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إىداء
إىل ًاندتِ "أَصاف" أطال اهلل تقِاءىا ً ،أنثسيا ثٌب انصحح ًانعافْح ً ،
يتّعين تربىا ًزد مجْهيا أىدّيا مثسج يٍ مثاز غسسيا
إىل يٍ كهم انعسق جثْنوً ..شققت األّاو ّدّو
"ًاندُ انغايل عطا"
إىل زفْقح دزتِ شًجيت انغانْح ً ،أتنائِ األحثح
"أَصاف  ،قصِ  ،يصعة ،جٌزُ"
إىل إخٌتِ ًأخٌاتِ انكساو
أىدٍ ىرا اجليد املتٌاضع

انثاحث

ت

شكس ًتقدّس
احلًدُ هلل محداً ّهْق جباللِ ًجيو ًعظْى سهطاَو ،احلًدُ هلل عهَ تٌفْقو
ًايتناَو ،احلًدُ هلل عهَ تٌفْقو تإكًال ىرا اجليد املتٌاضع.
أتقدو جبصّم انشكس ًااليتناٌ إىل املشسف عهَ ىره انسسانح األستاذ
اندكتٌز /محدُ حمًٌ د تازًد عهَ سعح صدزه ًجيده يعِ طٌال فرتج
إعداد ىره انسسانحً ،يا غًسَِ تو يٍ َصح ًتٌجْو ًتٌعْح يف سثْم إخساج
ىرا اجليد املتٌاضع تاملظيس انالئق ،فاهلل أسال أٌ أكٌٌ يٍ طالتو األًفْاء ،
انرٍّ ّركسًٌ نو فضهوًّ ،دعٌٌ نو تظيس انغْة.
كًا أتقدو جبصّم انشكس ً االيتناٌ إىل0
أساترتِ املشسفني اندكتٌز /عجنان الحافي ً اندكتٌز  /رامي
وشاح
انهرٍّ ينحاَِ فسصح نتقدّى ىرا انثحث ،كًا أَين عهَ ثقح تأهنًا مل
ّدخسا َصحاً أً تٌجْياً أً إزشاداً طْهح يناقشح ىره انسسانح.
ث

ممخص الخسالة
ٚزأثش انُظبو انمبََٕ ٙنهٕفبء ثبنكًجٛبنخ ثبنٕظٛفخ انز ٙرؤدٓٚب ف ٙانحٛبح االلزصبدٚخ فبنكًجٛبنخ إنٗ
جبَت ٔظٛفزٓب االلزصبدٚخ كأداح ْبيّ نهٕفبء .فٓ ٙػبدِ رزضًٍ أجالً ْٔزا األجم ف ٙانٕفبء،
ٚسزهزو ثال شك رمذٚى ثؼض انضًبَبد إنٗ حبيم انكًجٛبنخ ػهٗ َحٕ ٚجؼهّ يطًئُب ً نهحصٕل ػهٗ
لًٛزٓب ف ٙيٛؼبد االسزحمبق .
كزنك فبٌ انٕفبء ثمًٛخ انكًجٛبنخ كٕسلّ رجبسٚ ، ّٚزى ٔفمب ً نمٕاػذ خبصخ  ،خشج انًششع انزجبس٘
انفهسطٔ ُٙٛانًششع انزجبس٘ األسدَ ٙثٓب ػهٗ انمٕاػذ انؼبيخ ف ٙانمبٌَٕ انًذَ ٙف ٙانٕفبء.
ٔرنك دػًب ً نهثمخ ٔاالئزًبٌ ف ٙانكًجٛبنخ ثٕصفٓب أداِ سئٛسٔ ّٛفؼبنّ نزسٕٚك انذ ٌٕٚانزجبسٚخ.
ٔيٍ ْزِ انضًبَبد يب ٚؼشف ثًمبثم انٕفبء فٕٓ ضًبٌ لبََٕ ٙال ٚحزبج إنٗ ارفبق األطشاف ػهّٛ
ٚٔ ،ؼزجش يٍ انضًبَبد انغٛش صشف ،ّٛفًمبثم انٕفبء ْٕ انذ ٍٚانُمذ٘ انز٘ ْٕ نهسبحت ف ٙريخ
انًسحٕة ػهٚٔ ، ّٛكٌٕ يسزحك األداء ف ٙيٛؼبد اسزحمبق انكًجٛبنخ ٔٚكٌٕ يسبٔٚب ً ػهٗ األلم
نمًٛخ انكًجٛبنخ .
ٔ انٕالغ أٌ يمبثم انٕفبء ٚسزمم ػٍ رحشٚش انكًجٛبنخ إر لذ ٕٚجذ يمبثم انٕفبء لجم رحشٚش
انكًجٛبنخ أو ثؼذ رحشٚش انكًجٛبنخ ٔ ،لذ ُٚؼذو ٔجٕدِ إطاللب ً دٌٔ أٌ ٚخم رنك ثصحخ انكًجٛبنخ
ثششط رٕفٛش لًٛخ انكًجٛبنخ ف ٙيٛؼبد اسزحمبلٓب نذٖ انًسحٕة ػه. ّٛ
ٔ نمذ أثبس يمبثم انٕفبء ف ٙانكًجٛبنخ خالفب ً ْبيب ً ث ٍٛانُظشٚخ انجشيبَٛخ ٔانُظشٚخ انالرُٛٛخ،
فجًُٛب أغفهذ انُظشٚخ انجشيبَٛخ يمبثم انٕفبء ٔنى رجؼهّ احذ انضًبَبد ف ٙانكًجٛبنخ ،أكذد
انُظشٚخ انالرُٛٛخ ػهٗ ٔجٕدِ  ٔ ،اػزًذد فكشح اَزمبل يمبثم انٕفبء ث ٍٛحًهخ انكًجٛبنخ
انًزؼبلجٔ ،ٍٛجؼهزّ يهكب ً نهحبيم ٚكفم نّ انٕفبء.
َٔظشا ً نٓزِ انخالفبد رشكذ ارفبلٛخ جُٛف نؼبو 1930و  ،يسأنخ رُظٛى يمبثم انٕفبء نشػبٚخ كم
دٔنخ .
ج

ٔنمذ اػزُك انًششع انزجبس٘ انفهسطٔ ُٙٛكزنك انًششع انزجبس٘ األسدَ ٙانُظشٚخ انالرُٛٛخ .
ٔػهٛخ سٕف َزُبٔل يفٕٓو انكًجٛبنخ ٔرًٛٛزْب ػٍ ثؼض األٔساق انزجبسٚخ ٔيبْٛخ يمبثم انٕفبء
ٔأحكبيّ ٔانجزاء انًزشرت ػهٗ ػذو رٕفٛش يمبثم انٕفبءٔ ،طجٛؼخ دػٕٖ يمبثم انٕفبء كم ػهٗ
حذِ.

ح

Abstract
The legal system is affected in fulfilling the promissory with its job

in economic life. The promissory , beside ; it economical job as an
important tool for credit .Therefore , it usually includes time for
payment . This delay of fulfilling of the contract requires the

provision of guarantees to the holder of the promissory , which

reassures him to get it value in due time . Also fulfilling the
promissory as commercial paper is done according to special
rules. Palestinian and Jordanian commercial legislator broke the

general rules in civil law in fulfilling the promissory, in order to

insure the trust of the promissory as a main and vital tool for
marketing commercial debt.

One of these guarantees is the fiduciary it’s a legal guarantee

which does not require to any agreement for it. Also it is

considered anon cashing the fiduciary of payment is monetary debt

which is for the withdrawer in the drawer debt, and it is
performance in the time of paying the promissory, and it equals the
value of the promissory . In fact , the fiduciary of payment is

independent in releasing the promissory as it maybe for releasing

the promissory, but it may not exist after releasing the promissory
without prejudice to the validity of the promissory provided that the

value of the in time , for the withdrawer. the independency of the
fiduciary of payment has made an important difference between
German and Latin theory. While the German theory omitted the
fiduciary of payment, the Latin theory adopted it , and it also
adopted the idea of transferring the promissory between the
خ

contract holders, and make it for the holder, and it ensures

fulfilling. According to these disputes, Geneva Agreement 1930 left

this issue for each country.

The Palestinian and Jordanian commercial legislator adopted the

Latin theory. Therefore we will discuss the concept for the

promissory and distinct it on some commercial papers, and what is
fulfillment and its provisions and the penalty in case of on fiduciary
and the nature of its claim.
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المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
وأشهد أن محمداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
إن لألوراق التجارية أهمي ًة بالغ ًة لألفراد ,ونظ اًر ألهميتها فقد عنيت القوانين المنظمة لها كافه إلى
توفير الضمانات الالزمة للدائن فيها (المستفيد أو الحامل) حتى تبعث في نفسه الثقة وعدم الريبة
في اإلقدام على التعامل فيها ومن هذه الضمانات ما تسمى "بالضمانات الصرفية" ،نظ اًر
التصالها بهذه الكمبيالة دون النظر إلى العالقات السابقة على إنشائها والمتمثلة بالقبول والضمان
االحتياطي والتضامن بين المدينين ,ومن هذه الضمانات أيضاً ما يسمى "بالضمانات غير
الصرفية" نظ اًر التصالها بالعالقات الخارجية عن نطاق هذه الكمبيالة وأهمها ما يسمى "بمقابل
الوفاء" في الكمبيالة وهو محور هذه الدراسة.
يعد مقابل الوفاء أحد الضمانات الهامة التي نظمها المشرع الفلسطيني في القانون التجاري لدعم
الثقة فيها ،ولقد جاءت هذه الد ارسة لتتناول البحث وتحليل هذه الضمانة لبيان األحكام ا الخاصة
بها بحسب تنظيم المشرع الفلسطيني لها ،وذلك في دراسة مقابل الوفاء في الكمبيالة في هذا
السياق ،ونظ اًر ألهمية الكمبيالة في األوراق التجارية سوف نختص بدراستها بشيء من التفصيل
فيما يتعلق بوظيفتها وطبيعتها المختلفة.
تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وأداة ائتمان حيث تشتمل على ثالثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه
والمستفيد) ,وهناك من األوراق التجارية ما يتشابه معها في هذه الصفة ومنها ما يختلف عنها.
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أوالً :إشكالية البحث
تظهر إشكالية البحث من خالل التعرف على مدى حق الحامل على مقابل الوفاء ومتى يتحقق
هذا الحق ،وذلك من خالل التساؤالت اآلتية.:
 .1متى يصبح مقابل الوفاء ملكاً للحامل ؟
 .2هل يستطيع الحامل المطالبة بمقابل الوفاء قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة ؟
 .3متى يستطيع الحامل رفع الدعوى المباشرة على المسحوب عليه غير القابل ؟
 .4ما هي اآلثار التي تترتب على حق الحامل على مقابل الوفاء ؟
.5ما هي العالقة بين مقابل الوفاء والقبول ؟
 .6هل يختلف مقابل الوفاء في الكمبيالة عنه في األوراق التجارية األخرى ؟
 .7من المدين األصلي في الكمبيالة ؟
 .8هل يعد مقابل الوفاء سبباً للهروب من االلتزام ؟
 .9هل نظم المشرع الفلسطيني جميع حاالت التزاحم على مقابل الوفاء ؟

ثانياً  :أهمية البحث
تكمن األهمية في هذه الدراسة ,في التعرف على أهمية الكمبيالة وعلى ما تحققه من تنشيط للحياة
االقتصادية في أي دولة ،فهي تعتبر الوسيلة الفعالة في تيسير إبرام الصفقات التجارية ,كما
تظهر األهمية أيضا في بيان األحكام المنظمة لمقابل الوفاء في الكمبيالة وفقاً للقانون التجاري
الفلسطيني ،باعتبارها ضمانة غير صرفية يتجسد وجودها ليس باعتبارها المبلغ النقدي الذي يمثل
قيمة الورقة التجارية الواجب الوفاء بها فحسب ،وانما تأتي لبيان حقيقة وجودها

2

على أرض الواقع كضمانة فعلية ،وذلك من خالل بيان أن حاملها يستطيع المطالبة بها عند
تحقق وجودها خارج نطاق أحكام القانون التجاري.
كما تتجلى أهمية هذه الدراسة أيضاً في التعرف على الجزاء المترتب على عدم توفر مقابل
الوفاء في ميعاد استحقاق الكمبيالة .ولعل مرد ذلك يرجع إلى طبيعة الكمبيالة ،وذلك ألن
الكمبيالة تمثل أداة وفاء وأداة ائتمان.

ثالث ًا :منهجية البحث

سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن ما بين القانون التجاري الفلسطيني والقانون
التجاري أاألردني ،بالوقوف على ثالثة محاور أساسية:
المحور األول :يتمثل في محاوله قراءة النصوص القانونية المنظمة ألحكام مقابل الوفاء في
الكمبيالة وفقاً للقانون التجاري الفلسطيني ،والمقارنة بينهما في ظل األحكام العامة المنظمة
لألوراق التجارية ككل.
المحور الثاني :سنتناول رأي الفقه خاصة في المسائل التي سكت عنها المشرع الفلسطيني
في مدى تنظيم بعض أحكام مقابل الوفاء.
المحور الثالث :فقد جاء ليتناول موقف العرف والقضاء فيما يخص مقابل الوفاء ،حيث ال
يخفى على أحد ما للعمل المصرفي والقضائي من أهمية بالغة في بلورة العديد من أحكام هذا
المجال.

3

رابعاً :خطة الدراسة
هذه الدراسة تنقسم إلى مبحث تمهيدي وفصلين :حيث سنخصص المبحث التمهيدي منها
للحديث عن مفهوم الكمبيالة وتمييزها عن بعض األوراق التجارية.
وفي الفصل األول سنتحدث عن ماهية مقابل الوفاء في الكمبيالة واألحكام المنظمة له .
وفي الفصل الثاني سنتناول جزاء انتفاء مقابل الوفاء بالكمبيالة وطبيعة الدعوى ,ثم نختتم
دراستنا بخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.

4

سيتم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين كالتالي:
مبحث تمهيدي  :مفهوم الكمبيالة وتمييزها عن بعض األوراق التجارية .
المطلب األول :مفهوم الكمبيالة.
المطلب الثاني :تمييز الكمبيالة عن بعض األوراق التجارية.

الفصل األول :ماهية مقابل الوفاء في الكمبيالة واألحكام المنظمة له.
المبحث األول :ماهية مقابل الوفاء.
المطلب األول :تعريف مقابل الوفاء.
المطلب الثاني :أهمية مقابل الوفاء .

المبحث الثاني :األحكام المنظمة لمقابل الوفاء.
المطلب األول  :شروط مقابل الوفاء .
المطلب الثاني  :حق الحامل على مقابل الوفاء بالكمبيالة .
الفرع األول  :تحديد حق الحامل على مقابل الوفاء .
الفرع الثاني  :آثار حق الحامل على حق مقابل الوفاء .
الفرع الثالث  :التزاحم على مقابل الوفاء .
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الفصل الثاني  :جزاء انتفاء مقابل الوفاء وطبيعة الدعوى.
المبحث األول :جزاء انتفاء مقابل الوفاء بالكمبيالة.
المطلب األول :الجزاء المدني.
المطلب الثاني :الجزاء التجاري.

المبحث الثاني :طبيعة دعوى الحامل في المطالبة بمقابل الوفاء بالكمبيالة.
المطلب األول  :الدعوى الصرفية.
المطلب الثاني :دعوى المطالبة بمقابل الوفاء.
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مبحث تمهيدي
مفهوم الكمبيالة وتمييزها عن بعض األوراق التجارية .
تعتب ررر الكمبيال ررة أول األوراق التجاري ررة عمر رالً ،وتعتب ررر مررن األعم ررال التجاري ررة األص ررلية 1الش رركلية
المنفردة والمطلقة ،أي تجارية بغض النظر عن الغرض الذي سحبت من أجله ،سواء كان غرضاً
تجاري اً أو مردنياً ،وبصرررف النظررر عرن الشرخص الرذي سرحبها أكران تراج اًر أم غيررر ترراجر ،وهرذا مررا
نصرت عليره المررادة ( )409مرن القررانون التجراري الفلسرطيني والمرادة ( )123مررن القرانون التجراري
األردنري حي ث نص ت المرادة ( ")409تسرري أحكرام هرذا البراب علرى الكمبيراالت  .....وغيرهرا مرن
األوراق التجارية ،أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها ،أو طبيعة األعمال التي أنشئت من أجلها".2

نبذة تاريخية عن الكمبيالة
انتشر استعمال الكمبيالة في بعض المدن االيطالية منذ أواخر القرن الثاني عشر الميالدي،
وكانت تستعمل حينئذ بين التجار 3فقط ثم امتد استعمالها إلى فرنسا و انجلترا ،وبدأت تتطور
شيئاً فشيئاً إلى أن اكتسبت المفهوم الذي تعرف به اليوم.4
فاعتاد التجار تسوية عمليات الصرف في األسواق العامة ،ونشأت عن هذا الوضع جملة عادات
وتقاليد ،أصبحت فيما بعد عرفاً بل منها ما أصبح قواعد قانونية مقننة ،ومن أمثلة ذلك تحديد
ميعاد االستحقاق بثالثة شهور إذا كانت األسواق العامة تعقد كل ثالثة أشهر.5

1حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة الفلسطيني
الجديد رقم( )2لسنة  ،2014ط الثانية2015 ،م  ،ص. 35

 2ويقابلها في قانون التجارة المصري الجديد نص المادة (.)378
 3حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،عمان جامعة القدس المفتوحة ،ط األولى ،1997 ،ص .440
 4حمدي محمود بارود ،مرجع سابق،ص .26
 5محسن شفيق ،القانون التجاري الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت 1972 ،م ،ص. 155
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ولما كان التجار ال يمكثون في هذه األسواق إال أياماً معدودات فقد ثبت العمل على وجوب
اإلسراع في المطالبة بالوفاء بمجرد حلول األجل واتخاذ إجراءات سريعة للتنفيذ عند االمتناع عنه
حتى ال يغادر التاجر المدين السوق دون أن يفي بما عليه من دين. 6
كما أن الكمبيالة لم تصبح قابلة للتداول بالتظهير إال في بداية القرن السابع عشر.
فبعد أن كانت الكمبيالة أداة تنفيذ عقد الصرف فحسب  ،إذ تنشأ بإرادة الساحب المنفردة،
وبمجرد توقيعه عليها  . 7أصبحت بعد ذلك أداة ائتمان وأداة وفاء.
كما تطورت الكمبيالة من حيث مقابل الوفاء ،وهو موضوع دراستنا ،فأصبحت أغلب القوانين
الحديثة المستمدة من قانون جنيف الموحد ،ومنها القانون التجاري الفلسطيني رقم ()2لسنة
2014م ،والقانون التجاري األردني رقم( )12لسنة 1966م ،ال تشترط لصحة الكمبيالة أن يكون
مقابل الوفاء موجوداً لدى المسحوب عليه عند إنشاء الكمبيالة .
كما شمل التطور أشخاص الكمبيالة أنفسهم حيث أصبح تعدد الساحب والمسحوب عليه من
األمر الجائز.
لم تكن الكمبيالة في بداية نشأتها تثير كثي اًر من الصعوبات لتعارف األوساط التجارية فيما بينها،
واحترام تطبيق قواعد متماثلة على الكمبيالة ،فلقد تحققت الوحدة في األحكام بصفة عفوية.
لكن أول ما بدأت مرحلة التقنين الوطني حتى تمايزت القواعد التي تنطبق على السندات التجارية
من بلد إلى آخر ،وأصبح تداول هذه السندات يثير الكثير من مسائل تنازع القوانين واجبة
التطبيق ،وقد صادف الفقه والقضاء صعوبات الستنتاج الحلول المناسبة للمنطق القانوني
وضرورات الحياة التجارية .

6

محسن شفيق ،القانون التجاري الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت 1972 ،م ،ص.155

 7حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص .35
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ومما ال شك فيه أن القواعد والقوانين التي تحكم الكمبيالة تتسم باالختالف والتنازع ،ما يقتضى
توحيدها ليخضع تداول الكمبيالة لقواعد موحدة ،ولقد بذل فقهاء القانون التجاري جهوداً كبيرة،
في سبيل هذا التوحيد.
فكان أول مؤتمر عقد في الهاي عام 1910م  ،وحضره ممثلو 32دولة ،ونجح في وضع مشروع
موحد للكمبيالة والسند االذني  ،مكوناً من ( )87مادة ،ومشروع معاهدة ،مكون من(26مادة) ،
وعرض هذان المشروعان ،على الدول ،بهدف دراستها وابداء مالحظاتها عليها ،حتى يتمكن
الوصول إلى مشروع قانون تتفق عليه الدول ،ليعرض في مؤتمر الحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر ،في الهاي عام 1912م ،أمكن التوصل خالله ،إلى اتفاق مبدئي ،على
مشروع معاهدة ،ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند االدني  ،يتالفى االعتراضات  ،التي
أثارتها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر ،عرض مشروع القانون الموحد ،على برلمانات الدول ،للتصديق عليه،
فرفض بعضها قبوله ،مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد .
وبسبب اندالع الحرب العالمية األولى ،ركدت فكرة التوحيد ،وما أن انتهت الحرب حتى تجددت
المحاوالت في سبيل ذلك ،وقد كللت جهود التوحيد بعقد مؤتمر جنيف في 13مايو 1930م الذي
انتهى إلى توقيع ثالث معاهدات  ،في  7يونيه 1930م ،من جانب مندوبي  22دولة وقد
اشتملت على المعاهدات التالية-:
المعاهدة األولى  :اشتملت على قانون الكمبياالت والسندات اإلذنيه  ،8وتعهدت الدول الموقعة،
بمقتضاها ،إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية ،وأرفق باالتفاقية ملحقان: 9

8حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص.27
9حلو أبو حلو ،عمان جامعة القدس المفتوحة ،ط األولى ،1997 ،ص .386
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الملحق األول :يتضمن نصوص القانون الموحد ،لقواعد الكمبيالة والسند االذني.
الملحق الثاني :خاص بالتحفظات  ،أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية ،أن تخرج
عن نصوص القانون الموحد.
المعاهدة الثانية:
تضمنت حلوالً لتنازع القوانين ،في بعض مسائل الكمبياالت والسندات االذنيه.

المعاهدة الثالثة:
10

تتعلق بضريبة الختم (الدمغة)

على الكمبياالت والسندات االذنيه وأعقب هذا المؤتمر ،مؤتمر

دولي آخر ،في جنيف عام 1931م ،11لوضع قانون موحد للشيكات ،وقد انتهى إلى االتفاق على
ثالث معاهدات ،أفضت إلى نتائج ،تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف ،عام 1930م،
ووقع على االتفاقية ممثلو عشرين دولة ،في  19مارس 1931م .12
وقد انحاز المشرع الفلسطيني واألردني إلى النظرية الفرنسية ،فعالج مقابل الوفاء بوصفه ضماناً
للحامل ،وعالج شروطه وكيفية إثباته ،وآثار وجوده أو عدم وجوده.

 10حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص .27
 11حلو أبو حلو ،عمان جامعة القدس المفتوحة ،ط األولى ،1997 ،ص .386
 12شكري أحمد السباعي ،الوسيط في القانون التجاري المغربي المقارن ،الجزء الثاني ،دار النشر للمعرفة والتوزيع ،المغرب 1989،م،
ص .9
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المطلب األول
تــــعريف الكمبــيـ الــ ــــــة
على الرغم من االختالف في بعض األنظمة والقوانين على تسمية الكمبيالة ،إال أن تلك القوانين
المختلفة تناولتها بنفس المضامين والشروط التي تم االتفاق عليها في معاهدة جنيف عام
1930م ،حيث إن التسمية ليست بذات األهمية طالما أنها تشير إلى ذات المضمون والطبيعة
والوظيفة .وتعتبر الكمبيالة أهم األوراق التجارية في نظر المشرع ،فشرح أحكامها بالتفصيل
كنموذج لألوراق التجارية ،وأحال إليها في كثير من األحيان.13
فعلى سبيل المثال :تعرف الكمبيالة في القانون التجاري األردني براسم سند السحب .14بينما
ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي القانون التجاري الفلسطيني باسم الكمبيالة .15
وكذلك في بعض الدول العربية :تعرف باسم السفتجة أو البوليصة ،ولكي تتضح الرؤيا بشكل
أوضح ،سوف يتناول الباحث تعريف الكمبيالة ف ر ر ر ر ر ر ري كل من القانون التجاري الفلسطيني والقانون
التجاري األردني بالتحديد مع اإلشارة لبعض التعريفات األخرى.
تعريف القانون التجاري الفلسطيني للكمبيالة  :لقد أورد القانون الفلسطيني أحكام الكمبيالة فري
الفصل األول من الباب الرابع في القانون رقم ( )2لسنة 2014م.
ويقررع هررذا التنظريم فري أربعررة عشرر فرع راً ،تتكرون مررن واحررد وثمررانين مرادة ،إضرافة إلررى أحكررام
الفصرل ال اربررع الخاصرة باألحكررام المشرتركة وذلررك فرري المر واد مرن( )572إلررى ( )581وهرري تسرري
على الكمبيالة وغيرها من األوراق التجارية التي نظمها المشرع في القانون التجاري الفلسطيني.

