اعليه الد يصبح الساء  داتنً 

 .  (13)ل يكثر علو إةة الورقة

                                                           

 .215-214ص  سابق،مرجا  ليد،أبو  رضوان،(  9

 .221مرجا سابق، ص العطب، عبدالقادر،  ( 10

، العطب، عبـد القـادر، 224، ص1993سنة ،القاهرة العربية،دار النهضة  التجارية، ا وراق التجاري،القانون  لجر،إهو   عنساوي،(  11
 .182املرجا السابق، ص 

  .50سابق، ص  و ، مسيةة، مرجايل، الق216 ص ، رضوان، أبو ليد، مرجا سابق85ص  سابق،مرجا  حممد، فولي، سامر،(  12

 .169ص  سابق،مرجا  لهب، كريف،(   13
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 .الشروط الواجب توافرها يف وجود مقابل الوفاء: الفرع الثالث

التجارية لبد أن تتـوافر جمموعـة مـن الشـروط يف هـ ا املقابـل،  نـه لـيء كـل مبلـغ ل ر يويف املسةوب عليه بقيمة الورقة        

( مـن قـانون التجـارة 134، ءيـيف تضـمنة املـادة )(14) ي ون املسةوب عليه مديًنا به للساء  يتةقق بـه وجـود مقابـل الوفـاء

 وهر علو الش ل التايل: ،ا رد  الشروط الواج  توافرها لعتبار مقابل الوفاء موجوًدا لدل املسةوب عليه

للســاء  يف ذمــة املســةوب عليــه: ل يتصــور أن ي ــون مقابــل الوفــاء شــرء  ــب النقــود  نقــدتً  اأن ي ــون مقابــل الوفــاء ديًنــ -1

فال   ن أن تسة  ورقة جتارية علو شرء صالة النقود  ن من البيال  اإلللامية للورقة التجارية لـ  أن تشـتمل علـو أمـر 

علـــو نشـــوء لريـــر الورقـــة  هســـةوب عليـــفيهـــرتض أن ت ـــون هنـــا  عالقـــة ســـابقة بـــل الســـاء  امل ،(15)بـــدفا مبلـــغ نقـــدي حمـــدد

التجارية، ومهما اصتلف شـ ل مصـدر الـدين فـان مقابـل الوفـاء مـا هـو  ل ديـن مببلـغ مـن النقـود يف ذمـة املسـةوب عليـه مسـاو  

عـن عمـل جتـاري أو مـد  أو فعـل  التةديد مصدر مقابل الوفاء  نه قـد ي ـون لشـئً  أمهيةعلو ا قل لقيمة سند السة ، فال 

 . (16)أو بنب القانونضار 

                                                           

 .217ص  سابق،مرجا  ليد،أبو  ( رضوان، 14

 .102، البارودي، علر، مرجا سابق، ص 217ليد، مرجا سابق،  أبو، رضوان، 324ص سابق،مرجا  حممود، ال يال ،(  15
 .161-160، رضوان، فايل، مرجا سابق، ص 331الع يلر، عليل، مرجا سابق، ص ، ( 16
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يف ميعاد الستةقاق: ل يشرتط القانون ريلنسبة لسند السة  أن  ا داء ومستةق  اأن ي ون مقابل الوفاء موجودً  -2

حلجلة لرير سند السة ، أو يف أي وقة أصر قبل ءلو  ميعاد الستةقاق،  ا، أو كافيً اي ون مقابل الوفاء موجودً 

املســةوب أو الســاء  علــو الوفــاء قبــل   جبــاربــل ل بــد أن يوجــد يف ا جــل املعــل للورقــة التجاريــة،  نــه ل   ــن 

  أن يوجــد ءلــو  ميعــاد الســتةقاق  ن املهلــة منةــة للطــرفل. بينمــا طتلــف ا مــر يف الشــيك فمقابــل الوفــاء لــ

، و ن  (17)القـال ( قانون التجارة ا رد   ن الشيك أداة وفاء واج  الدفا مبجـرد 231/2وقة لرير الشيك م )

للتهرقة بـل وجـود  أمهيةكان ه ا من الناءية النجلرية،  ن ا مر خمتلف من الناءية العملية حبييف ل يجلهر يف العمل 

، كمـا ل يُعتـا مقابـل الوفـاء موجـوًدا  ذا كـان (18)يف وقـة تقـديف الشـيك الرإيد عنـد املسـةوب عليـه وقـة لريـر أو

املسةوب عليه علو وفاء السند  ن ذلك يعـين   جبارمستةًقا بعد ميعاد استةقاق السند أو متنال  عليه فال لول 

 .(19)تنالله عن ا جل املمنوح له

                                                           

 .105مرجا سابق،  كما ،مصطهو   قه،(  17

كما بل ا سباب   ،187، كريف، لهب، مرجا سابق، ص 355، الع يلر، عليل، 337( انجلر يونء، علو ءسن، مرجا سابق، ص  18
من الصعوبة مب ان علو احلامل أن يمبة عدم وجود مقابل وفاء  -1 :الد ت من فيها عدم ا مهية من الناءية النجلرية  ي ما يلر

ا وقــة عـرض الشــيك علـو البنــك وقـام ا صــب ريلوفــاء، وصاإـة أن البنــو  لـرص علــو عــدم وقـة  نشــاء الورقـة مــ  أإـبح موجــودً 
عدم وجود رإيد وقة اإلنشـاء ل هتتم النيابة العامة إبقامة الدعول علو الساء  يف ءا   -2.  عالم الغب عن أرإدة عمالتها

وقـام البنــك ريلوفــاء عــن عــرض الشــيك، كمــا أن احلامــل ل ت ــون لــه مصــلةة يف  قامــة الــدعول علــو الســاء  بســب  عــدم وجــود 
 رإيد وقة اإلنشاء.

 .107سامر، فولي حممد، مرجا سابق، مرجا سابق، ص  ( 19
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عـ ا الشـرط أن وجـود مقابـل الوفـاء يتوقـف علـو وإـوله  ل  أل يقل مقابـل الوفـاء عـن قيمـة الورقـة التجاريـة: يُقصـد -3

 ي مقــدار  كــاة  لتغطيــة قيمــة الورقــة التجاريــة، فــاذا كــان مقابــل الوفــاء أقــل مــن مبلــغ الورقــة فــان مقابــل الوفــاء ل يعتــا 

 اجلتًيـــ ، فلـــه أن يعـــرض وفـــاءً (20)ريلنســـبة  ي املســـةوب عليـــه الـــ ي   نـــه أن  تنـــا عـــن الوفـــاء بقيمـــة الســـند اموجـــودً 

 .(21)مبقدار املبلغ املشغولة به ذمته ملصلةة الساء  يف ميعاد الستةقاق

 ان ل ي ــون مقابــل الوفــاء معلًقــأيف ميعــاد الســتةقاق: لــ   ا داءأن ي ــون مقابــل الوفــاء حمقــق الوجــود ومســتةق  -4

للمنالعـة بـل السـاء   ن ل ي ـون حمـاًل أعليـه لـة يـد املسـةوب عليـه، كمـا لـ   ان ي ون حمجـولً أو أ علو شرط،

 .22واملسةوب عليه

ي أجــل بعــد   يف ميعــاد اســتةقاق الورقــة التجاريــة،  نــه  ذا كــان مــكجاًل  ا داءن ي ــون مســتةق أي ذلــك  ريإلضــافة 

 . 23ميعاد الستةقاق يعتا  ب موجود
 

  

                                                           

 .2888( الشمري، علر عما ، رجا سابق، ص 20
، الهقهر، حممد، القانون 200، ص 2010، سنة 1التجارية والعمليا  املصرفية، دار امليسرة، ط ا وراق( الطراونة، بسام، ملةم، ريسم،  21

، ا رد  ( قــانون التجــارة 170/2، انجلــر نــب املــادة ) 1، ط132، ص2010التجاريــة، منشــورا  دار احللــ ، ســنة  ا وراقالتجــاري، 
 .( من قانون التجارة ال ويد461/2)  ن التقنل التجاري اللبنا ، نب املادة( م345) نب املادة

  .158( القليو ، مسيةة ، مرجا سابق، ص  22
 .332( الع يلر، مرجا سابق، ص  23
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   .موقف التشريع والفقه من مقابل الوفاء اجلزئي: ثايناملطلب ال

التشريا والهقه من مقابل الوفاء االتر ل بد من معرفة مههوم مقابـل الوفـاء االتـر وذلـك يف الهـر  ا و ، موقف  ملعرفة   

أما الهر  الما  سوة خنصصه ملوقف التشريا والهقه بشأن من له ءـق عـرض مقابـل الوفـاء االتـر علـو احلامـل، أمـا الهـر  

 الوفاء االتر.الماليف فمقصب لتةديد احلال  الد يقبل عا مقابل 

   .مفهوم مقابل الوفاء اجلزئي: الفرع األول

ا فعـــل املشـــر  أبنـــه    ـــدد املهـــاهيم  نـــه وءســـنً  إـــاًل أ  يتعـــرض املشـــر  ملههـــوم مقابـــل الوفـــاء االتـــر وهـــر ليســـة مهمتـــه     

 حمدد ملقابل الوفاء االتر.ريلتةديد يقيد الهقه والقضاء من الجتهاد يف لديد املههوم، وك لك   يتعرض الهقه لتعريف 

من جانبنا مبا يلر: "هو دفا مقدار أقل من قيمة الورقـة التجاريـة ولـيء كامـل القيمـة  تعريف مقابل الوفاء اجلزئي ق ا فيم ن 

من قبل شقب مـن  ـب امللتـلمل ولـه مصـلةة، يف ميعـاد السـتةقاق أو يف املوعـد املسـتةق للةامـل الشـرعر، علـو أن ي ـون 

 بل انتهاء ميعاد لرير ورقة الءتجا ".الدفا ق

، كمــا لـــ  أن ل فمقابــل الوفــاء االتــر ل ي ــون  ل مببلــغ نقـــدي، كــون حمــل الورقــة التجاريــة لـــ  أن ي ــون مبلغًــا نقــدتً     

