
 الفصل الثالث 
 مقـــابــل الــــوفاء

 
مقابل الوفاء)ميم جدا( ىو الدين النقدي الذي يكون لمساحب عمى  - التعريف -

ان يأخذ منو  –اي المسحوب عميو –المسحوب عميو بحيث يستطيع االخير 
 مايفي قيمة الحوالة التجارية في ميعاد استحقاقيا.

عمى المسحوب عميو فأنو غالبًا عند قيام الساحب بسحب الحوالة التجارية  -
ماتكون ىناك ثمة عالقة مديونية سابقة تربط الساحب بالمسحوب عميو ، 
يكون فييا االخير المسحوب عميو مدينًا لمساحب، بحيث يستطيع الساحب ان 
يامر المسحوب عميو بموجب الحوالة التجارية بان يدفع مبمغ من النقود الى 

قة المديونية التي تربط الساحب بالمسحوب الشخص الثالث)المستفيد(، وعال
عمييا )مقابل الوفاء(،  ويجب ان اليتم الخمط بينيا وبين عالقة المديونية 
التي تربط الساحب بالمستفيد، التي كانت السبب في تحرير الورقة التجارية، 
التي تسمى ب )وصول القيمة(، ولمفائدة يمكن ان نجري المقارنة التالية بين 

 لمصطمحين:ىذين ا
. 

 _سؤال )ميم( الفرق بين مقابل الوفاء و وصول القيمة ؟
 ت من حيث مقابل الوفاء وصول القيمة

ىي عالقة المديونية التي تربط 
الساحب بالمستفيد والتي 
ألجميا الوفاء الورقة وبيا 

 تحررت الورقة

ىو الدين النقدي الذي يكون 
لمساحب عمى المسحوب عميو 

اي –بحيث يستطيع االخير 
ان يأخذ منو  –المسحوب عميو 

مايفي قيمة الحوالة التجارية في 

 1 من حيث التعريف



 ميعاد استحقاقيا.
انعداميا يؤدي إلى بطالن 

 الورقة ألنو يمثل ركن السبب 
وجوده او انعدامو ال يؤثر في 

الورقةصحة انشاء   
من حيث اثره وجوده او عدمو 

 عمى صحة الورقة التجارية
2 

 3 من حيث نوع الدين البد ان يكون نقدياً  ال يشترط أن يكون نقدياً 
ممكن ان يكون دينًا موصوفًا 
 أو مستقباًل او دينًا أحتماليًا 

البد أن يكون مستحق اإلداء 
وقت استحقاق الحوالة وغير 
لى معمق عمى شرط أو مضاف إ

 اجل 

 4 من حيث استحقاق الدين

يوجد في الحوالة التجارية 
 والكمبيالة والصك

يوجد في الحوالة التجارية 
 والصك فقط

 5 من حيث نوع الورقة التجارية

 
               

 
 

ماىي اىمية أو فائدة مقابل الوفاء بالنسبة ألطراف الحوالة التجارية ؟    
 

 الجواب:.
 عالقة الساحب بالمسحوب عميو (في1
عادًة الساحب ال يسحب حوالة عمى شخص مالم يكن دائنًا لو ، وغالبًا أن  

المسحوب عميو يقبل الورقة متى ما كان مدينًا لمساحب ، ونادرًا ما يرفض المسحوب 
عميو، واذا رفض فأن الساحب يستطيع الرجوع عمى المسحوب عميو و يطالبو برد 

التعويض عن الضرر الذي اصابو بسبب امتناعو عن القبول أو الوفاء مقابل الوفاء و 
. 



_سؤال /ىل من الممكن أن يقبل المسحوب عمية الورقة رغم انعدام عالقة المديونية 
 بينو وبين الساحب ؟

الجواب/ نادرًا ما يقوم المسحوب عميو بقبول الورقة عمى المكشوف، اي دون أن 
و في حالة قبولو لمورقة ودفعو قيمتيا فانو قد يتعرض الى يكون لديو مقابل الوفاء، الن

مخاطر افالس الساحب او اعساره، والورقة التي ليس فييا مقابل وفاء تسمى بسفتجة 
 ( . 1أوحوالة المجاممة)

 ( في العالقة بين الحامل و المسحوب عميو.2
وف تنتقل الى عند قبول المسحوب عميو لمحوالة التجارية فان ممكية مقابل الوفاء س