13

سميحه القليوبي ،الوجيز في القانون التجاري_األوراق التجارية_عمليات البنوك_العقود التجارية ،دار النهضة العربية_ 32شارع عبد

الخالق ثروث ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي1987،م ،ص.11
 14علما ً أن مصطلح الكمبيالة في القانون األردني يساوي سند األمر .
 15هبة الحسيني ،مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني ،ال يوجد دار نشر ،2002 ،ص .55
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لم يعرف المشرع الفلسطيني الكمبيالة في القانون التجراري رقرم ( )2لسرنة 2014م ،وانمرا اكتفرى
بتعداد للبيانات اإللزامية في إنشاء الكمبيالة في المادة(:)410
بأن نصت المادة المذكورة على أن يشتمل صك الكمبيالة على البيانات اآلتية :
 .1كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
 .2أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
 .3اسم من يلزمه الوفاء"المسحوب عليه" .
 .4ميعاد االستحقاق .
 .5مكان الوفاء .
 .6اسم من يجب الوفاء له أو ألمره "المستفيد" .
 .7تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
 .8توقيع من أنشأ الكمبيالة"الساحب" على نحو مقروء

16

.

ويؤيــد الباحــث مــ بعــض الفقــه بررأن المشرررع األردنرري أولررى باإلتبرراع مررن المشرررع الفلسررطيني
باسررتخدام مصررطلح سررند سررحب برردالً مررن مصررطلح كمبيالررة  ,ألن مبرردأ الكمبيالررة وحسررب العرررف
المحلرري تكررون بررين ط ررفين (السرراحب والمسررتفيد) أمررا سررند السررحب يكررون بررين ثالث رة أط رراف هررو
الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
ويرى الباحث أنه ال ضرر في استعمال غالبية الفقهاء هرذا المصرطلح تماشرياً مرع النص القرانوني
المشررع لره ،ألن مصرطلح الكمبيالرة أصربح مألوفراً ومنتشرر االسرتعمال فري معظرم القروانين .بحيرث
يقصد منه سند السحب المنشأ بين ثالثة أطراف(الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). 17

3ويقابلها في قانون التجارة المصري الجديد نص المادة (.)379
 17هبة الحسيني ،مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني ،ال يوجد دار نشر ،2002 ،ص .55
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وصورة الكمبيالة كاآلتي.:
كمبـيــــــــالـــــــة
غزة في الثالث نوفمبر 2016م
مبلغ __ 1000دينار
إلى قصي مأمون عطا مي (المسحوب عليه) التاجر ببيت الهيا شارع الشيماء
ادفعوا ألمر محمد كمال محمد مي (المستفيد) أو لحاملها مبلغ ألرف دينرار أردنري فري أول أكتروبر
سنة 2017م والقيمة وصلتنا نقداً (أو بضاعة).
توقي الساحب
مصعب مأمون عطا مي

وكذلك القانون التجاري المصري الجديد رقم  17لسنة 1999م ،اكتفى بتعداد البيانات اإللزامية
دون تعريف الكمبيالة على عكس القانون التجاري األردني التي قام بتعريف الكمبيالة .لذا
سنعرف الكمبيالة وفقاً لما جاء في الفقه والقضاء ونعقب على التعريف ما أمكن .
"الكمبيالة أو سند السحب أو السفتجة  :هي ورقة تجارية تتضمن أم اًر يصدر من شخص
يسمى الساحب إلى شخص آخر،

يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود إلذن

أو ألمر شخص ثالث هو المستفيد".18
ويؤخذ مما تقدم أن الكمبيالة تتضمن ثالثة أطراف و هم :الساحب وهو الذي يصدر األمر
بالدفع ،والمسحوب عليه ،وهو الذي يتلقى األمر بالدفع والمستفيد وهو الذي يصدر األمر
لصالحه ،وهنا لم يحدد في التعريف ،إمكانية سحب الكمبيالة لصالح الساحب نفسه أو عليه .
18

مصطفى كمال طه،األوراق التجارية واإلفالس في القانون اللبناني ،ط الثانية 1975 ،م ،ص .12
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وعرفها آخر :الكمبيالة عبارة عن صك أو محرر ،يتضمن أم اًر من الساحب "الدائن" إلى
المسحوب عليه "لمدين عادة للساحب بمبلغ الكمبيالة" بأن يدفع مبلغاً معيناً من المال في تاريخ
معين إلذن شخص ثالث ،أو للحامل ويسمى هذا الشخص المستفيد "وهو في الغالب دائن
للساحب بمبلغ الكمبيالة". 19
يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يعتبر الكمبيالة ورقة تجارية بحتة ،بغض النظر عن األشخاص
جار أو مدنين ،وسواء كان سبب تحرير الكمبيالة عمالً مادياً أو
محررو الكمبيالة سواء كانوا ت اً
عمالً تجارياً .

تعريف سند السحب في القانون التجاري األردني  :لقد نظم المشرع األردني أحكام سند السحب
في الباب األول من الكتاب الثالث من قانون التجارة األردني رقم ( )12لسنة 1966م  .ويقع هذا
التنظيم في عشرة فصول ،تتكون من ثمان وتسعين مادة ،تم اإلحالة إلى أحكامها في بعض
المسائل المتعلقة بسند ألمر والشيك .وبالرغم من ندرة استعمال سند السحب في القطاع التجاري
الداخلي فإن دراسة أحكامه تعتبر نموذجاً لدراسة أحكام سند األمر بشكل خاص ،وبعض أحكام
الشيك .
لقد عرف المشرع األردني سند السحب في المادة ( )123من قانون التجارة بأنه :
"محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون يتضمن أم اًر صاد اًر من شخص هو الساحب إلى
شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغ ًا
معيناً بمجرد االطالع ،أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين".

19

حمد هللا محمد حمد هللا ،القانون التجاري _ األوراق التجارية،عمليات البنوك ،اإلفالس ،العقود التجارية_  ،دار النهضة العربية

القاهرة1999_1998 ،م ،ص.17
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كذلك يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يعتبر الكمبيالة ورقة تجارية بحتة ،بغض النظر عن
األشخاص محرري الكمبيالة سواء كانوا
تجار أو مدنيين ،وسواء كان سبب تحرير الكمبيالة عمالً
اً
مادياً أو عمالً تجارياً.

ويرى الباحث أن الكمبيالة أو سند السحب " :هي ورقة تجارية تتضمن أم اًر يصدر من الساحب
إلى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد االطالع أو بتاريخ معين أو قابل للتعيين
إلذن أو ألمر المستفيد " .
يتضح من التعريف السابق أن الكمبيالة تفترض وجود ثالثة أطراف وهي الساحب والمسحوب
عليه والمستفيد وقد يمتلك الساحب صفته كساحب ومستفيد معاً .وعليه تعتبر الكمبيالة أداة
لنقل النقود وأداة وفاء وأداه وائتمان .20هذا ما يؤكده نص المادة ( )412من القانون التجاري
الفلسطيني .21
ولقد أصبحت الكمبيالة أداة لالئتمان بعد أن كانت أداة للصرف وأداة للوفاء بالديون عوضاً عن
النقود ، 22كوسيط في المعامالت ولكن ليست نقوداً أو أوراقاً بنكيه.23
لذلك تعتبر الكمبيالة أهم األوراق التجارية في نظر المشرع حيث اتخذها نموذجاً للتنظيم الذي
وضعه لألوراق التجارية باعتبار الكمبيالة أكمل األوراق التجارية وأشملها حيث تضم

 20منير علي هليل ،مبادئ القانون التجاري_األردني _الكويتي_ البحريني؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط األولى 2012 ،م_ 1433هـ،
ص .100
 21ا تنص لمادة ( ) 412على أن :يجوز سحب الكمبيالة ألمر الساحب ،ويجوز سحبها على الساحب ،ويجوز سحبها لحساب شخص
آخر ،ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة ( )381والمادة ( )126من القانون التجاري األردني.
22

حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_مرجع سابق  ،ص.31

 23أحمد شكري السباعي ،الوسيط في األوراق التجارية_دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون
الموحد_ واتفاقية األمم المتحدة للسفاتج (الكمبياالت)الدولية_والسندات االذنية الدولية_والقانون المقارن ،ج األول ،ال يوجد دار نشر،
ص .25
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كل العالقات الموجودة في األوراق التجارية األخرى فهي تحتوي على تنظيم شامل ،لذلك أحال
إليها المشرع في كثير من األحيان عند وضع أحكام السند ألمر والشيك.24

المطلب الثاني
تمييز الكمبيالة عن بعض األوراق التجارية
أوال :التمييز بين الكمبيالة والسند ألمر
يمكن أن نميز بين الكمبيالة والسند ألمر من خالل ما يأتي:
 .1تتضمن الكمبيالة ثالثة أطراف هي الساحب ،والمسحوب عليه والمستفيد ،بينما ال
يتضمن السند ألمر سوى شخصين هما :محرر السند والمستفيد .25وعليه ال مجال
للقبول في السند ألمر.26
 .2تتضمن الكمبيالة أم اًر بالدفع ،وتحرر من قبل الساحب ،أما السند ألمر فيتضمن تعهداً
بالدفع ويحرر من قبل الساحب "المدين" .27فال محل لمقابل الوفاء في السند االذني.28
 .3يتوفر مقابل الوفاء بالكمبيالة في ميعاد االستحقاق ،أما السند ألمر ال مجال لمقابل
الوفاء فيه أصالً ،لكون مقابل الوفاء يشكل دين الساحب تجاه المسحوب عليه ،والسند

24

عصام حنفي محمود ،األوراق التجارية _الكمبيالة_ السند ألمر_ الشيك ،ال يوجد دار نشر ،وال يوجد طبعه ،ص .20

25

سعدين تركي بن محمد الخثالن،أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ،دار الجوزي  ،السعودية شارع ابن خلدون ،ط األولى،

1425هر_2004م ،ص .55
 26حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة الفلسطيني
الجديد رقم( )2لسنة 2014م ،مرجع سابق ،ص.157

27

سعدين تركي بن محمد الخثالن ،أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ،دار الجوزي  ،السعودية شارع ابن خلدون ،مرجع

سابق ،ص .55
 28مصطفى كمال طه ،األوراق التجارية واإلفالس في القانون اللبناني ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر_بيروت  ،الطبعة الثانية،
1975م ،ص 14و.15
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ألمر ال يتضمن سوى شخصين :الساحب ،والمسحوب عليه .29وعلية المدين األصلي
هو محرره .30
 .4يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ،أما السند ألمر فال مجال
للقبول فيه ،ألن محرر السند هو الذي يلتزم بوفائه ،فهو في مقابل مركز المسحوب عليه
في الكمبيالة.
 .5تعتبر الكمبيالة عمالً تجارياً مطلقاً ،حتى ولو حررت بشأن عمالً مدنياً  ،أو حررها غير
تاجر ،أما السند ألمر فال يعتبر تجارياً إال إذا حرر بمحض عملية تجارية.

ثانياً :التمييز بين الكمبيالة والشيك
 .1الشيك يدخل في زمرة األوراق التجارية إال إذا كان مدنياً  ،31أي يتم تداوله بالطرق القانونية
إال إذا كان غير قابل للتداول حسب األصول .32أما الكمبيالة فتعتبر عمالً تجارياً مطلقاً ،سواء
حررت بمناسبة عملية تجارية أم ال ،وتعتبر الكمبيالة العمل التجاري الوحيد الذي تتوفر له

29

سعدين تركي بن محمد الخثالن،أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ،دار الجوزي  ،السعودية شارع ابن خلدون ،مرجع سابق،

ص 55
 30حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة الفلسطيني
الجديد رقم( )2لسنة  ،2014مرجع سابق ،ص.157
ً
 31األصل في الشيك أن يكون مدنيا ًوال يعتبر ورقة تجارية إال إذا كان موقعا ًعليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية  ،الوصف
التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه .الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عمالً تجاريا إذا كان تحريره مترتبا ًعلى عمل
تجاري أو كان ساحبه تاجرا ً ما يثبت انه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقا ً لمبدأ األعمال التجارية بالتبعية  .وال عبرة في تحديد هذا
الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت
عليه وقت تحريره ،على ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية  ،على جميع العمليات الالحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه.
 (.الطعن رقم  227سنة  31ق جلسة  1966/3/22س 17ص .)618
_ وهذا بعكس الكمبيالة والتي تعتبر تجارية من لحظة صدورها سواء كان من أصدرها تاجرا أم ال  ،أو صدرت بمناسبة عملية تجارية
أو غير ذلك.
 32مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_األوراق التجارية_عمليات البنوك_اإلفالس ،الناشر دار النهضة العربية 32 ،ش عبد
الخالق ثروث_ القاهرة1995 ،م ،ص .272

17

التجارية المطلقة ،بمجرد تحقيق الشروط الشكلية التي نص عليها القانون  ،وبتوافر البيانات
اإللزامية التي تطلبها المشرع الفلسطيني واألردني.33
 .2تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وأداة ائتمان معاً ،أما الشيك ال يعتبر إال أداه وفاء فقط.
 .3يتملك الحامل مقابل الوفاء "الرصيد" 34ويجب أن يكون الرصيد موجوداً وقت إعطاء الشيك
ال وقت تقديمه فقط ،ألن الشيك أداة وفاء واال تعرض للجزاء الجنائي والمدني .35الن الشيك أمر
بالدفع مستوجب الوفاء لدى االطالع في أي وقت .36بعكس الكمبيالة لم يشترط المشرع وجود
مقابل الوفاء لحظة تحرير الكمبيالة على أن يتوفر في وقت االستحقاق.
 .4أن المسحوب عليه دائماً في الشيك هو بنك ،37والساحب عميل لهذا البنك المسحوب عليه،38
أما المسحوب عليه بالكمبيالة يكون في الغالب شخصاً وقد تسحب على بنك.

 33محمود سمير الشرقاوي ،القانون التجاري_الجزء األول_ النظرية العامة للمشروع_المشروع الخاص_المشروع العام_األموال
التجارية للمشروع ،دار النهضة العربية  32ش عبد الخالق ثروت_القاهرة1982 ،م ،ص .67
 34علي جمال الدين عوض ،الشيك في قانون التجارة وتشريعات البالد العربية ،دار النهضة العربية_ 32ش عبد الخالق ثروت ،ط
الثانية2000 ،م ،ص.251
 35محمود كبيش ،الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد ،ط  ،2000دار النهضة العربة ،ص.147
 36حسن صادق المرصفاوى ،المرصفاوى في جرائم الشيك-تعريف الشيك_شروط الشيك_أركان الشيك_ المحاكمة عنه ،منشأة
المعارف _االسكندرية ،ص .101
 37سالم أحمد الكرد ،محاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص ،الكتاب األول _الجرائم الماسة بالمصلحة العامة وجرائم االعتداء
على األموال ،جامعة األزهر غزة ،ط األولى ،2000 ،ص .331
 38محمد محمود المصري ،أحكام الشيك مدنياً وجنائياً  ،في ضوء قانون التجارة الجديد رقم  17لسنة 1999م وأحكام محكمة النقض_
دراسة مطولة مع مقارنة ما جاء به القانون الجديد_من أحكام والقوانين السارية في الدول العربية وما يجري عليه العمل في البنوك مع
استعراض أحكام الشيك قبل صدور القانون الجديد ،المكتب العربي الحديث  ،االسكندرية2000 ،م ،ص .581
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الفصل األول
ماهية مقابل الوفاء في الكمبيالة واألحكام المنظمة له.
لما كان الوفاء بالسند التجاري ال يعد حاصالً إال بشرط قبض قيمته  "...فإنه ال بد من توفير
ضمانات كافية لحامل الكمبيالة أو سند السحب للحصول على قيمته في تاريخ استحقاقه ،وتستمد
الكمبيالة بشكل عام قوتها من قوة ضمانات الوفاء بقيمتها ،مما يؤدي إلى قبولها أو رفضها
ابتداء ,والى سهولة أو عرقلة تداولها ،فخرج المشرع الفلسطيني واألردني
كأداة وفاء أو ائتمان
ً
على ما تقضي به النظريات الصرفية الحديثة من استبعاد فكرة مقابل الوفاء ،حيث أفاد المشرع
من التحفظ الوارد بالملحق الثاني باتفاقية جنيف واستبقى فكرة مقابل الوفاء وذلك لمنع بعض
المتعاملين بها من اصطناع كمبياالت على اآلخرين ال يوجد لديهم مقابل وفاء لها مصطنعين
بذلك ائتماناً وهمياً.39
وضمانات الوفاء تقسم إلى قسمين رئيسين هما الضمانات القانونية وهي تلك المفترضة حكماً
بموجب القانون والتي ال تحتاج إلى اتفاق ،والضمانات االتفاقية التي ال بد لنشوئها من اتفاق
األطراف عليها ،وسندرس هنا مقابل الوفاء باعتباره من الضمانات القانونية وفقاً لما جاء في
القانون التجاري الفلسطيني رقم( )2لسنة 2014م ،وكذلك القانون التجاري األردني رقم ()12
لسنة 1966م ،واإلشارة للمواد القانونية في القانون التجاري المصري الجديد رقم ( )17لسنة
1999م كلما أمكن ،مع التعريج التفاقية جنيف الموحدة لسنة 1930م_1931م .

39

حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة الفلسطيني
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*اال تجاهات المختلفة حول وجود مقابل الوفاء من عدمه .
االتجاه األول  :وهو االتجاه الجرماني أو األنجلو سكسوني ،أو األلماني ،الذي يقيم الكمبيالة
على االكتفاء الذاتي ،فال يربط بينه وبين دين الساحب على المسحوب عليه ،الذي استند إليه في
إصدار األمر إليه بالدفع بموجب الكمبيالة ،من ثم ال ضرورة لوجود مقابل الوفاء في الكمبيالة
في هذا االتجاه .40وعليه استبعد فكرة وجود مقابل الوفاء.
وهناك العديد من التشريعات التي أخذت بهذا االتجاه منها قانون الصرف األلماني لسنة
1933م ،والقانون النمساوي لسنة 1932م ،والقانون اإليطالي لسنة 1933م ،والقانون
البرتغالي1934م ،والقانون الروماني لسنة 1934م ،وقانون األوراق االنجليزي لسنة 1882م
وقانون األوراق التجارية للواليات المتحدة األمريكية لسنة 1892م ،وقانون التجارة العراقي األسبق
لسنة 1943م ،والقانون التجاري الليبي لسنة 1954م.41
االتجاه الثاني :هو االتجاه الالتيني أو الفرنسي ،الذي يعتبر دين الساحب على المسحوب عليه
غطاء لألمر الصادر بموجب الكمبيالة وضماناً هاماً من الضمانات التي يتمتع بها الحامل
ً
الستيفاء قيمته عند استحقاقه والذي يعتمد بالتالي مبدأ انتقال الوفاء ،وهو االتجاه التي أخذ به
المشرع الفلسطيني في قانون األوراق التجارية ،والمشرع األردني في قانون األوراق التجارية ،وهو
األقرب إلى المنطق  ،وقانون الصرف. 42

40

أكرم ياملكي ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1429 ،ه_2008م ،ص.101

 41حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة الفلسطيني
الجديد رقم( )2لسنة 2014م ،مرجع سابق ،ص.83

42

سميحة القيليوبي ،األوراق التجارية ،الناشر دار النهضة العربية_ 32شارع عبد الخالق ثروث بالقاهرة ،ط الثانية1992 ،م،

ص.134
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ومن التشريعات المتأثرة بهذا االتجاه أيضاً ،التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807م ،وقانون
األوراق التجاري البلجيكي لسنة 1955م ،والظهير التجاري المغربي لسنة 1939م ،وقوانين
التجارة اللبناني لسنة 1942م ،والسوري لسنة 1949م ،والتونسي لسنة 1959م ،والكويتي لسنة
1980م ،والعراقي لسنة 1984م ،وقانون المواد المدنية والتجارية القطري لسنة 1971م ،والقانون
التجاري الجزائري لسنة 1975م ،وقانون المعامالت التجارية اإلماراتي لسنة 1993م ،وقانون
التجارة المصري لسنة 1999م ،هذا وقد أورد المشرع الفلسطيني األحكام الخاصة بمقابل الوفاء
في المواد ( )438_431من قانون التجارة.43

43

سميحة القيليوبي ،األوراق التجارية ،الناشر دار النهضة العربية_ 32شارع عبد الخالق ثروث بالقاهرة ،ط الثانية1992 ،م،

ص.134
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المبحث األول
مـــاهيـــة مقــابل الوفـــــــاء
ويقسم هذا المبحث إلى مطلبين :ندرس في المطلب األول تعريف مقابل الوفاء،
وفي المطلب الثاني :أهمية مقابل الوفاء في الكمبيالة على النحو التالي.:

المطلب األول
تـــــعريف مقابــل الوفــــــــــــاء.
 تمهيد -مقابل الوفاء من أهم الضمانات التي تؤكد حق الحامل في الحصول على مبلغ الكمبيالة في
تاريخ االستحقاق .ومقابل الوفاء ينشأ نتيجة عالقة قانونية بين الساحب والمسحوب عليه  ،تجعل
من األول دائناً للثاني على نحو يبرر للساحب إصدار األمر إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ
الكمبيالة للمستفيد ،وهذه العالقة القانونية بين الساحب والمسحوب عليه قد تكون سابقة على
تحرير الكمبيالة وقد تكون الحقه على تحرير الكمبيالة .44ويسمى الدين اصطالحاً بمقابل
الوفاء. 45
ولوال وجود ذلك الدين "مقابل الوفاء" لما كان لساحب الكمبيالة الحق في إصدار أمر الدفع إلى
المسحوب عليه لدفع ذلك الدين أو جزء منه إلى المستفيد.46

44

عزيز العكيلي ،الوسيط في شرح القانون التجاري الجزء الثاني األوراق التجارية وعمليات البنوك ،دار الثقافة للنشر

والتوزيع1431،هر_2010م ،ص 12و.13
45

صفوت ناجي بهنساوي ،القانون التجاري األوراق التجارية ،الناشر دار النهضة العربية _ 1شارع صالح الدين_بني سويف،

1993م ،ص .105
46

فياض ملفي القضاة  ،شرح القانون التجاري األردني األوراق التجارية ،دار وائل للنشر  ،ط األولى 2009 ،م ،ص.148

22

وال يشترط بعد ذلك مصدر مقابل الوفاء أن يكون تجارياً أو مدنياً أو نتيجة عقد قرض أو فتح
اعتماد أو بيع أو هبة ....الخ .47ويعبر عن مقابل الوفاء في صك الكمبيالة بما يفيد وجوده
48

كعبارة "القيمة وصلتنا" أو "القيمة بضاعة" أو خدمة ....الخ

ومقابل الوفاء ،ضمانة هامة للمستفيد ويعزز دور الكمبيالة في الوفاء واالئتمان ،فإذا انتفى
الشك في وجود مقابل الوفاء أقبل المستفيد على تسلم الكمبيالة .49ويؤكد حق الحامل في استيفاء
حقه .50وال يعتبر مقابل الوفاء شرطاً إلنشاء الكمبيالة أو صحتها ،وانما هو شرط لوفاء قيمتها
أو لتنفيذ االلتزام الصرفي الناشئ عن الكمبيالة ،ألن في الغالب ال يوفي المسحوب عليه قيمة
الكمبيالة ما لم يكن مديناً للساحب في هذا التاريخ .51ويتميز مقابل الوفاء كضمان للحامل عن
كافة الضمانات السابقة بطابعه غير الصرفي ،فهو ضمان أنشأه القانون للحامل في مواجهة
المسحوب عليه.52
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أوالً  :تعريف مقابل الوفاء
تعريف المشرع الفلسطيني لمقابل الوفاء :تنص المادة ( )432على أنه "يعد مقابل الوفاء
موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة
بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل بمبلغ الكمبيالة.53
ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني أحسن صنعاً بتعريف مقابل الوفاء ،فاعتبر أنه دين نقدي
يكون للساحب لدى المسحوب عليه ،ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة وواجب األداء في ميعاد
االستحقاق.
فمقابل الوفاء يمثل عالقة خارجية مستقلة عن الكمبيالة وهذه العالقة تعطي الساحب حق
إصدار أمر للمسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة من الدين الذي له في ذمة المسحوب عليه.54
تعريف المشرع األردني لمقابل الوفاء  :تنص المادة ( )134على أنه "يكون مقابل الوفاء إذا
كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ
معين من النقود ومستحق األداء ومساو على األقل لمبلغ السند".
و يجدر بنا أن نشير إلى وجود نقص في نص المادة ( )134لعدم اكتمال المعنى المراد من
النص ،55ولكي يستقيم النص يجب إضافة مصطلح "موجوداً" ليصبح نص المادة ( )134من
القانون التجاري األردني كما يلي" :يكون مقابل الوفاء"موجوداً" إذا كان المسحوب عليه مديناً
للساحب أو لآلمر بالسحب في تاريخ استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود ومستحق األداء
53

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)402
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أكرم ياملكي ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،مرجع سابق ،ص .102

24

ومساو على األقل لمبلغ السند" .وهنا نالحظ الفرق بين النص الفلسطيني واألردني ،حيث اكتمل
المراد من تعريف المشرع الفلسطيني لمقابل الوفاء ،في حين أنه يوجد نقص في تعريف المشرع
األردني لمقابل الوفاء ،لذا يرى الباحث ضرورة إضافة مصطلح "موجوداً" ،حتى يكتمل المعنى
ويستقيم تعريف المشرع األردني لمقابل الوفاء.
تعريف الفقه والقضاء لمقابل الوفاء :يعرف مقابل الوفاء"بأنه دين نقدي يساوي على األقل مبلغ
الكمبيالة ويكون للساحب لدى المسحوب عليه في ميعاد االستحقاق.
ويتضح من التعريف السابق أن مقابل الوفاء هو عبارة عن دين في ذمة المسحوب عليه بغض
النظر عن سبب نشأة هذا الدين سواء كان بيع بضاعة أو قرض فأصبح األخير مديناً بالثمن
لألول.56
وعرفه آخر :أنه دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه .57ويؤخذ على هذا التعريف ،بعدم
قدرة الساحب على تحرير الكمبيالة في مواجهة المسحوب عليه إال بوجود المديونية "مقابل
الوفاء".
وعرفه آخر :أنه ذلك الدين النقدي الذي لساحب سند السحب في ذمة المسحوب عليه مستحق
الوفاء في ميعاد ال يتجاوز ميعاد استحقاق السند .58وعليه ليست بالضرورة أن تكون عالقة
المديونية األصلية بين الساحب والمسحوب عليه موجودة وقت إنشاء السند  ،حيث يمكن أن
تكون الحقة له لكن يجب أن تكون موجودة في ميعاد استحقاق الكمبيالة.59
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حمدي محمود بارود ،األوراق التجارية_دراسة مقارنة_ ال يوجد دار نشر  ،ط األولى1997 ،م ،ص .38
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طالب حسن موسى ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط األولى2011 ،م_ ،1432ص .104

 58فياض ملفي القضاة ،شرح القانون التجاري األردني األوراق التجارية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األولى2009 ،م ،ص .147
 59أدوار عيد ،اإلسناد التجارية(1966م) ،ص .298
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ويرى الباحث بأن مقابل الوفاء هو "الدين النقدي الذي يكون لساحب الكمبيالة أو لآلمر
بالسحب في ذمة المسحوب عليه ويكون مساوياً على األقل ليقمه الكمبيالة ومستحق األداء في
ميعاد استحقاق الكمبيالة بغض النظر عن مصدر ذلك الدين" .وعليه ليست بالضرورة أن تكون
عالقة المديونية األصلية بين الساحب والمسحوب عليه موجودة وقت إنشاء السند  ،حيث يمكن
أن تكون الحقة له لكن يجب أن تكون موجودة في ميعاد استحقاق الكمبيالة ،بغض النظر عن
سبب نشأة هذا الدين سواء كان بيع بضاعة أو قرض فأصبح األخير مديناً بالثمن لألول.