 ي ون من أءد امللتلمل، و ل  أن يتم عرض مقابل الوفاء قبل انتهاء ميعاد لرير ورقة الءتجا .  
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

  .موقف التشريع والفقه بشأن من له حق عرض مقابل الوفاء اجلزئي على احلامل: الثاينالفرع 

ا إل أن يتم الوفاء مـن قبـل املـدين نهسـه  نـه هـو إـاء  املصـلةة يف  بـراء ذمتـه املاليـة،  ل أن الوفـاء قـد يـتم مـن       

كمـا   ـن أن تـتم مـن قبـل شـقب لـه مصـلةة يف الوفـاء، . و اتهاقيـةأقبل لت  املدين  ذا كانة  لبتـه عـن املـدين قانونيـة 

 ذ ءل ميعاد استةقاق الورقة ول  علو املدين أن يويف ب امل املبلغ. فا إل  ذن هو أن يويف امللتلم ريلدين كلـه، وعـدم 

وفـــــاء  مـــــن القـــــانون املـــــد  ا رد  "لـــــيء للمـــــدين أن لـــــا علـــــو قبـــــو  /أ(330جتلتتـــــه وذلـــــك اســـــتناًدا  ي نـــــب املـــــادة )

 للتجلتــة والتبعــيب بطبيعتــه جلتــر....." مــن مههــوم نــب املــادة يتضــح مبــدأ عــدم جــوال جتلتــة الوفــاء ولــو كــان الــدين قــاباًل 

 فمعىن ه ا ال الم من ءق الداتن قبو  الوفاء االتر حلقه.

التجاريـة؟ كمـا يمـار سـكا   فالسكا  ال ي يطرح لغاية البةـيف: هـل كـل شـقب لـه احلـق يف عـرض الوفـاء االتـر علـو ءامـل الورقـة  

: أوًل  :آصــر: مــا هــو الوقــة ااــاتل أن يعــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو احلامــل؟ لــ لك ســوة نقســم هــ ا الهــر  علــو النةــو التــايل

 تر.: ا شقاص  نا عليهم عرض مقابل الوفاء اال اا شقاص اااتل أن يعرضوا مقابل الوفاء االتر والوقة اااتل فيه العرض. اثنيً 
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  :: األشخاص اجلائز منهم أن يعرضوا مقابل الوفاء اجلزئيأوًل 

 ذا كان مقابل الوفاء املوجود لدي املسةوب عليه ل ي هر لسداد قيمة الورقـة وءـل ميعـاد السـتةقاق، في ـون التلامـه  املسحوب عليه:: أ

في ــون لــه ، (25)شــقب  ــب ملتــلم بوفــاء قيمــة الورقــة التجاريــة، مبــا أنــه مــن ءيــيف ا إــل (24) مبقــدار الــدين املرتتــ  يف ذمتــه اجتــاا الســاء 

عل يف الورقة التجارية، ولا املشر  يف هـ ا احلالـة احلامـل علـو قبـ احلق
ُ
و  أن يعرض الوفاء االتر علو ءامل الورقة يف ميعاد الستةقاق امل

قصــدها املشـر  مـن هــ ا القبـو  هـو التقهيــف علـو ريقـر امللتــلمل  ن ذلهـم سـتاأ مبقــدار املبلـغ املعــروض  لـد. واحل مـة ا(26)مقابـل الوفـاء االتــر

 .، و ذا رفب احلامل ه ا العرض سقخ ءقه يف الرجو  علو ريقر امللتلمل مبقدار االء ال ي عرض عليه(27)من قيمة الورقة 

لــول أن  صــل الوفــاء االتــر مــن قبــل الضــامن الءتيــاقر ءيــيف ُعــرة الضــامن الءتيــاقر: أبنــه هــو : ا: الضصصامن الحتيصصاطياثنيًصص

وذلـك علـو وجـه التضـامن  عليها،ءد املوقعل أالشقب ال ي يلتلم ريلوفاء بقيمة الورقة التجارية عند استةقاقها  ذا امتنا عن ذلك 

يـتم الوفـاء االتـر مـن قبـل الضـامن الءتيـاقر و  ـن السـتدل  عليـه  فاملشـر  ا رد  أجـال أن .(28)ما من إدر الضمان لصـاحله

( مـــن قـــانون التجـــارة ا رد  ءيـــيف نصـــة علـــو أنـــه "لـــول ضـــمان وفـــاء مبلـــغ الســـند أو بعضـــه مـــن ضـــامن 161مـــن نـــب املـــادة )

صـر علـو جـلء فقـخ مـن مقابـل اءتياقر". يستهاد من هـ ا الـنب أن ي ـون الضـمان ب امـل مقابـل الوفـاء للورقـة التجاريـة، أو أن يقت

                                                           

  .ا رد ( من قانون التجارة 170/4) املادةنب  :( انجلر 24

 .ا رد  التجارة ( قانون204/2 ،181/1) ةالتاليالرجو  قبل ميعاد الستةقاق يف املواد   م انيةن القانون أجال للةامل  ( أل  25

دونة التجـارة م( من 273/2) نب املادة :انجلر ،اإلمارايت( من قانون املعامال  524/1) نب املادة :انجلر ،ا رد ( قانون التجارة 170/2) نب املادة :انجلر ( 26
 املغر .

 .312مرجا سابق،  ءسن، علر، يونء،(  27

 .161يو ، مسيةة ، مرجا سابق، ص ل، الق280، مرجا سابق، رعبد القاد( العطب،  28
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

 :1993( لسـنة 891الوفاء للورقة التجارية ويتةـدد ذلـك ءسـ  إـيغة الضـمان، وقضـة حم مـة التمييـل ا ردنيـة يف قـرار قـا رقـم )

وضــمنه  املســةوب عليــه بقبــو  الورقــة جلتًيــا التــلملــا يعــين أبنــه  ذا  ،(29)خل" ....بــه املضــمون التــلمة التجاريــة مبــا "يلتــلم الضــامن ريلورقــ

 .(30)عا املسةوب عليه فقخ التلمريلقيمة الد  التلمشقب آصر يعين أن الضامن الءتياقر 

بــه مــن ءصــل الضــمان  التــلميف مواجهــة احلامــل مبقــدار مــا  اإــرفيً  االتلاًمــ اومبجــرد توقيــا الضــامن علــو الورقــة أو علــو ورقــة مســتقلة يصــبح ملتلًمــ  

 .(32)ثبا  ع ء ذلك نه لعل الضمان ملصلةة الساء  ول لول الديد شقب املضمون ف، أما توقيا الضامن دون (31) ملصلةته

جــاء  أء ــام القــانون التجــاري  امضــة يف مســألة الوفــاء االتــر مــن قبــل املتــدصل ريلوفــاء،  ا: املتصصدخل ابلوفصصاء: اثلثًصص     

ن نعــرة الوفــاء بطريــق التــدصل مبقــدار مــا يعنينــا هــ ا أكمــا اصتلــف يف مســألة ءــق احلامــل يف رفــب هــ ا العــرض.   ــن 

بــه الــ ي ءصــل التــدصل  التــلميــويف مقــدار املبلــغ الــ ي  أبنمــن شــقب قــد ي ــون مــن الغــب  تــدصل إــادر هالبةــيف: أبنــ

 ملصلةته يف اتريخ استةقاقها.    

                                                           

املنشـور يف جملـة نقابـة احملـامل  1985( لسـنة 1) رقم صرآ، انجلر قرار 1994( سنة 292( إهةة )1) ( منشور يف جملة نقابة احملامل علو العدد 29
 .خل" ما املدين مبقدار كهالته ول يللم مبا يليد عن ذلك ... والت افل"يللم ال هيل ريلتضامن  :1987سنة  926( إهةة 6) يف العدد

 .214( رضوان، فايل، مرجا سابق، ص  30
 .151يو ، مسيةة، مرجا سابق، ص ل( الق 31

  .150القليو ، ص ليه يف كتاب  مشار  1960مارس  8قرار حم مة فرنسية النقب الداترة التجارية بتاريخ ( انجلر  32



4302 
   جملة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، اجمللد)
 

 الصرايرة عبدالسالم منصور. د.أ -الرجوب عوض حممد عبدالسالم. د.أ

: اصتلـــف الهقـــه يف  تهســـب موقـــف املشـــر   ذا مـــا ءصـــل التـــدصل ملصـــلةة امللتـــلمل أو ملصـــلةة موقصصصف املشصصصرع ( 1          

وأس ـء هـ ا ااانـ  رأيـه مسـتنًدا لــنب  ،(33)ريلوفـاء االتـر مـن املتـدصل ملصـلةة املسـةوب عليـه اأجـالو املسـةوب عليـه، ءيـيف 

بيا ــا قبـو  الســند مــن أي شـقب متــدصل ملصــلةته أي "لــول وفًقـا للشــروط اآليت : ( مــن قـانون التجــارة ا رد 199/2املـادة )

، اجلتًيــ مــدين ي ــون مســتهدفا للمطالبــة بــه"، معــىن هــ ا الــنب  جــوال وقــو  الوفــاء ريلتــدصل لصــال املســةوب عليــه القابــل قبــوًل 

يتبـل أن املـويف  ( لـنهء القـانون يف جـوال قبـو  الورقـة علـو جـلء مـن قيمتهـا، 157/2و ذا ما وفقنـا هـ ا احل ـم مـا ء ـم املـادة )

بــه ملــن ءصــل التــدصل  التـلمريلتـدصل ل ي ــون ُمللًمــا داتًمــا ب امـل املبلــغ الــوارد يف ســند الســة ، وأن التـدصل ي ــون ب امــل مــا 

( مــن قــانون التجــارة ا رد  203/2وعنــدما  نقار ــا مــا ء ــم املــادة ) -اجلتًيــ ملصــلةة املســةوب عليــه القابــل قبــوًل –ملصــلةته 

وفاء السند بطريق التدصل أبداء كـل املبلـغ الـ ي كـان لـ  علـو مـن ءصـل التـدصل ملصـلةته أدالا  بـراًء ل متـه،  يف وجوب كون

وريلتايل فانه ءس  رأينا ل لول للةامل رفب الوفاء االتـر  ذا كـان ااـلء املـويف بـه  مـل كـل املبلـغ الـ ي لـ  علـو مـن ءصـل 

 ( قانون التجارة ا رد .205) ةالتدصل ملصلةته أدالا  براًء ل متهم املاد

( من قانون التجارة ا رد  ا ثر علو احلامل  ذا رفب الوفـاء االتـر مـن املتـدصل بـدون وجـه 205كما رتبة املادة )       

، و ُنـا يبقـو لـه ءـق الرجـو  (34)ءق فانه يُعر ض ءقه للسقوط يف مواجهة من كانة ستاأ ذمتـه عـ ا الوفـاء والالءقـل لـه 

                                                           

 .191، القليو ، مسيةة، مرجا سابق، ص 201، مرجا سابق، ص أكرم( تمل ر،  33

 .191صو ، مسيةة، مرجا سابق، ي( القل 34
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

. هـ ا  ذا اجلتيًـ . ي ـون هـ ا الـنب لفـً ا  ذا كـان التـدصل ملصـلةة املسـةوب عليـه القابـل قبـوًل (35)امللتلمل السابقلعلو 

 اعرتفنا بصةة التهسب السابق.  