/اوال تجاري( واذا امتنع المسحوب عميو عن وفاء قيمة الحوالة  فان 65الحامل)م 
الحامل بإمكانو ان يطالبو بموجب دعوى صرفية  ناتجة عن التزام المسحوب عميو 
بالحوالة بموجب قبولو ليا ، وكذلك يستطيع ان يطالبو بموجب دعوى مقابل الوفاء 

 ،فيختار االفضل لو.
افمس المسحوب عميو وكان مقابل الوفاء الموجود لديو من االموال التي يجوز  واذا

استردادىا فان الحامل تكون لو االولوية عمى باقي دائني المسحوب عميو في استيفاء 
/ثانيا تجاري، اما اذا افمس الساحب فيكون لمحامل 68قيمة الحوالة من تمك االموال)م

اء قيمة الحوالة من مقابل الوفاء الموجود لدى دون غيره من دائني الساحب استيف
 تجاري( 67المسحوب )م 

 

                                                           
وهً سفتجة  تسحب على شخص غٌر مدٌن للساحب باي دٌن، وان اتفق معه على قبول   - 1

على ان ٌتعهد الساحب باستردادها   قبل مٌعاد االستحقاق  السفتجة فً سبٌل اداء خدمة ما له
دون ان ٌكون للمسحوب علٌه نٌة الوفاء بها ، وقد الٌفلح الساحب فً استرجاعها االمر الذي 

، وتختلف حوالة المجاملة عن تلك الحوالة التً ٌجعل المسحوب علٌه معرضا للمطالبة بقٌمتها
مادا للساحب ، الن حوالة المجاملة الٌنوي المسحوب تسحب بناء على منح المسحوب علٌه اعت

 علٌه ان ٌقرض الساحب شٌئا بل ٌتظاهر بأنه مدٌن له فقط.
 



 ( في عالقة الساحب بالحامل 3
في بعض االحيان يكون الحامل ميماًل ، ويكون الحامل ميماًل عندما اىمالو 

تجاري( ،  111لمواجبات التي يفرضيا قانون الصرف الستيفاء قيمة الحوالة )م 
حق الحامل في الرجوع عمى الممتزمين ومن بينيم  ويترتب عمى ذلك ىو سقوط

الساحب ولكن ىذا االخير)الساحب( فيو  تفصيل ، إذا كان الساحب قد ىيأ مقابل 
الوفاء عند المسحوب عميو يسقط حق الحامل في الرجوع عمى الساحب ، ولكن إذا لم 

 يييأ ال يسقط حق الحامل في الرجوع .
 

 موقف التشريعات من مقابل الوفاء                                 
 

 انقسمت التشريعات من حيث موقفيا من مقابل الوفاء الى قسمين : -
 

القسم االول / التشريعات التي تأخذ بالنظرية الجرمانية كالتشريع االلماني وااليطالي  
، وىذه التشريعات ترى ان 1943لسنة  66وقانون التجارة العراقي االسبق رقم 

م الصرفي ينشا ويستمد قوتو من شكل الورقة التجارية والصمة بينو وبين االلتزا
العالقات القانونية الخارجة عن ىذه الورقة ،وعمى ىذا االساس فان ضمانات الوفاء 
بقيمة الحوالة تتكون من الورقة ذاتيا نفسو، اي من التوقيعات الموجودة عميو ، وال 

عدم وجوده ، واليترتب لمحامل عمى ىذا اىمية بعد ذلك لوجود مقابل الوفاء او 
المقابل في حالة وجوده اي ضمان خاص عميو، بل يبقى حقو في ذمة الساحب وىذه 

 الذمة تشكل الضمانة لوفاء ديون دائنيو.

. 