ثانيا :مفهوم االلتزام الصرفي
يقصد بااللتزام الصرفي هو التزام المدين الموقع على الكمبيالة أياً كان هذا المدين ساحباً أو
مسحوباً عليه القابل أو مظه اًر أو ضامناً احتياطياً أو غيرهم.
إذن كل من وقع على الكمبيالة أصبح ملتزماً صرفياً بها ،وسبب التسمية "صرفي" هو سبب
تاريخي يرجع إلى بداية نشأة الكمبيالة في العصور الوسطى .حيث كان التاجر الذي يرغب في
نقل أمواله إلى الخارج ويخشى عليها من السرقة أو الضياع ،خاصة أنها كانت نقود معدنية
ويطلب منه أن يأخذ مقابالً لها في البلد الذاهب إليه ،فكان هذا الصراف يقوم بسحب كمبيالة
ويسمى ساحباً ،والمستفيد منها هو حاملها ،والمسحوب عليه هو الشخص الذي يتعامل معه هذا
الصراف في الخارج .وهنا الشاهد أن تسمية الصرف جاءت كون أن الكمبيالة  ،عالوة على أنها
أداة لنقل النقود كانت تمثل أداة لتنفيذ عقد الصرف كون أن التاجر المسافر كان يأخذ نقوده في
البلد الذاهب إليه بعملة هذا البلد وليس بعملته الوطنية ،لذلك جرى العمل على تسمية قانون
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األوراق التجارية ككل في غالبية الدول تقريباً بقانون االلتزام الصرفي نسبة إلى تبديل العملة
الوطنية باألجنبية.60
وعلى هذا النهج سار المشرع الفلسطيني في القانون التجاري رقم( )2لسنة 2014م ،واألردني
رقم()12لسنة 1966م.
وعليه سوف نتعرض لخصائص االلتزام الصرفي على النحو التالي.:

 .1الشدة في تنفيذ االلتزام الصرفي
جعل المشرع من االلتزام الصرفي التزاماً شديد القسوة ثقيل الوطأة على المدين حماية لحق
الحامل ،ألن هذه القسوة تدفع المدين إلى الحرص على" الوفاء بقيمة الكمبيالة" في ميعاد
االستحقاق ،من ذلك أن المشرع جعل الموقعين على الكمبيالة مسئولين عن الوفاء على وجه
التضامن قبل الحامل .ويجب أن يكون المدين على أتم االستعداد لتنفيذ االلتزام الصرفي في
ميعاد االستحقاق ،ومن ثم ،تسري الفوائد في مواجهته ابتداء من هذا الميعاد  ،ال من تاريخ
األعذار كما تقضي القواعد العامة ،ويحرم المدين من الحصول على مهلة قضائية للوفاء  ،كما
أن عدم الوفاء يثبت في ورقة رسمية هي االحتجاج"البروتستو" تلحق بائتمان المدين ضر اًر بليغاً
وقد تكون نذي اًر بإفالسه.61
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.2الشكلية في االلتزام الصرفي
االلتزام الصرفي حرفي بمعنى :ينشأ عن ورقة ذات شكل خاص تشتمل على بيانات معينه
حددها المشرع الفلسطيني في المادة ( ،62)410وأن مضمون هذا االلتزام أو مداه يتوقف على
عبارة الورقة وفحواها ،والعلة في ذلك أن االلتزام الصرفي شديد القسوة على المدين ،فكان من
الضروري حمايته عن طريق فرض شكل معين يلزم احترامه ،حتى يتسنى له معرفة مضمون
التزامه ومدى مسئوليته ،63وقد رتب القانون على عدم توفير البيانات الالزمة تفريغ الكمبيالة من
مضمونها بحيث نصت المادة(64 )411من قانون التجارة الفلسطيني ،على ما يلي :الصك
الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر كمبيالة إال في الحاالت اآلتية :
 .1إذا خلت من بيان ميعاد االستحقاق ،اعتبرت مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها.
 .2واذا خلت من بيان مكان الوفاء ،اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانًا للوفاء،
وموطنًا للمسحوب عليه في نفس الوقت.
62نصت المادة ( .)410من القانون التجاري الفلسطيني على أن يشتمل صك الكمبيالة على البيانات اآلتية:
 .1كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
 .2أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
 .3اسم من يلزمه الوفاء"المسحوب عليه".
 .4ميعاد االستحقاق.
 .5مكان الوفاء.
 .6اسم من يجب الوفاء له أو ألمره "المستفيد".
 .7تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
 . 8توقيع من أنشأ الكمبيالة"الساحب" على نحو مقروء .ويقابله نص المادة ( )124من القانون التجاري األردني ونص المادة ()379
من القانون التجاري المصري الجديد
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مصطفى كمال طه ،األوراق التجارية واإلفالس في القانون اللبناني ،مرجع سابق ،ص .26
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ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة()380والمادة ( )125من القانون التجاري األردني.
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 .3إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان اإلنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب
وتوقيعه .وعليه اعتبر المشرع الفلسطيني وكذلك األردني أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة
في المادة( )410فلسطيني والمادة ( )124أردني ،ال تعتبر كمبيالة ،باستثناء الحاالت التي حددها
في المادة ( )411فلسطيني والمادة(  )123أردني.65

 .3الكفاية الذاتية في االلتزام الصرفي :
هذه الخاصية مرتبطة بالتي قبلها ،وذلك أن شكلية الكمبيالة ليست مقصودة بذاتها ،وانما تهدف
إلى أن تكون الكمبيالة كافية بذاتها لتقرير االلتزام الثابت بها ،وتحديد مداه وأوصافه ،بحيث ال
يحتاج األمر إلى الرجوع إلى ما هو خارج الكمبيالة الستيضاح األمر ،أو تحديد عناصر االلتزام
أو صفاته ،كاإلحالة إلى مستند آخر أو عالقة قانونية سابقة أو الحقة إلنشاء الكمبيالة ،واال
خرجت الكمبيالة من إعداد األوراق التجارية ،وخضعت ألحكام القواعد المدنية العامة دون أحكام
الصرف.66

.4استقالل االلتزام الصرفي :
طالما أن الكمبيالة يجب أن يكون لها الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت بها واثباته،
فإنه ينتج عن ذلك أن هذا االلتزام الناشئ عن الكمبيالة مستقل في ذاته ،وال يتوقف
وجوده وتقريره على مناقشة العالقة األصلية بين الساحب والمستفيد ،فالكمبيالة كافية

 65ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)380
 66الياس حداد ،األوراق التجارية في القانون السعودي ،معهد إال داره  ،أداره البحوث1407 ،ه ،ص .31_30
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لذاتها لتقرير الحق الثابت بها ،بصرف النظر عن العالقة األصلية وما يشوبها من
دفوع.67
فإذا قام الحامل بالرجوع على أحد الملتزمين بالكمبيالة وقام هذا األخير بسداد المبلغ فإن
له الرجوع على الباقين بكل الدين وال يستطيع أن يدفع من رجع عليه بتقسيم الدين.68
وفي ذلك تختلف الكمبيالة عن حوالة الحق حيث يستطيع المحال إليه التمسك بالدفوع
الناتجة عن عالقته األصلية بالمحيل في مواجهة المحال له.
والسبب في ذلك أن التنازل عن الحق في الكمبيالة يكون بالتظهير أو المناولة ،فال
يكون أمام المتنازل إليه فرصة لمعرفة ظروف العالقة األصلية التي تسببت في نشوء
الحق المتنازل عنه أو الدفوع التي يكون للمحرر التمسك بها في مواجهة المستفيد األول،
أو معرفة ظروف العالقات األخرى السابقة على انتقال الكمبيالة إليه.69

67

عصام حنفي محمود ،األوراق التجارية _الكمبيالة_ السند ألمر_ الشيك ،مرجع سابق ،ص .12
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سميحة القيليوبي ،األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .147
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عصام حنفي محمود ،األوراق التجارية _الكمبيالة_ السند ألمر_ الشيك ،مرجع سابق ،ص .12
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المطلب الثاني

أهميـــــــة مـــقابل الوفــــــــ اء
ال يعتبر مقابل الوفاء شرطاً لصحة الكمبيالة ،فال يفترض إنشاء الكمبيالة لزاماً وجود مقابل
الوفاء لدى المسحوب عليه وفقاً لما جاء في المادة (70 )431من القانون التجاري الفلسطيني "
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ،ويسأل
الساحب لحساب غيره ،أقبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.71
وعليه ال يتعرض الساحب ألي جزاء مدني أو جنائي إذا حرر كمبيالة على شخص ليس مديناً
له ،وال أدل على ذلك من أن القانون يحتفظ بحق للحامل المهمل بالرجوع الصرفي على الساحب
الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه .
فالساحب يظل هو المدين األصلي للحامل ما دام لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه القابل.72
ويحق للطالب المطالبة بقيمة تلك الكمبيالة من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.73

 70صيغة دعوى مطالبة مستفيد من كمبيالة بمقابل الوفاء بها طبقا ًلنص المادة( )431من القانون التجاري الفلسطيني والمادة( )133من
القانون التجاري األردني" بناءا ً على طلب السيد  .............../والمقيم في.............. ..........مدينة............محافظة...............ومحلة
المختار ...............................
أنا ......................موظف المحكمة ..................................قد انتقلت إلى حيث إقامة.:
السيد.............................المقيم في................. ...............مدينة ...............................
وأعلنته باالتي
يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ..........................ومحرر عنها الكمبيالة المؤرخة في  ......./....../.......بمجرد االطالع عليها وكان
قد تحصل على تلك الكمبيالة من السيد  ...... ............./المظهرين على الكمبيالة والسيد  ................................../بصفته ساحبا لها.
إال أنه وفي تاريخ الوفاء بها فقد رفض المعلن إليه الوفاء بالرغم من شرط عدم تقديمها للقبول_اي تدفع قيمتها بمجرد االطالع_ فسارع
الطالب في اليوم التالي بتحرير احتجاج عدم الدفع وإعالنه للمعلن إليه وأيضا للسادة المظهرين على الكمبيالة والساحب لحفظ حقوق
الطالب.
 71ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)401
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ونصت المادة( )133من القانون التجاري األردني على ما يلي.:
" .1على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه
مقابل وفائه .
 .2ولكن ذلك ال يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .
ويرى الباحث أن نص المشرع االردني

أولى باإلتباع من نص المادة ( )431من القانون

التجاري الفلسطيني ،وضرورة تعديل نص المادة ( )431من القانون التجاري الفلسطيني
بإضافة مصطلح "ولكن ذلك ال يعفي الساحب غيره "بدالً من" ويسأل الساحب لحساب غيره"
لتصبح على النحو التالي "على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند لحسابه أن يوجد
لدى المسحوب عليه مقابل وفائه  .2ولكن ذلك ال يعفي الساحب الظاهر من مسؤوليته
شخصياً تجاه مظهر السند أو حامله .وذلك ألن نص المشرع األردني أبلغ في التعبير من
نص المشرع الفلسطيني.
ومع ذلك فإن لمقابل الوفاء أهمية كبيرة لكل من ذوي الشأن في الكمبيالة إذ يؤثر في حقوقهم
والتزاماتهم القانونية.74
وعليه يعتبر الساحب هو المدين األصلي إذا لم يقدم مقابل الوفاء واآلخرين ضامنين .وعليه
سوف نتعرف على عالقة الساحب بالمسحوب عليه والحامل أو المستفيد.
أوال  :في عالقة الساحب بالمسحوب عليه
تنص المادة ( )432من القانون التجاري الفلسطيني "يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب
عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق
األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة".75

 74حلو أبو حلو ،القانون التجاري، ،عمان جامعة القدس المفتوحة ،ط األولى ،1997 ،ص .438
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وكذلك المادة( )134من القانون التجاري األردني على أنه "يكون مقابل الوفاء إذا كان
المسحوب عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود
مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة" وعليه ال يقبل المسحوب عليه الكمبيالة في الغالب
إال إذا تلقى مقابل الوفاء أو اطمأن إلى تلقيه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق.76
واعتبر المشرع الفلسطيني واألردني أن مجرد قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر قرينة على
وجود مقابل الوفاء ،وال يجوز للمسحوب عليه القابل للكمبيالة أن يدفع بعدم حصوله على مقابل
الوفاء في مواجه الحامل ،إال أن القانون أعطى الحق للساحب أن يثبت وجود مقابل الوفاء لدى
المسحوب عليه في حالة إنكار المسحوب عليه لمقابل الوفاء سواء قبل الكمبيالة أم ال ،في ميعاد
االستحقاق واستمرار وجود هذا المقابل لميعاد االستحقاق.77
وال يجوز للمسحوب عليه

الرجوع على الساحب بما وفاه ،حيث يب أر من دينه الذي عليه

للساحب ،وذلك إذا وجد المقابل لديه ،وعلى العكس من ذلك تماماً إذا قام المسحوب عليه بوفاء
الكمبيالة على المكشوف.78
وفي حالة قبول الكمبيالة ال يستطيع الساحب أن يسترد مقابل الوفاء من المسحوب عليه ،وال أن
يوجهه وجه أخرى ،كما يمتنع على دائني الساحب أن يحجزوا تحت يد المسحوب عليه على دين
مقابل الوفاء .79وعليه الملتزم بتقديم مقابل الوفاء هو الساحب عادة.80

75

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)402

76

مصطفى كمال طه ،األوراق التجارية واإلفالس في القانون اللبناني ،مرجع سابق ،ص .102
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ويرى الباحث أن المشرع األردني ،قد أحسن صنعاً باختيار مصطلح "إنكار" ،في نص المادة
( 140فقره  )3حيث نصت على ما يلي.:
" .3وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة اإلنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل ,أن
المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق .بحيث أفادت المعنى المراد من
النص ،على عكس المشرع الفلسطيني ،وعليه يرى الباحث ضرورة تعديل نص المادة ()433
حيث نصت المادة من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي. :
" . 1يعد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ،وال يجوز نقض هذه القرينة في
عالقة المسحوب عليه بالحامل .2.وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة اإلخطار ،سواء
حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل ،أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد
االستحقاق" .81وارجاعها إلى أصلها المادة( ،)403من القانون التجاري المصري الجديد لتصبح
على النحو التالي:
 .1ي عد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ،وال يجوز نقض هذه القرينة في
عالقة المسحوب عليه بالحامل.
 .2وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة إنكار ،سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل ،أن
المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق.
فإذا لم يثبت الساحب إنكار المسحوب عليه لمقابل الوفاء ،كان ضامناً الساحب للوفاء بقيمة
الكمبيالة  ،ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً .فإذا أثبت الساحب وجود المقابل،

80

أحمد زيادات ،إبراهيم العموش ،الوجيز في التشريعات التجارية األردنية_مبادئ القانون التجاري _ الشركات التجارية _األوراق

التجارية والعمليات المصرفية ،عمان  ،األردن ،الطبعة األولى1995 ،م ،ص .308
81

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)403

34

برت ذمته بمقدار هذا المقابل،
واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل االحتجاج أ
ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

 .2في عالقة الحامل بالمسحوب عليه:
تنص المادة( )434من القانون التجاري الفلسطيني فقره ( )1على أنه " .تنتقل ملكية مقابل الوفاء
بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.82
وعليه عند قبول المسحوب عليه للكمبيالة تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حامل
الكمبيالة ،وهذا المبدأ يعتبر من أهم الضمانات القانونية التي تؤكد حق الحامل في الحصول على
مبلغ الكمبيالة في ميعاد االستحقاق.83
وعند امتناع المسحوب عليه عن وفاء قيمة الكمبيالة ،يمكن للحامل مطالبته بموجب دعوى
صرفية ناتجة عن التزام المسحوب عليه بالكمبيالة بموجب قبوله لها أو بموجب دعوى المطالبة
بمقابل الوفاء ،فيختار أيهما أصلح بالنسبة له.84
كما تنص المادة ( )437من القانون التجاري الفلسطيني علي ما يلي.:
" .1إذا أفلس المسحوب عليه ،وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته للساحب دخل هذا الدين في
موجودات التفليسة.
أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير .2
 .2ذلك من األموال التي يجوز استردادها طبقاً ألحكام اإلفالس ،وكانت هذه األموال
82
83
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مخصصة صراح ًة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة ،فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها".85
وعليه فإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء الموجود لديه من األموال التي يجوز
استردادها وكانت هذه مخصصه صراح ًة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة كالبضائع والنقود واألوراق
المالية وتكون هذه األعيان عبارة عن غطاء لمقابل الوفاء ،وعليه يكون للحامل األولوية على
باقي دائني المسحوب عليه في استيفاء قيمة الكمبيالة من تلك األموال.
أما إذا كان مقابل الوفاء ديناً في ذمة المسحوب عليه ،وغير مخصص لمقابل الوفاء،
فعند إفالسه يدخل الدين في موجودات التفليسة.86
ولذلك يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني قد أحسن صنعاً من المشرع األردني بإضافة عبارة
"وكانت هذه األموال مخصصه صراح ًة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة ".
 .3في عالقة الساحب بالحامل :
تنص المادة ( )431من القانون التجاري الفلسطيني والمادة على ما يلي " :على ساحب الكمبيالة
أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها.87"....
وعليه يجب على الساحب أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه واستمرار وجود مقابل
الوفاء إلى حين استحقاق الكمبيالة.

 85ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)407
 86فوزي محمد سامي  ،شرح القانون التجاري األردني _الجزء الثاني_األوراق التجارية_سند السحب"السفتجة"_"السند
ألمر"_"الكمبيالة"_الشيك ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان _وسط البلد-سوق البتراء_عمان الحجيري؛ 1414هر_1994م ،ص
.98
87
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فإذا أهمل حامل الكمبيالة بالقيام بالواجبات التي يقرها عليه القانون بقيمة مقابل الوفاء ،كان
للساحب عند رجوع الحامل عليه رد دعوى الرجوع والدفع بسقوط حق الحامل

88

 ،إذا كان قد قدم

مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
وعليه سنحدد من هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء ،وكذلك إثبات حق الحامل على مقابل الوفاء،
على النحو التالي.:

أوال :الملتزم بتقديم مقابل الوفاء.
تنص المادة( )431من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي" :على ساحب الكمبيالة أو من
سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ،ويسأل الساحب لحساب غيره ،أقبل
مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء".89
فإن الساحب هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه ،ويصدر الساحب أمره إلى
المسحوب عليه بالوفاء للحامل نتيجة لذلك ،حتى لو كانت مسحوبة لحساب الغير إذ يظل
الساحب الحقيقي هو المسئول عن تقديم مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. 90
غير أن الساحب الظاهر يكون مسئوالً عن وجود أو عدم وجود هذا المقابل من قبل مظهري
الكمبيالة وحاملها  ،فإذا وفى المسحوب عليه على المكشوف فال يرجع إال على الساحب الحقيقي
وليس الظاهر إذ إن األخير ال يلتزم إال قبل من اعتدوا على ضمان توقيعه وهم الحملة الالحقين

88
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له .91كذلك إذا زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى الساحب فإنه يظل ضامناً ولو قدم أو
حرر االحتجاج بعد الميعاد.92
أما المظهرون فهم غير ملتزمين بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه ،وال يعني ضمانهم
للوفاء بالكمبيالة وتضامنهم في هذا الوفاء ،أنهم ملزمون بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه
عندما يتخلف الساحب عن ذلك ،ألن المظهر سبق أن دفع قيمة الكمبيالة عند انتقالها إليه ،فال
يلزم بدفع قيمتها مرة أخرى.
وفي حالة سحب الكمبيالة لذمة الغير ،فإن الساحب الحقيقي هو الملزم بتقديم مقابل الوفاء إلى
المسحوب عليه دون الساحب الظاهر ،ومع ذلك فإن الساحب الظاهر هو الملزم في مواجهة
حامل الكمبيالة كما لو كان هو الساحب الحقيقي ،فعليه عند تخلف الساحب الحقيقي عن تقديم
مقابل الوفاء ،أن يقدم هذا المقابل إلى المسحوب عليه ،واال امتنع على الساحب الظاهر أن
يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل.93

ثانيا :إثبات وجود مقابل الوفاء
تنص المادة( )433من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" .1يعد قبرول الكمبيالرة قرينرة علرى وجرود مقابرل الوفراء لدى القابرل ،وال يجروز نقرض هرذه القرينرة
في عالقرة المسرحوب عليره بالحامرل .2.وعلرى السراحب وحرده أن يثبرت فري حالرة اإلخطرار ،سرواء

 91أمين بدر ،األوراق التجارية في التشريع المصري ،القاهرة ،1954 ،ص .83
 92عاطف فؤاد صحصاح ،الجديد في الشيك_تجارياً ومدنياً وجنائياً_ شرح أحكام القانون رقم  17لسنة  1999م الخاصة  ،ال يوجد
دار نشر ،ال يوجد طبعة ،ص .53
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حص ررل قب ررول الكمبيال ررة أو ل ررم يحصررل ،أن المس ررحوب علي رره ك رران لدي رره مقاب ررل الوف رراء ف رري ميع رراد
االستحقاق".94
فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ،ولرو عمرل االحتجراج بعرد الميعراد المحردد قانونراً .فرإذا أثبرت
الساحب وجود المقابل ،واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل االحتجاج ،برئت
ذمته بمقدار هذا المقابل ،ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
وعليرره وحسرب مرا ورد فرري المرادة رقرم ( )433بررأن إثبرات مقابرل الوفرراء يختلررف براختالف مرن هررو
الشرخص الررذي يرغررب بإثبرات مقابرل الوفراء هرل هررو السراحب أم المسررحوب علي ره أم المسررتفيد لرذا
سنوضح كل حالة على حده.