: اجته جان  مـن الهقـه  ي عـدم قبـو  عـرض الوفـاء االتـر مـن قبـل املـويف ريلتـدصل، وأسـء هـ ا موقف جانب من الفقه  (2  

( مــن التجــارة ا رد  أبن التــدصل ريلوفــاء لــ  أن ي ــون ب امــل مبلــغ الورقــة التجاريــة، 203/2أيــه علــو نــب املــادة )ااانــ  ر 

والســب  الــ ي اســتند  ليــه هــ ا ااانــ  هــو عــدم لقــق الغايــة الــد أرادهــا املشــر  مــن  جــالة الوفــاء ريلتــدصل وهــر منــا رجــو  

االتـــر يعطـــر احلـــق للةامــل يف الرجـــو  علـــو امللتـــلمل رياــلء  ـــب املـــدفو  مـــن قيمـــة ه ريلوفــاء  ذ  نـــ ،(36)احلامــل علـــو امللتـــلمل

الورقة، ول لك يهقد الوفاء ريلتدصل يف ه ا احلالـة الغايـة املرجـوة منـه، وبنـاًء علـو ذلـك ي ـون للةامـل احلريـة التامـة يف قبـو  أو 

 .(37)رفب الوفاء ريلتدصل م  عرض عليه الوفاء االتر من قيمة الورقة

احلامل علو القبو  ريلوفاء االتر من قبل املويف ريلتدصل سواء كان ملصـلةة أءـد امللتـلمل أو   جباروءس  رأينا: نكيد        

علــو ءالــة الوفــاء االتــر مــن قبــل املســةوب عليــه، ومــن الضــامن الءتيــاقر وذلــك للة مــة نهســها وهــر لهيــف  ا ــبا قياًســ

لقـدر املعـروض للوفـاء، كمـا أن مقابـل الوفـاء االتـر لـن يرتتـ  عليـه منـا احلامـل مـن الـاذ  جـراءا  اللتلام عن ريقر امللتـلمل ري

 الرجو  يف مواجهة امللتلمل ريالء ال ي أوىف به.

                                                           

 .252ص سابق،مرجا  وملةم،( الطروانة  35

 .373ص  سابق،مرجا  ،رعبد القاد العطب،(  36

 .212ص سابق،مرجا  السيد، حممد، الهقر،(  37
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فيجـــ  أن يـــتم بعـــد لريـــر ورقـــة الءتجـــا ، أي مبعـــىن أن ل لـــول  :أمـــا وقـــة عـــرض الوفـــاء االتـــر مـــن قبـــل املتـــدصل     

، فــاذا (38)قبــل ميعــاد الســتةقاق، و ُنــا لــ  أن  صــل الوفــاء ريلتــدصل أثنــاء مــدة لريــر ورقــة الءتجــا  التــدصل ريلوفــاء

ن احملضــر يمبــة يف ذيــل الورقــة الءتجــا ، اءصــل التــدصل أثنــاء عمــل ورقــة الءتجــا  وبعــد الهــرا  مــن عمــل الءتجــا  فــ

ورقة الءتجا ، ول لك ي ه  الرأي الـراجح  ي أنـه لـ   ل ن ل لول التدصل يف الوفاء  ذا   ي ن من املم ن  ثباته يف

لريـر اءتجــا  يف ءالـة المتنــا  عـن الوفــاء يف ءالـة وجــود شـرط الرجــو  بـال مصــاريف يف الورقـة التجاريــة مـن أجــل  ثبــا  

 وقو  الوفاء املتدصل.

أما  ذا ءصل الوفـاء قبـل لريـر ورقـة الءتجـا  أو اتريـخ لءـق لـ لك و  يقـا أثنـاء لريـر أو فـور النتهـاء منـه فـان هـ ا ل      

 .(39) يعتا من قبيل الوفاء ريلتدصل ال ي نب  عليه القانون ول نه يُعتا وفاًء عادًت طضا  ء ام القواعد العامة

  .ميتنع عليهم عرض مقابل الوفاء اجلزئي ناألشخاص الذي: الفرع الثالث

وفاء االتر  نه هو املدين ا إلر بقيمة الورقة التجارية كاملـًة، وكونـه ءصـل ال( الساء :  جلر عليه أن يعرض مقابل 1

علـو ءســاب الغـب بـدون وجــه ءـق لـ لك فهــو  يعلـو قيمـة الورقـة حلجلــة لريـرا للورقـة مــن املسـتهيد ا و  فـال لــول أن يمـر 

ي ضــامن للوفــاء، وهــ ا مــا  مــدين أإــلر ب امــل مقابــل الوفــاء مــا دام املســةوب عليــه   يوقــا عليهــا ريلقبــو  ل ــر يتةــو  

                                                           

 .249ص  سابق،مرجا  وملةم،الطروانة (  38
 .451ص  سابق،مرجا  علو، يونء،(  39
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يـتم التهــاق علـو صـالة ذلــك أو بوجـود نــب   ا القواعـد العامـة أبنــه لـا املـدين ريلوفــاء ب امـل الــدين مـا تقضـر بـه أيًضــ

 قانو  ليل ذلك.  

 الوفـاء،ريسـتمناء املجلهـر الـ ي اشـرتط عـدم ضـمان  ،جاريـة:   ـم ضـامنل للوفـاء بقيمـة الورقـة كاملـةً ( املجلهرون للورقـة الت2

وقــة  ا، والع ـء إــةيح فــاذا تبـل أن املقابــل   ي ـن موجــودً (40)يف اتريـخ التجلهــب ابشـرط أن ي ــون مقابـل الوفــاء موجــودً 

، ول مـــن ضـــمان أفعالـــه الشقصـــية (41)التجلهـــب جـــال للةامـــل الرجـــو  علـــو املجلهـــر علـــو الـــر م مـــن شـــرط عـــدم الضـــمان 

 وب لك يقتصر املسكولية  ي ءدود احلوالة املدنية.

 اأإـليً  امقابل الوفاء أو القابل بقيمة الورقة التجارية:  نه وبتوقيعه علو الورقة أإـبح مـدينً  ه( املسةوب عليه املوجود لدي3

ريلوفــــاء يف ميعــــاد الســــتةقاق، بغــــب النجلــــر عــــن قبيعــــة العالقــــة بينــــه وبــــل  اإــــرفيً  االتلاًمــــ ابقيمــــة الورقــــة التجاريــــة وملتلًمــــ

ءيـيف طــو   ،السـاء ، كمـا يعتـا قبولـه قرينـة قاقعــة  ـب قابلـه إلثبـا  الع ـء مـا احلامــل أبن مقابـل الوفـاء موجـود لديـه

للةامل عند عدم الوفاء مطالبة املسةوب عليـه القابـل بـدعول مباشـرة لشـئة عـن الورقـة التجاريـة ب ـل مـا جتـول املطالبـة بـه 

 .(42)مبوج  نصوص القانون 

  

                                                           

   .ا رد ( من قانون التجارة 145/1( انجلر نب املادة ) 40

 .141-140العطب، عبدالقادر، مرجا سابق، ص  ( 41

 .217( انجلر اقويف، حممد ، مرجا سابق، ص 42
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  .موقف املشرع األردين من عرض مقابل الوفاء اجلزئي: الفرع الرابع

علــو الــر م مــن أن املشــر  ا رد  والتشــريا املقــارن أجــال عــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو احلامــل، وأجــا احلامــل علــو     

قبــو  ممــل هــ ا الوفــاء يف ال مــب مــن احلــال ،  ل أنــه يف نهــء الوقــة منــا عــرض الوفــاء االتــر ويف بعــب احلــال  أجــال 

نبـل احلـال  الـد لـا احلامـل مـن صالقـا علـو قبـو  عـرض الوفـاء االتـر، فيها للةامـل رفـب الوفـاء االتـر، قـ ا سـوة 

 واحلال  الد  نا فيها عرض الوفاء االتر علو الش ل التايل:

   .: احلالت اليت جيرب فيها احلامل من خالهلا قبول الوفاء اجلزئيأوًل 

( مــن قــانون التجــارة ا رد  قبــو  الورقــة التجاريــة 157/2الســند قبــوًل جلتًيــا. أجــال  املــادة ) ه ذا قبــل املســةوب عليــ( 1

جلتًيا، فيلتلم ب لك املسـةوب عليـه اجتـاا احلامـل عنـد ءلـو  موعـد الوفـاء مبقـدار ااـلء الـ ي قبلـه، أي اللتـلام فقـخ بوفـاء 

 .(43)لقبو جلء معل من مبلغ السند، وليء كامل مبلغ السند،  نه أإبح مديًنا إرفًيا حلامل الورقة بقيمة ا

( أذا ءــل ميعــاد الســتةقاق وكــان مقابــل الوفــاء املوجــود لــدل املســةوب عليــه أقــل مــن مقــدار قيمــة الورقــة التجاريــة، في ــون 2