 



القسم الثاني/ التشريعات التي تاخذ بالنظرية الالتينية ، وىذه النظرية طرحيا الفقو 
حيث اضاف فقرة   1922المشرع الفرنسي في التعديل عام والقضاء الفرنسي ثم  تبناه 

، التي جاء فييا)تنتقل ممكية مقابل الوفاء بقوة القانون الى حممة 116الى المادة 
الحوالة المتعاقبين(الفرنسيون) مدرسة الشرح عمى المتون(، واخذ بو القانون المصري 

،وىذا  1984لسنة  36 والحالي 1976لسنة  149وقانون التجارة العراقي السابق 
االتجاه يرى ان مقابل الوفاء، وان كان قد نشا عن عالقة خارجة عن الحوالة، يشكل 
ضمانة من ضمانات وفاء قيمتيا بالنسبة لمحامل ، وعمى ىذا االساس تنتقل ممكية 
مقابل الوفاء الى لحامل عند سحب الحوالة او تظييرىا ، ويترتب عمى ذلك ان 

 تيا من مقابل الوفاء باالولوية مقدما عمى باقي الدائنين.الحامل يستوفي قيم
  

 في الحقيقة وجيت الى االتجاه الثاني انتقادات عدة  منيا:.
ال تنسجم مع المفيوم الحديث لمورقة التجارية واحكام قانون الصرف، الن  -1

الحوالة تستند الى مبدا الكفاية الذاتية ، ومن ثم ال صمو ليا بالعالقات 
الخارجية عنيا، وااللتزام الصرفي ينشأ من الورقة ذاتيا عندما تستكمل الشكل 
المطموب ليا قانونًا، وان كل موقع يمتزم بالورقة بموجب توقيعو عمييا ، واال 
كيف امكننا تفسير اىم المبادى التي يقوم عمييا قانون الصرف كمبدأ استقالل 

 التواقيع ، ووقاعدة التطيير من الدفوع.
النظرية الالتينة ال تستمزم لصحة الحوالة وجود مقابل الوفاء نفسو، بل ال  ان -2

 تمانع من سحب الحوالة عمى الساحب نفسو.
  

 شروط مقابل الوفاء
 



( تجاري عراقي معنى مقابل الوفاء عمى انو : ))يعتبر مقابل 63نصت المادة )
مر بالسحب في ميعاد الوفاء موجودًا إذا كان المسحوب عميو مدينًا لمساحب أو لأل

 استحقاق الحوالة بمبمغ من النقود مستحق االداء ومساو عمى االقل لمبمغ الحوالة((.
 مما تقدم يمكن اجمال شروط وجود مقابل الوفاء في الشروط االتية:.

 # سؤال ميم/ عدد شروط مقابل الوفاء أو متى يعتبر مقابل الوفاء موجودًا ؟
 ء موجودا اذا توافرت فيو الشروط االتية:.الجواب :. يعتبر مقابل الوفا

 : وجود الدين الذي يمثل مقابل الوفاء وقت استحقاق الحوالة (1
يشترط لوجود مقابل الوفاء ان يكون االخير موجودا عند استحقاق الحوالة ال 

ويحصل ىذا الفرض عندما يكون 2وقت انشائيا او وضعيا في ميدان التداول 
المسحوب عميو مدينا لمساحب وقت استحقاق الحوالة، وبخالف ذلك اليكون 
مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عميو مدينا لمساحب وقت انشاء 
الحوالة ثم اوفاه الدين قبل استحقاق الحوالة وكذا الحال اذا اصبح المسحوب 

 الحوالة.  عميو مدينا لمساحب بعد استحقاق
 

 أن يكون دين مقابل الوفاء مستحق االداء وقت استحقاق الحوالة : (2
من قانون التجارة العراقي ، لكن لم تنص عميو  62نصت عمية المادة  الشرط وىذا
من قانون التجارة الفرنسي، مما اثار خالفا بين الفقياء الفرنسيين ، فمنيم  116المادة 

من اعتبر مقابل الوفاء موجود ولو لم يكن دين الساحب عمى م.ع مستحقا في ميعاد 
ستحقاق مقابل الوفاء بعد استحقاق الحوالة ا استحقاق الحوالة في حين يرى اخرون ان

اليجوز معو اجبار المسحوب عميو عمى قبول الحوالة ومن ثم وفاء قيمتيا ؛ النو 
 يعني تنازلو عن االجل المضروب لمصمحتو.

                                                           
اي كان مقابل ( لكن القانون ٌعاقب ساحب الصك اذا وضعه فً التداول اذا كان بال رصٌد) 2

 الوفاء غٌر موجود عند اصداره(



اما القانون العراقي فكان اكثر وضوحًا واستمزم استحقاق المقابل وقت استحقاق 
الوفاء موجودًا ، وعدم وجوده يكون نسبيًا تجاه  الحوالة، وبخالف ذلك ال يعد مقابل

 الساحب والمسحوب عميو ويترتب عمى ذلك ما يأتي:.