 .1إثبات وجود مقابل الوفاء في العالقة بين الساحب والمسحوب عليه:
اعتبررر الق ررانون وفقر راً ل ررنص الم ررادة ( )433مررن القررانون التجرراري الفلسررطيني والم ررادة ( )140مررن
القرانون التجراري األردنري ،أن مجررد قبرول المسرحوب عليره للكمبيالرة أنرره قرينررة علرى وجرود مقابررل
الوفاء لدى القابل نفسه.
وبالترالي السراحب وحررده يسرتطيع إثبرات وجرود مقابرل الوفرراء ،لردى المسررحوب علي ره حتررى وقررت
االسررتحقاق .ألنرره يتمثررل أص رالً فرري عالقررة خارجيررة ربطررت بررين السرراحب والمسررحوب علي ره ،ولررم
يشارك أو يتدخل فيها أحد سواهما.95
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لرذلك تكرون للسراحب مصررلحة أكيرده فري إثبرات وجرود مقابررل الوفراء إذا مررا رفرض المسرحوب عليرره
قبول الكمبيالة أو دفع قيمتها ،ذلك ألن من شأن عردم القبرول أو عردم الردفع فري ميعراد االسرتحقاق
تعريض سمعة الساحب إلى التشهير واإلضرار به.96
ووفق ر راً للقواعر ررد العامر ررة علر ررى المر رردعي " السر رراحب" إثبر ررات وجر ررود مقابر ررل الوفر رراء طر رررف المررردعى
عليه"المسررحوب علي ره"  ،وعلي ره أن يثبررت أن المرردعى علي ره " المسررحوب علي ره" كرران عنررده مقابررل
الوفاء في ميعاد استحقاق الكمبيالة.97
ألن األصرل فرري اإلنسران بر راءة الذمرة إلررى أن يقرروم الردليل علررى عكررس ذلررك ،98فرإذا أنكررر األخيرر
مقابررل الوفراء أو رفرض التوقيرع علررى الكمبيالررة ،علرى السراحب إثبرات عكررس دلرك ألنره البينرة علررى
المدعي .
لذا يتوجب على الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء ،واستمرار وجوده حتى تاريخ االسرتحقاق ،أمرا
إذا عجررز السرراحب عرن إثبررات وجررود مقابررل الوفرراء لرردى المسرحوب عليرره ،فإنرره يلتررزم ب ردفع قيمررة
الكمبيالررة حترى ولررو أهمررل الحامررل عمرل االحتجراج فري الميعرراد الررذي حرردده القرانون لررذلك ،وعلررى
العكررس مررن ذلررك إذا أثبررت السرراحب وجررود مقابررل الوفرراء واسررتمرار وجرروده لرردى المسررحوب عليرره
برت ذمته بمقدار هرذا المقابل ،إال إذا
القابل طوال المدة التي كان يجب خاللها عمل االحتجاج أ
ثبت أن هذا المقابل قد استعمل لمصحة الساحب نفسه.99
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وفيما ينبغي التمييز بين ما إذا كان دين الساحب أقبل المسرحوب عليره مردنياً أو تجاريراً ،فرإذا كران
مرردنياً وجررب اإلثب رات بالكتابررة إذا زادت قيمررة الرردين عررن مررائتي دينررار أردنرري ،أمررا إذا كرران الرردين
تجارياً جاز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات ،وفقاً للقاعدة العامة لإلثبات في المواد التجارية.100
غيررر أنرره إذا قبررل المسرحوب عليره الكمبيالرة قامررت قرينررة قانونيرة بسريطة علرى وجرود مقابرل الوفراء
لديه في مواجهه الساحب.101

 .2إثبات وجود المقابل في العالقة بين الساحب وحامل الورقة.
تنص المادة( 433فقره  )2من القانون التجاري الفلسطيني علري مرا يلي"...وعلرى السراحب وحرده
أن يثبت في حالة اإلخطار ،سواء حصل قبرول الكمبيالرة أو لرم يحصرل ،أن المسرحوب عليره كران
لديه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق".
فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ،ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً.
ف ررإذا أثبررت الس رراحب وجررود المقاب ررل ،واس ررتمرار وج رروده حتررى الميع رراد ال ررذي ك رران يجررب فيرره عم ررل
برت ذمته بمقدار هذا المقابل ،ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".102
االحتجاج  ،فقد أ
وفقاً لنص المرادة يعتبرر السراحب هرو المردين األصرلي فري الكمبيالرة ،ومسرئوالً فري مواجهرة الحامرل
وبرراقي المظه ررين عررن دفررع قيمتهررا فرري حالررة عردم قبررول المسررحوب علير ه للكمبيالرة ،أمررا إذا قبلهررا
أصرربح المس ررحوب علي ررة م ررديناً أصر ررلياً والس رراحب ملت ررزم بالوف رراء بقيمر ررة الكمبيال ررة  ،ف ررإذا ل ررم ير ر أ
رف

 100مصطفى كمال طه ،األوراق التجارية واإلفالس ،دار الجامعة الجديدة للنشر_ 38شارع سولير_األ ازريطة1997 ،م ،ص .94
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خالد إبراهيم التالحمة ،الوجيز في القانون التجاري ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن_ عمان _شارع الجمعية العلمية الملكية_مبنى

الجامعة األردنية االستثماري رقم()2الطابق الثاني ،الطبعة الثالثة2012 ،م ،ص . 261
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المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة في ميعراد االسرتحقاق كران للحامرل الرجروع إلرى السراحب ومطالبتره
بدفع قيمتها.103
فال يملك الساحب االستناد إلرى قرينرة القبرول ،وعليره يكرون دائمراً عربء إثبرات وجرود المقابرل.104
وعليرره إذا قرردم السرراحب مقابررل الوفرراء إلررى المسررحوب عليررة القابررل يكررون المسررحوب علي ره مررديناً
أصلياً بقيمة الكمبيالة  ،والساحب ملتزماً بالوفاء إذا رفض المسحوب عليه الوفراء ،واتخرذ الحامرل
اإلجراءات القانونية الالزمة .
 .3إثبات وجود المقابل في العالقة بين المسحوب عليه والحامل
تنص المادة( )433من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" .1يعد قبرول الكمبيالرة قرينرة علرى وجرود مقابرل الوفراء لدى القابرل ،وال يجروز نقرض هرذه القرينرة
في عالقة المسحوب عليه بالحامل.105"....
يتضررح مررن نررص المررادة أن ره إذا قبررل المسررحوب علي ره الكمبيالررة تعتبررر قرينررة علررى وجررود مقابررل
الوفاء .وهذه القرينة تعتبر قاطعة ال تقبل إثبات العكس في مواجهة الحامل.106
ولكررن إذا كانررت الكمبيالررة غيرر مقبولررة ،وأراد الحامررل الرجرروع بردعوى مقابرل الوفراء ،فيكررون عليرره
عرربء إثبرات وجررود مقابررل الوفرراء ،األمرر الررذي يسررتحيل عليره دون مسرراعدة السراحب ،لررذلك ألررزم
المشرع الفلسرطيني واألردنري السراحب برأن يسرلم الحامرل المسرتندات الالزمرة للحصرول علرى مقابرل
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الوف رراء ،حت ررى ول ررو ك رران ح ررامالً مهمر رالً ،ألن اإلهم ررال وعدم رره إنم ررا يث ررور ح ررال الرج رروع بال رردعوى
الصرفية فقط.107
108

وهو ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في المادة ()435

حيث نصت على ما يلي.:

" علررى السرراحب ،ولررو عمررل االحتجرراج بعررد الميعرراد المحرردد لرره قانون راً ،أن يسررلم حامررل الكمبيالررة
المستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء ،فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة".109
ويررى الباحرث ضررورة تعرديل نرص المرادة ( )435مرن القررانون التجرراري الفلسرطيني بإضرافة فق رره
ثانيرة إلرى الرنص الفلسرطيني" وتكــون نفقـة ذلــك علــى الحامــل فـي جمي ـ األحـ وال" ليصربح نرص
المرادة( )435علرى النحررو الترالي" .1علىىى السىىاحب ،ولىىو عمىىل االحتجىىاج بعىىد الميعىىاد المحىدد لىىه
قانوناً ،أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء ،فإذا أفلس الساحب
التزم بذلك أمين التفليسة .2 .وتكون نفقة ذلك على الحامل في جميع األحوال" .
ذلك لحماية الساحب في مواجهة الحامل المهمل.
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نصت المادة( )136من القانون التجاري األردني على ما يلي " على الساحب ولو قدم االحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند

السحب المستندات الالزمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكالء تفليسته .2 .وتكون نفقات ذلك على الحامل
في جميع األحوال".
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المبحث الثاني
أحكام مقابل الوفاء في الكمبيالة.
تنص المادة ( )432من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" يعد مقابرل الوفراء موجروداً إذا كران المسرحوب عليره مرديناً للسراحب أو لآلمرر بالسرحب فري ميعراد
استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة".110
وعليه فإن مقابل الوفاء هو الدين الذي يكون للساحب علرى المسرحوب عليره والرذي تنشرأ بموجبره
الكمبيالة ،ويعتبر مقابل الوفراء ضرماناً مرن ضرمانات الوفراء بالكمبيالرة ألنره يؤكرد حرق الحامرل فري
استيفاء حقه.
والسراحب هرو الررذي يلترزم بتقرديم مقابرل الوفرراء ألنره قرد تعهررد فرري مواجهررة المسررتفيد مررن الكمبيالررة
راء عليرة إذا انتفرى مقابرل الوفراء فرإن السراحب
بتمكينه من قبض قيمتهرا فري ميعراد االسرتحقاق ،وبن ً
يكررون مسررئوالً تج رراه حامررل الكمبيال ررة ف رري حالررة رفررض المسررحوب عليرره قب ررول الكمبيال ررة أو الوف رراء
بها.111
وسرنتعرض فرري هرذا المبحررث إلررى شرروط مقابرل الوفرراء والررى حرق الحامرل علررى مقابرل الوفرراء فرري
الكمبيالة وذلك في مطلبين على النحو التالي.
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المطلب األول
شـــــــروط مقـــــابل الوفــــــــــاء
تنص المادة ( )432من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعاد
استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة".112
وعليه فإن مقابل الوفاء هو دين للساحب في ذمة المسحوب عليه ،وعليه يجب أن يتوافر في
مقابل الوفاء شروطاً معينه.
الشرط األول :أن يكون مقابل الوفاء موجوداً.
يجب أن يكون دين مقابل الوفاء موجوداً في ميعاد استحقاق الكمبيالة ،113فلو كان الساحب
دائناً للمسحوب عليه وقت إنشاء الكمبيالة ثم زال الدين قبل االستحقاق ،اعتبر مقابل الوفاء غير
موجود.114
وكذلك لو قدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه بعد استحقاق الكمبيالة ،يعتبر مقابل الوفاء
وفقاً للقانون غير موجود.115
وهنا لو قبل المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء موجواً لديه يكون المسحوب علية القابل هو
المدين األصلي والساحب ضامناً للوفاء بقيمة مقابل الوفاء  .ويشترط فيه أن يكون مساوياً على
األقل لمبلغ الكمبيالة.116
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وعليه ال يشترط وجود الدين لحظة إنشاء الكمبيالة إال إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى
االطالع ،ففي هده الحالة يجب أن يكون الدين موجوداً لحظة إنشاء الكمبيالة.117
وهذا يخالف الشيك إذ يجب أن يكون مقابل الوفاء "الرصيد" موجوداً عند إصداره ألنه أداة وفاء
فقط ،ويستحق الدفع بمجرد االطالع ،واذا لم يكن موجوداً يعد الساحب مرتكباً لجريمة إصدار
شيك بدون رصيد.118
الشرط الثاني :أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود.
والمقصود بذلك أن يكون االلتزام الذي في ذمة المسحوب عليه قبل الساحب ،والذي سيقوم
األول بالوفاء منه للحامل مبلغاً من النقود وليس بضاعة أو خالفه.
وهذا الشرط نتيجة منطقية لكون الكمبيالة ال تمثل إال ديناً بمبلغ من النقود ولكي تستطيع أن
تؤدي وظيفتها بأنها أداة وفاء وأداة ائتمان.119
فإذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع سلمها على سبيل التمليك للمسحوب عليه كان
ثمن البضائع ال البضائع ذاتها هو مقابل الوفاء ،واذا كان المسحوب عليه مكلفاً ببيعها فال يوجد
المقابل إال متى حصل البيع ويكون دين الثمن هو مقابل الوفاء.120
وال تمثل دين نقدي إال إذا كان مقابل الوفاء مبلغاً من المال بغض النظر عن مصدر هذا
المال .121ومتى ثبت مديونية المسحوب عليه للساحب بمبلغ معين من النقود فال يهم بعد ذلك
117
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نوع هذا الدين فقد يكون ديناً مدنياً ،وقد يكون ديناً تجارياً ،كما ال يهم مصدر هذا الدين فقد ينشأ
من عقد أو من فتح اعتماد من قبل المسحوب عليه لصالح الساحب أو غيرهما.122
ويقوم الساحب بسحب كمبيالة على المسحوب عليه في حدود قيمة المديونية .123وعليه يجب أن
نميز بين مقابل الوفاء الموجود للساحب في ذمة المسحوب عليه وهو ال يكون سوى دين نقدي،
وبين غطاء أو مصدر مقابل الوفاء والذي يمكن أن يتخذ شكل بضائع أو أوراق تجارية لدى
المسحوب عليه.124
وعليه عند تحرير الكمبيالة ي فترض وجود عالقتي مديونية بين أطرافه ،األولى عالقة مديونية بين
ساحب الكمبيالة والمسحوب عليه تتضمن افتراض أن المسحوب عليه مدين للساحب بمبلغ نقدي
يستحق الدفع ،أما في تاريخ استحقاق الكمبيالة أو قبل ذلك وهو في حقيقة األمر مقابل الوفاء .
والثانية عالقة مديونية بين الساحب والمستفيد تتضمن افتراض أن الساحب مدين للمستفيد بمبلغ
نقدي يتمثل في قيمة الكمبيالة ويستحق الدفع في ميعاد االستحقاق.125
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الشرط الثالث :أن يكون مقابل الوفاء واجب األداء.
يشررترط أن يكررون ديررن مقابرل الوفرراء مسررتحق األداء فرري ميعراد االسررتحقاق ،ألن ره ال يمكررن إجبررار
المسرحوب عليره علررى الردفع قبرل حلرول األجررل الممنرروح لره ،ومرن ثرم فران الردين المؤجرل ال يصررلح
مقابالً لوفاء قيمة الكمبيالة .126غير معلق أداؤه على شرط.127
كذلك يجب أال يكون محجو اًز عليره تحرت يرد المسرحوب عليره مرن دائنري السراحب ،كمرا يجرب أال
يكون الدين محل منازعة بين كل من الساحب والمسحوب عليه ،128وأن يكون باتاً.129
غيرر متنرازع علي ره وهررو أمررر يجعرل مقابرل الوفرراء غيررر أكيرد فيختررل برذلك الشررط الخراص بوجررود
الرردين فري ترراريخ االسرتحقاق .130وعلي ره فرري حالررة تحديرد ميعراد االسرتحقاق خررالل مرردة معينررة مرن
االطالع فهنا يجب تقديم الكمبيالة خالل هذه المدة ,حتى يتحدد ميعاد االستحقاق.131
ولكررن المشرررع الفلسررطيني واألردنرري لررم يجعررل تخلررف شرررط وج روب أداء المقابررل سرربباً لتجريررد
الحامررل مررن حقره علررى هرذا المقابررل كضرمان ،برل جعرل لره كافرة الحقرروق عليرره عنرردما يحرل أجررل
اسررتحقاق مقابررل الوفرراء .132ولقررد أكرردت علررى ذلررك الفق ررة الثانيررة مررن المررادة( )434مررن القررانون
التجاري الفلسطيني حين نصت على ما يلي ”:واذا كان مقابل الوفاء أقرل مرن قيمرة الكمبيالرة كران
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للحامررل علررى هررذا المقابررل النرراقص جميررع الحقرروق المقررررة لرره علررى المقابررل الكامررل ،ويسررري هررذا
الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة".133
الشرط الراب  :أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على األقل لقيمة الكمبيالة .
وعلى ذلك إذا كان دين الساحب لدى المسحوب عليه أقل من مبلغ الكمبيالة ،فإن مقابل الوفاء
يعد غير موجود ،وما دام مقابل الوفاء ناقصاً  ،كان للمسحوب عليه الحق في رفض قبول
الكمبيالة واالمتناع عن دفع قيمتها ،فالمقابل الجزئي في حكم المقابل غير الموجود على أنه في
حالة مقابل الوفاء الجزئي يكون للحامل على هذا الجزء ذات الحقوق التي له على مقابل الوفاء
الكامل ،وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي لما في ذلك من تخفيف على الضامنين بالورقة
التجارية .134وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة( )434من القانون التجاري الفلسطيني
على أنه بحسب الرأي الراجح ،يجوز للساحب أن يحتج بالسقوط على الحامل المهمل بقدر قيمة
مقابل الوفاء الجزئي الذي رفض قبوله.135
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المطلب الثاني
حق الحامل على مقابل الوفاء بالكمبيالة.
نظم المشرع الفلسطيني ملكية مقابل الوفاء ومصيره ،وتحديد حق الحامل على مقابل الوفاء،
وأثار حق الحامل على مقابل الوفاء ،وحالة سحب عدة كمبياالت على مقابل وفاء واحد ،والتنازع
على ملكية مقابل الوفاء ،وحالة إفالس الساحب والمسحوب عليه في المواد من ( )432إلى
( )438وأما المشرع األردني فقد نظم ذلك في المواد من ( )133إلى (. )139
ويتضح من خالل نص المادة (434فقره  )1أن المشرع الفلسطيني نص على ما يلي.:
"  .1تنتقررل ملكيررة مقابررل الوفرراء بحكررم القررانون إلررى حملررة الكمبيالررة المتعراقبين" .وكررذلك المشرررع
األردنرري ف رري المررادة (" ")135تنتقررل ملكي ررة مقاب ررل الوفرراء بحكررم الق ررانون إل ررى حمل ررة سررند السررحب
المتعرراقبين" ،136كغيرررهم مررن القرروانين العربيررة ،الترري تأخررذ بالنظريررة الالتينيررة ،والترري قررد أعط ررت
لحامل الكمبيالة ضمانة في غاية األهمية ،أال وهي أنه ملكه مقابل الوفاء ،وهو حق شخصي وقد
سماه البعض بأنه حرق مرانع ،وعليره يمكرن القرول برأن الرذي ينتقل هرو الحرق بالردين و ينتقرل إلرى
حملة الكمبيالة المتعاقبين ،فالذي ينتقل إلى الحامل هو حق الدين ،وهذا الحق يمنح الحامل ميزة
استيفاء قيمة مقابل الوفاء باألولوية على باقي دائني الساحب.137
ولك ررن قب ررل الخرروض ف رري بي رران أهمي ررة ه ر ذا الض ررمان للحامررل فرري الكمبيال ررة  ،نررود أن نب رردي هن ررا
مالحظة مفادها :أن ما جاء في تعبير النص القانوني سالف :الذكر أن للحامل له على مقابل
الوفاء حق ملكية هو تعبير دقيق من الناحية القانونيرة ،ذلرك أن الملكيرة هري حرق عينري يررد علرى
ش رريء مع ررين وك ررذلك أن الملكي ررة تنتق ررل بتحري ررر عق ررد البي ررع بمج رررد تواف ررق إرادة الب ررائع م ررع إرادة

136
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المش ررتري و مقابررل الوف رراء ينتق ررل إلررى الحامررل مجرررد تحريررر الكمبيال ررة وعلي رره يك ررون حق ر اً احتمالير راً
ويصبح حقاً باتاً ويتأكد بتاريخ استحقاق الكمبيالة.
ولتحدي ررد أهمي ررة مقاب ررل الوف رراء كض ررمان لحام ررل الكمبيال ررة بحس ررب م ررا ج رراء ف رري الق ررانون التج رراري
الفلسطيني واألردني ،سندرس في الفرع األول تحديرد حرق الحامرل علرى مقابرل الوفراء ،وفري الفررع
الثاني سنتعرض إلى اثأر حرق الحامرل علرى هرذا المقابرل وأخير اًر فري الفرع الثالرث :سرنتحدث عرن
إشكالية تزاحم أكثر من حامل على هذا المقابل وذلك على النحو التالي.:

الفرع األول
تحديد حق الحامل على مقابل الوفاء.
تنص المادة (434فقره  )1من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" .1تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين" .ولعدم صراحة النص
في كيفيه تحديد حق الحامل على مقابل الوفاء ،يطرح التساؤل التالي فيما يخص حق الحامل
على مقابل الوفاء :متى ينشأ حق الحامل على مقابل الوفاء؟ هل ينشأ هذا الحق عند إنشاء
الكمبيالة أم عند حلول أجل استحقاقها؟ تبدو أهمية اإلجابة على هذا التساؤل في تحديد مدى حق
الساحب في استرجاع مقابل الوفاء من طرف المسحوب عليه ،قبل حلول أجل استحقاق الكمبيالة
على أن يوفره عند حلول هذا األجل.
وللفقه في هذا األمر رأيان ،وهو أن انتقال ملكية مقابل الوفاء للمستفيد ،تكون لحظة تلقيه
الكمبيالة باعتبار تالقي إرادته مع إرادة الساحب في قبول التعامل بموجب الكمبيالة ،كما أنه

51

138

أيضاً ولذات العلة تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المظهر إليه بمجرد تظهير الكمبيالة له

وهو

رأي البعض.
وأما الرأي الثاني :فقد اعتبر أن مقابل الوفاء ينتقل إلى الحامل ويصبح حقاً باتاً له بحكم القانون
عند حلول أجل استحقاق الكمبيالة ،وقبل ذلك فيظل المقابل حتى في حالة وجوده تحت يد
المسحوب عليه ،مملوكاً للساحب ،وأقصى ما يمكن ترتيبه من اثر ،هو وجود حق احتمالي
للحامل ،139إنما هذا الحق المرتقب للحامل على مقابل الوفاء يتأكد ويستقر نهائياً لصالحه وحده
 ،أي يتحول إلى حق استثاري خالص للحامل في وقت استحقاق الكمبيالة .140
فالحامل إذاً ال يمتلك مقابل الوفاء إال وقت استحقاق الكمبيالة ،أما قبل ذلك ،فيظل الساحب
مالكاً لجميع حقوقه عند المسحوب عليه ،لذلك فإن للساحب حرية التصرف في هذا المقابل
الموجود لدى المسحوب عليه قبل موعد االستحقاق ،إذ أن الساحب غير مسئول عن مقابل الوفاء
قبل ميعاد االستحقاق .141وهو رأي األغلبية ونؤيده ،ويعلل هذا الرأي للمبررات التالية:
 .1إن المشرع الفلسطيني واألردني لم يلزم الساحب بتوفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه
عند إنشاء الكمبيالة ،فاألصل أن الحامل ال يمتلك مقابل الوفاء إال في ميعاد

 138عبد هللا العمران  ،األوراق التجارية  ،النظام السعودي ،معهد اإلدارة العامة ،إدارة البحوث1407 ،هر ،ص.204
 138فوزي سامي ،شرح القانون التجاري_ األوراق التجارية ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  ،الطبعة 2009 ،1م،
ص.112
 139محمود مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_عمليات البنوك_األوراق التجارية ،دار النهضة العربية_ 32شارع عبد
الخالق ثروت _القاهرة2001 ،م ،ص .394
 140فاروق أحمد زاهر ،دروس في القانون التجاري المصري_الكتاب الثاني الجزء األول_األوراق التجارية واإلفالس ،دار النهضة
العربية للطباعة والنشر _32ش عبد الخالق ثروت_القاهرة1995 ،م ،ص.133
141
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االستحقاق ،142فكيف له أن يمنعه من استرداد هذا المقابل إذا قدمه قبل ميعاد
االستحقاق ،ذلك أن غل يد الساحب عن استرداد المقابل معناه تجميد حقوق الساحب
تجاه المسحوب عليه ،وابقائها معطلة حماية للحامل الذي لم يستحق دينه بعد.
 .2كما أن المسحوب عليه قد ال يكون عالماً بسحب الكمبيالة عليه فكيف يتصور له
االحتفاظ بقيمتها لمصلحة الحامل في هذه الحالة.143
ويرى الباحث أن الرأي الثاني هو أقرب إلى الصواب أمام عدم صراحة المادة( )434من
القانون التجاري الفلسطيني والمادة()135

144

من القانون التجاري األردني ،وعليه فإن حق

الحامل ما دام لم يتأكد على مقابل الوفاء  ،يحق بالتالي للساحب استرداد مقابل الوفاء قبل
ميعاد االستحقاق ،وأن يتصرف به حتى ال يعطل مصالحه في وقت لم يحل فيه أجل
استحقاق الكمبيالة ،لكنه ملزم بطبيعة الحال في توفير هذا المقابل عند حلول أجل
االستحقاق ،كما أنه في المقابل يستطيع المسحوب عليه الدفع في مواجهة الساحب بالمقاصة
بين الدين الذي له وبين الحق الذي عليه .ومع ذلك فثمة حاالت يتملك فيها الحامل مقابل
الوفاء قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة ،وفقاً لما جاء في نص المادة ( 436و )437من القانون
التجاري الفلسطيني والمادة (137و )138من القانون التجاري األردني ،يمكن إجمالها فيما
يلي -:

142
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الحالة األولى :إفالس الساحب
فيما يتعلق بحق الحامل على مقابل الوفاء في حالة إفالس الساحب فقد نصت على ذلك
المادة( )436من القانون التجاري الفلسطيني والمادة( )137من القانون التجاري األردني على ما
يلي.:
" إذا أفلس الساحب ،ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة ،فللحامل دون غيره من دائني
الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه".145
فيحررق للحامررل اقتضرراء مقابررل الوفرراء مررن المسررحوب عليرره ،لررو تحقررق هررذا اإلفررالس قبررل ترراريخ
االستحقاق وتكرون للحامرل أولوية دون غيرره ،مرن دائنري السراحب ،146ويسرقط أجرل الردين ويصربح
السررند مس ررتحق األداء ،وبالت ررالي مقاب ررل الوف رراء أص رربح ملكر ره ،ولك ررن بم ررا يس رراوي قيم ررة الكمبيال ررة
ويسررتطيع أن يس ررتوفي حق رره من رره دون مزاحم ررة غير رره م ررن دائنرري الس رراحب ،147في ررد أر ب ررذلك قس ررمة
الغرماء ،148ويتناول هذا النص الحالة التي لم يحصل فيها قبول للكمبيالة من المسحوب عليه ،إذ
أن القبول يؤدي إلى حق الحامل على مقابل الوفاء فال يتأثر بإفالس الساحب.149
ويــرى الباحـث أن نررص المرادة ( )137مرن القررانون التجراري األردنري هري األولررى باإلتبراع حيررت
نصت على"إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السرحب فلحاملره دون غيرره مرن دائنري
الساحب استيفاء حقه على مقابل الموجود وجودا ال اعتراض عليه .مرن نرص المرادة ( )436مرن
القانون التجاري الفلسطيني والتي نصت على "إذا أفلس الساحب ،ولو قبرل حلرول ميعراد اسرتحقاق
145

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)406
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الكمبيالة ،فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه
صحيح لدى المسحوب عليه .
لوضوح النص واكتماله لذلك يجب أضافة إلى النص الفلسطيني مصطلح" وجوداً ال اعتراض
فيه" ليصبح نص المادة ( )436على النحو التالي.:
" إذا أفلس الساحب ،ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة ،فللحامل دون غيره من دائني
الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه وجوداً ال
اعتراض فيه ".