اخليار للمسةوب عليه عرض مقابل الوفاء االتر علو احلامل مبقـدار الوفـاء املوجـود لديـه ولـ  علـو احلامـل القبـو  عـ ا مقابـل 

  نه ُطهف من ذمم امللتلمل مبقدار املبلغ املوىف به. (44)ا رد   ( من قانون التجارة170/2القانون )الوفاء االتر بنب 

                                                           

 .341/1ص  به القانون اللبنا  يف املادة أ( وه ا ما  43

 .( املدونة التجارة املغربية273/2) يضاأيت، امار ( من قانون املعامال  اإل582/1ة )يضا نب املادأ(انجلر  44
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( يف ءالــة تــلاءم عــدة أوراق جتاريــة علــو مقابــل وفــاء واءــد ل ي هــر علــو جممــو  مبلــغ ا وراق التجاريــة مــا مســةوب 3

أســاس التهضــيل بينهمــا يقتســموا الــة هــ ا الســندا   عليــه، حبيــيف الــد أكمــر مــن ســند علــو مقابــل وفــاء واءــد، وانعــدم

 . (45)مقابل الوفاء املوجود لدل املسةوب عليه قسمة  رماء

، ملسـةوب عليـه ل ت هـر لسـداد ديونـه، وكانة أموا  ا نقدتً  ا( يف ءالة  فالس املسةوب عليه وكان مقابل الوفاء دينً 4 

يتــلاءم مــا داتــين املهلــء  عــادتً  ااملهلــء ، فيــدصل احلامــل بوإــهه داتًنــفــال يتميــل مقابــل الوفــاء عــن أمــوا  املســةوب عليــه 

 .(46)وطضا لقسمة الغرماء

(   ذا اتهق الساء  ما احلامل علو لصيب ديـن للسـاء  موجـود لـدل املسـةوب عليـه لوفـاء قيمـة السـند، و قبـل املسـةوب 5

. كــأن ي ــون بضــاتا أو أوراق (47)الــدين لصــال ءامــل الســند، فانــه لــ  عليــه جتميــد هــ ا اعليــه هــ ا التقصــيب إــراءًة أو ضــمنً 

جتارية أو مالية تركها الساء   ي املسةوب عليه لبيعها أو لصيل قيمتها، في ون مقابـل الوفـاء قيمتهـا، فـاذا   تـف  هـ ا ا شـياء 

                                                           

، للتهصيل يف الوفاء عند تلاءم 1984التجارة العراقر لسنة  ن( قانو 69/2نب املادة )) ،ا رد  ( قانون التجارة 139)نب املادة  ر( انجل 45
 أكاد يــة ، 2  اإلمــارايت، فــال . قــانون املعــامال  التجاريــة ، رضــوان2891، عمــا ، مرجــا ســابق، ص علــرالشــي ا  راجــا الشــمري، 

 .349، ص1,2005د ، ط
، 206، الطراونــة، ملةــم، مرجــا ســابق، ص 116-115مرجــا ســابق،  كمــا ،  مصــطهو، أرد ، قــه،( جتــارة 138)نــب املــادة  :( انجلــر 46

 .141 ،الهقهر، حممد، السيد، مرجا سابق

 .176، رضوان ، فايل، مرجا سابق، ص 205ص  سابق،مرجا  ريسم، ملةم، وبسام، الطراونة،(  47
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  الت كب به أنـه ل لـول للةامـل التنهيـ  ، ولا للقيمة الورقة التجارية اجلتيً  وفاءً بقيمة سند السة ، فهر ممل ه ا احلالة ي ون 

 .(48) علو البضاعة ريعتبارها مقابل وفاء، و ُنا للةامل أن يبيا البضاعة املقصصة لالقتضاء ءقه من مثنها

 : احلالت اليت ميتنع فيها عرض مقابل الوفاء اجلزئي ااثنيً    

 امـن عـدم وجـود كامـل مقابـل الوفـاء، أو كـان موجـوًدا وجـودً  علـو الـر مذا وق ا املسةوب عليـه علـو السـند ريلقبـو  علـو كامـل املبلـغ،   -1

يصـبح " :( مـن قـانون التجـارة ا رد 159/1لديه، فيلتلم بوفاء كامل قيمة السند يف ميعاد استةقاقه، ه ا ما نصة عليه املـادة ) اجلتيً 

ه قرينـة قاقعـة يف مواجهـه ءامـل السـند أبن مبلـغ مقابـل الوفـاء املسةوب عليه بقبوله السند مللًما بوفاته عند اسـتةقاقه"، كمـا يعتـا قبولـ

( مــن قــانون التجــارة ا رد ، 140/1,2، وهــ ا القرينــة مســتمدة لــا جــاء يف نــب املــادة )(49)ل لــول لــه  ثبــا  ع ســهاو  هلديــ اموجــودً 

جتـاا احلامـل، ول لـول للمسـةوب عليـه أن يـدفا يف مواجهـة احلامـل ءسـن الني ـة أبيـة دفـو  يطهرهـا  اإـرفيً  االتلاًمـ اويصبح بـ لك ملتلًمـ

، وء مة املشر  من ه ا النب قصد به ااية ءامل السند من التواقك بـل املسـةوب (50)ن القبو  يطه ر السند من الدفو التجلهب  

مقابل الوفاء، ويتوج  علو املسـةوب عليـه أن لمـد  احلامل أبنه   يتلقه من مواجهه عليه والساء ، ء  ل يتنصل املسةوب علي

 .(51)مقابل الوفاء و نا الساء  من التصرة فيه حلل ميعاد استةقاقه

                                                           

 .185ص  سابق،مرجا  عبد القادر، العطب،(  48
49 )note cheron, paris 26 mars1960,D1960,com.p.74   املــادةصـ  املشـر  ال ـويد يف أ ، وقـد134يف كتـاب الهقـر، حممـد ، مرجـا سـابق، ص   ليـهمشـار 

 .( من قانون التجارة الهرنسر116/5/4عراقر، واملشر  الهرنسر بنب املادة )التجارة ال( قانون 64( من قانون التجارة ال ويد، واملشر  العراقر بنب املادة )343)

 .201مرجا سابق، ص  ، رعبد القاد، العطب، 219وملةم، مرجا سابق، ص  ( الطراونة، 50

 .203مرجا سابق، ص وملةم،  الطراونة،(  51
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ملقابـــل الوفـــاء ريل امـــل، فيجـــ  علـــو  ا ذا أثبـــة احلامـــل أن مقابـــل الوفـــاء موجـــود لـــدل املســـةوب عليـــه، يُعتـــا مالً ـــ -2

ا صــب يف ممــل هــ ا احلالــة أن يــدفا كامــل قيمــة الورقــة، فــاذا رفــب املســةوب عليــه الوفــاء فيقــا عــ ء اإلثبــا  علــو 

، ولـ لك طضـا اإلثبـا  يف  (52)احلامل بوجود مقابل الوفاء،  ذا أراد الرجو  علـو املسـةوب عليـه مل يـة مقابـل الوفـاء

 ة يف القواعد العامة.كل ا ءوا  املقرر 

 

 

  

                                                           

 .204ص  سابق،مرجا  عبد القادر، العطب،(  52
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 املبحث الثاين

 اآلاثر املتبادلة على أطراف الورقة يف حالة مقابل الوفاء اجلزئي
 

يرتتــ  علــو الوفــاء االتــر التلامــا  وءقــوق متقابلــة  قــراة الورقــة التجاريــة وبنــاءً علــو ذلــك ســوة يقســم هــ ا املبةــيف  ي مطلبــل        

 ارية.نناق  يف املطل  ا و  اآلاثر املرتتبة علو ءامل الورقة، أما املطل  الما  سوة نناق  اآلاثر املرتتبة علو امللتلمل ريلورقة التج

  .اآلاثر املرتتبة على حامل الورقة التجارية: طلب األولامل

ــا جملموعــة مــن  مــن الوفــاء أو الــ ي مت  لــه وفــاءً  يرتتــ  علــو ءامــل الورقــة التجاريــة يف ءــا  ُعــرض عليــه ذا  ااــلء     جلتًي

مــدل  للاميــة  :اللتلامــا  وجمموعــة مــن احلقــوق، لــ لك ســوة يقســم هــ ا املطلــ   ي ثالثــة فــرو ، نبةــيف يف الهــر  ا و 

فقــد ُصص ــب  :ءــق احلامــل  لــك مقابــل الوفــاء االتــر، أمــا الهــر  المالــيف :احلامــل بقبــو  مقابــل الوفــاء االتــر، الهــر  المــا 

 لبةيف ءق احلامل ريلرجو  علو امللتلمل ريملبلغ املتبقر.