ال يجوز لمحامل اجبار م.ع عمى الوفاء، اال اذا قبل االخير ذلك ، وىنا يكون م.ع -أ
 .قد تنازل عن االجل المضروب لمصمحتو 

ىمالو لرد دعوى الرجوع عند اىمال الحامل لواجباتو ليس لمساحب ان يتمسك بإ-ب
 عميو مدعيا وجود مقابل الوفاء لدى م.ع في ميعاد استحقاق الحوالة.

اذا امتنع المسحوب عميو عن وفاء قيمة الحوالة وانتظر الحامل الى حين  -ج
استحقاق دين الساحب عمى المسحوب عميو ، فينا يكون لمحامل ان يستوفي قيمة 

 دما عمى باقي دائني الساحب. الحوالة من مبمغ مقابل الوفاء متق

 
   

_سؤال/ مالحكم لو كان دين الساحب يستحق قبل استحقاق الحوالة ، او ىل يجوز 
لممسحوب عميو ان يمتنع عن الدفع وأن يحجز المال عنده حتى حمول استحقاق 

 الحوالة ؟
الجواب/ ىناك رأي يقول نعم يجوز أن ينتظر حتى ميعاد استحقاق الحوالة ويعطي 

بمغ لمحامل وىذا غير صحيح وذلك ألنو ليس في القانون من نص قانوني يبيح الم
 لممسحوب عميو أن يمتنع عن الوفاء بحجة وجود ورقة تجارية مسحوبو عميو.

 
 



()ىذا الشرط ميم ( أن يكون مقابل الوفاء اكثر أو مساويًا في االقل لمبمغ 3
 الورقة: 

، ولكن مع ذلك إذا كان مقابل الوفاء أقل اي اكثر او موازي لقيمة الورقة التجارية 
 من قيمة الورقة فأنو يكون حكم مقابل الوفاء عمى الوجو االتي : 

يجوز لممسحوب عميو عندما تسحب عميو ورقة قيمتيا أكثر من دين الساحب  ( أ
ففي ىذه الحالة يجوز لممسحوب عميو أن يرفض وفاء الورقة ويعتبر مقابل 

دين نفس الوقت ممكن قبوليا جزئيًا في حدود  الوفاء غير موجود، ولكن في
ومن ثم يقوم وفائيا جزئيًا، وليس لمحامل ان يرفض الوفاء الجزئي)م ،  الساحب

 تجاري عراقي( 2/ 96
ب(ليس لمساحب أن يستند عمى مقابل الوفاء الناقص ويرد دعوى الحامل 

الوفاء في ىذه الميمل عند الرجوع عميو ، وذلك الن الساحب لم يييأ مقابل 
فمقابل الوفاء الناقص يعتبر غير موجود بالنسبة لمساحب ومن ثم الحالة .

 اليستفيد منو .
ج( يترتب لمحامل عمى مقابل الوفاء الناقص كل الحقوق التي تترتب عمى 

 مقابل الوفاء الكامل. 
( يمكن استنباط شرط رابع ىو ان يكون مقابل الوفاء 63_من خالل نص المادة )

 يًا .نقد
 من الذي يمتزم بمقابل الوفاء او ايجاده

فيو المدين االول بالحوالة التجارية ، وألنو التزام بوفاء  ، الساحب ىو من يمتزم بذلك
قيمتيا لمحامل عند توقيعو عمييا، لذك البد ان يمكن المسحوب عميو من تنفيذ 

ساحب بتقديم مقابل االلتزام من خالل تقديمو المقابل لو، ويعود السبب في الزام ال
الوفاء)تعميل(؛ ألنو سبق ان اخذ من المستفيد مقابل تحرير الورقة التجارية، فاذا لم 

 .يقدم الساحب المقابل فيذا يعني انو اثرى بال سبب بالنسبة لما اخذه من المستفيد



 ؟سؤال/ ىل يمتزم المظير بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عميو
قد حصل عمى الحوالة من المظير السابق بعد ان قدم لو ال يتمزم بذلك ؛ ألنو 

مايقابميا من نقود او بضاعة او خدمة، فاذا طمبنا منو ان يقدم مقابل الوفاء فيذا 
يعني انو سيدفع قيمة الحوالة مرتين مرة عند حصولو عمى الورقة بالتظيير ، ومرة 

ابل الوفاء قانونًا، لكنو يمتزم ثانية عند تقديمو لمقابل الوفاء. لذلك اليمتزم بتقديم مق
 بضمان القبول والوفاء.

