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: آثار االمتناع عن الوفاء )حق ممارسة المحاضرة الثامنة

 الدعوى الصرفية( 

قد يتقدم حامل الكمبيالة إلى المسحوب عليه في ميعاد االستحقاق ويمتنع هذا  

األخير على الوفاء، في هذه الحالة يحق للحامل الرجوع على جميع الموقعين على 

الكمبيالة سواء في تاريخ االستحقاق أو قبله حسب األحوال. غير أن المشرع حدد 

الصرفي وبين كيفية ممارسته، وما  الحاالت التي يمكن فيها ممارسة حق الرجوع

يحق المطالبة به، ونطاقه، وأسباب سقوط الدعوى. 

 المطلب األول: حاالت الرجوع

من مدونة التجارة، فإن الرجوع الصرفي على بقية  691حسب المادة  

الموقعين في الكمبيالة قد يتم إما عند حلول أجل االستحقاق، أو حتى قبل حلول هذا 

الميعاد. 

 الفقرة األولى: الرجوع الصرفي عند ميعاد االستحقاق

عند حلول أجل االستحقاق يتعين على الحامل تقديم الكمبيالة إلى المسحوب  

عليه ألدائها، في هذا الصدد يقوم المسحوب عليه بأحد األمرين، أداء المبلغ كامال 

سلم ة الحامل حيث يتوبالتالي تبرأ ذمته وذمة بقية الموقعين على الكمبيالة في مواجه

المسحوب عليه الكمبيالة من هذا األخير موقعا عليه بالمخالصة. أو يرفض المسحوب 

عليه الوفاء أو يقوم بوفاء جزئي، وفي هذه الحالة يحق للحامل أن يمارس حقه في 

الرجوع الصرفي للمطالبة بأداء مبلغها أو الجزء المتبقي شريطة احترام أجل التقادم 

شكليات القانونية لصحة هذه الدعوى. واحترام ال

 الفقرة الثانية: الرجوع الصرفي قبل ميعاد االستحقاق

من مدونة التجارة.  691يتم ذلك في حاالت معينة طبقا لنص المادة  

I- حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول كليا أو جزئيا
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انتظار حلول ميعاد في هذه الحالة يحرر الحامل احتجاجا ويعود فورا ودون 

االستحقاق على كافة الموقعين مطالبا إياهم بالوفاء، على اعتبار أن انتظار ميعاد 

االستحقاق يعني أن هناك أمل في أن يقوم المسحوب عليه بالوفاء، لكن مادام أنه قد 

عبر عن إرادته صراحة في عدم االلتزام بالكمبيالة برفضه قبولها فإنه ال فائدة من 

  ميعاد االستحقاق.انتظار 

ويعتبر رفضا للقبول ويشكل حالة من حاالت الرجوع قبل تاريخ االستحقاق، القبول 

الشرطي أو القبول المعدل الصادر من المسحوب عليه، فقد رأينا عند دراستنا للقبول 

 أن القبول الشرطي والقبول المعدل يعتبر بمثابة رفض للقبول.

قبل ميعاد االستحقاق إذا لم يستطع الحامل العثور  كذلك يشكل حالة من حاالت الرجوع

على المسحوب عليه لمطالبته بقبول الكمبيالة، كما لوكان مكان الوفاء وهميا أو كاذبا 

  أو أن المسحوب عليه عد من المفقودين..
 

II-  حالة التسوية والتصفية القضائية للمسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو الحجز

 جدوى  على أمواله دون

 التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه  -أ

يحق للحامل الرجوع على الموقعين قبل االستحقاق سواء كان المسحوب عليه  

قابال للكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، ويكفي الحامل تقديم حكم التسوية والتصفية 

 القضائية، ألنه يغني عن تحرير االحتجاج. 
 

 توقف المسحوب عليه عن الدفع  -ب

إذ يصبح في هذه الحالة في وضعية إعسار والعجز عن دفع ديونه، وبالتالي  

على بقية الموقعين، ألنه ال مصلحة له في انتظار تاريخ  فيحق للحامل الرجوع

 االستحقاق طالما أن المسحوب عليه أصبح عاجزا عن أداء ديونه قبل هذا التاريخ.
 

 ى أموال المسحوب عليه دون جدوى: الحجز عل -ج

إذا تم الحجز على أموال المسحوب عليه لتنفيذ الديون المترتبة عليه، وثبت  

أن هذه األموال غير كافية لسداد كل هذه الديون، فإن ذلك يعطي للحامل حق الرجوع 



 3 

قبل تاريخ االستحقاق على بقية الموقعين على الكمبيالة، شرط تحرير احتجاج عدم 

 فاء. الو
 

III-  حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها

 للقبول 

 حتى يستطيع الحامل من الرجوع قبل تاريخ االستحقاق البد من توفر شرطين:   

 أوال: تعرض الساحب للتسوية أو التصفية القضائية.  