  .مدى إلزامية احلامل بقبول مقابل الوفاء اجلزئي: الفرع األول

ه ا الهر  يف مـدل  للاميـة احلامـل علـو القبـو  مبقابـل الوفـاء االتـر علـو أسـاس نـو  الورقـة، الـد يعـرض يبةيف            

   :؟مبقابل الوفاء االتر ا داء املسةوب عليه علو   جباروهل  ق احلامل يف  .االوفاء بقيمتها جلتيً 
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  . : إلزامية احلامل بقبول الوفاء اجلزئي على أسا  نوع الورقةأوًل 

، وقــد (53)أو مــن  ــبا  ذا ُعــرض مــن املســةوب عليــه ؛التــرجــا احلامــل علــو قبــو  الوفــاء اأاملشــر  ا رد  أ: موقصصف املشصصرع: 

ملـــا تعلـــق مـــن مصـــلةة  ؛ســـبق وأن تعرضـــنا لـــه ســـابًقا يف ســـند الســـة   ذا كـــان مقابـــل الوفـــاء املوجـــود لديـــه أقـــل مـــن قيمـــة الورقـــة

ـوىف بـه أو الـ ي  يـا امللتلمل بوفاء جلء من قيمة السند من قبل املسةوب عليه من  با،  نـه 
ُ
ذمـم امللتـلمل مـن مقـدار ااـلء امل

لتــلمل عنــد 
ُ
ُعــرض عليــه، فــاذا مــا رفــب احلامــل قبــو  الوفــاء االتــر مــن الشــقب الــ ي عرضــه فيرتتــ  علــو ذلــك أبن  ريقــر امل

بســب  خمالهتــه لــنب  الــيهم للمطالبــة بقيمــة الورقــة أن يــدفعوا جتاهــه بعــدم اللتــلام  مبقــدار ااــلء الــ ي ُعــرض عليــه ســابقً الرجــو  ع

، وبـــ لك ي ـــون املشـــر  ءقـــق مبـــدأ التـــوالن بـــل مصـــلةة احلامـــل يتهم مبقـــدار ااـــلء الـــ ي   يُعـــرض، وت ـــون مســـكول(54)القـــانون

ممــل املدونــة  ،(55). كمــا أصــ   عــ ا الجتــاا معجلــم الــدو  العربيــةلــغ الــ ي عرضــه املــويفمبقــدار املب والضــامنل الــ ين تــاأ ذمــتهم

ل لــول للةامــل أن يــرفب الوفــاء االتــر  ذا كــان الرإــيد أقــل مــن مبلــغ الشــيك والبنــك ُملــلم بعــرض " :(273ربيــة يف املــادة )املغ

 كما أن البنك مللم ريلدفا  ذا قل  منه احلامل ذلك.  ، (56)االتر يف ءدود الرإيد املتوفر" الوفاء

                                                           

  ا رد . التجارة  قانون( من 251) ،(170/2) نب املادة :انجلر ( 53
 . ا رد  ( من قانون التجارة 251( واملادة)170/4نب املادة) :( انجلر 54
 .دونة التجارة املغربية( م273/2أيًضا )، 18رقم  1993لسنة جارية اللادي من قانون املعامال  الت (6173نب املادة ) :( انجلر 55
 :انجلر .البنك يف ءالة عدم التصريح بوجود مقابل وفاء جلتر ةيلءييف قضو مبسكو  القضاء الهرنسر؛ص  به أوه ا ما  ( 56

 .   r.com.1991.p264 D R e v . trim. 7 cass.com.8jony.1991.c.v.Iv.n, 
صـالء ريللتـلام أبداء قيمـة الشـيك، دراسـة يف التطبيقـا  القضـاتية، ق الشما ، مسكولية البنك املسةوب عليه عن اإلليه يف حبيف د. فات مشار  
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فالبنك عندما ي شف عن الرإيد ااُلتر حلساب العميل ل يعتا مًسا ريلسـر  املهـين و  ـن تهسـب ذلـك أن مبلـغ الشـيك  

يبــق  ســرًا قلــا احلامــل بصــهة ضــمنية عــن مقــدار رإــيدا و  أاملتــوفر يف احلســاب أإــبح ملــك احلامــل لــا يعــين أن الســاء  

 .(57)وريلتايل يتوج  علو البنك أن يويف املبلغ  نه أإبح مال ه ء  يتم ن من الاذ القرار ال ي يناسبه

فقــد تبــاين موقــف الهقــه يف ءالــة الوفــاء االتــر ريلنســبة للشــيك لــ لك ســوة نبةــيف كــل موقــف علــو  إذا كانصصا الورقصصة شصصي : ب: أمصصا

 ءدة. 

فقهر يف ءالة عرض الوفاء االتر يف الشيك و ذا ما كان احلامل لـا علـو قبـو  الوفـاء : اثر صالة موقف الفقه -أ    

 االتر من املسةوب عليه، أم يرت  له اخليار ريلرفب، وانقسم الهقه ع ا الشأن  ي رأيل:

   .احلامل على القبول ابلوفاء اجلزئي إجبار تبينالرأي األول: 

ءامــل الشــيك   جبــارمــن الهقــه أجــال  ااحلامــل علــو قبــو  الوفــاء االتــر  ل أن هنــا  جانًبــ  جبــار  يوضــح املشــر  موقهــه مــن    

( مــن قــانون 155( مــن قــانون التجــارة ا رد ، واملــادة )170/2علــو ســند الســة  يف املــادة ) اقياًســ علــو قبــو  الوفــاء االتــر

التجارة املصري،  ن من شـأن ذلـك التقهيـف علـو امللتـلمل ول يتنـاىف ذلـك مـا و يهـة الشـيك كـأداة وفـاء. واعتـا هـ ا ااانـ  

                                                                                                                                                                                                        

 .118 ص، 2010جملة القانونية والقضاتية، قطر، ولراا العد ، سنة 
، 82، ص 12املغـــرب، جملـــد  ، العـــدد ،وســـيلة مـــن وســـاتل دفـــا ونقـــل النقـــود، جملـــة احلقـــوقلوفـــاء ريلشـــيك ا، آصـــرونو   دريـــء( احلبــا ،  57

 –املركـــل املغـــر  للدراســـا  والستشـــارا  القانونيـــة وءـــل املنالعـــا   –، جملـــة القـــانون التجـــاري  وراق التجاريـــة، حممـــد الوفـــاء رييـــفاقو 
 .230،ص2014، سنة1املغرب، جملد  ، عدد
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لــك  تنـــا عليـــه الرجــو  علـــو الســاء  وريقـــر املـــوقعل أنــه لـــيء مــن ءـــق احلامــل المتنـــا  عـــن قبــو  الوفـــاء االتــر، و ـــالة ذ

 . (58)( من قانون التجارة ا رد 251امللتلمل  ل مبقدار االء الباقر عماًل حب م الهقرة المانية من املادة )

شـيك مبــدأ لـا يككـد إــةة هـ ا الـرأي مـن جانبنــا هـو  م انيـة عـرض مقابــل الوفـاء االتـر يف ال ،والباءـيف يتهـق مـا هــ ا الـرأي   

ـــه "244)ءيـــيف تـــنب املـــادة  جـــوال الضـــمان الءتيـــاقر يف الشـــيك، ، 161أء ـــام املـــواد ) تســـري( املتعلقـــة ريلشـــيك علـــو أن

 ي جــــوال الضــــمان مــــن ( ريلنســــبة 162املتعلقــــة بســــند الســــة  فيمــــا عــــدا مــــا هــــو منصــــوص عليــــه يف املــــادة )( و 163، 162

 ء االتر  للضامن الءتياقر  ذا عرضه ول  علو احلامل القبو  ب لك. ، وه ا دللة علو جوال مقابل الوفااملسةوب عليه

ار ــة  إــدار شــيك بــدون  اكمــا اعتــا هــ ا الهقــه أن مقابــل الوفــاء االتــر ل يــكثر علــو اعتبــار الســاء  مرت بـًـ     

جر ـــة  إـــدار  نـــه يســـتوي بعـــدم وجـــود مقابـــل الوفـــاء وعـــدم كهايتـــه للوفـــاء ريلشـــيك ول يشـــرتط لقيـــام ( 59)رإـــيد

الشــيك وجــود ضــرر يصــي  احلامــل  ل أن الهعــل يف ذاتــه ينطــوي علــو ضــرر ريلتتمــان العــام مبــا يرتتــ  عليــه مــن 

  يبــل ءالــة عــدم كهايــة مقابــل الوفــاء ول نعتقــد  فقــانون التجــارة ا رد  .(60) ضــعاة ثقــة اامهــور يف الشــي ا 

مـن العقـاب  ن عـدم كهايـة مقابـل هـر مـن الناءيـة ااناتيـة يف أن املشر  ا رد  قصـد بـ لك اسـتمناء هـ ا احلالـة 

                                                           

 .243بنهساوي، إهو ، مرجا سابق، ص  ،254 ص سابق،مرجا  الع يلر،(  58

 .249ص  سابق،مرجا  مسيةة، و ،يلالق(  59

 .241ص  سابق،مرجا  إهو ، بنهساوي،(  60
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أن يـتم الوفـاء الوفـاء علـو كامـل املبلـغ احملـدد " ذا مت الوفاء بقيمة الشيك فيج  أن يتم  ء م انتهاته. ول ن يعتا

 ريملبلغ املعل يف الشيك كًما ونوًعا". 

  .ي للحاملالرأي الثاين: ترك حرية القبول مبقابل الوفاء اجلزئ     

ذه  البعب اآلصر مـن الهقـه  ي أن ءامـل الشـيك ي ـون يف مركـل قـانو  خمتلـف عـن ءامـل سـند السـة ، حبيـيف       

( يف القـــانون 251ي ـــون حلامـــل الشـــيك اخليـــار بـــل القبـــو  مبقابـــل الوفـــاء االتـــر أو رفضـــه،  ن الـــنب الـــوارد يف املـــادة )

احلامل علو قبو  مقابل الوفاء االتـر ورد  علـو سـبيل السـتمناء مـن القواعـد العامـة والسـتمناء ل  جبارا رد  اخلاص إب

 . (61)لول التوسا فيه أو القياس عليه

 .حق احلامل متل  مقابل الوفاء اجلزئي: الفرع الثاين

املسةوب عليه  ـب جمـا ريلوفـاء يف ءالـة مـا كـان مقابـل الوفـاء املوجـود يف ذمتـه ل ي هـر لقيمـة الورقـة التجاريـة،     

و املســـةوب عليـــه هـــل يســـتطيا احلامـــل أن يتقـــدم ري وليـــة والتهـــرد يف الوفـــاء أر التســـال   ذا مـــا أفلـــء الســـاء  امـــيُ 

ل الشقصــــــيل  الشقصــــــيل للمســــــةوب عليــــــه والــــــداتنلنتعلــــــو الــــــدا هقــــــدار املوجــــــود يف ذمــــــة املســــــةوب عليــــــريمل

 . (62)للساء 

                                                           

 .343ص  سابق،مرجا  ءسن، علر، يونء،(  61

 .150ص سابق،مرجا  فياض، القضاة،(  62
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 ذا أفلـــء الســـاء  ولـــو قبـــل ميعـــاد " :( مـــن قـــانون التجـــارة ا رد 137تعرضـــة لبجابـــة علـــو الســـكا  ا و  نـــب املـــادة )    