ىو من يمتزم  -اآلمر بالسحب–في حالة سحب الحوالة نيابة ، فان االصيل  -
 بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عميو

 مكان تقديم مقابل الوفاء

تجاري عراقي ان مكان تقديم مقابل الوفاء ىو المكان  62يفيم من نص المادة 
يوجد فيو ، حتى لوكانت الحوالة واجبة الدفع في محل مختار)شرط الذي 

 التوطين( الن المسحوب عميو يقع عميو عب ارسال المبمغ الى الشخص الثالث .

 _سؤال/ من لو مصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء ؟
 الجواب/ 

:أ( عندما يدعي المسحوب عميو أنو دفع قيمة  حالتين ة فيح( الساحب لو مصم1
الورقة التجارية لمحامل عمى المكشوف . ب( عندما يدعي الحامل أنو ذىب إلى 

 المسحوب عميو وىذا االخير امتنع بسبب عدم وجود مقابل الوفاء .
حتى يتمكن من مطالبة المسحوب  (لمحامل مصمحة في إثبات وجود مقابل الوفاء2

  عمييفي حالة امتناعو عن قبول الحوالة او اداء قيمتيا.
 لديو قرينة عمى وجود المقابل  قيام المسحوب عميو بقبول الورقة يعتبر سؤال/ ىل_ 

 ام ال ، وما ىي درجة ىذه القرينة؟



لمسحوب بابالنسبة لعالقة الحامل ( 1:العالقات االمر مختمف باختالفالجواب/ 
عندما يقبل المسحوب عميو الورقة ىذا يعد قرينة قاطعة في أن المسحوب  عميو:

عميو مدين لمساحب وال يجوز نقض ىذه القرينة في عالقة المسحوب عميو بالحامل. 
المسحوب عميو لمورقة يعتبر قبول  :( بالنسبة لعالقة الساحب بالمسحوب عميو 2

عميو ان يثبت عدم وجود المقابل يستطيع المسحوب في وجود المقابل ، بسيطة قرينة 
 ( في عالقة الحامل بالساحب:.3.وان يسترد من الساحب جميع مادفعو الى الحامل

من يدعي وجود المقابل ان يثبتو وال قيمة لقرينة القبول ، فاذا اراد الساحب رد دعوى 
ير الحامل الميمل ، عميو ان يثبت وجود المقابل عند المسحوب عميو سواء قبميا االخ

  ام ال.
 حقوق الحامل عمى مقابل الوفاء

 
تجاري عراقي عراقي عمى ان))اوال ينتقل الحق في مقابل الوفاء  65نصت المادة 

بحكم القانون الى حممة الحوالة المتعاقبين .ثانيًا واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة 
رة لو عمى المقابل الحوالة كان لمحامل عمى ىذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقر 

الكامل. ويسري ىذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عميو او غير حال عند 
 استحقاق السفتجة.((

 
القانون السابق يقول عندما يقبل المسحوب عميو الورقة التجارية فيذا يؤدي إلى  

انتقال ممكية مقابل الوفاء من الساحب إلى الحامل ، وىذا الكالم غير دقيق وذلك 
الن لمن نقول ممكية فأن الممكية حق عيني والحق العيني يختمف من الحق 

دقيقة بل أن الذي ينتقل من الساحب  الشخصي )الدين( ، وبالتالي كممة ممكية غير



إلى الحامل )المستفيد( ىو الحق في مقابل الوفاء )دين( وليس ممكية ، اي ما ينتقل 
 ىو حق شخصي اي بمعنى ادق )حوالة حق( .

_ سؤال)ميم(/ متى يتقرر حق لمحامل عمى مقابل الوفاء )اي متى ينتقل الحق من 
 الساحب إلى المستفيد (؟

الة قبول المسحوب عميو لمورقة التجارية فيذا يؤدي إلى انتقال الحق (في ح1الجواب/
(في حالة عدم قبول المسحوب عميو ،فأن الورقة تنتقل 2من الساحب إلى المستفيد . 