ثانيا: تضمين الكمبيالة شرط عدم القبول، حيث يكون المسحوب عليه غير  

ملزم بالوفاء بها، وبالتالي يكون الساحب هو الضامن األول للوفاء، ولما كان هذا 

األخير قد أصبح في حالة تسوية أو تصفية قضائية، فال فائدة من انتظار حلول أجل 

الرجوع اعتمادا على حكم التسوية االستحقاق، إذ يحق للحامل استعمال حقه في 

 والتصفية القضائية دون إقامة احتجاج عدم الوفاء. 
 

 المطلب الثاني: إجراءات الرجوع الصرفي

لحفاظ الحامل على حقه في الرجوع الصرفي البد من احترام اإلجراءات  

 التالية: 

  الفقرة األولى: التقديم

يجب على الحامل ليحافظ على حقه في الرجوع على الملتزمين أن يقدم  

 من م ت.  681الكمبيالة في تاريخ االستحقاق طبقا لمقتضيات المادة 

وينبغي أن يقع هذا التقديم إن كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو  

ا في يوم االستحقاق بعد مدة من تاريخ إنشائها، أو بعد مدة من تاريخ االطالع، إم

وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له. أما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد االطالع، 

 وجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها. 
 

  الفقرة الثانية: تحرير االحتجاج

ألزم المشرع حامل الكمبيالة في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في  

 تحقاق بتحرير احتجاج عدم الدفع إلثبات هذا االمتناع. ميعاد االس
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وهو عبارة عن محرر رسمي يكتب من طرف مأمور من كتابة الضبط المحكمة  

التجارية التي يوجد في دائرتها موطن الشخص الملزم بالوفاء، أو في آخر موطن 

 معروف له وفي موطن األشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند

 االقتضاء، وفي موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة. 

ووثيقة االحتجاج تشتمل على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات  

والبيانات المذكورة فيها واإلنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويبين في االحتجاج حضور 

 أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه. 

مييز بين نوعين من الكمبياالت حسب م الوفاء فإنه يجب التدوبشأن تاريخ احتجاج ع

 :تاريخ االستحقاق

الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد تاريخ من إنشائها أو بعد مدة من أ 

في هذه الحاالت وكما رأينا سابقا فالكمبيالة يجب أن تقدم في التاريخ المحدد ،االطالع 

تقديم احتجاج عدم الوفاء يجب أن يتم  أو خالل الخمسة األيام الموالية، وبالتالي فإن

 أي يوم االستحقاق أو خالل خمسة األيام الموالية.أيضا في نفس األجال ، 

يجب أن تقدم داخل  سنة من تاريخ  الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد االطالع، -ب

إنشائها، وعليه فتقديم احتجاج عدم الوفاء يجب أن يتم داخل أجل سنة ما لم يكن    

الساحب أو الحامل قصر أو أطال من هذه المدة أو أن أحد المظهرين قد قصرها عمال 

 من مدونة التجارة. 671بنص المادة 

والتزام الحامل بإقامة االحتجاج يختلف بحسب ما إذا كان األمر يتعلق بعدم  

 القبول أو عدم الوفاء، فإذا قدم الحامل الكمبيالة للقبول وامتنع المسحوب عليه عن

قبولها، يبقى للحامل االختيار في إقامة احتجاج عدم القبول من أجل الرجوع على 

الموقعين قبل االستحقاق أو االنتظار حتى تاريخ استحقاق الكمبيالة والتقدم بها 

 لألداء. 

أما إذا قدمها للوفاء وامتنع المسحوب عليه عن األداء، يلزم الحامل في هذه الحالة 

األداء في الميعاد المحدد له وإال كان مهمال ويخسر حقه في بإقامة احتجاج عدم 
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الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة، ما لم يكن تتوفر فيه حالة من حاالت اإلعفاء 

 التالية: 

تحرير الحامل الحتجاج عدم القبول في هذه الحالة يغني عن احتجاج عدم  -6

 من م ت(.  697الوفاء )الفقرة الرابعة من المادة 

في حالة تعرض الساحب أو المسحوب عليه لمسطرة التسوية أو  -2

التصفية القضائية، فتقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية يغني عن 

 م ت(.  697إقامة االحتجاج )الفقرة السادسة من المادة 

عند استمرار القوة القاهرة لفترة تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ  -3

 م ت(. 207عة من المادة االستحقاق )الفقرة الراب

الكمبيالة شرط الرجوع بدون مصاريف، فإذا كان الشرط قد  تضمين-1

وضعه الساحب، يحق للحامل الرجوع على جميع الموقعين دون إقامة 

االحتجاج، أما إذا كان الشرط موضوعا من أحد المظهرين، فإن أثره يقتصر 

على واضعه فقط، وبذلك ال يجوز الرجوع على باقي المظهرين والساحب إال 

 الحتجاج. بعد إقامة ا

1-  

  الفقرة الثالثة: اإلعالم

أوجب القانون على الحامل أن يوجه إعالما بعدم الوفاء أو عدم القبول إلى كل  

من الساحب والمظهرين حماية لحقوقهم، ومصالحهم خاصة أنهم مهددون بأخطار 

 المقاضاة والرجوع والفوائد والمصاريف. 