الحالة الثانية :إفالس المسحوب علية.
تنص المادة ( )437من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
"  .1إذا أفلررس المسرحوب عليره ،وكرران مقابرل الوفرراء دينر اً فري ذمترره للسراحب دخررل هرذا الردين فرري
موجودات التفليسة.
 _2أمررا إذا كران للسراحب لرردى المسررحوب عليره بضررائع أو أوراق تجاريررة أو أوراق ماليرة أو غيررر
ذلررك مررن األم روال الترري يجروز اسرتردادها طبق راً ألحكررام اإلفرالس ،وكانررت هررذه األم روال مخصصررة
صراح ًة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة ،فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها".150
وعليه إذا أفلس المسحوب عليه ،وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمتره للسراحب دخرل هرذا الردين فري
موجر ررودات التفليسر ررة ،151فيسر ررقط أجر ررل الررردين ويصر رربح مسر ررتحق الوفر رراء ،152وال يسر ررتطيع الحامر ررل
استرداده من التفليسة على الرغم من أنه يملك هذا المقابل ،ألن االسترداد ال يقع على النقود التي
150

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)407
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يصعب فرزها وتعيينها ،وليس أمام الحامل إال أن يتقدم بدينه في تفليسرة المسرحوب عليره بوص فه
دائناً عادياً يخضع لقسمة الغرماء مع دائني المفلس.153
أما إذا كان ما لردى المسرحوب عليره ألداء مقابل الوفراء عينراً جرائز اسرتردادها كبضرائع أو أوراق
تجاريرة أو أوراق ماليرة أو نقرود فلحامررل الكمبيالرة األولويرة فري اسرتيفاء حقرره مرن قيمرة تلرك العررين،
وهررذه األعيرران تكررون عبررارة عررن غطرراء لمقابررل الوفرراء وبالتررالي يسررتوفي الحامررل حقرره منهررا دون
ً
مزاحمه أحد قبل بيع هذه األعيان وتصبح ثمنها مقابل لوفاء قيمة الكمبيالة.154
لذلك وحفاظاً من الحامرل علرى مصرلحته وعردم االنتظار إلرى حرين حلرول أجرل اسرتحقاق الكمبيالرة
يمكررن ل رره أن يؤك ررد حقرره عل ررى مقاب ررل الوفرراء بتجمي ررده لمصر لحته دون أي ت رردخل مررن الس رراحب أو
المسحوب عليه إذا اتخذ إحدى اإلجراءات التالية.:
_1تقديم الكمبيالة للقبول ،فإذا قأبل المسحوب عليه الكمبيالة يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء
بشكل نهائي وال يمكرن للسراحب اسرترداده أو التصررف فيره ،كمرا يمتنرع علرى السراحب اسرترداده أو
التصرف فيه ،ويمنع على المسحوب عليه رده إلى السراحب أو إجرراء المقاصرة بينره وبرين مرا قرد
ينشأ للمسحوب عليه من حقوق قبل الساحب.155
 -2إخطار الحامل للمسحوب عليه بسحب الكمبيالة والطلب منه تجميد مقابل الوفاء ،مما يترترب
عل ررى هررذا اإلخطررار من ررع المس ررحوب عليرره رد مقابررل الوفرراء للس رراحب156واال اعتبررر مسررئوالً أم ررام
الحامل.157
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 -3تخصيص مقابل الوفاء لمصلحة الحامل ،ويكون ذلك باالتفاق بين الساحب والحامل على أن
يخصص األول لمصلحة الثاني ديناً لره علرى المسرحوب عليره كمقابرل للوفراء بالكمبيالرة ،ويخطرر
بهذا التخصيص المسحوب عليره ،ولكرن ال يحرتج علرى المسرحوب عليره بالتخصريص إال إذا وافرق
عليه صراح ًة أو ضمناً ليكون على بينة من األمر.158
ففي هذه الحالة يجمد مقابل الوفاء لمصلحة الحامل .159ويرد هرذا التخصريص غالبراً عنردما يكرون
ب ررين الس رراحب والمس ررحوب علي رره حس رراب ج ررار ك ررأن يخ رررج الس رراحب إح رردى الم رردفوعات ف رري ه ررذا
الحسرراب لصرالح الوفراء فرري الكمبيالررة والتري كرران يجرب أن تنردمج فرري الحسراب عمرالً بمبردأ وحردة
الحساب ويطلب من المسحوب عليه تجميدها لمصلحة الحامل.
وتجميد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فري هرذا الفررض ال يحقرق مصرلحة الحامرل فقرط ،وانمرا
يحقرق أيضراً مصرلحة المسرحوب عليره القابررل ،ألن القبرول يرتررب فري ذمتره الت ازمراً صررفياً بالوفراء
بقيمة السند في ميعاد االستحقاق.160
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الفرع الثاني
آثار حــ ق الحامـــل على مقابـــــل الــوفاء.
الكمبيالة ال يحل أجل الوفاء بها إال في ميعاد االستحقاق ،هذا وفقاً لما جاء في نص
المادة( )432من القانون التجاري الفلسطيني  ،161وبالتالي تنشأ اإلشكاليات حول آثار ملكية
الحامل لمقابل الوفاء قبل هذا الميعاد ،مما يتطلب من الحامل تأكيد الحق عليه .ولبيان آثار حق
الحامل على مقابل الوفاء يمكن تقسيمها إلى قسمين:
األول نتحدث فيه عن آثار هذا الحق في الفترة التي يتأكد فيها حق الحامل على مقابل الوفاء،
وفي الثاني نتحدث عن آثار هذا الحق عندما يكون احتمالياً أي غير مؤكداً ونوضح ذلك فيما
يلي.:
أوال :آثار حق الحامل على مقابل الوفاء المؤكد.
ويكون حق الحامل على مقابل الوفاء مؤكداً ال ينازعه أحد في حالتين.:
الحالرة األولررى :عنردما يحرل فيهرا أجرل اسرتحقاق الكمبيالرة ،وهرذا مررا نصرت عليره المرادة ()432
من القانون التجاري الفلسطيني حيث نصت المادة" :يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب
عليرره مررديناً للسرراحب أو لآلمررر بالسررحب فري ميعرراد اسررتحقاق الكمبيالررة بمبلرغ مرن النقررود مسررتحق
األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة.162

 161تنص المادة ()432من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي" يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب
أو لآلمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة .ويقابلها نص
المادة( )134من القانون التجاري األردني والمادة ()402من القانون المصري الجديد
162
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الحالررة الثانيررة :عنرردما يررتم تجميررد مقابررل الوفرراء لحسرراب الحامررل قبررل ميعرراد االسررتحقاق باتخ رراذ
اإلج رراءات التري اش ررنا إليهر ا سررابقاً ،وفري كرال الحررالتين تترتررب للحامررل علرى مقابررل الوفرراء اآلثررار
التالية.:
 .1ال يستطيع الساحب استرداد مقابل الوفاء لتأكيد حق الحامل عليه ،وفي المقابل ال يجوز
لدائني الساحب أو المظهر الحجز على هذا المقابل بين يدي المسحوب عليه ألن ملكيه
هذا المقابل انتقلت إلى الحامل لها .163فتصبح الكمبيالة مستحقة األداء.164
وللحامل حق الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء ،سواء قبل
األخير الكمبيالة أو لم يقبلها ،ألن القبول يؤكد حق الحامل على مقابل الوفاء و ال
ينشئه ،فإذا قبل المسحوب عليه ،كان للحامل في مواجهة المسحوب عليه دعويان:
دعوى ملكية مقابل الوفاء ،ودعوى الصرف.165
 .2كما ال يجوز للساحب المعارضة لدى المسحوب عليه في الوفاء للحامل بقيمة الكمبيالة،
إذ إن المعارضة في الوفاء ما بين يدي الحامل ال تكون إال في حالة ضياعها أو إفالس
حاملها أو فقدانه األهلية .166وال يجوز لدائني الساحب الحجز على مقابل الوفاء منذ
تأكيد حق الحامل عليه ألن مدينهم الساحب لم يعد يملك التصرف فيه ،فال يجوز لهم
حجزه.167
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وعليه يستأثر الحامل على ملكية مقابل الوفاء وحده .168
 .3على الساحب أن يمكن الحامل من مباشرة حقه على مقابل الوفاء باعتباره مالكاً له.169
 .4انتقال ضمانات مقابل الوفاء إلى الحامل ،فقد يكون مقابل الوفاء مضموناً بتأمين عيني أو
شخصي فتنتقل للحامل بحكم تبعيتها للدين األصلي وهو مقابل الوفاء ويستطيع الحامل التنفيذ
عليها في حال عدم حصوله على مقابل الوفاء.170.
 .5للحامل حق الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء أو الدعوى الصرفية
في حالة قبوله للكمبيالة.171
ثانيا :آثار حق الحامل على مقابل الوفاء االحتمالي.
والحق االحتمالي على مقابل الوفاء هو الحق غير المؤكد والذي لم يحل أجله بعد ،وعلى الرغم
من أن هذا الحق احتمالي إال أنة يمنح صاحبه حق التقدم على باقي الدائنين وهو الحق أللذي لم
أ
يجر عليه أي إجراء من إجراءات التأكيد السابق ذكرها ،وهذا الحق االحتمالي الذي منحه القانون
للحامل على مقابل الوفاء يرتب مجموعة من اآلثار على النحو التالي.:
 .1أشار المشرع الفلسطيني في المادة( )436من القانون التجاري على ما يلي.:
" إذا أفلرس السراحب ،ولرو قبرل حلرول ميعراد اسرتحقاق الكمبيالرة ،فللحامرل دون غيرره مرن
دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجرود علرى وجره صرحيح لردى المسرحوب
عليه".172
 168خليل أحمد حسن قداده  ،الوجيز في شرح القانون المدني الفلسطيني الحقوق العينية األصلية_الجزء األول حق الملكية والحقوق
العينية المتفرعة عنه طبعة ثالثة منقحة2008 ،م_1429هـ ،ص.44
 169حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة
الفلسطيني الجديد رقم( )2لسنة 2014م ،مرجع سابق ،ص.89
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يتضررح مررن ن ررص الم ررادة أن الحامررل لر ره الح ررق فرري مقاب ررل الوفرراء دون غير رره م ررن دائن رري
الساحب واقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه
ولررو قبررل ميعرراد اسررتحقاق الكمبيالررة ،ويكررون لرره حررق أولويررة فرري مزاحمررة جميررع دائنرري
الساحب باالنفراد بمقابل الوفاء .ولذلك يصبح الحامل مالكاً لمقابل الوفاء من هذا التراريخ
فيمتنع على وكيل تفليسة الساحب استرداده من المسحوب عليه.173
وفرري حرال قرام أمررين التفليسرة باسرترداد مقابرل الوفرراء مرن المسرحوب عليرره وتوزيعهرا علررى الردائنين
الساحب فإنها تكون قرد أثريرت دون وجره حرق وعليهرا رد مرا اسرتوفته إلرى الحامل .174ألن المقابرل
حرق للحامررل ،وهرذا الحكررم يرردعم _دون شرك حررق _الحامررل علررى مقابرل الوفرراء فرري حالررة إفررالس
الساحب ويدعم الثقة في الكمبيالة.175
 .2كذلك أشار المشرع في المادة( )437من القانون التجاري الفلسطيني حول حالة إفالس
المسحوب عليه حيث نصت على:
 .1إذا أفلس المسحوب عليه ،وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته للساحب دخل هذا الدين في
موجودات التفليسة.
 . 2أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير
ذلك من األموال التي يجوز استردادها طبقاً ألحكام اإلفالس ،وكانت هذه األموال مخصصة
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صراح ًة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة ،فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها" .176وبتحليل
النص يمكن أن نفرق بين حالتين.:
الحالة األولى  :وهي الحالة التي يكون فيها مقابل الوفاء الذي للساحب على المسحوب عليه
دين نقدي ،ففي هذه الحالة فإن هذا الدين النقدي يدخل في موجودات التفليسة وال يستطيع
الحامل تحصيله باألولوية على دائني المسحوب عليه وانما يقتسم معهم قسمة غرماء كدائن
عادي ،وله أن يرجع بما لم يحصل عليه من التفليسة على الضامنين في الكمبيالة.
الحالة الثانية  :وهي الحالة التي نصت عليها المادة ( 437فقره  )2من القانون التجاري
الفلسطيني والمادة( 138فقره  )2وهي يكون فيها دين الساحب تجاه المسحوب عليه أعيان أو
بضائع معينة  ،ففي هذه الحالة تطبق أحكام اإلفالس في هذا الشأن بحسب إشارة النص ،وعليه
يجوز للحامل استرداد هذه البضائع باألولوية على باقي دائني المسحوب عليه بشرط إمكانية فرز
هذه األعيان أو البضائع ،أو بيعها ووفاء الكمبيالة من ثمنها ،177تطبيقاً لهذه المادة في حالة
فرزه يجب أن يرد إلى الحامل بصفته مالكاً له بموجب النص القانوني.
وعملية الفرز هذه هي التي تبين لماذا المشرع الفلسطيني واألردني فرقا بين مقابل الوفاء النقدي
الموجود لدى المسحوب عليه المفلس وبين مقابل الوفاء الممثل باألعيان والبضائع بحيث إنه
اعتبر في الحالة األولى أن الدين النقدي كمقابل وفاء ،ال يرد إلى الحامل في حالة إفالس
المسحوب عليه ،وانما يدخل الحامل فيه مع باقي الدائنين قسمة غرماء ،باعتبار أن هذا الدين
يعد من المثليات التي ال يمكن فرزها الختالطها بمال المسحوب عليه المفلس ،بينما في الحالة
الثانية التي يمثل فيها مقابل الوفاء أعياناً أو بضائع أو أوراق مالية فإنها ترد إلى الحامل باعتبار
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أنها قابلة للفرز ويمكن بالتالي استردادها وعليه تكون هذه األعيان غطاء لمقابل الوفاء ويكون
ً
ثمن هذه األعيان مقابالً لوفاء قيمة الكمبيالة.178

الفرع الثالث
التزاحم على مقابل الوفــــاء.
نظمت المادة ( )438من القانون التجاري الفلسطيني حيث نصت المادة ( )438من القانون
التجاري الفلسطيني على ما يلي"  .1إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل واحد ،ال يكفي
لوفائها كلها ،فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من
مقابل الوفاء المذكور .1 .ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبياالت األخرى
مقدماً على غيره.
 .2فإذا سحبت الكمبياالت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
 .3واذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل
الوفاء.
 .4أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول ،فتأتي في المرتبة األخيرة" .179بينت المادة
تزاحم أكثر من حامل على مقابل الوفاء في الكمبيالة  ،لذلك وجب تحديد متى ينشأ هذا التزاحم؟
وكيف يمكن فك هذا التزاحم ؟ ولمصلحة من؟ ويتضح ذلك من خالل ما يلي.:
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أوال  :متى ينشأ التزاحم.
حتى ينشأ التزاحم بين حملة الكمبيالة وفقاً لما جاء في القانون التجاري الفلسطيني واألردني على
مقابل الوفاء يجب تحقق ثالثة شروط وهيا:
الشرط األول :أن يكون مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه غير كاف لسداد جميع الكمبياالت.
الشرط الثاني :أن تكون الكمبياالت جميعها مستحقة الوفاء في تاريخ واحد ،ألن التزاحم على
مقابل الوفاء يفترض ثبوت هذا الحق ألكثر من حامل واحد في نفس تاريخ االستحقاق ،أما إذا
كان تاريخ االستحقاق متعارض بين عدة كمبياالت فال يمكن الحديث عن وجود تزاحم.
الشرط الثالث :أال يمتاز أحد من الحملة على اآلخر ألي سبب من أسباب التفضيل ،وهي
األسباب التي تقضي تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء قبل ميعاد االستحقاق كما في حالة
قبول الكمبيالة أو إخطار المسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة ،أو تخصيص مقابل الوفاء لدفع قيمة
كمبيالة معينة.
وتطبيقاً لذلك ال تزاحم على مقابل الوفاء بين حامل الكمبيالة المقبولة وحامل الكمبيالة غير
مقبولة حتى ولو اتحدا في تاريخ االستحقاق ،ألن حامل الكمبيالة المقبولة تقرر له حق خاص
على مقابل الوفاء من تاريخ القبول وما يجري على القبول يجري على التخصيص واإلخطار.
لكن التزاحم يبقى قائماً بين حامل الكمبيالة المقبولة ،وحامل الكمبيالة المخصص مقابل وفائها
لمصلحته ،وأيضاً بين حامل الكمبيالة المقبولة وحامل الكمبيالة المؤكد حقه على مقابل وفائها
باإلخطار ،وأخي اًر بين حامل الكمبيالة المخصص مقابل وفائها لمصلحته ،وبين حامل الكمبيالة
المؤكد حقه على مقابل وفائها باإلخطار .وسنوضح إمكانية فك هذا التزاحم بين هؤالء الحملة
فيما يلي -:
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ثانيا :كيفية فك التزاحم
180

حدد المشرع الفلسطيني في نص المادة()438

حيث نصت على ما يلي :

" إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل واحد ،ال يكفي لوفائها كلها ،فيراعى ترتيب تواريخ سحبها
فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور" ويكون:
 .1حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبياالت األخرى مقدماً على غيره.
 .2فإذا سحبت الكمبياالت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
 .3واذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت ،الكمبيالة التي خصص لها مقابل
الوفاء.
 .4أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول ،فتأتي في المرتبة األخيرة".181
كيفية فك تزاحم الكمبياالت على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بوضع بعض القواعد
في هذا الشأن .182وبتحليل نص المادة( )438من القانون التجاري الفلسطيني نرى أن المشرع
قد أوجد عدة حلول في حال نشوء التزاحم بين حملة الكمبياالت أولها  :أنه جعل لحامل الكمبيالة
المحررة بتاريخ أسبق األولوية في مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه ،بفرض استحقاقها

180

نصت المادة( )139من القانون التجاري األردني على ما يلي" إذا س حبت عدة إسناد سحب على مقابل وفاء ال تكفي قيمته لوفائه

كله فتتبع القواعد اآلتية .1.:إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه.
 .2واذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
.3ويراعى بالنسبة لإلسناد فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند األسبق
تاريخاً مقدماً على غيره أما اإلسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة األخيرة .ويقابلها نص المادة( )438من القانون
التجاري الفلسطيني والمادة( )408من القانون التجاري المصري الجديد.
181
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في تاريخ واحد وذلك قد يحدث إذا أفلس الساحب قبل قبول المسحوب عليه للكمبياالت ففي هذه
الحالة يجب التفضيل بينها تبعاً لتواريخ سحبها.183
ومبنى هذا الحكم :أن مقابل الوفاء وقد انتقلت ملكيته كله أو بعضه إلى حامل الكمبيالة التي
أنشئت أوالً ،ال يملك الساحب التصرف فيه لمصلحة حامل ثان إال في حدود ما تبقى من دين
مقابل الوفاء.184
وثانيها  :أن جعل في التساوي في تاريخ تحرير الكمبيالة األولوية في مقابل الوفاء لحامل
الكمبيالة المقبولة على حامل الكمبيالة غير المقبولة ،حتى ولو كانت سابقة عليها في تاريخ
السحب.185
ألن مقابل الوفاء قد انتقل إلى حاملها بمجرد القبول فال يستفيد منه حملة الكمبياالت غير
المقبولة عند حلول ميعاد استحقاقها.186
ألن حامل الكمبيالة المقبولة يتملك مقابل الوفاء منذ قبولها بينما ال يتملك حامل الكمبيالة غير
المقبولة هذا المقابل إال في تاريخ استحقاقها.187
كما أن وفاء الكمبيالة المقبولة يبرئ ذمه المسحوب عليه من التزامه الصرفي الناشئ من
188
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وثالثها :أن اعتبر في حالة اشتراط عدم قبول أي كمبيالة األولوية تكون للحامل الذي خصص
مقابل وفائها لمصلحته.
ألن شرط عدم القبول يعني احتفاظ الساحب بحقه في التصرف بمقابل الوفاء حتى حلول ميعاد
االستحقاق ،189وبالتالي ال يتملك الحامل في هذه الحالة ،مقابل الوفاء إال في هذا الميعاد.190
إال أنه رغم أهمية القواعد التي أتت بها المادة( )438من القانون التجاري الفلسطيني
والمادة( )139من القانون التجاري األردني لحل العديد من إشكاليات التزاحم ،لم تفصل في جميع
الحاالت التي يمكن أن ينشأ فيها التزاحم ومن ذلك الحالة التي تحرر فيها جميع الكمبياالت في
وقت واحد ودون أن يرد على أي منها قبول أو تخصيص ،وفي ذلك يرى البعض والذي نؤيده أن
هؤالء الدائنين يكونون في وضع التساوي ،وبالتالي تطبق بحقهم القواعد العامة في هذا الشأن،
فيستوفون حقهم من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه قسمة غرماء.191
كما أن النص الفلسطيني واألردني لم يتعرضا أيضاً لحالة اإلخطار ،وهو معلوم لدينا أن
اإلخطار يعد من أحد اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها الحامل لتجميد مقابل الوفاء لمصلحته،
وهنا السؤال :لمن تكون األفضلية في حالة التزاحم بين حامل الكمبيالة المقبولة وحامل الكمبيالة
المجمد مقابل وفائه لمصلحته بموجب اإلخطار؟ كما يطرح أيضاً السؤال ذاته في حال التزاحم
بين حامل الكمبيالة المخصص مقابل وفائها لمصلحته بالتخصيص ،وحامل الكمبيالة المجمد
مقابل وفائها لمصلحته باإلخطار ،ولإلجابة على التساؤل األول اختلف الفقه في ذلك :ويرى
192

أصحاب الرأي األول أفضلية حامل الكمبيالة المقبولة
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 190حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص.452
 191محمود بابلي ،األوراق التجارية ،دراسة مفصلة ومقارنة لنظام األوراق التجارية في المملكة العربية السعودية ،ط  ،1دون ناشر
1395،هر ،ص .112
192اليأس حداد ،األوراق التجارية في النظام السعودي مرجع سابق  ،ص .214
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فبينما يفضل أصحاب الرأي الثاني الكمبيالة المجمد مقابل وفائه لمصلحته ،غير أن بعض
الفقهاء يميز بينهما على أساس إذا ما تم قبول الكمبيالة بعد التخصيص فضلت الكمبيالة
المخصص لها مقابل الوفاء .193ونحن نرجح هذا الرأي األخير وحجتنا في ذلك أن حق الحامل
على مقابل الوفاء تتحدد إما عند القبول أو عند التجميد،

فاألسبق بينهما يكون له حق

األفضلية.
ولكن السؤال الثاني يأتي هنا عن عدالة الحكم إذا ما فرضنا الحالة التي يكون فيها اإلخطار
سابقاً لهذا القبول ،نرى في ذلك أن القبول يعد بمثابة التزاماً صريحاً مكتوباً على الكمبيالة ذاتها،
وفيه تأكيد وفض لكل نزاع ،بخالف اإلخطار الذي تثور اإلشكاليات حوله في مسالة إثبات
عالوة على مدى قبول المسحوب له أم ال.
وصوله للمسحوب عليه
ً
وفي اإلجابة على التساؤل الثاني  :نرى أن األولوية يجب أن تكون لحامل الكمبيالة المخصص
مقابل وفائها لمصلحته على حامل الكمبيالة المؤكد حقه على هذا المقابل بموجب اإلخطار كون
التخصيص يعد بمثابة رهن ,وكما هو معلوم أن الدائن المرتهن له األولوية على الدائن العادي.
وفي كل األحوال إذا تساوت جميع الكمبياالت في جميع الظروف وهي حالة لم يعالجها المشرع
الفلسطيني وال األردني  ،فأنه ال بديل عن قسمة الغرماء في هذا الشأن وفقاً للقواعد العامة بحيث
يحصل حامل كل كمبيالة على نسبة تقابل قيمة كمبيالته إلى الكمبياالت األخرى.194
ويرى الباحث ضرورة معالجة حالة تساوي الكمبياالت المسحوبة في جميع الظروف فال بد من
قسمة الغرماء بينها ،بحيث يحصل كل حامل على نسبة تقابل قيمة مقابل الوفاء إلى الكمبياالت
األخرى ،وكذلك معالجة أفضلية مقابل الوفاء في حالة إذا كان هناك تجميد لمقابل الوفاء ,وفي
نفس الوقت يوجد تخصيص على مقابل الوفاء ،أو كان تجميد وقبول للكمبيالة في نفس الوقت.
193حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص.452
 194محمود مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_عمليات البنوك_األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .182
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 حالة إفالس الساحب أو وفاته أو فقد أهليته قبل الوفاء بمقابل الوفاء.إذا أفلس الساحب أو توفى أو فقد أهليته ،فال يكون لذلك أي أثر على صحة تحرير الكمبيالة،
متى حررت قبل اإلفالس أو فترة الريبة أو الوفاة أو فقدان أهليته ،وذلك ألنه قيمة الكمبيالة تخرج
من ذمة الساحب لتستقر في ذمة الحامل أو المستفيد ،ومن ثم يكون لألخير االستئثار بها دون
غيره من ورثة الساحب أو من يقوم مقامهم.195
 حالة المقاصة م دين آخر :يستطيع المسحوب عليه الدفع في مواجهة الساحب بالمقاصة بين الدين الذي له وبين الحق الذي
عليه ،إذا توافرت الشروط المطلوبة في المقاصة وفقاً للقواعد العامة ،في الحالة التي لم يحصل
قبول من المسحوب عليه على الكمبيالة أو تخصيص أو تجميد لمقابل الوفاء من قبل المسحوب
عليه ،حتى ولو بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة .وعليه إذا حصل قبول للكمبيالة من المسحوب
عليه يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بشكل نهائي ،وال يمكن للساحب استرداده أو التصرف
فيه ،فيمتنع على المسحوب عليه رده إلى الساحب أو إجراء المقاصة بينه وبين ما قد ينشأ
للمسحوب عليه من حقوق قبل

الساحب.196

 الحجز على مقابل الوفاء.ال يجوز لدائني الساحب توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على دين مقابل الوفاء بمجرد قبول
المسحوب عليه للكمبيالة أو تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء ،ألنه بقبول المسحوب عليه
يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء ويتملكه ،أما إذا لم يقبلها المسحوب عليه،

195

هشام فضلي ،الشيك في قانون التجارة الجديد ،دار النهضة العربية_32ش عبد الخالق ثروت_القاهرة ،ط األولى 2000 ،م،

ص.110
196

عزيز العيكلي ،الوسيط في شرح القانون التجاري_الجزء الثاني_األوراق التجارية وعمليات البنوك ،مرجع سابق ،ص .121
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فيعتبر المسحوب عليه من الغير بالنسبة للحامل ،وال يوجد أي رابط فيما بينهما وعليه يجوز
لدائني الساحب الحجز على أموال الساحب الموجودة لدى المسحوب عليه.197
وفي حالة قبول المسحوب عليه للكمبيالة فللمسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة دون االعتداد
بالحجز ،إال إذا كان الحجز سابقاً على قبول الكمبيالة أو تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء
فيعتد حينئذ بالحجز الواقع على مقابل الوفاء.198
ويرى الباحث أنه من الممكن توقيع حجز على أموال المدين الموجودة لدى المسحوب علية غير
القابل ،واال من الممكن أن نعتبر خالف ذلك بمثابة تهرب من قبل الساحب تجاه الدائنين له.