،ولكن في حالتين :أ( في حالة التخصيص )يحصل عندما يتفق الساحب مع الحامل 
قيمة الورقة ويصرح عن عمى تخصيص دين معين لو عمى المسحوب عميو لموفاء ب

ذلك اما كتابًة في متن الورقة أو في ورقة مستقمة او ضمنًا ، فإذا رضا المسحوب 
عميو بيذا التخصيص أو اخبره بذلك اصبح حق الحامل مؤكدًا عمى ىذا المقابل 
وعندئذًا ال يمكن لمساحب أن يسترد المقابل المذكور أو ان يتصرف بو . ب( رأي 

مل عمى المقابل يثبت ايضًا عندما يخبر المسحوب عميو بأن فقيي/ بأن حق الحا
 ىناك حوالة قد سحبت عميو ويتم اعالمو بتاريخ استحقاقيا.

_الورقة المتضمنة شرط عدم القبول ال تعطي حق لمحامل عمى مقابل الوفاء قبل 
 ميعاد استحقاقيا إال إذا كان ىناك تخصيص.
ى اعتراف بحق الحامل عمى مقابل الوفاء _سؤال)ميم(/ ماىي االثار التي تترتب عم

 ؟
(ينصرف حق الحامل عمى مقابل الوفاء وأن كان ىذا المقابل أقل من 1الجواب/ 

(ليس لدائني 2قيمة الحوالة أو قبل استحقاقيا او بعدىا او كان دينًا متنازعًا فيو . 
ويكون الساحب عند افالس الساحب أن يسترجعوا مقابل الوفاء من المسحوب عميو ، 

( 3لممستفيد )الحامل( متقدمًا عمى ىؤالء في استيفاء قيمة الحوالة من ىذا المقابل . 
استقر الفقو والقضاء عمى منع دائني الساحب من ايقاع الحجز عمى ما لمساحب 
لدى المسحوب عميو ، وذلك الن في حالة إجازة الحجز فيذا يعتبر من قبيل 



امر إلى المسحوب عميو ان يوقف صرف  في الوفاء )اي يعني توجيو المعارضة
المبمغ إلى الحامل (، والمعارضة في الوفاء ال تجوز قانونًا إال في حالتين :أ( عند 
ضياع الحوالة .ب( عندما يحكم عمى حامميا باإلفالس، وىاتين الحالتين وردتا عمى 

 سبيل الحصر.
سوف يشترك الحامل  (إذا افمس المسحوب عميو وكان المقابل دينًا في ذمتو ، ىنا4

مع دائني المسحوب عميو ما دام المقابل شيء غير مميز ، إال إذا كان لو امول 
محددة يمكن فرزىا)كبضائع او اوراق تجارية( او تخصيصيا ، ففي ىذه الحالة يكون 

 استيفاء الحامل لمبمغ الحوالة متقدمًا عمى باقي الدائنين .
 

 تزاحم عمى مقابل الوفاء
 

تزاحم عندما يقوم الساحب بسحب أكثر من حوالة ألشخاص متعددين عمى _ ينشأ ال
 مقابل وفاء واحد ال يكفي لموفاء بقيمتيا .

 _ كيفية حل ىذا التزاحم )ميم جدًا جدًا يأتي عمى شكل واقعة(؟
الجواب/ وىذا يحل عن طريق قواعد فك االشتباك أو قواعد االسبقية وىذه القواعد 

 : تيب()تؤخذ حسب التر ثالثة 
ذا كانت جميعيا مقبولة فينا تحل حسب 1 (قاعدة االولوية لمحوالة المقبولة ، وا 

ذا كانت جميعيا مقبولة في يوم واحد ىنا تكون قسمة  االسبقية في تاريخ القبول ، وا 
 غرماء )بالتساوي حسب نسبة الدين( .

ذا جميعيا خصص 2 لين وفاء (االولوية لمحوالة التي خصص ليا مقابل لموفاء ، وا 
ال قسمة غرماء .  فأن االولوية تكون لألسبق في تاريخ التخصيص ، وا 

(االولوية لمحوالة التي اسبق من غيرىا في تاريخ االستحقاق ، فأذا كانت جميعيا 3
 تستحق في ميعاد واحد فأنيا تقسم قسمة غرماء.



 
 