لــدل املســةوب عليــه اســتةقاق ســند الســة  فلةاملــه دون  ــبا مــن داتــين الســاء  اســتيهاء ءقــه علــو مقابــل الوفــاء املوجــود 

وجوًدا ل اعرتاض عليه" ءيـيف ُ   ـن هـ ا الـنب للةامـل اسـتيهاء ولـو جـلء مـن قيمـة سـند السـة  ريلتقـدم علـو  ـبا مـن داتـين 

 ذا كـــان قــانون التجــارة العراقــر علــو أنــه "( مــن 65، أمــا القــانون العراقــر فقــد جــاء بــنب واضــح وإــريح ريملــادة )(63)الســاء 

 ". قررة له علو املقابل ال املقيمة السند كان للةامل علو ه ا املقابل الناقب مجيا احلقوق املمقابل الوفاء أقل من 

، ور ــم ذلــك  ل أن املشــر  مي ــل يف (64)وكــ لك هــل يــتم ن احلامــل اســرتداد املقابــل االتــر مــن تهليســة املســةوب عليــه   

فا ــا  اخمصصــة. فــاذا مــا كانــة نقــدً  اأو عيًنــ انقــدً  ءالــة  فــالس املســةوب  ذا مــا كــان الــدين املوجــود لــدل املســةوب عليــه

تـدصل يف موجـودا  التهليســة ول يسـتطيا احلامـل اســرتداد مقابـل الوفـاء،  ن الســرتداد ل يقـا علـو ا شــياء الـد يصــع  

 . (65)غرماءالفرلها، ويف ه ا احلالة يشرت  ما ريقر الداتنل وطضا  لقسمة 

                                                           

 اإلمارايت، املشر  ( من قانون التجارة املصري404/2)107ص  به املشر  املصري يف املادة أتمل ر، أكرم، مرجا سابق، ص ، وه ا ما  ( 63
  .( من قانون املعامال  التجارية514/2/3يف نب املادة )

 . ا رد ( من قانون التجارة 138) ملادةانب  :( انجلر 64
 .168و ، مرجا سابق، ص يل( الق 65
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هـا ريل مـة املاليـة للمسـةوب ُصص ب لوفاء قيمـة السـند و  ـن فرلهـا وعـدم اصتالق اأما  ذا كان مقابل الوفاء عينً     

، ش يعــود علــو امللتــلمل رياــلء (66)قــا اا مرهتنـًـ لقواعــد اإلفــالس بوإــهه داتنـًـ  افللةامــل اســرتداد هــ ا العــل قبقـًـ  عليــه؛

 ، ول لول لداتين الساء  توقيا ءجل علو دين الساء  لدل املسةوب عليه. (67)املتبقر

وبنــاًء علــو مــا ســبق نســتنتي أبنــه يتمتــا احلامــل مبركــل لتــال، حبيــيف ل لــول لوكيــل التهليســة اســرتداد مقــدار مقابــل الوفــاء   

وأإـبح ضـمانة لـدين الورقـة التجاريـة  ن ممل ه ا املقابل قد صر  من ذمة الساء   ؛االتر املوجود لدل املسةوب عليه

دصلـه يف أمـوا  قـابق أاملوجودة بيد احلامـل، ولـو اسـرتد وكيـل التهليسـة مقابـل الوفـاء االتـر قبـل ءلـو  ميعـاد السـتةقاق و 

، دون (68) التهليســة، وولعــه علــو داتــين الســاء ، كــان حلامــل الورقــة ءــق الرجــو  علــو الــداتنل بــدعول اإلثــراء بــال ســب 

 الساء . داتين  با من

للةامــل علــو مقابــل الوفــاء االتــر بــ ا  احلــق علــو  العــرتاةهــ ا الــرأي التشــريعر  ي  (69)وأيــد جانــ  مــن الهقــه       

للةامــل يرتتــ  عليــه يف اســتيهاء دينــه ري ولويــة. وبــرر الهقــه  رتاة مبل يــة مقابــل الوفــاء االتــرلعااء ال امــل، فــمقابــل الوفــ

ه ا أبنه  ذا ما اعتا مقابل الوفاء الناقب حب م املقابل املنعدم يكدي  ي التضةية مبصلةة احلامل، وذلـك حبرمانـه مـن كـل 

مـل هـ ا النتيجـة فقـد ءق صاص عليه، فانه يرتت  علو ذلك ملااة داتـين السـاء  لـه علـو هـ ا املقابـل، ولغـرض تـاليف م

                                                           

 .176، ص ، رضوان، فايل( قانون املعامال  اإلمارايت517/2) ايضً أرد  ، أجتارة  (138/2) املادةنب  :نجلرا(  66

 .189، الع يلر، عليل، مرجا سابق، ص 189ص  سابق،مرجا  عبدالقادر، العطب،(  67

 .119مرجا سابق،  أكرم، تمل ر،(  68

 .109، البارودي، علر، مرجا سابق، ص 232سابق، ص  ابو ليد، مرجأ ،، رضوان258ع يلر، مرجا سابق، ص ال(  69
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للةامـــل علـــو مقابـــل النـــاقب ب ـــل احلقـــوق املقـــررة لـــه علـــو املقابـــل ال امـــل  العـــرتاةاســـتقر الـــرأي الهقهـــر علـــو وجـــوب 

انون التجــارة ا رد  يف   ــن اســتنتاجه مــن نصــوص قــ ســتيهاءا مــن املســةوب عليــه وهــ ا مــافيتمل ــه، وي ــون مــن ءقــه ا

ول لـول للةامـل المتنـا  لـر "بل الوفاء االتر  بقيمة الشيك ءييف نصـة علـو مـا ي( الد جُتيل قل  مقا251/2)املادة 

بقـدر مـا هنـا   ا داء عن قبو  مقابل الوفاء االتر، و ذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلـغ الشـيك جـال للةامـل أن يطلـ  

 من مقابل الوفاء". 

عـن الوفـاء بسـب  عـدم وجـود مقابـل الوفـاء ال امـل،  ـق للةامـل نـه  ذا امتنـا املسـةوب عليـه أ اأيًضـ جانبناونرل من     

( من قانون التجارة ا رد  لسرتداد ااـلء املتـوفر مـن مقابـل الوفـاء 185للمادة ) ا قامة دعول علو املسةوب عليه استنادً 

 ن مقابــل الوفــاء  ؛ءبــدعول املطالبــة مبقابــل الوفــاء وهــ ا الــدعول تقــوم علــو أســاس ءــق مل يــة احلامــل علــو مقابــل الوفــا

( مــن القــانون 135املوجــود لــدل احملســوب عليــه ينتقــل مــن الســاء   ي احلامــل حب ــم القــانون وهــ ا هــو مضــمون املــادة )

الســابق،  ل أنــه يقــا عــ ء اإلثبــا  علــو احلامــل، وعلــو الســاء    ــل احلامــل مــن مجيــا املســتندا  الاللمــة للةصــو  

 .(70)علو مقابل الوفاء

  

  

                                                           

 .196( كريف ، لهب، مرجا سابق، ص  70
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 .حق احلامل ابلرجوع على امللتزمني ابملبلغ املتبقي: ثالثالفرع ال 

 ذا مت الوفــاء االتــر فعلــو احلامــل جمموعــة مــن الواجبــا  الــد لــ  عليــه اءرتامهــا يف مواعيــدها ل ــر يضــمن ءقــه يف     

 االء املتبقر وهر علو الش ل التايل: 

ريلرجـو  علـو مجيـا امللتـلمل ريلسـند للمطالبـة رياـلء البـاقر مـن القيمـة املـويف  امنح املشـر  احلـق للةامـل الـ ي مت وفـالا جلتيًـ -1

 يف املواعيد الد ل  فيها تقد ها.  (71)عا والهاتدة القانونية واملصاريف، وذلك من صال  تقديف ورقة الءتجا 

إبلـلام احلامـل بتةريـر -ما سالمة املوقف القانو  ال ي منةه للةامل يف الرجو  علـو امللتـلمل  ل أن هـ ا املوقـف منتقـد    

وحنن بدورل نكيد انتقاد الهقه للة ـم القـانو ،  ن احلامـل  ـب  (72) انتقد بعب الهقه -ورقة الءتجا  بسب  الوفاء االتر

احلامـــل علــو هـــ ا   ءالــة رفــب املســـةوب عليــه قبـــو  الورقــة، كــان مـــن ريب أوي أل لــاجمــا علــو عمـــل ورقــة اءتجـــا  يف

عليــه فــا وي أن ي ــون  ااإلجــراء يف ءالــة الوفــاء االتــر، ريلرجــو  علــو الضــامنل يف ءالــة رفــب القبــو  للةامــل ولــيء واجًبــ

 .(73)احل م نهسه يف ءالة رفب القبو  جلتًيا

                                                           

، جملـة الرجـو  القضـاتر حلامـل ال مبيالـة حممـد أبـو اقيجـاء وعبدالسـالم الرجـوب يف حبـيف :القانونية بورقة الءتجا  انجلـر ء ام( ملعرفة ا  71
( مـن قـانون 170/4) ، انجلـر املـادة332، العطب، مرجـا سـابق، 2014 والمالثون، السنة المامنة الرابا، العدد ،قوق، جامعة ال ويةاحل

  ا رد  التجارة 

  .120ص  سابق،مرجا  مسيةة، ،القليو (  72

 .126( بنهساوي، إهو ، مرجا سابق، ص  73
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( 182/6علـو لريـر ورقـة اءتجـا  مـن صـال  املـادة ) أن تقـاس هـ ا احلالـة علـو احلـال  الـد ل يلـلم احلامـل اويرل الباءـيف أيًضـ

( مــن قــانون التجــارة 186مــن قــانون التجــارة ا رد ، أو عنــد وجــود شــرط الرجــو  بــدون ورقــة اءتجــا  الرجــو  وهــ ا نــب املــادة )

امــل  ي لريــر ورقــة اءتجــا  و ُنــا ي هــر  بــرال ء ــم اإلفــالس، ويف ءالــة ا رد ، فهــر ءالــة  فــالس املســةوب عليــه ل  تــا  احل

 التأشب علو السند مبقابل الوفاء االتر   ن أن يقوم الدليل علو أن الوفاء   يتم ب امل املبلغ يف ميعادا. 

