
التظهير التوكيلي -1

يقصد بالتظهير التوكيلي توكيل المظهر المظهر إليه من أجل قبض وتحصيل  

مبلغ الكمبيالة، واتباع اإلجراءات القانونية للوصول إلى هذه الغاية كالتقديم 

 واالحتجاج وغيرهما. 

شكال معينا والعتبارات خاصة، وإنما  ولم يضع التشريع للتظهير التوكيلي 

ترك لألطراف مهمة اختيار العبارات واأللفاظ التي تدل على التوكيل كما يبدو في 

من مدونة التجارة التي جاء فيها: "يجوز للحامل متى تضمن التظهير  171المادة 

عبارة "لالستخالص" أو "من أجل االستيفاء" أو "التوكيل" أو أي عبارة أخرى 

 د مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة...". تفي

وإذا خال التظهير التوكيلي الموضوع على ظهر الكمبيالة من الصيغة أي كان  

على بياض، عد تظهيرا ناقال للملكية في عالقة األطراف اتجاه الغير، حجة قاطعة ال 

كس في العالقة بين المظهر تقبل إثبات العكس، وحجة أو قرينة تقبل إثبات الع

 والمظهر إليه. 

ويعتبر الحامل في التظهير التوكيلي وكيال للمظهر يسعى إلى قبض المبلغ  

الثابت في الكمبيالة وتسليمه إلى صاحبه المظهر واتباع اإلجراءات القضائية 

للتحصيل إن اقتضى األمر ذلك وكل اإلجراءات األخرى الضرورية للقبول والوفاء 

 ة محضر االحتجاج وغيرهما. وإقام

وتخضع الوكالة التي تربط بين المظهر الموكل والمظهر إليه الوكيل للقواعد  

إلى  978العامة المنصوص عليها في قانون االلتزامات والعقود وبالضبط المواد من 

، إال أن وكالة المظهر إليه ال تنتهي بوفاة المظهر الموكل أو بفقده األهلية )الفقرة 849

 818من م ت(، خالفا لما تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل  171من المادة  9

 من قانون االلتزامات والعقود. 

وال يجوز للمظهر إليه "الوكيل" وبصفة عامة للحامل أن يظهر الكمبيالة  

وألن الحامل مجرد  –الموكل  –تظهيرا تاما أو ناقال للملكية ألن الحق الزال لصاحبه 
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 171 أنه ليسو  للحامل الوكيل أن يظهر الكمبيالة تظهيرا توكيليا )المادة وكيل، إال

 من م ت( ما لم يشترط المظهر خالف ذلك. 

ويمكن للمسحوب عليه ولباقي الملتزمين في التظهير التوكيلي ولكل مدين  

بصفة عامة أن يتمسك ضد الحامل الوكيل بجميع الدفوع التي يسو  لهم التمسك بها 

ظهر الموكل ألن التظهير هنا توكيلي وليس تداوال ناقال للملكية، وألن الحق ضد الم

 حق للمظهر الموكل وباق به، ولم ولن ينتقل إلى المظهر إليه الوكيل. 
 

 التظهير التأميني  -9

هو تظهير الكمبيالة على وجه الرهن أو الضمان، فال يقصد  التظهير التأميني  

ذلك التظهير نقل ملكية الورقة أو توكيل شخص باستخالص قيمتها وإنما يتعلق األمر 

برهن لضمان قرض أو دين، ويتم التعبير عنه بإدراج صياغة التظهير التي أوردتها 

من التظهير عبارة من م ت والتي جاء فيها "يجوز للحامل متى تض 171المادة 

"مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد 

 الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة...". 

  

 ويخضع التظهير التأميني للقواعد التالية: 

في فقرتها الرابعة للمظهر إليه المرتهن أن يمارس كل  171طبقا للمادة  1

المتفرعة عن الكمبيالة .. بحيث يمكنه الرجوع في تاريخ االستحقاق  الحقوق

 وتقديم االحتجاج.

بالنسبة لحلول ميعاد استحقاق الكمبيالة وحلول أجل الدين الذي تتضمنه هذه  1

 الكمبيالة فإن األمر ال يخلو من فرضيات ثالث :

ق ن حقد يحل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول أجل الدين فهنا يكون م -

المظهر إليه المرتهن استيفاء مبلغ هذه الكمبيالة.  فإذا كان مبلغها مساويا 

لمبلغ الدين فإن األمر يكون قد انتهى، وإما أن يكون مبلغ هذه الكمبيالة 

يفوق مبلغ الدين فإن المظهر إليه هنا يلتزم برد الفرق إلى المظهر الراهن، 



غ الدين بقي هذا المظهر إليه في حين لو كان مبلغ الكمبيالة أقل من مبل

 المرتهن دائنا بالفرق للمظهر الراهن.

أما إذا حل ميعاد الدين قبل ميعاد االستحقاق فمن حق المظهر إليه المرتهن  -

إما الرجوع على مدينه فورا ومطالبته بدينه، أو انتظار ميعاد استحقاق 

 الكمبيالة واستالم مبلغها.

ة وأجل الدين في وقت واحد، فيتقدم وقد يحل ميعاد استحقاق الكمبيال -

المظهر الراهن ويفي بدينه للمظهر المرتهن ويتسلم الكمبيالة، أو ال يتقدم 

للوفاء بدينه؛ وهنا يستطيع المظهر إليه المرتهن الرجوع على الملتزمين 

 .1بالكمبيالة واستيفاء مبلغها وفق القواعد السابقة

ال يملك حق تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقال  المظهر في التظهير التأميني -1

للملكية بل يملك فقط تظهيرها تظهيرا توكيليا ) الفقرة الرابعة من المادة 

171.) 

 

                                                           
 -،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع1122الشيك( الطبعة الثانية  -المختار بكور: األوراق التجارية في القانون المغربي ) الكمبيالة1 

 .97-79ص  -الرباط