197

عصام حنفي محمود ،األوراق التجارية _الكمبيالة_ السند ألمر_ الشيك ،مرجع سابق ،ص .159

198

سعدين تركي بن محمد الخثالن ،أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .392
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الفصل الثاني
جزاء انتفاء مقابل الوفاء وطبيعة الدعوى
الفرض هنا أن الساحب للكمبيالة لم يقم بتوفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ،في ميعاد
االستحقاق ،ويتعين على حامل الكمبيالة أن يطلب دفع قيمتها في يوم حلول ميعاد استحقاقها،
فإذا أوفى المسحوب عليه وكان قد تلقى مقابل الوفاء ،فقد انقضى التزامه الصرفي ،وبرأت ذمة
كل الموقعين على الورقة وانتهت بذلك حياة الكمبيالة ،أما إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع
يتعرض للجزاء.199
لذا وجب تحديد الجزاء المترتب على تخلف هذا المقابل لدى المسحوب عليه ،لذلك سنتحدث في
المبحث األول عن الجزاء المترتب على انتفاء مقابل الوفاء وفي المبحث الثاني عن طبيعة
دعوى انتفاء مقابل الوفاء وذلك على النحو التالي.:

 199حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص .127
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المبحث األول
جزاء انتفاء مقابل الوفاء بالكمبيالة
سبق أن تحدثنا أن مقابل الوفاء من أهم الضمانات التي تؤكد حق الحامل في الحصول على
مبلغ السند في تاريخ االستحقاق .ومقابل الوفاء ينشأ نتيجة عالقة قانونية بين الساحب
والمسحوب عليه.
وال يعتبر مقابل الوفاء شرطاً إلنشاء الكمبيالة أو صحتها وانما هو شرط لوفاء قيمتها أو لتنفيذ
االلتزام الصرفي الناشئ عنها ،ألن في الغالب ال يوفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة ما لم يكن
مديناً للساحب في هذا التاريخ.200
ويتميز مقابل الوفاء كضمان للحامل عن كافة الضمانات السابقة بطابعه غير الصرفي ،فهو
ضمان أنشأه القانون للحامل في مواجهة المسحوب عليه ،بغض النظر عن قبوله أو عدم قبوله
للكمبيالة  .فمقابل الوفاء قد يوجد وقد ال يوجد طرف المسحوب عليه وال أثر لذلك على صحة
الكمبيالة.201
وعليه ال يعتبر مقابل الوفاء شرطاً لصحة الكمبيالة ،فال يفترض إنشاء الكمبيالة لزاماً وجود مقابل
الوفاء لدى المسحوب عليه وفقاً لما جاء في المادة ( )431من القانون التجاري الفلسطيني والتي
تنص " :على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل
وفائها ،ويسأل الساحب لحساب غيره ،أقبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل
الوفاء."202
200

محمد بهجت عبد هللا قايد ،األوراق التجارية  ،الناشر دار النهضة العربية_عبد الخالق ثروث-القاهرة ،ط الثانية2008 ،م ،ص

.154

201

منير قزمان ،الكمبيالة_في ضوء الفقه والقضاء طبقاً للقانون رقم 17لسنة1999م -اإلصدار_التظهير_مقابل

الوفاء_القبول_الضمان االحتياطي_االستحقاق_الوفاء_الرجوع_التدخل_تعدد النسخ_الصور_التخويف_التقادم ،مرجع سابق  ،ص .89

202

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)401
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وعليه ال يتعرض الساحب ألي جزاء مدني أو جنائي إذا حرر كمبيالة على شخص ليس مديناً
له ،على عكس الشيك ،وال أدل على ذلك من أن القانون يحتفظ بحق للحامل المهمل بحق
الرجوع الصرفي على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
فالساحب يظل هو المدين األصلي للحامل ما دام لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه.203
فإذا أوفى المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة انقضى االلتزام مما يستتبع براءة ذمة جميع الموقعين
عليه ،والساحب من التزامهم أمام الحامل ،أما إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فللحامل أن
يتخذ اإلجراءات القانونية لحفظ حقه.204
ويحق للطالب المطالبة بقيمة تلك الكمبيالة من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد .205ويعتبر
تسليم الكمبيالة للمدين األصلي قرينة على حصول الوفاء .206وعليه يتعين على الساحب أن
يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد االستحقاق ،وترفع هده الدعوى أمام
المحاكم المدنية أو التجارية تبعاً لما إذا كان دين المسحوب علية مدنياً أم تجارياً .207
فطرق اإلثبات تختلف باختالف طبيعة مقابل الوفاء ،فإذا كان دين مقابل الوفاء ناشئاً عن عقد
تجاري أو تجاري بالتبعية ،فالقاعدة هي مبدأ حرية اإلثبات ،أي يجوز اإلثبات بالطرق كافة،
أما إذا كان دين مقابل الوفاء مدنياً ،فيجب إثباته بطرق اإلثبات المدنية ،وفقاً لما نصت عليه
المادة( )68من قانون البيانات الفلسطيني على " إنه في المواد غير التجارية إذا كان االلتزام تزيد
قيمته عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة ،فال
203

حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني_األوراق التجارية _الكمبيالة_والسند ألمر_الشيك_في القانون التجارة

الفلسطيني الجديد رقم( )2لسنة 2014م ،مرجع سابق ،ص.84

204
205

خالد إبراهيم التالحمة ،الوجيز في القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .264

عبد الفتاح مراد ،موسوعة قانون التجارة _شرح األوراق التجارية الكمبيالة والسند ألمر والشيك ،االسكندرية المنشية46 ،ش القائد

جوهر رقم  ،31ص.1163
 206محمد أحمد سراج ،األوراق التجارية في الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .118
 207حسين محمد سعيد ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .107
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تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص
قانوني بغير ذلك".208
فإذا زادت قيمة مقابل الوفاء عن مائتي دينار أردني فيجب إثباته بالكتابة وفقاً للقواعد العامة .
واألصل أن عبء إثبات وجود مقابل الوفاء يقع على من يدعيه ،ألن البينة على من ادعى،
لذلك ينبغي على ساحب الكمبيالة إثبات وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه.209
وعلى الحامل اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة االمتناع عن الوفاء ليتمكن من الحصول على
مقابل الوفاء.210
وعليه إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع يستطيع الحامل تحرير احتجاج عدم الوفاء وعلية ال
يجوز للحامل تحرير احتجاج كيدي ضد المدين الملتزم صرفياً في الكمبيالة.211
إذ إن المشرع التجاري الفلسطيني واألردني وضعا حكماً في حالة ما إذا وقع المسحوب عليه
على الكمبيالة بالقبول أم ال .212
وعليه سوف نبين الجزاء المترتب على عدم توفر مقابل الوفاء في ميعاد استحقاق الكمبيالة  ،أو
الجزاء في الحاالت التي يجب أن يكون فيها مقابل الوفاء موجوداً قبل ميعاد االستحقاق ،وهنا
رتب القانون على تخلف مقابل الوفاء في الكمبيالة جزاء مدني وتجاري على النحو التالي.:

208ويقابلها في قانون اإلثبات المصري الفقرة األولى من المادة(.)61
209

عبد الرازق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد( )2نظرية االلتزام بوجة عام_اإلثبات اثأر االلتزام ،دار النهضة

العربية  32عبد الخالق ثروت ،1968 ،ص .34
 210حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص.129
 211الحكمة من تحرير االحتجاج يعتبر نذيرابانهيار ائتمان المدين الصرفي ،وقد يكون دليال على توقفه عن الدفع مما يبرر شهر افالسه،
ولهذا فالمسحوب عليه يحرص دائما تجنبه والمبادرة الى السداد في الميعاد،كما وأن هذا االجراء يعمل على الحد من المنازعات التي قد
تثور بمناسبة اثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في حالة رجوع الحامل على الضامنين ،كما وأن في هذا االجراءتدعيم للثقة في
الكمبيالة وتداولها ،وهي ورقة رسمية.
 212حلو أبو حلو ،القانون التجاري، ،مرجع سابق ،ص.445
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المطلب األول
الجـــــــــــــــزاء المـــــدنـــــــــــي
األصل في الكمبيالة أن انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ال يرتب أي أثر على صحة
الكمبيالة ،فمقابل الوفاء في الكمبيالة ليس شرط صحة بل هو ضمان إضافي للحامل منحه إياه
المشرع الفلسطيني واألردني ،وال أدل على ذلك من أن المشرع الفلسطيني واألردني يحتفظ
للحامل المهمل بحق الرجوع الصرفي على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب
عليه .ويجب أن يكون في ميعاد االستحقاق ،لكي ال يجمد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فترة
طويلة من الزمن.213
وعلية ال يجبر الحامل على استالم المقابل قبل تاريخ االستحقاق ،وال يجوز تمديد موعد
االستحقاق من قبل القضاء "أي منح مهلة قضائية للوفاء" ،ألن القاعدة العامة في القانون المدني
تجيز للقاضي منح مهلة قضائية للمدين حسن النية إذا اقتضت الضرورة ذلك ،أما القاعدة العامة
في المعامال ت التجارية فال يجوز منح مهلة قضائية للوفاء بوجه عام وفي األوراق التجارية بوجه
خاص  ،كما ال يجوز للقضاء أن يصدر حكماً بتقسيط الدين الوارد في األوراق التجارية ألن مثل
هذا التصرف يعد تأجيالً لجزء من الدين الوارد في السند التجاري.214
ويحق لحامل الكمبيالة المعمول عنها االحتجاج عدم الوفاء أن يقيم الدعوى المباشرة على جميع
الملتزمين في الكمبيالة منفردين أو مجتمعين ،دون التقيد باختيار الملتزم الذي يريد الرجوع عليه
ودون مراعاة ترتيب معين وترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.215

 213حلو أبو حلو ،مرجع سابق ،ص .488
 214محسن شفيق ،مرجع سابق ،ص .254
 215حلو أبو حلو ،مرجع سابق.519
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وهذا ما نصت عليه المادة (  478فقره  )2من القانون التجاري الفلسطيني والمادة ( 190فقره
 )2من القانون التجاري األردني "  .2وم ذلك ال يفيد الساحب من هذا السقوط ،إال إذا أثبت أنه
أوجد مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق ،وفي هذه الحالة ال يبقى للحامل إال الرجوع على المسحوب
عليه".216
وعليه وحسب ما جاءه في القانون التجاري الفلسطيني واألردني أن الملتزم بتقديم مقابل الوفاء هو
الساحب ،فالساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء ،ال يدفع بالسقوط أمام الحامل المهمل.217
وللحامل حق المطالبة بأداء قيمة الكمبيالة ،ما دام حقه لم يسقط بالتقادم الخماسي ،218فالساحب
يجب أن يوجد مقابل الوفاء في ميعاد استحقاق الكمبيالة ،واستمرار وجود مقابل الوفاء حتى تاريخ
االستحقاق ،بشرط عدم استخدام مقابل الوفاء لمصلحته.
واال أثري بدون وجه حق إذ يكون قد تلقى مقابل الوفاء من المستفيد األول دون أن يخرج من ذمته
شيئاً ،219وعليه فان لم يوجد الساحب مقابل الوفاء يسأل مدنياً وتجارياً عن وجوده .
فالساحب يلتزم في جميع األحوال ،في حالة اإلنكار وفي مواجهة جميع ذوي الشأن ،بالتدليل على
وجود مقابل الوفاء ،ولم يفرق القانون في هذا الصدد بين عالقة الساحب بالمسحوب عليه أو عالقته
بالحامل ،220وعليه تطبق القا عدة العامة في اإلثبات التي توجب الدليل على المدعي ويعتبر الساحب
هو مدعي وجود مقابل الوفاء ويزعم بالتالي مداينته للمسحوب عليه ،وهو يدعي خالف الظاهر إذ إن

216

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة( 447فقره .)2

217

حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،1997 ،ص.439

219

حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .439
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األصل براءة الذمة وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على دعواه .221ويعني ذلك أن الرجوع إلى
المدين األصلي طليق من القيود وال يسقط إال بالتقادم.222
وبالتالي على الدائن في الكمبيالة أن يسعى إلى استيفاء قيمتها  ،أي أن الدين في الكمبيالة مطلوب
ال محمول .223ولكي يعد الوفاء صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ،يجب أن يحصل الوفاء في تاريخ
االستحقاق ،وأن يكون الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة ،وأن يكون الوفاء بدون غش أو خطأ
جسيم.224
فإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد االستحقاق لحامل غير شرعي ،وحصلت معارضة بعد الوفاء
وقبل تاريخ االستحقاق ،فإن المسحوب عليه ملزم بالوفاء من جديد للحامل الحقيقي.225
فاألصل أن الكمبيالة تبقى سليمة من الناحية الصرفية على الرغم من عدم توفير مقابل الوفاء لدى
المسحوب عليه إال أن هذا المبدأ ال يخلو من استثناء يتمثل في كمبيالة المجاملة وهي الكمبيالة
التي ت سحب بقصد الحصول على ائتمان وهمي ،ومثالها أن يقوم التاجر الذي اضطربت أعماله
بسحب كمبيالة على زميل غير مدين له ويرجوه في قبولها ويعده بأن يرسل له النقود الالزمة للوفاء
في ميعاد االستحقاق فيستجيب له زميله بالقبول مجاملة دون أن يقصد االلتزام بدفع قيمتها.226
فان سحبت الكمبيالة على هذا األساس ،فإنها تعتبر باطلة لعدم وجود مقابل الوفاء مما يمثل ذلك
استثناء على األصل وهو وجود مديونية للساحب لدى المسحوب عليه سواء وقت تحرير الكمبيالة أو
ً
وقت االستحقاق ،ويرجح الفقهاء سبب هذا البطالن إلى أن كمبيالة المجاملة باطلة لعدم مشروعية

221
222

عبد هللا إسماعيل أبو جربوع ،المدخل إلى علم القانون_ نظرية الحق_الجزء الثاني ،الجامعة اإلسالمية غزة  ،ص .62

محمود مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_الجزء الثاني_اإلفالس_األوراق التجارية ،ط األولى ،2000 ،دار النهضة

العربية  32شارع عبد الخالق ثروت_القاهرة ،ص.425

 223مصطفى كمال طة ،القانون التجاري _األوراق التجارية واإلفالس ،مرجع سابق ،ص .161
 224أكثم أمين الخولي ،القانون التجاري اللبناني ،بيروت  ،1966ص .282
225صالح الدين الناهي،المبسوط في األوراق التجارية ،بغداد ،1993 ،ص .169
 226حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .454
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السبب ،ذلك أن من يوقع على كمبيالة المجاملة إنما يهدف إلى تمكين الساحب إلى الحصول على
ائتمان وهمي وهو أمر مخالف للنظام العام ومناف لألمانة التجارية.227
وأما عن اآلثار التي ترتبه كمبيالة المجاملة فيجب التمييز في الشأن بين اآلثار التي ترتبه تجاه
الحامل ،واآلثار التي ت رتبه تجاه أطراف العالقة المنشئة لهذه الكمبيالة ،فأما بالنسبة للحامل فال يمكن
التمسك في مواجهته ببطالن الكمبيالة على أساس أنه قد تم سحبها مجامل ًة ،وذلك تطبيقاً لقاعدة
تطهير الدفوع بشرط أن يكون هذا الحامل حسن النية ال يعلم بالخداع واإليهام الناشئ عن هذه
الكمبيالة.228
وأما بالنسبة ألطراف العالقة المنشئة لكمبيالة المجاملة وهما الساحب والمسحوب عليه فهذه الكمبيالة
ت عتبر باطلة لعدم مشروعية السبب ،ويحق للمسحوب عليه الموفي للحامل الرجوع على الساحب
ومطالبته بما أوفاه للحامل على أساس اإلثراء بال سبب.229
فال تبطل الكمبيالة لعدم توافر مقابل الوفاء ،وانما للمستفيد أن يرجع على الساحب بقيمتها لتعذر
تحصيلها من المسحوب عليه في الحالة التي لم يقدم فيها الساحب مقابل الوفاء230برفع دعوى
المطالبة بملكية مقابل الوفاء واسترداده.231
ويرى الباحث أن كمبيالة المجاملة هي كمبيالة صحيحة ومرتبة لجميع أثارها ألن مجرد قبول
المسحوب علية لكمبيالة المجاملة يصبح هو المدين األصلي.
كما يحق لحامل الكمبيالة مالحقة الساحب صرفياً للمطالبة بقيمتها في حال امتناع المسحوب عليه
عن الوفاء في ميعاد االستحقاق ،ومن حق حامل الكمبيالة أن يختار بين الدعوى األولى والثانية ،فإن
227

كمال مصطفى طه ،مرجع سابق ،ص .100

228

عبدا هلل العمران ،مرجع سابق ،ص .40
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اختياره إلحداهما ال يحرمه من المطالبة بالدعوى األخرى ،إال إذا قام مانع من ذلك  ,كسقوط بالرجوع
للدعوى الصرفية بسبب إهماله باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في مواعيدها التي حددها القانون
التجاري ،أو إذا تقادم حقه بالرجوع بالدعوى الصرفية.
وينتج من ذلك أن الدعوى الصرفية تختلف عن دعوى مقابل الوفاء من حيث األحكام التي تخضع
لها ،فبينما تخضع األولى ألحكام القانون التجاري ،تخضع الثانية ألحكام القانون المدني ،كما تختلفان
من حيث االختصاص القضائي ،فبينما تنظر المحاكم التجارية في الدعوى الصرفية ،وترفع دعوى
استرداد مقابل الوفاء أمام المحاكم المدنية أو التجارية تبعاً لما إذا كان دين المسحوب عليه مدنياً أو
تجارياً ،وفقاً لقواعد االختصاص القيمي ،على أساس قيمة الدعوى ،232كما يختلفان بالنسبة للدفوع
التي يمكن االحتجاج بها على الحامل ،فإذا رفع الحامل حسن النية بدعوى الصرف فال يحتج عليه
بالدفوع التي يستطيع المسحوب عليه القابل االحتجاج بها على حامل سابق أو على الساحب ،أما إذا
رجع الحامل على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء ،فيمكن االحتجاج عليه بالدفوع التي
يمكن االحتجاج بها على الساحب ،وفقاً للقاعدة العامة ال يجوز االعتراض على أموال المدين لدى
شخص ثالث .233بعكس القانون المدني ،234إال أن الحامل قد يفضل استعمال دعوى ملكية مقابل
الوفاء ،خاصة إذا كان مقابل الوفاء مضموناً بتأمين عيني أو كان حقاً ممتا اًز ،لذلك ال يخضع الحامل
لقسمة الغرماء في حالة إفالس المسحوب عليه.235

232

مصطفى عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية_رقم 2لسنة 2001م ،الكتاب األول في تنظيم

القضائي والية القضاء واالختصاص القضائي الدعوى القضائية وأساليبها ،جامعة األزهر _غزة-فلسطين ،ط األولى2003 ،م ،ص

.198
 233يوجد استثناءات وهو ضي اع الكمبيالة أو إفالس الحامل نص عليهما المشرع الفلسطيني واألردني ولم يذكرهما المشرع على سبيل
الحصر وإنما على سبيل المثال.
234حلو أبو حلو ،مرجع سابق ،ص .496
 235حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .450
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فاألصل أن يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه .236ويمكن للساحب رد الدعوى
بالدفع في مواجهة الحامل بإهماله أي بعدم احترام آجال الرجوع الصرفي التي حددها المشرع
الفلسطيني واألردني وال يمكن للساحب الدفع بهذا اإلهمال إال إذا قام بتوفير مقابل الوفاء لدى
المسحوب عليه ،حتى ال يتم إثراؤه على حساب الحامل بدون سبب.237
وكما يحق أيضاً لحامل الكمبيالة مالحقة الساحب مدنياً وفقاً ألحكام المسؤولية التقصيرية أي المطالبة
بالتعويض لعدم توفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ،238ويمكنه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة
طرق اإلثبات .239وقد أوجب القانون أن تكون الدعوى شاملة جميع ما يحق للمدعي المطالبة به.240
وعليه ال يبقى من سبيل للمتضرر من عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة إال الرجوع إلى المحكمة مدنياً أو
تجارياً الستيفاء قيمة الكمبيالة.241
وفقاً لنص المادة( )3من القانون التجاري الفلسطيني " :إذا كان العقد تجارياً بالنسبة ألحد طرفيه
تسري أحكام هذا القانون على التزامات هذا الطرف وحده ،وتسري أحكام القانون المدني على
التزامات الطرف اآلخر ،ما لم ينص القانون على غير ذلك" .242
ويرى الباحث أن المشرع قد أحسن صنعاً بأنه ألزم الحامل باتخاذ إجراءات معينة ،في مواعيد محددة،
واال يترتب على عدم اتخاذ هذه اإلجراءات التي حددها المشرع سقوط حق الحامل في الرجوع على
الضامنين وقصر إمكانية الرجوع على المدين األصلي.