ا بعـد ذلـك  ن ءيـاة السـند من قيمة الورقة أن يتوقف عن تجلهـب الورقـة وتـداوق ايتوج  علو احلامل يف ءالة وفاته جلتيً   -2

 .اأو كليً  اجلتيً  وفاءً تنتهر ريلوفاء سواء كان 

صــلةة مــن يف ءالـة الوفــاء االتـر لــ  علـو احلامــل الســماح للمـويف ريلتأشــب علـو الســند نهســه مبقـدار الوفــاء احلاإـل ومل  -3

ريلســند مــن أجــل الرجــو   بتةريــر اءتجــا  رياــلء  ــب املــدفو  يف مواجهــة  ا، وأن يبقــو حمتهجلًــمت، أو منةــه ورقــة خمالصــة

، و ذا رفــب احلامــل  عطــاء ورقــة خمالصــة أو التأشــب علــو الورقــة نهســها لــول للمــويف رفــب الوفــاء  ليــه و يــدا  (74)امللتـلمل

 . (75)و صل ب لك علو دليل قضاتر املطلوب اقضاتيً  ااملبلغ  يداعً 

  

                                                           

 .150، بنهساوي، إهون، مرجا سابق، ص220حممد، مرجا سابق، ص  ، سامر، فولي،239ص سابق،مرجا  فياض، القضاة،(  74
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  .ااملوقف القانوين للملتزمني ابلورقة التجارية املوىف هبا جزئيً : املطلب الثاين

ا  كمـا  ـنةهم بعـب احلقـوق، لـ لك سـوة بعـب اللتلامـ اعـا وفـاًء جلتيًـ مللتلمل ريلورقة التجارية املوىفيرتت  علو ا     

 نبةيف ه ا اللتلاما  واحلقوق يف فرعل مستقلل. 

  .على امللتزمنيات املرتتبة اللتزام :لفرع األولا

بعــب الواجبــا  اإللابيــة وبعــب الواجبــا   اجلتيًــ وفــاءً يرتتــ  علــو امللتــلم ريلورقــة التجاريــة  ذا عــرض أو قــام بوفاتهــا     

 ونوجل ه ا الواجبا  علو الش ل التايل: ،السلبية

( مــن قــانون التجــارة ا رد  والهاتــدة واملصــاريف، ول 170يلتــلم مجيــا املــوقعل اجتــاا احلامــل مبقــدار ااــلء  ــب املــويف بــه نــب املــادة )  (1

يســتطيا امللتــلمل التمســك قبــل احلامــل ريإلمهــا  حبجــة تواجــد جــلء مــن مقابــل الوفــاء لــدل املســةوب عليــه يف ميعــاد الســتةقاق، 

( 134وهـ ا مسـتهاد مـن نـب املـادة ) ،أبن يكم ن مقابل الوفاء كامـل لقيمـة الورقـة يف ميعـاد اسـتةقاقها قانولً  فا إل الساء  مللم

، وبنــاءً عليــه فلــيء مــن العــد  أن اأن ي ــون مســاو  علــو ا قــل ملبلــغ الســند"، و ــالة ذلــك يعتــا مقصــرً مــن قــانون التجــارة ا رد  "

وهـ ا مـا  .(76) مل مقابل وفاء كامل علو ءساب احلامل ء  و ن كان احلامـل مهمـاًل  يستهيد امللتلمل من تقصب الساء  بعدم
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

ا علــو ذلــك ).....فــال لــول للســاء  أن تعليًقــ 1984وقــانون  1970أصــ   بــه املــ كرة اإليضــاءية لقــانون التجــارة العراقــر لســنة 

 . (77)(ر املقابل أو ليتنصل من العقوبة ... ليتمسك إبمها  احلامل ولو  ي قديستند  ي وجود املقابل الناقب مماًل 

، ة التــوالن بــل احلامــل وامللتــلملمبــدأ  قامــ وحنــن نتهــق مــا هــ ا الــرأي، يــدعو  ي تهعيــل، خ الهقهــرل أنــه  هــر رأي يف الوســ     

قابـــل الوفـــاء ءـــق التمســـك بســـقوط ءـــق احلامـــل املهمـــل يف الرجـــو  علـــيهم مبقـــدار قيمـــة م -دون الســـاء  -أبن ُ ـــنح امللتـــلمل

، أي مبعــىن أنــه يف اســتطاعتهم التمســك اجتــاا احلامــل ريإلمهــا  يف ءــدود املقابــل االتــر املوجــود لــدل املســةوب عليــه (78)االتــر

و  يطالــ  بــه يف ميعــاد الســتةقاق، واعتمــد هــ ا ااانــ  علــو أســاس أن ءرمــان امللتــلمل مــن ءــق التمســك إبمهــا  احلامــل يف 

كامــل  ُنــا يقــوم علــو ف ــرة اإلثــراء بــال ســب  ويف ءالــة املقابــل النــاقب فــان هــ ا اإلثــراء يتةقــق فقــخ ريلنســبة ءالــة انعــدام املقابــل  

 للجلء الناقب من مقابل الوفاء أما االء ال ي يغطيه املقابل الناقب فال يتةقق فيه  ثراء من جهة الساء .

فــال  ــق للملتــلمل الــدفا ريجتــاا الســقوط،  ؛املبلــغ  ــب املــدفو  ذا أمهــل احلامــل يف الــاذ اإلجــراءا  الاللمــة للمطالبــة ببــاقر  (2

لبوا برد دعول الرجو  الد يقيمها عليهم،  ن وجود مقابل وفاء جلتر يعتا يف ء م عدم وجود مقابل الوفاء أإـاًل، اويط

يف  مقابـل الوفـاء كـاماًل  ويرتت  عليه عدم سقوط ءق احلامل املهمل يف الرجـو  علـو امللتـلمل  ن السـاء  أمهـل يف  لـاد
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ميعاد الستةقاق لدل املسةوب عليه، ول لول للملتلمل أن يسـتهيدوا مـن  مهـا  السـاء ، أو مـن  مهـا  احلامـل فلـيء 

 . (79)من العد  أن يهيد الساء  من تقصبا علو ءساب احلامل ء  ولو كان احلامل مهماًل 

ءيـيف  ،ريلتـدصل اأو موفيـً  ااءتياقيً  اوفالا من قبل الغب سواء كان ضامنً يلتلم امللتلمل بدفا قيمة املبلغ ال ي مت  (3

( من قانون التجارة ا رد  علو أن "ي تسـ  املـويف بطريـق التـدصل مجيـا احلقـوق الناشـئة 207/1نصة املادة )

يف لول ق ا املـو وا حنو ه ا ا صب مبقتضو السند  ُنا ل التلمعن السند جتاا من ءصل الوفاء ملصلةته واجتاا من 

و ذا أوىف الضــامن الءتيــاقر قيمــة الســند آلــة  ليــه احلقــوق الناشــئة عنــه جتــاا " :(163تجلهــبا." كــ لك املــادة )

( 266وهــ ا مــا أصــ   بــه حم مــة التمييــل ا ردنيــة يف قــرار قــا رقــم ) ،"ه وامللتــلمل جتاهــه مبقتضــو الســندمضــمون

ا أوىف الضــامن الءتيــاقر قيمــة الســندا  آلــة  ليــه احلقــوق  ذ": ءيــيف جــاء يف مضــمون القــرار ،1987لســنة 

 .(80)(163/2) أبء ام املادة الناشئة عنه جتاا املضمون وامللتلمل جتاهه مبقتضو السند عماًل 

فبــ لك فــان اللتــلام الصــريف ينقضــر يف عالقــة احلامــل ريمللتــلمل ريملقــدار الــ ي مت الوفــاء بــه أو مت عرضــه  ذ يســتطيا الرجــو      

، وكون الضـامن الءتيـاقر واملـويف ريلتـدصل  ـل حمـل احلامـل يف ءقوقـه، (81)ليه الهاتدة واملصاريف  اعليهم ريالء املتبقر مضافً 

احللو  علو مقدار االء ال ي أوفاا من قيمة الورقة التجارية وعلو الضمال  الد يتمتا عا احلامل يف سبيل استيهاته. كما يلتلم 

 مل السابقل جتاا الشقب املضمون.تباعها للرجو  علو ريقر امللتل اب ا  الواجبا  الواج  علو احلامل ا إلر 
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

ومعىن ذلك أن الضامن الءتياقر  ذا أوىف قيمة السند كان لـه ءـق الرجـو  علـو املـوقعل قبلـه علـو سـند السـة    ـم    

يضمنونه و ذا وقا الضامن عن الساء  فانه ل يستطيا الرجو   ل علـو السـاء  واملسـةوب عليـه  ذا تلقـو مقابـل الوفـاء 

 .(82)  أما  بهم فال   نه الرجو  عليهم  ن الساء  ضامن اميا املوقعل علو السند وك ا ضامنمن الساء

  .حلقوق اليت يتمتع هبا امللتزمني يف حالة الوفاء اجلزئيا :الفرع الثاين     

مسـتندين يف ذلـك  ق للملتلمل عند الرجو  عليهم المتنا  عن دفـا مقـدار املبلـغ الـ ي عـرض علـو احلامـل ورفضـه،  -1

 .(83)  ي رفب قبو  مبلغ الوفاء االتر من املبلغ خمالًها نب القانون

يرتتــ  علــو الوفــاء االتــر بــراءة ذمــة مجيــا امللتــلمل  ذا كــان الوفــاء مــن قبــل املســةوب عليــه، وأمــا  ذا كــان مــن قبــل  -2

ملصـــلةته أو الضـــامن ملـــن ضـــمنه واميـــا الضـــامن الءتيـــاقر أو مـــن قبـــل املـــويف ريلتـــدصل تـــاأ ذمـــة مـــن تـــدصل املـــويف 