ويتعين على الحامل أن يوجه اإلعالم بعدم الوفاء إلى من ظهر له الكمبيالة  

داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة االحتجاج عدم الوفاء، أو يوم التقديم إذا 

كانت الكمبيالة تضمن "شرط الرجوع بال مصاريف"، ويجب على كل مظهر تلقى 

عمل التالية أو الموالية ليوم تلقيه من ظهر اإلعالم أن يعلم بدوره داخل ثالثة أيام ال

له الكمبيالة، وهكذا تتتابع عمليات اإلعالم حين تصل إلى الساحب. وإذا وجد على 

الكمبيالة أحد المظهرين مما يجب إعالمهم، ولم يذكر عنوانه بصورة واضحة أو 

 تتعذر قراءته، فعندئذ يوجه اإلعالم إلى المظهر السابق. 
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ذاته إلى الضامنين االحتياطيين ضمن األجل نفسه أي داخل  ويوجه اإلعالم 

 م ت.  699ثالثة أيام العمل وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 

ولم يضع المشرع المغربي طريقة خاصة باإلعالم، بحيث يمكن لمن يهمه  

ادية سالة عاألمر أن يباشره بالشكل الذي يراه مناسبا وناجحا، فيمكن أن يكون ولو بر

أو بإرجاع الكمبيالة، بل يمكن أن يكون حتى شفويا إذا كان باإلمكان إثبات ذلك كما 

من م ت التي جاء فيها: "يجوز لمن كان  699يبدو من الفقرة السادسة من المادة 

عليه أن يوجه إعالما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الكمبيالة". غير 

وجهه كاتب الضبط إلى الساحب يتم عن طريق البريد برسالة أن اإلعالم الذي ي

مضمونة إذا كان عنوانه مذكورا على الكمبيالة ويكون ذلك داخل ثالثة أيام العمل 

 (. 699الموالية ليوم إقامة االحتجاج )الفقرة األولى من المادة 

ط وإذا أهمل الشخص المكلف اإلعالم القيام به، فال يترتب على إهماله سقو 

حقه في الرجوع، بل يتمثل الجزاء في حق الشخص الذي لم يتم إعالمه مطالبة 

المهمل بالتعويض عن األضرار الناجمة عن عدم قيامه باإلعالم شريطة أن ال يتجاوز 

م ت(، مع  699مبلغ التعويض المذكور قيمة الكمبيالة )الفقرة األخيرة من المادة 

 إثبات هذا الضرر. 
 

  مضمون الدعوى الصرفية ونطاقهاالمطلب الثالث: 

بعد استيفاء الحامل لإلجراءات السابقة، يحق له أن يستعمل حقه في الرجوع  

على كافة الملتزمين بالكمبيالة منفردين أو مجتمعين، واألشخاص الذي يحق للحامل 

أن يستعمل حقه في الرجوع عليهم هم: الساحب والقابل بالتدخل والمظهرون 

رجوع عليهم مراعاة الترتيب الذي والضامنون االحتياطيون، وال يجبر الحامل عند ال

 جاء به توقيعهم على الكمبيالة. 

 م ت، يحق للحامل المطالبة بالمبالغ التالية:  202ووفق نص المادة  

أوال: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع الفوائد االتفاقية إذا كانت  

 مشروطة.   

 م االستحقاق. ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يو 
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إال أنه استثناء ثالثا: مصاريف االحتجاج واإلخطارات وغيرها من المصاريف.  

 فإن الحامل هو الذي يتحمل مصاريف االحتجاج وذلك في حالتين:

 إذا قدم االحتجاج دون تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل القبول أو الوفاء-

جاج، بحيث يكون هذا الساحب قد وضع إذا كان الساحب قد أعفاه من تقديم االحت-

على الكمبيالة" شرط الرجوع بدون مصاريف" ورغم ذلك قام هذا الحامل وقدم 

احتجاجا، فإن مصاريف االحتجاج يتحملها الحامل.، أما إذا كان الشرط وضعه أحد 

جاجا فإن المصاريف يعود بها  على كافة الموقعين، ومع ذلك قدم الحامل احت

 الموقعين.

ذا وقعت المطالبة قبل تاريخ االستحقاق، فيجب إجراء خصم من مبلغ وإ 

الكمبيالة ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع 

 بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل. 

 ويجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي:  

 أوال: المبلغ الذي وفاه كامال.  

ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه   

 إياه. 

  .،ثالثا: المصاريف التي تحملها 
 

  المطلب الرابع: سقوط الدعوى الصرفية

 تتحدد أسباب السقوط في اإلهمال والتقادم.  
 

  الفقرة األولى: السقوط بسبب اإلهمال

 من م ت فيما يلي:  201تتمثل حاالت اإلهمال حسب نص المادة  

أوال: عدم تقديم الكمبيالة المستحقة عند اإلطالع أو بعد مدة من اإلطالع في  

 المدة القانونية المحددة لذلك؛ 

 ثانيا: عدم تقديم االحتجاج في ميعاده القانوني.  

تضمنة شرط الرجوع بدون ثالثا: عدم التقديم للوفاء بالنسبة للكمبيالة الم 

 مصاريف. 
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 رابعا: عدم تقديم الكمبيالة للقبول خالل المدة التي حددها الساحب.  

والحق الذي يفقده الحامل عند تحقق إحدى الحاالت المذكورة أعاله، هو حقه  

في الرجوع على الموقعين لمطالبتهم بقيمة الكمبيالة والمبالغ األخرى، غير أن حق 

لمسحوب عليه القابل ال يفقد باإلهمال بل بالتقادم الصرفي، ألن الحامل تجاه ا

سقط حق ال ي ، كماالمسحوب عليه يلتزم بقبوله ويصبح المدين األصلي في الكمبيالة

الحامل باإلهمال تجاه الساحب إال إذا كان هذا األخير قد أوجد مقابل الوفاء في تاريخ 

 االستحقاق. 

مين يقتصر على الحامل فقط، أما المظهر، وسقوط دعوى الرجوع ضد الملتز 

فال يسقط حقه في الرجوع على الملتزمين السابقين ألنه ليس ملزما باتباع نفس 

اإلجراءات التي يتبعها الحامل للمحافظة على حقه في الرجوع، كما أن القانون لم 

يته ليلزمه بغير اإلعالم الذي ال يترتب على إهماله سقوط حقه في الرجوع، بل مسؤو

فقط على تعويض الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز هذا التعويض مبلغ 

 (. 699الكمبيالة )الفقرة األخيرة من المادة 
 

  الفقرة الثانية: السقوط بسبب التقادم

ألزم المشرع حامل الورقة التجارية أن يطالب بحقه خالل مدة معينة، وإال  

م ت، ضمن اآلجال  228خضع هذا الحق للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 

 التالية: 

  حيث تتقادم دعوى الحامل والساحب والمظهر والضامن االحتياطي ضد

اريخ االستحقاق، المسحوب عليه القابل بمضي ثالث سنوات ابتداء من ت

وتعتبر مدة هذا التقادم أطول مدة نظرا ألن المسحوب عليه القابل هو 

 المدين األصلي، وألن الملتزمين اآلخرين ما هم إال مجرد ضامنين. 

  ،أما دعوى الحامل ضد الساحب والمظهرين فتتقادم بمضي سنة واحدة

ضمن األجل  ويبدأ احتساب هذه المدة ابتداء من تاريخ االحتجاج المحرر

أو المهلة القانونية أو من تاريخ االستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بال 

 مصاريف. 
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ويشمل مفعول هذا التقادم إلى جانب الساحب والمظهرين ضامنيهم 

 االحتياطيين. 

  ويخضع تقادم دعوى المظهرين الصرفية ضد بعضهم البعض وضد

الساحب ألقصر مدة وقد يكون الدافع إلى ذلك هو تشابك هذه العالقات 

وتعدد أطرافها وهذه المدة هي ستة أشهر يبدأ حسابها من اليوم الذي أدى 

 فيه المظهر مبلغ الكمبيالة.  

 ر أو للساحب. ويشمل أثر هذا التقادم الضامن االحتياطي للمظه

والتقادم الصرفي ليس من النظام العام بحيث ال يمكن للقاضي أن يثيره تلقائيا 

 إذا لم يثره صاحب المصلحة. 

وقد أسس المشرع هذا التقادم على قرينة الوفاء، إذ افترض أن الدائن 

بالكمبيالة ال يكف عن المطالبة بحقه طوال مدة ثالث سنوات أو سنة أو ستة أشهر 

مركز المدين، إال أن هذه القرينة يمكن دحضها بتوجيه اليمين من طرف الدائن حسب 

إلى المدين على براءة ذمته من الدين. ويكون المدين ملزما بأداء اليمين كما يلتزم 

ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة مورثهم 

 من الدين. 

تبرأ ذمة كل من المسحوب عليه والضامنين ألن هذه وفي حالة أداء اليمين 

 اليمين تعتبر حاسمة حتى ولو لم يكن الوفاء قد حصل فعال. 

  
 