236
237

خالد إبراهيم التالحمة ،الوجيز في القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .261
اليأس حداد ،األوراق التجارية في النظام السعودي ،مرجع سابق  ،ص .434

238

قرار رقم 42لسنة 1404هر جلسة 14046/10هر.
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عبد هللا خليل الفرا ،الوجيز في أصول المحكمات المدنية والتجارية_الجزء األول _القضاء وواليته ،ط األولى2012_2011 ،م،
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مصطفى كمال طة ،القانون التجاري _األوراق التجارية واإلفالس ،مرجع سابق ،ص .171

ص .238
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يقابلها نص المادة ( )3من القانون التجاري المصري الجديد.
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المطلب الثاني
الجـــــــــــــــزاء التـجــــــــــــــــاري
يمكررن مسرراءلة السرراحب تجاري راً فرري حالررة عرردم ترروفير مقابررل الوفرراء لرردى المسررحوب عليرره وهررذه
المساءلة تتمثل في تسرليط عقوبرة اإلفرالس عليره متمثلرة بكافرة اآلثرار المترتبرة عليهرا ،243وفقراً لمرا
نصت عليه المادة( )1مرن القرانون التجراري الفلسرطيني " تسرري أحكرام هرذا القرانون علرى األعمرال
رر الكمبيالرة عمرالً تجاري اً ،لكرن
التجارية والتجار" ،244وذلك ألن المشررع الفلسرطيني واألردنري اعتب ا
تطبيق هذه العقوبة في إطار هذا البحث يتطلب توافر شرطين هامين وهما:

الشرط األول  :أن يكون ساحب الكمبيالة تاج اًر
245

فكما هو معلوم أن نظام اإلفالس

خاص بالتجار وحدهم وال ينطبق على غير التجار ،ولذلك

يشترط فيمن يشهر إفالسه أن يكون تاج اًر ،والتاجر وفقا لنص المادة( )10من القانون التجاري
الفلسطيني والمادة( 9فقره أ) من القانون التجاري األردني يعتبر تاج اًر.:
" .1كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمالً تجارياً ،ما لم ينص القانون على خالف
ذلك" .وكذلك نصت المادة( )8من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي.:
" .1األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارته تعتبر تجارية.
 .2كل عمل يقوم به التاجر يعتبر لغايات تجارته ،ما لم يثبت غير ذلك" .246وعليه وحسب نص
المادة كل األعمال التي يقوم بها التاجر تعتبر تجارية وبالتالي تخضع هذه األعمال لإلفالس

 243مصطفى كمال طة ،مرجع سابق ،ص .115
 244يقابلها نص المادة( 1فقره  )2من القانون التجاري األردني والمادة ( )1من القانون التجاري الجديد.
 245محمود كيالني ،الموسوعة التجارية والمصرفية،المجلد الثالث التشريعات التجارية وااللكترونية دراسة مقارنة ،األعمال التجارية
والتجار والعقود التجارية ،األوراق التجارية ،الشركات التجارية ،المعامالت االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط الخامسة،
1432هـ2001 ،م ،ص .203
 246يقابلها نص المادة( )8من القانون التجاري األردني والمادة( )10من القانون التجاري المصري الجديد..
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وفقاً للقانون التجاري ومن يدعي خالف ذلك عليه عبء اإلثبات .وذلك من باب التوسع في
مجال اإلثبات فيما بين التجار الذين يتعاملون بالثقة أكثر من األوراق .247فيستطيع الحامل
الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين.248
ويعتبرر المشرررع الفلسرطيني الكمبيالرة عم رالً تجاريراً وكرذلك المشرررع األردنرري دون اعتبررار للشررخص
محرررر الكمبيالررة سرواء كران تراج اًر أم ال ،وسرواء حرررت الكمبيالرة مرن أجرل عمرل تجراري أم مردني
وذلرك وفقراً لمرا جراء فري المرادة ( )409مررن القرانون التجراري الفلسرطيني والمرادة( 123فقرره أ) مرن
القرانون التجراري األردنري علرى مرا يلري" تسرري أحكرام هرذا البراب علرى الكمبيراالت ....وغيرهرا مرن
األوراق التجارير ررة ،أي ر راً كانر ررت صر ررفة ذوي الش ررأن فيهر ررا ،أو طبيعر ررة األعمر ررال التر رري أنشر ررئت مر ررن
أجلهررا" .249ويجررب أن يوق رع المسررحوب عليرره علررى الكمبيالررة بررالقبول ممررا ينررتج عررن ذلررك عالقررة
صرفية ناشئة عن الكمبيالة ذاتها.250
والتساؤل المطروح هنا :متى يعتبر ساحب الكمبيالة تاج اًر وفقاً لنص المادة ( )10سالفة الذكر؟
ولتحديد مدى اعتبار ساحب الكمبيالة تاج اًر أم ال على اعتبار أن اكتساب صفة التاجر تستدعي
كشرط أساسي وأولي القيام بعمل تجاري بمعنى االحتراف بالعمل التجاري .
فقد جاء نص المشرع الفلسطيني واضحا في هذا الشأن في نص المادة( )409وذلك في تعدادها
لألعمال التجارية ،والتي جاء من ضمن هذا التعداد الكمبيالة واعتبرها المشرع الفلسطيني
واألردني عمال تجارياً  ،وهذا يؤكد على أن المشرع الفلسطيني يعتبر الكمبيالة عمالً تجارياً أياً
كان محرر الكمبيالة سواء كان تاج اًر أم ال  ،وأياً كانت العمليات الواقعة عليها سواء بالسحب
247

ناظم محمد عويضه ،شرح قانون البينات_في المواد المدنية والتجارية رقم  4لسنة  ،2001غزة_ فلسطين ،ص.44

 248فوزي محمد سامي ،شرح القانون التجاري الجزء الثاني في األوراق التجارية ،سند السحب السفتجة ،السند ألمر"الكمبيالة" ،الشيك،
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان وسط البلد ،سوق البتراء،عمان الحجيري ،1997،ص.238
 249يقابلها نص المادة ( )378من القانون التجاري المصري الجديد.
 250حلو أبو ححلو ،مرجع سابق ،ص .375
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أو القبول أو التظهير وسواء أوقعت هذه العمليات عليها ،بمناسبة عمل تجاري أو مدني

251

،

وبما أن الكمبيالة تعتبر عمل تجاري بطبيعتها أياً كان صفة أولى الشأن فيها وأياً كان الغرض
من تحريرها.252
ومجرد التوقيع عليها أو قبولها من قبل الغير يصبح ملزماً صرفياً.253
وعليه يرى الباحث أنه يجب أن يتوافر في الشخص محرر الكمبيالة صفة االحتراف لكي يعتبر
تاج اًر وأن تحرر بمناسبة عمل تجاري لكي يتم تسليط عقوبة اإلفالس علية على أساس أن
اإلفالس ال يطبق إال على التجار.

غطاء للتوقف عن الدف .
الشرط الثاني  :أن تكون الكمبيالة
ً
التوقف عن الدفع يعني عجز التاجر عج اًز حقيقياً عن الوفاء بديونه ،وقد يكون سبب عدم توفير
مقابل الوفاء هو الوضعية الحرجة التي يمر بها الساحب  ،وهي التي تدفعه إلى سحب كمبياالت
في حالة توقفه عن الدفع كغطاء مؤقت يتهرب من خالله من مالحقة دائنيه وكوسيلة لتأخير
إعالن إفالسه.
وليس من الضروري العتبار الساحب متوقفاً عن الدفع أن يتوقف مادياً عن الدفع الحقيقي ،بل
يمكن اعتباره متوقفاً حتى ولو قام بالوفاء في ديونه في مواعيد استحقاقها إذا استعمل في سبيل
الوفاء وسائل غير عادية أو غير مشروعة ،وذلك ألن استعمال هذه الوسائل هو والعدم سواء،
فالغش يفسد كل شيء .254

251

الياس حداد ،مرجع سابق ،ص .20

252

مختار بريري ،مرجع سابق  ،ص .28

254

الياس حداد ،مرجع سابق ،ص .21
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وخالصة القول في هذا الشأن أن الساحب الذي لم يوفر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في
الكمبيالة  ،يوصف بوصف التاجر باستجماع شروط هذه الصفة القانونية بتحقق الشرطين السابق
اإلشارة إليهما ،وهما تحرير الكمبيالة بوصفها عمالً تجارياً على التوضيح السابق بيانه وأن
تصدر من تاجر ،وكذلك توقفه عن دفع هذه الكمبيالة المتمثل بعدم توفير مقابل الوفاء لدى
المسحوب عليه في تاريخ االستحقاق ،فإنه بالتالي يمكن مالحقته تجارياً بإيقاع عقوبة اإلفالس
عليه كجزاء تجاري يستحقه.255
وفي هذه الحالة ال يقتصر األمر على حصر الجانب االيجابي لذمة المفلس بل كذلك الجانب
السلبي لمعرفة حجم الديون ،ليتسنى توزيع هذه الحقوق على الدائنين قسمة غرماء.256
وكذلك ممكن مطالبته بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة ،بكل ما يمكن المطالبة به .257
هذا ما أكدت عليه المادة( )474من القانون التجاري الفلسطيني " لحامل الكمبيالة مطالبة من
له حق الرجوع عليه بما يأتي .:
 .1أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
 .2مصاريف االحتجاج واإلخطارات والدمغة وغيرها.
 .3وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ،يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر
الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل" .258

255

محمود الكيالني ،الموسوعة التجارية والمصرفية ،المجلد الثالث ،ط األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص.326
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وكذلك المادة()475من القانون التجاري الفلسطيني والمادة ( )187من القانون التجاري األردني"
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي :
 .1المبلغ الذي أوفاه.
 .2المصاريف القانونية التي تحملها".259

المبحث الثاني
طبيعة دعوى الحامل في المطالبة بمقابل الوفاء بالكمبيالة
سبق وأن بينا أن المشرع الفلسطيني من خالل نص المادة (434فقره  )1نصت على"  .1تنتقل
ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين".260
وعليه للحامل الحق على ملكية مقابل الوفاء ،فإذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع وكان مقابل
الوفاء موجوداً عنده جاز للحامل مطالبته به والتنفيذ عليه السترداده ،سواء أكان المسحوب عليه
قد قبل أم لم يقبل الكمبيالة ،إذ ال أهمية للقبول إال فيما يتعلق بإثبات وجود مقابل الوفاء.261
وكما هو معلوم أن أي حق ال يمكن حمايته دون وجود وسائل قانونية تحميه.
لذلك فقد أعطى المشرع الفلسطيني واألردني للحامل حفاظاً على حقه في مقابل الوفاء ممارسة
دعوتين:
األولى يستمدها من القانون الصرفي وتسمى الدعوى الصرفية،

259يقابلها من القانون التجاري المصري الجديد المادة(. )444
260

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة( 404فقره .)1

 261حلو أبو حلو ،مرجع سابق ،ص .439
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والثانية يستمدها من القانون المدني وتسمى دعوى مقابل الوفاء .و سنتناول بالشرح والتحليل كال
الدعوتين كل منهما في مطلب مستقل فيما يلي-:

المطلب األول
الدعــــــــوى الصرفيــــــة
هي الدعوى التي تنشأ عن الورقة التجارية ذاتها بغض النظر عن سبب تحريرها ،وسنتطرق في
أخير عن
هذه الدراسة إلى الوقت الذي يحق للحامل رفع هذه الدعوى  ،وكذلك عن إثباتها و اً
تقادمها كالً على حده.
أوال  :حق الحامل في رفع الدعوى الصرفية.
فيما يخص الكمبيالة فإنه ال يمكن الحديث عن حق للحامل تجاه المسحوب عليه في إطار
القانون الصرفي إال في حالة قبول المسحوب علية للكمبيالة وفقاً لنص المادة ( 446فقره )2،3
من القانون التجاري الفلسطيني بحيث نصت المادة ( 446فقره )3 ،2من القانون التجاري
الفلسطيني"
.2إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ،صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها
 .3وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ،ولو كان هو الساحب نفسه ،مطالبة المسحوب عليه القابل
بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة ،بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ()475 ،474
من هذا القانون ".262
ألن القبول وحده هو الذي يجعل المسحوب عليه ملتزماً صرفياً لمصلحة الحامل في ميعاد
االستحقاق.
262

ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد المادة(.)416
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أما قبل القبول فال يعتبر المسحوب عليه طرفاً في الكمبيالة وال توجد بينه وبين الحامل أي عالقة
قانونية ،تتيح لهذا الحامل مالحقة المسحوب عليه وفقاً لقانون الصرف .والقبول ال يرد إال على
الكمبيالة فقط كونها أداة وفاء وأداه ائتمان معاً.263
وحق الرجوع يكون لمن أدى قيمة السند فالضامن االحتياطي يرجع على من ضمنه ،وعلى
جميع الموقعين السابقين والقابل بالتدخل أو الموفى بالتدخل يرجع على من تم القبول أو الوفاء
ألجله وعلى جميع الموقعين السابقين ،وكل موقع أدى المبلغ له الرجوع على الضامنين الباقين،
بجميع ما أداه دون إتباع الترتيب في مسؤوليتهم.264
وال يحق للقاضي كما أسلفنا سابقا أن يعطي للمدين(المسحوب عليه) أو أي شخص يطالب
بدفع قيمتها مهله على سبيل المجاملة ألهمية استيفاء مبلغ الكمبيالة في العالقات التجارية ،على
خالف العالقات المدنية التي يجوز فيها منح مهله.265
ويستطيع الحامل رفع الدعوى على الساحب أو أحد الموقعين أو على بعضهم واقامتها على أحد
الموقعين ال يمنع الحامل من تركها واقامتها على ملتزم آخر.266
ثانيا :ما هيه عالقة مقابل الوفاء بالقبول
جاء في نص المادة ()433من القانون التجاري الفلسطيني ما يلي "  .1يعد قبول الكمبيالة قرينة
على وجود مقابل الوفاء لدى القابل.267"... ،

 263هاني محمد دويدار ،القانون التجاري اللبناني دراسة في قانون المشروع الرأسمالي ،الجزء الثاني ،العقود التجارية ،العمليات
المصرفية ،األوراق التجارية واالفالس ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت1995،م ،ص.308
 264فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص .244
 265لطيف جبر كوماني ،القانون التجاري ،الجامعة المفتوحة طرابلس الجماهيرية العظمي ،ليبيا ،1993،ص.143
 266فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص .242
 267يقابلها في القانون المصري الجديد نص المادة( 403فقره .)1
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وعليه يفهم بأن المشرع الفلسطيني واألردني قد رتب على قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة
قانونية على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ،وبالتالي في الغالب ال يقبل المسحوب عليه
الكمبيالة إال إذا كان مديناً للساحب بقيمة الكمبيالة أو سيصبح مديناً للساحب في ميعاد استحقاق
الكمبيالة ،واال سيرفض القبول.
وكذلك نصت المادة( )431من القانون التجاري الفلسطيني " على ساحب الكمبيالة أو من
268

سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها"....

وعليه على الساحب لكي

يسحب الكمبيالة أن يوجد مقابل الوفاء لدا المسحوب عليه لكي يقبل األخير الكمبيالة سواء قبل
تحرير الكمبيالة للقبول أو بعد قبولها .

ثالثا  :اثأر ممارسه الدعوى الصرفية
يترتب على رفع الدعوى الصرفية من طرف الحامل في مواجهة المسحوب عليه أثرين األول
ايجابي والثاني سلبي-:
أوال :األثر االيجابي
فيتمثل في أنه ال يجوز للمسحوب عليه في الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع الشخصية
269

التي كان له أن يتمسك بها تجاه الساحب

.

بمعنى أن الحق الثابت في الكمبيالة مقابل الوفاء ينتقل من المظهر إلى المظهر إليه خالياً من
جميع الدفوع وهذا ما يعرف بقاعدة عدم االحتجاج بالدفوع أو بقاعدة تطهير الدفوع.

268
269

يقابلها في القانون المصري الجديد نص المادة(.)401
الياس حداد ،مرجع سابق ،ص .201
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ثانيا :األثر السلبي
بالنسبة لحامل الكمبيالة فيتمثل في أنه ال يتمتع بأي امتياز في تفليسة المسحوب عليه ،والسبب
في ذلك أن مقابل الوفاء في األصل هو ضمان غير صرفي أعطاه المشرع الفلسطيني واألردني
270

للحامل

.

وبالتالي أي امتياز أو رهن يلحق بهذا المقابل يبقى تابعاً له ،فإذا كان المشرع الفلسطيني
استثناء قد أعطى الحامل حق على مقابل الوفاء فنه ال يجوز التوسع في هذا االستثناء
واألردني
ً
إلى ما يتبع له من امتياز أو رهن.271
رابعا :عدم سماع الدعوى الصرفية.
حدد المشرع الفلسطيني في القانون التجاري آجال قصيرة لعدم سماع دعوى الصرف ويمكن
مالحظة ذلك فيما جاء في نص المادة ( )497من القانون التجاري الفلسطيني على النحو
التالي:
 .1تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها ،بمضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاق.
 .2تتقادم دعاوى الحامل أقبل المظهرين وأقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ االحتجاج المحرر
في الميعاد القانوني ،أو من تاريخ االستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بال
مصاريف.
 .3تتقادم دعاوى المظهرين أقبل بعضهم البعض وأقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي
أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه".272

 270مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص .96
 271فوزي محمد سامي ،مرجع سابق  ،ص .243
 272يقابلها في القانون المصري الجديد المادة(.)465
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وعليه فان المشرع قد حدد آجال عدم سماع دعوى الصرف ضد المسحوب عليه القابل أيا كان
رافعها الحامل أو الساحب أو المظهر الموفي أو الضامن االحتياطي بمرور ثالثة سنوات تبدأ
من تاريخ االستحقاق .وتتقادم دعوى الحامل قبل المظهرين والساحب بمضي سنة من تاريخ
االحتجاج المحرر في الميعاد القانوني ،أو من تاريخ االستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط
الرجوع بال مصاريف .كذلك المظهرين قبل بعضهم البعض بمضي ستة شهور ،وهذا على
خالف المشرع األردني الذي جعل مدد التقادم بين الحامل والمسحوب عليه القابل خمسة سنوات
والحامل والمظهرين والساحب سنتين ،وبين المظهرين بعضهم قبل بعض بمرور سنة .وعليه
273

وحسب ما جاء في المادة()498

من القانون التجاري الفلسطيني على أنه في حالة إقامة

الدعوى ال تسري مواعيد التقادم المنصوص عليها إال من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.
فان انقضت هذه المدة فقد الحامل حق مطالبة المسحوب عليه القابل بمقابل الوفاء وفقاً لقواعد
القانون الصرفي وما ترتبه له من مزايا .و ليس لديه في هذه الحالة إال اللجوء إلى الدعوى
المدنية وهى دعوى المطالبة بمقابل الوفاء وفقاً للقواعد العامة .وهذا ما طبقته وما أكده عليه
المادة( )497من القانون التجاري الفلسطيني والمادة()214

274

من القانون التجاري األردني.

ويرى الباحث بأن نص المشرع الفلسطيني أولى باإلتباع من نص المشرع األردني  ،وذلك حتى
ال يبقى الملتزمون تحت رحمة الحامل ،والن القانون التجاري قانون السرعة ،ولعدم إطالة أمد
التقاضي ،ولتحقيق التوازن بين مصالح الحامل والملتزمين اآلخرين .

273

يقابلها في القانون المصري الجديد المادة( )465ويقابلها في القانون التجاري األردني المادة(.)216

 274المادة ( )214حيت نصت تس قط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلة  1.بمضي خمس سنوات من تاريخ االستحقاق اما دعاوى
الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي  2.سنتين من تاريخ االحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ االستحقاق إن اشتمل السند على
شرط الرجوع بال مصاريف .وتس قط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل  3.الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد
أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
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أجاز المشرع الفلسطيني واألردني للحامل سحب كمبيالة جديدة وتسمى كمبيالة الرجوع وهذا
أ
يستوف قيمتها يستطيع أن يسحب كمبيالة
يعني أن صاحب الحق في الكمبيالة األصلية إذا لم
على الملتزم يأمره بدفع قيمتها إلى مستفيد جديد.275
المطلب الثاني
دعوى المطالبة بمقابل الوفاء
هي الدعوى المدنية التي يلجأ إليها الحامل للمطالبة بمقابل الوفاء ،لذا سنتحدث عن الوقت الذي
يلجأ فيها الحامل لرفع هذه الدعوى ،والسند القانوني في رفع الدعوى ،وكيفية رفع الدعوى المدنية،
واآلثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى ،وأخي اًر عن تقادم الدعوى ،على النحو التالي.:
أوال  :الوقت الذي ترفع فيه هذه الدعوى:
بطبيعة الحال للحامل في الكمبيالة الحق في رفع هذه الدعوى في حالتين األولى :حالة قبول
المسحوب عليه للكمبيالة.
وفي هذه الحالة من النادر لجوء الحامل لهذه الدعوى ،ألن هناك دعوى تعطيه امتيازات أكثر
وأفضل وهى الدعوى الصرفية على اعتبار أن المسحوب عليه قد انخرط في قبوله للكمبيالة في
نطاق القانون الصرفي وأصبح الملتزم األول فيها.
وأما الحالة الثانية للجوء لهذه الدعوى المدنية فهي الحالة التي يرفض فيها المسحوب عليه قبول
الكمبيالة على الرغم من توافر مقابل الوفاء لديه فال يجد الحامل من سبيل إال اللجوء للدعوى

 275محمود الكيالني  ،الموسوعة التجارية والمصرفية ،المجلد الثالث ،األوراق الثجارية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع1430،هـ2009,م ،ص.256
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المدنية كسبيل قانوني مسعف له يمكنه من الحصول على مقابل الوفاء تحت يد المسحوب
عليه.276
وهذا بعكس الشيك ،ألن حامل الشيك ال يجد في رفع هذه الدعوى إال السبيل الوحيد الممكن
اللجوء إليه للمطالبة بمقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لعدم وجود قبول في الشيك.
وبالتالي ال يمكن الحديث عن مالحقة صرفية للمسحوب عليه في الشيك وانما هي مالحقة
خارج نطاق القانون الصرفي.
ثانيا  :السند القانوني لرف الدعوى
تجد هذه الدعوى سندها القانوني في نص المادة (434فقره  )1من القانون التجاري الفلسطيني
حيت نص على.:
"  .1تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين".277
وبتحليل نص المادة(434فقره  )1نجد أنها قد أعطت حق للحامل على مقابل الوفاء بمجرد
تحرير الكمبيالة دون اإلشارة ال من قريب أو بعيد إلى انتقال هذا الحق للحامل بقبول المسحوب
عليه للكمبيالة أو عدم قبوله لها ،حيث أن عبارة النص جاءت مطلقة ،وبما أن هذا الحامل
أع أطي هذا الحق فال بد من سبيل أو وسيلة قانونية للوصول إليه ،وحيث أنه ال يمكن الوصول
لهذا الحق وفقاً للدعوى الصرفية نظ اًر ألجنبية المسحوب عليه عن الحامل في الكمبيالة والشيك

276
277
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ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة( 404فقره .)1
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وفقاً للتحليل السابق بيانه ،فال سبيل إال اللجوء للقواعد العامة وسند الحامل في ذلك نص المادة
(434فقره  )1من القانون التجاري الفلسطيني والمشرع األردني في المادة (.278)135
ثالثا :كيفية رف دعوى مقابل الوفاء
من خالل التحليل السابق بيانه الحظنا أن دعوى المطالبة بمقابل الوفاء ال تدخل ضمن الدعوى
الصرفية باعتبار أن هذه الدعاوي األخيرة ال توجه إال ضد الملتزمين أي الموقعين على الكمبيالة
وبالتالي ترفع هذه الدعوى أمام المحاكم المدنية أو التجارية حسب طبيعة دين مقابل الوفاء
حسب االختصاص ألقيمي والمكاني

279

.

فالدعاوي المدنية التي ال تتجاوز قيمتها ( )10,000عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً ،تكون من اختصاص محاكم الصلح وفقاً لما جاء في نص المادة
(39فقره  )1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  2لسنه 2001م.280
أما إذا زادت قيمة مقابل الوفاء عن عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
ترفع أمام محكمة البداية .281
واألصل أن عبء إثبات وجود مقابل الوفاء يقع على من يدعيه ألن البينة على من ادعى.282
لذلك ينبغي على ساحب الكمبيالة إثبات وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه ،وعلي الحامل

278ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة( 404فقره .)1
 279مختار بريري ،مرجع سابق ،ص.213
 280نصت المادة ( 39فقره  )1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001لتصبح على النحو التالي.1 :
الدعاوي التي ال تتجاوز قيمتها () 10.000عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى
المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
 281مصطفى عبد الحميد عياد ،مرجع سابق.201 ،
 282عبد الرازق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد( )2نظرية االلتزام بوجة عام_اإلثبات اثأر االلتزام ،دار النهضة
العربية  32عبد الخالق ثروت ،1968 ،ص .34

93

اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة االمتناع عن الوفاء ليتمكن من الحصول على مقابل
الوفاء.283
وبما أن الحامل تملك مقابل الوفاء بحكم القانون وهو في حقيقة األمر يمثل حق للساحب تجاه
المسحوب عليه ،فعلى الساحب أن يمده بكل السندات الالزمة لتحصيل هذا الحق من المسحوب
عليه ،وفي ذلك جاء نص المادة( )435من القانون التجاري الفلسطيني والمادة ( 136فقره )1
حيث نصت المادة ( )435علي ما يلي " على الساحب ،ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد
له قانوناً ،أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء ،فإذا أفلس
الساحب التزم بذلك أمين التفليسة"

.284

رابعا  :آثار رف دعوى مقابل الوفاء
يترتب على رفع الدعوى المدنية من طرف الحامل على المسحوب عليه أثرين هامين األول سلبي
تجاه الحامل والثاني ايجابي.
أما األثر السلبي :فيتمثل في أن للمسحوب عليه حق االحتجاج في مواجهة الحامل بجميع
الدفوع الشخصية التي كان من الممكن أن يحتج بها تجاه الساحب  ،وهو فرق جوهري وهام
بالنسبة للحامل مقارنة بالدعوى الصرفية اذ يصبح الحامل في مواجهة المسحوب عليه مجرد من
حماية كان يضمنها له قانون الصرف ،وبغض النظر عن حسن نيته أو سوئها.
وأما األثر االيجابي :يثمتل في أن ممارسة هذه الدعوى تعطي للحامل حق على الرهن واالمتياز
إذا كان مقابل الوفاء مضموناً بهذا الحق ،فكما هو معلوم أن الرهن واالمتياز هو حق تبعي يتبع

 283حمدي محمود بارود ،مرجع سابق ،ص.129
284ويقابلها في القانون التجاري المصري الجديد نص المادة(.)405
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الدين األصلي وهو هنا مقابل الوفاء ،فما يجري على هذا األخير يجري على تابعه وفقاً للقاعدة
التي تقول أن التابع يتبع المتبوع ،وعليه فإن الحامل بتمتعه بحق االمتياز أو الرهن إن وجد فإنه
يد أر عنه بالتالي قسمة الغرماء ومزاحمة دائني المسحوب عليه في حالة إفالس هذا األخير.285
لذلك فقد يجد الحامل أنه من األفضل له ممارسة هذه الدعوى حتى رغم قبول المسحوب عليه
الكمبيالة وما يتبعها من مميزات القانون الصرفي ،إذا كان مقابل الوفاء مدعوماً بحق عيني
تبعي .وتعتبر أموال المدين محل الرهن ضامنه لحق الدائن وما تبقى يقتسم قسمة غرماء ،أي
أن الدائن يستطيع التنفيذ طبقاً ألحكام القانون على جميع أموال المدين محل الرهن

286

.