الالءقـــل لـــه ريلورقـــة التجاريـــة مبقـــدار املبلـــغ الـــ ي مت الوفـــاء بـــه، أو مبقـــدار املبلـــغ الـــ ي عرضـــه عرًضـــا إـــةيًةا أءـــد 

 ممل املسةوب عليه أو املويف ريلتدصل.  ،الرا بل ريلوفاء

، فــاذا كــان (84)الوفــاء االتــر الــ ي رفــب قبولــه لــول للملتــلمل أن  تجــوا ريلســقوط علــو احلامــل املهمــل بقــدر مقابــل -3

املقابل أقل من قيمة السند فال لول للسـاء  الدعـاء أبنـه أوجـد مقابـل الوفـاء عنـد املسـةوب عليـه  ل مبقـدار الـدين 

 ال ي انشغلة به ذمة املسةوب عليه.
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 :اخلامتة

لتــر مــن ءيــيف مههــوم التجاريــة، ءيــيف مت التعــرض ملاهيــة الوفــاء ااتنــاو  هــ ا البةــيف أء ــام الوفــاء االتــر للورقــة       

يـة واحلـال  الصتياريـة اجتـاا ءامـل الورقــة جبار ال  اإلاحلـ. ريإلضـافة  ي الوفـاء االتـر، ومـن لـول لـه عـرض الوفـاء االتـر

لتلامــا  قــوق وانــاو  البةــيف ء. ش تء يف مســألة الوفــاء االتــربقبــو  الوفــاء االتــر، وتعــرض ملوقــف املشــر  والهقــه والقضــا

 والد سنعرضها علو النةو اآليت: فاننا توإلنا  ي عدد من النتاتي واملقرتءا ،امللتلمل ريلورقة التجارية، 

 :النتائج

ــا  -1 ــا علــو احلامــل القبــو  بــ لك، وصالًف  ذا مت الوفــاء االتــر أو عــرض الوفــاء االتــر مــن ا شــقاص ااــاتل قــم ذلــك في ــون للًم

أو العــرض وتــاأ ذلهــم ريلقـدر الــ ي مت الوفـاء بــه  يهقــد احلامـل ءقــه يف الرجـو  علــو امللتــلمل مبقـدار املبلــغ الـ ي عــرض عليـه،لـ لك 

 . ويتوقف تداوله بعد ذلك

، بـــل ءـــالتل فـــاذا كانـــة الورقـــة ســـند ســـة  فـــال لـــا املســـةوب عليـــه يف الورقـــة التجاريـــة جبـــارمي ـــل املشـــر  يف ءـــق احلامـــل إب -2

البنـك علـو الوفـاء بغـب   جبـاره مـن ءـق احلامـل  ذ  نـعليـه دفـا املقـدار املتـوافر لديـه ملصـلةة السـاء ، بع ـء الشـيك  املسـةوب

 النجلر عن مقدارا. 
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

ل  ـــق للملتـــلمل أن يتمســـ وا ريلســـقوط اجتـــاا احلامـــل يف ءالــــة  مهالـــه وعـــدم الـــاذا اإلجـــراءا  القانونيـــة الواجبـــة عليــــه  -3

 مواعيدها  ذا كان مقابل الوفاء  ب موجود ريملعىن القانو . للمطالبة بقيمة الورقة يف

تبــل  مــن الدراســة أبن احلامــل يتمتــا حبــق مل يــة مقــدار مقابــل الوفــاء االتــر املوجــود لــدل املســةوب عليــه، ب افــة احلقــوق  -4

 . لوله علو مقابل الوفاء ال املالد

  :التوصيات

ل  علو املسةوب عليه عرض مقدار مقابـل الوفـاء حبييف يصبح النب "( 171/2نقرتح علو املشر  تعديل نب املادة ) -1

"، وذلـــك للتقهيـــف عـــن ذمـــم امللتـــلمل بقيمـــة املبلـــغ امـــل أن يـــرفب مقابـــل الوفـــاء االتـــراملـــود  لديـــه علـــو احلامـــل ولـــيء للة

لوفــاء، ولقيــق مبــدأ التــوالن  ذا مــا أصــ ل بعــل العتبــار  م انيــة احلامــل يف رفــا دعــول ءــق مل يــة مقابــل ا ااملتــوافر، وصصوًإــ

 بل امللتلمل واحلامل.  

ي ــون هــ ا الوفــاء أداء  ) :( واملتعلقــة ريلوفــاء ريلتــدصل والــد تــنب علــو أنــه203نتمــىن علــو املشــر  أن يعــد  نــب املــادة )  -2

املبلــغ أو بعضــه خل( وأن تصــبح علــو الشــ ل التــايل )كــون هــ ا الوفــاء أبداء كــل  كــل املبلــغ الــ ي كــان علــو مــن ءصــل ......

( وعـ ا احلالـة ي ـون 161علـو مـا أُصـ  بـه يف الضـمان الءتيـاقر يف املـادة ) ا( قياًسـخل ال ي كان ل  علـو مـن ءصـل ...

إل ــاء  اجلتًيــ ءــد امللتــلمل أو عــن املســةوب عليــه القابــل قبــوًل أاحلامــل القبــو  ريلوفــاء االتــر ســواء كــان ملصــلةة  علــو  جبــار

 مل ه ا احلالة وللتقهيف عن امللتلمل مبقدار املبلغ ال ي مت فيه. ااد  الهقهر يف م
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، أن  ـنح للةامـل احلـق يف أولويــة احلصـو  علـو قيمــة المقـة ريلتعامـل ريلورقـة التجاريــةمـن أجــل لتدة  نوإـر املشـر    -3

مـــن ريب اخلصوإـــية  ، وهـــ ااالورقـــة التجاريـــة يف ءالـــة  فـــالس املســـةوب عليـــه يف ءـــا  كـــان مقابـــل الوفـــاء املوجـــود نقـــدً 

، وهــ ا متهــق عليــه أبن قواعــد ن املــد  علــو املعــامال  التجاريــةللقــانون التجــاري وعــدم الســتمرار بتطبيــق قواعــد القــانو 

لة الوفــاء االتــر للشــيك ملــا ســيعود ريلهاتــدة أمــا املعــامال  جتاريــة الــنب إــراءًة يف مســ االقــانون املــد  ل تنســجم داتمـًـ 

 علو ااميا.

يف ءالــة عــدم الــاذا اإلجــراءا   أبن ي ــون احلامــل مهمــاًل  اءشــر  أن يتبــىن الــرأي الــ ي ينــادي بــه بعــب الهقهــنوإــر امل -4

الاللمة يف ءالة وجود مقابل وفاء جلتر، وذلك من أجل التقهيف عـن امللتـلمل وعـدم تـر  ذمـم النـاس مشـغولة مببـالغ مـا دام 

ملبـدأ احلـق مطلـوب ولـيء  ايف احلامـل علـو املطالبـة بقيمـة الورقـة  لقيًقـ، وءـا ا املبـالغ يف ءالـة دفـا جـلء منهـ  ن أن تقل ه

حممو  ريإلضافة  ي لقيق مبدأ التوالن ما بـل احلامـل وامللتـلمل في ـون واجـ  علـو احلامـل أن يطالـ  بقيمـة الورقـة يف اتريـخ 

نًهـا ءقـه بشـ ل آجلتًيا للسببل امل كورين  الستةقاق واعتبارا ءامل مهمل ب ل احلال  سواء تواجد مقابل الوفاء كاماًل أم

 مستمر. 

نتمــىن علــو املشــر  أن ل يبقــر مســألة عــرض الوفــاء االتــر متوقهــة علــو  رادة املســةوب عليــه ريلعــرض مــا العلــم  -5

ــــلم ا جبــــار ل لــــول  ء مــــن مقابــــل الوفــــاء، فــــاذا   يمبــــةأبنــــه  ذا أثبــــة احلامــــل وجــــود جــــل  ُل ، فــــالقرتاح هنــــا ي ــــون )ي

املسةوب عليـه بعـرض الوفـاء ريلورقـة التجاريـة يف ءـدود املبلـغ املتـوفر لديـه و ـالة ذلـك تقـا عقوبـة علـو املسـةوب 
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 التجارية يف ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

بـــل مـــن أجـــل التقهيـــف عـــن ذمـــة  ؛عليـــه يف عـــدم عـــرض الوفـــاء االتـــر( وهـــ ا القـــرتاح لـــيء عـــدة العقوبـــة نهســـها

 المروة.  امللتلمل، ومن أجل عملية تداو  

نتمــىن علــو املشــر  أبن يــنب إــراءة أبن ءامــل الورقــة التجاريــة  لــك مقابــل الوفــاء االتــر كمــا هــو معمــو  بــه يف القــانون  -6

 .ءقه يف  لك مقابل الوفاء ال املالعراقر يف 

العمـل التجـاري مـا ندعو املشر   ي تنجليم جمدد ومهص ل لقواعد الوفاء االتر يف الورقة التجارية ل ر تسـتجي  ملتطلبـا   -7

 .شة ه ا املوضو قراء الهقهية الد لمن القرارا  القضاتية واآل الستهادة
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Provisions of partial fulfillment of a commercial paper in the Jordanian Commercial Law. 

Comparative study) 
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King Feisal University 
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Abstract 

This study came to shed light on partial fulfillment in the commercial paper which was not examined by 

the Jordanian legislature within the commercial code in clear provisions, on the contrary, the provisions 

came vague and inconsistent with each other, therefore, this study came to determine which party has 

the right to offer partial fulfillment and the legal effects that may arise on the behalf of the holder as 

well as obliged debtors.  
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The study concluded that there is a necessity to establish a special regulation for partial fulfillment to 

prevent the occurrence of the problem related to the holder’s right to possess the fulfillment 

consideration, and also the case of being negligent for not claiming the value of the commercial paper 

when part of fulfillment consideration is available. The study concluded that in order to establish and 

support confidence in commercial papers, legal provisions related to partial fulfillment shall be 

modified similar to what was done by some Arabic legislations such as Iraqi and Egyptian commercial 

laws. 

 

Keywords  

Partial fulfillment consideration, Ownership of partial fulfillment, claiming payment from 

debtors, negligent holder. 
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