خامسا  :عدم سماع الدعوى المدنية.
حدد المشرع الفلسطيني واألردني مدة قصيرة لعدم سماع الدعوى الصرفية الموجهة من طرف
الحامل ضد المسحوب عليه وهي ثالث سنوات في القانون التجاري الفلسطيني ،واألردني خمس
سنوات في الكمبيالة تبدأ من تاريخ االستحقاق وستة أشهر في الشيك تبدأ من تاريخ انقضاء
ميعاد تقديم الشيك للوفاء ،والسؤال هنا :هل يمكن تطبيق هذه المدد في مجال دعوى المطالبة
بمقابل الوفاء في الكمبيالة؟ والجواب بطبية الحال ال يمكن األخذ بهذا القول ،كون أن دعوى
مقابل الوفاء هي دعوى مدنية ،وان تعلقت في الورقة التجارية ،ويسري على هذه الدعوى ما
يسري في القواعد العامة في هذا الشأن.

 285الياس حداد ،مرجع سابق ،ص .210
 286لطيف جبر كوماني ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص.144
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الخـــاتمـــــــــة
استعرضنا من خالل هذا البحث موضوع مقابل الوفاء في الكمبيالة وقد توصلنا من خالل هذا
البحث إلى عدة نتائج وتوصيات وهي على النحو اآلتي:ر

النتائج :

لقد توصلنا من خالل دراستنا لمقابل الوفاء في الكمبيالة في القانون التجاري الفلسطيني والقانون

التجاري األردني إلي النتائج اآلتية.:
 .1مقابل الوفاء هو دين الساحب تجاه المسحوب عليه ،وهو ضمان غير صرفي منحه المشرع
الفلسطيني واألردني لحامل الكمبيالة .
 .2تعرف الكمبيالة في القانون التجاري األردني براسم سند السحب ،بينما ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري القانون
التجاري الفلسطيني باسم الكمبيالة ،وكذلك في بعض الدول العربية تعرف باسم السفتجة أو
البوليصة .
 .3تعتبر الكمبيالة أهم األوراق التجارية حيث اتخذه نموذجاً للتنظيم الذي وضع لألوراق التجارية
باعتبار الكمبيالة أكمل األوراق التجارية وأشملها حيث تضم كل العالقات الموجودة في
األوراق التجارية األخرى فهي تحتوي على تنظيم شامل ،لذلك أحال إليها المشرع في كثير
من األحيان عند وضع أحكام السند ألمر والشيك.
 .4ال يشترط وجود مقابل الوفاء لحظة تحرير الكمبيالة وعليه يجب أن يتوفر في وقت استحقاق
الكمبيالة  ،والمسحوب عليه يكون في الغالب شخصاً ،وقد تسحب على بنك.
 .5يتضح من المواد القانونية أن الكمبيالة تفترض وجود ثالثة أطراف وهو الساحب والمسحوب
عليه والمستفيد وقد يمتلك الساحب صفته كساحب ومستفيد معاً .وعليه تعتبر الكمبيالة أداة
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لنقل النقود وأداة وفاء وأداة ائتمان وتعتبر وسيط في المعامالت ولكن ليست نقوداً أو أوراقاً
بنكيه.
 .6يصبح مقابل الوفاء ملكاً للحامل وينتقل ويصبح حقاً باتاً له بحكم القانون عند حلول أجل
استحقاق الكمبيالة ،وقبل ذلك فيظل المقابل حتى في حالة وجوده تحت يد المسحوب عليه،
مملوكاً للساحب ،وأقصى ما يمكن ترتيبه من أثر ،هو وجود حق احتمالي للحامل ،وقد يتأكد
حق الحامل قبل االستحقاق .
 .7لساحب الكمبيالة استرداد مقابل الوفاء قبل ميعاد االستحقاق مادام لم يتأكد حق الحامل عليه
بالقبول أو التخصيص واإلخطار ،كما يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل
وفائها لتأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء.
 .8إذا تزاحمت عدة كمبياالت مستحقة الوفاء على مقابل وفاء واحد ،ولم يتأكد حق الحامل عليه
فإن الدائنين في هذه الكمبياالت يتقاسمون هذا المقابل قسمة غرماء .
 .9ال يعتبر مقابل الوفاء شرطاً لنشوء الكمبيالة أو صحتها وانما هو شرط لتنفيذ االلتزام
الصرفي الناشئ عنها وهو ضمان أنشأه القانون للحامل في مواجهه المسحوب عليه.
.10

تعتبر الكمبيالة مستقلة بذاتها وال يتوقف وجودها وتقريرها على المعاملة األصلية بين

الساحب والمسحوب عليه .
.11

يعتبر الساحب المدين األصلي للحامل ما دام لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وال

يسأل مدنياً أو تجارياً إذا حرر كمبيالة على شخص غير مدين له بشرط أن يتوفر مقابل
الوفاء في تاريخ االستحقاق .
.12

مجرد قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر قرينه غير قابله للعكس على وجود مقابل

الوفاء لديه في مواجهة الحامل .
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.13

في حالة إنكار المسحوب عليه لمقابل الوفاء على الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء

واستمرار وجوده حتى تاريخ االستحقاق  ،ما لم يكن قد استعمل هذا المقابل في مصلحته،
ألن للساحب مصلحه أكيده في إثبات وجود مقابل الوفاء سواء في حالة القبول أو الرفض .
.14

تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى حمله الكمبيالة المتعاقبين وعند امتناع المسحوب عليه على

الوفاء بقيمة الكمبيالة ،يمكن للحامل مطالبة المسحوب عليه أو الملتزمين صرفياً أو مدنياً.
.15

إذا أفلس الساحب يصبح الدين مستحق األداء فيصبح مقابل الوفاء مملوكاً للحامل

ويستطيع الحامل أن يستوفي حقه منه دون مزاحمة غيره من دائني الساحب فيد أر بذلك
قسمة الغرماء .
.16

يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بقبول المسحوب عليه للكمبيالة ،ويستطيع الحامل

طلب تجميد مقابل الوفاء أو تخصيص مقابل الوفاء لمصلحته ،باالتفاق بين الساحب
والحامل ،ويخطر بهذا المسحوب عليه ويجب أن يبدي موافقته صراح ًة أو ضمنا .
.17

في حالة تأكيد مقابل الوفاء ال يحق للساحب استرداد مقابل الوفاء وال يجوز الحجز عليه

و تنتقل جميع الضمانات للحامل فقد يكون مقابل الوفاء مضموناً بتأمين عيني ،أو شخصي
فينتقل للحامل بحكم تبعيتها للدين األصلي ،ويستطيع الحامل التنفيذ على مقابل الوفاء.
.18

في حالة عدم تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء يكون حقاً احتماليا .

.19

للحامل الحرية في اللجوء إلى الدعوى الصرفية أو دعوى مقابل الوفاء واختياره إلحداهما

ال يحرمه من المطالبة بالدعوى األخرى إال إذا قام مانع من ذلك .
.20

القبول ال يرد إال على الكمبيالة كونها أداه وفاء وائتمان وعليه ال يستطيع الحامل رفع

الدعوى الصرفية على المسحوب عليه إال بعد القبول .
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.21

رفع الدعوى على أحد الضامنين ال يمنع من رفعها على موقع آخر أو تركها واقامتها

على ملتزم آخر.
.22

الحق الثابت في الكمبيالة ينتقل من مظهر إلى مظهر إليه خالياً من جميع الدفوع وهذا

ما يعرف بقاعدة تطهير الدفوع .
.23

في الدعوى المدنية للمسحوب عليه حق االحتجاج في مواجهه الحامل بجميع الدفوع

الشخصية التي كان من الممكن أن يحتج بها اتجاه الساحب .
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التوصيات:
 .1نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة( )431لتصبح على
النحو التالي:
•

على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه
مقابل وفائه

•

لكن ذلك ال يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصياً تجاه مظهر الكمبيالة أو
حاملها وذلك ألن نص المشرع األردني أبلغ في التعبير من نص المشرع الفلسطيني.

 .2نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة ( )433لتصبح على
النحو التالي:
• يعد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ،وال يجوز نقض هذه
القرينة في عالقة المسحوب عليه بالحامل.

•

وعلررى السرراحب وح ررده أن يثبررت ف رري حال ررة إنكـــار ،سر رواء حص ررل قب ررول الكمبيال ررة أو لررم
يحصل ،أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفراء فري ميعراد االسرتحقاق .فرإذا لرم يثبرت
ذلررك كرران ضررامناً للوفرراء ،ولررو عمررل االحتجرراج بعررد الميعرراد المحرردد قانون راً .فررإذا أثبررت
الس رراحب وج ررود المقاب ررل ،واس ررتمرار وج رروده حت ررى الميع رراد ال ررذي ك رران يج ررب في رره عم ررل
برت ذمته بمقدار هذا المقابل ،ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".
االحتجاج أ
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.3نوصي المشرع الفلسرطيني بتعرديل نرص المرادة ()435
الررنص الفلسرطيني" وتكررون نفقرة ذلررك علررى الحامررل فري جميررع األحر وال"

بإضرافة فقرره ثراني إلرى

لتصربح علرى النحررو

التالي:
• عل ررى الس رراحب ،ول ررو عمرررل االحتج رراج بع ررد الميع رراد المح رردد ل رره قانونر راً ،أن يس ررلم حام ررل
الكمبيالة المستندات الالزمة للحصول علرى مقابرل الوفراء ،فرإذا أفلرس السراحب الترزم برذلك
أمين التفليسة.
تكون نفقة ذلك على الحامل في جمي األحوال .

•

.4نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة

( :)438حيث نصت المادة

( )438من القانون التجاري الفلسطيني على ما يلي " :
•

إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل واحد ،ال يكفي لوفائها كلها ،فيراعى ترتيب
تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء
المذكور.

•

يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبياالت األخرى مقدماً على
غيره.

•

إذا سحبت الكمبياالت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب
عليه.

•

إذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل
الوفاء.

•

أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول ،فتأتي في المرتبة األخيرة".
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لذا نرى معالجة حالة ما إذا تساوت الكمبياالت المسحوبة في جميع الظروف فال بد
من قسمة الغرماء بينها ،بحيث يحصل كل حامل على نسبة تقابل قيمة مقابل الوفاء
إلى الكمبياالت األخرى ،وكذلك معالجة أفضليه مقابل الوفاء في حالة إذا كان هناك
تجميد لمقابل الوفاء وفي نفس الوقت يوجد تخصيص على مقابل الوفاء ،أو كان
تجميد وقبول للكمبيالة في نفس الوقت.
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قـــائمــــة المـــراجـــــ
أوالً  :القرآن الكريم (سورة المائدة اآلية ".) "5
ثانياً  :الكتب

 .1المختار بكور ،األوراق التجارية في القانون المغربي_الكمبيالة_والشيك ،ال يوجد دار نشر ،ط

األولى1993،م .

 .2أحمد الجندي ،األوراق التجارية واإلفالس في القانون التجاري الجديد ،دار الكتب القانونية،

مصر2002 ،م .

 .3أحمد زيادات ،إبراهيم العموش ،الوجيز في التشريعات التجارية األردنية_مبادئ القانون

التجاري _ الشركات التجارية _األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،عمان  ،األردن ،الطبعة

األولى1995 ،م .

 .4أحمد شكري السباعي ،الوسيط في األوراق التجارية_دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي

الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد_ واتفاقية األمم المتحدة للسفاتج (الكمبياالت) الدولية
-والسندات اإلذنية الدولية  -والقانون المقارن ،ج األول.

 .5أدوار عيد ،اإلسناد التجارية ،مبادئ عامة ،سند السحب  ،السند ألمر ،الجزء األول ,مكتبة

صادر دار المنشورات الحقوقية  ،بيروت(1966م) .

 .6أكرم ياملكي ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
1429هر_2008م .

 .7الياس حداد ،األوراق التجارية في القانون السعودي ،معهد إال داره  ،أداره البحوث1407 ،ه.

 .8أمين بدر ،األوراق التجارية في التشريع المصري ،القاهرة1954 ،م .
 .9أكثم أمين الخولي ،القانون التجاري اللبناني ،بيروت 1966م .

 .10بسام حمد الطراونة ،تظهير األوراق التجارية_دراسة مقارنة في القانون األردني والمصري
واتفاقية جنيف الموحدة 1930م ،دار وائل للنشر والتوزيع_شارع الجمعية العلمية الملكية .

 .11ثروت حبيب ،دروس في القانون التجاري ،ج  ،2مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة ،ط
1983م .

 .12حسن صادق المرصفاوى ،المرصفاوى في ج ارئم الشيك-تعريف الشيك -شروط الشيك-
أركان الشيك  -المحاكمة عنه ،منشأة المعارف  -االسكندرية.

.

 .13حسين محمد سعيد ،القانون التجاري الطبعة األولى .

 .14حلو أبو حلو ،القانون التجاري ،عمان جامعة القدس المفتوحة ،ط األولى1997 ،م.
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 .15حمد هللا محمد حمد هللا ،القانون التجاري  -األوراق التجارية ،عمليات البنوك ،اإلفالس،
العقود التجارية_  ،دار النهضة العربية القاهرة1999_1998 ،م.

 .16حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني -األوراق التجارية – الكمبيالة -
والسند ألمر -الشيك -في القانون التجارة الفلسطيني الجديد رقم( )2لسنة  ،2014ط الثانية ،

2015م .

 .17حمدي محمود بارود ،أحكام قانون التجارة الفلسطيني -األوراق التجارية –الكمبيالة -والسند

ألمر-الشيك-في القانون التجارة الفلسطيني الجديد رقم( )2لسنة 2014م.

 .17خالد إبراهيم التالحمة ،الوجيز في القانون التجاري ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن -
عمان  -شارع الجمعية العلمية الملكية_مبنى الجامعة األردنية االستثماري رقم()2الطابق الثاني،

الطبعة الثالثة2012 ،م.

 .19خالد إبراهيم التالحمة ،الوجيز في القانون التجاري_مبادئ القانون التجاري _الشركات

التجارية _األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،المعتز للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
1423هر_2003م.

 .20خليل أحمد حسن قداده  ،الوجيز في شرح القانون المدني الفلسطيني الحقوق العينية
األصلية_الجزء األول حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه طبعة ثالثة منقحة،

2008م_1429هر.

 .21زكي زكي الشعراوي ،الوجيز في القانون التجاري -الجزء األول  -نظرية األعمال

التجارية_التاجر -المحل التجاري -األوراق التجارية.

 .22سالم أحمد الكرد ،محاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص ،الكتاب األول _الجرائم

الماسة بالمصلحة العامة وجرائم االعتداء على األموال ،جامعة األزهر غزة ،ط األولى2000 ،م.

 .23سعدين تركي بن محمد الخثالن  ،أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ،دار الجوزي

 ،السعودية شارع ابن خلدون ،ط األولى1425 ،هر_2004م .

 .24سعيد يحيى ،الوجيز في النظام التجاري السعودي ،الناشر مكتبة عكاظ ،الطبعة الرابعة،
1403هر_1983م.

 .25سميحه القليوبي ،الوجيز في القانون التجاري  -األوراق التجارية  -عمليات البنوك –

العقود التجارية ،دار النهضة العربية 32-شارع عبد الخالق ثروث ،مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب الجامعي1987،م.

 .26سميحة القيليوبي ،األوراق التجارية ،الناشر دار النهضة العربية_ 32شارع عبد الخالق

ثروث بالقاهرة ،ط الثانية1992 ،م.

 .27سمير صبري  ،شرح قانون الشيك رقم  17لسنة 1999م ،ط األولى2000 ،م.
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 .28سيف الدين البلعاوي  ،الوجيز في قانون األوراق التجارية ،ط األولى.2014،

 .29سوزان على حسن ،الوجيز في القانون التجاري_ نظرية األعمال التجارية_نظرية
التاجر_الشركات التجارية_األوراق التجارية،الناشر دار المعارف باإلسكندرية 2004 ،م.

 .30شكري أحمد السباعي ،الوسيط في القانون التجاري المغربي المقارن ،الجزء الثاني ،دار
النشر للمعرفة والتوزيع ،المغرب 1989،م.

 .31صفوت ناجي بهنساوي ،القانون التجاري األوراق التجارية ،الناشر دار النهضة العربية1-
شارع صالح الدين_بني سويف1993 ،م.

 .32صالح الدين الناهي،المبسوط في األوراق التجارية ،بغداد1993 ،م.

 .33طالب حسن موسى ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط
األولى2011 ،م_1432ه.

 .34عاطف فؤاد صحصاح ،الجديد في الشيك_تجارياً ومدنياً وجنائياً -شرح أحكام القانون رقم
 17لسنة  1999م الخاصة بالشيك.

 .35عبد هللا إسماعيل أبو جربوع ،المدخل إلى علم القانون_ نظرية الحق_الجزء الثاني ،الجامعة

اإلسالمية غزة .

 .36عبد الرازق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد( )2نظرية االلتزام بوجة
عام_اإلثبات اثأر االلتزام ،دار النهضة العربية  32عبد الخالق ثروت1968 ،م.

 .37عبد الفتاح مراد ،موسوعة قانون التجارة _شرح األوراق التجارية الكمبيالة والسند ألمر
والشيك ،االسكندرية المنشية46 ،ش .

 .38عبد هللا العمران  ،األوراق التجارية  ،النظام السعودي ،معهد اإلدارة العامة ،إدارة البحوث،

1407هر.

 .39عبد هللا خليل الفرا ،الوجيز في أصول المحكمات المدنية والتجارية_الجزء األول _القضاء
وواليته ،ط األولى2012 -2011 ،م.

 .40عزيز العكيلي ،الوسيط في شرح القانون التجاري الجزء الثاني األوراق التجارية وعمليات
البنوك ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1431،ه ر 2010-م.

 .41عزيز العيكلي ،الوسيط في شرح التشريعات التجارية  -التعريف بالقانون التجاري وتطوره

ومصادره.

 .42علي البارودي  ،القانون التجاري_ األوراق التجارية واإلفالس ،الدار الجامعية للطباعة
والنشر ،بيروت1987 ،م .

 .43علي جمال الدين عوض ،الشيك في قانون التجارة وتشريعات البالد العربية ،دار النهضة

العربية_ 32ش عبد الخالق ثروت ،ط الثانية2000 ،م.
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 .44علي جمال الدين عوض ،األوراق التجارية_السند االذني_الكمبيالة_الشيك_دراسة للقضاء،
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي1995 ،م.

 .45علي عوض حسن ،الصيغ القانونية للدعاوي التجارية ،التاجر واألعمال التجارية ،الشركات
التجارية ،السمسرة والبنوك  ،دار الكتب القانونية،المحلة الكبرى السبع بنات ش  24عدلي يكن،
1999م.

 .46فاروق أحمد زاهر ،دروس في القانون التجاري المصري ،الكتاب الثاني_الجزء

األول_األوراق التجارية واإلفالس_ دار النهضة العربية للطباعة والنشر_32ش عبد الخالق
ثروت_القاهرة1995 ،م.

 .47فوزي محمد سامي  ،شرح القانون التجاري األردني _الجزء الثاني_األوراق التجارية_سند
السحب"السفتجة" "السند ألمر" "الكمبيالة"-الشيك ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان -
وسط البلد-سوق البتراء -عمان الحجيري ؛ 1414هر1994 -م.

 .48فوزي محمد سامي ،شرح القانون التجاري الجزء الثاني في األوراق التجارية ،سند السحب
السفتجة ،السند ألمر"الكمبيالة" ،الشيك ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان وسط البلد،

سوق البتراء،عمان الحجيري 1997،م.

 .49فوزي سامي ،شرح القانون التجاري  -األوراق التجارية ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان  ،الطبعة 2009 ،1م.

 .50فوزي محمد سامي ,فائق محمود الشماع ،القانون التجاري األوراق التجارية ،ال يوجد دار
نشر ،بغداد ؛ 1412ه 1991-م.

 .51فياض ملفي القضاة  ،شرح القانون التجاري األردني األوراق التجارية ،دار وائل للنشر  ،ط
األولى 2009 ،م.

 .52لطيف جبر كوماني ،القانون التجاري ،الجامعة المفتوحة طرابلس الجماهيرية العظمي،

ليبيا1993،م.

 .53محسن شفيق ،القانون التجاري الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت 1972 ،م ،ص.155
 .54محمد أحمد سراج،

األوراق التجارية في الشريعة اإلسالمية

.

 .55محمد بهجت عبد هللا قايد ،األوراق التجارية  ،الناشر دار النهضة العربية_عبد الخالق

ثروث-القاهرة ،ط الثانية2008 ،م .

 .56محمد محمود المصري ،أحكام الشيك مدنياً وجنائياً  ،في ضوء قانون التجارة الجديد رقم
 17لسنة 1999م وأحكام محكمة النقض.

 ،المجلد الثالث ،ط األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان2007 ،م.
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 .57محمود سعيد الشرقاوي ،األوراق التجارية ،دار النهضة العربية_32شارع عبد الخالق
ثروت_القاهرة1993 ،م.

 .58محمود سمير الشرقاوي ،القانون التجاري_الجزء األول_ النظرية العامة للمشروع_المشروع

الخاص_المشروع العام_األموال التجارية للمشروع ،دار النهضة العربية  32ش عبد الخالق
ثروت_القاهرة1982 ،م.

 .59محمود كبيش ،الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد ،ط  ،2000دار

النهضة العربة.

 .60محمود كيالني ،الموسوعة التجارية والمصرفية،المجلد الثالث التشريعات التجارية

وااللكترونية دراسة مقارنة ،األعمال التجارية والتجار والعقود التجارية ،األوراق التجارية ،الشركات
التجارية ،المعامالت االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط الخامسة1432 ،هر2001 ،م.

 .61محمود الكيالني  ،الموسوعة التجارية والمصرفية ،المجلد الثالث ،األوراق التجارية ،دراسة
مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1430،هر2009,م.

 .62محمود مختار أحمد بريري ،قانون المعامالت التجارية السعودي_الجزء الثاني_نظام األوراق

التجارية ،ال يوجد دار نشر1402 ،هر.

 .63محمود مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية -عمليات البنوك-األوراق التجارية،

دار النهضة العربية 32 -شارع عبد الخالق ثروت  -القاهرة2001 ،م.

 .64مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_األوراق التجارية_عمليات البنوك_اإلفالس،

الناشر دار النهضة العربية 32 ،ش عبد الخالق ثروث  -القاهرة1995 ،م.

 .65محمود مختار أحمد بريرى ،قانون المعامالت التجارية_الجزء الثاني_اإلفالس_األوراق

التجارية ،ط األولى ،2000 ،دار النهضة العربية  32شارع عبد الخالق ثروت_القاهرة.

 .66مصطفى عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية_رقم

2لسنة 2001م ،الكتاب األول في تنظيم القضائي والية القضاء واالختصاص القضائي الدعوى
القضائية وأساليبها ،جامعة األزهر -غزة -فلسطين ،ط األولى2003 ،م.

 .67مصطفى كمال طه،األوراق التجارية واإلفالس في القانون اللبناني ،ط الثانية 1975 ،م.

 .68مصطفى كمال طه ،مبادئ القانون التجاري_مقدمة_األعمال التجارية والتجار_والمحل

التجاري -الشركات التجارية  -األوراق التجارية  -اإلفالس ,دار الجامعة الجديدة للنشر38 -
شارع سولير -األ ازريطة.

 .69منير علي هليل ،مبادئ القانون التجاري – األردني – الكويتي  -البحريني؛ دار الثقافة

للنشر والتوزيع ،ط األولى 2012 ،م_ 1433هر.
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 .70ناظم محمد عويضه ،شرح قانون البينات -في المواد المدنية والتجارية رقم  4لسنة
2001م ،غزة -فلسطين.

 .71هاني محمد دويدار ،القانون التجاري اللبناني دراسة في قانون المشروع الرأسمالي ،الجزء
الثاني ،العقود التجارية ،العمليات المصرفية ،األوراق التجارية واالفالس ،دار النهضة العربية

للطباعة والنشر ،بيروت1995،م.

 .72هبة الحسيني ،مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني ،ال يوجد دار نشر2002 ،م.

 .73هشام فضلي ،الشيك في قانون التجارة الجديد ،دار النهضة العربية32 -ش عبد الخالق
ثروت  -القاهرة ،ط األولى 2000 ،م.

ثالثاً :القوانين.
-1القانون التجاري الفلسطيني رقم 2لسنة2014م.
-2القانون التجاري األردني رقم  12لسنة 1966م.
 _3القانون التجاري المصري الجديد رقم  17لسنة 1999م.
_4قانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة 2001م.
 _5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة 2001م.
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