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إذا ما نشأت الكمبيالة صحيحة مستوفية لشروط صحتها وفقا للتفصيل السابق  

إيضاحه وتسلمها المستفيد فإنها تصبح مهيأة للتداول ألداء وظيفتها االقتصادية كأداة 

للوفاء واالئتمان، فقد يحتفظ المستفيد بالكمبيالة ويقدمها عند حلول أجل االستحقاق 

حوب إليه للوفاء بها، وبذلك تنتهي كل العالقات، وقد ال يحتفظ بها فيطلقها إلى المس

في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيها للغير، وهذا التنازل يتم عادة عن طريق 

 التظهير. 

 

 

 

 

 

 
 

التظهير هو ذلك اإلجراء القانوني الذي بمقتضاه يتنازل أو ينقل شخص يسمى  

( الحق الثابت في الورقة لفائدة شخص آخر يسمى المظهر Endosseurالمظهر )

 (. Endossataireإليه )

 والتظهير يلجأ إليه لتحقيق أغراض مختلفة:  

  فإما أن يكون الغرض منه نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية

 من المظهر إلى المظهر إليه وهذا هو التظهير الناقل للملكية. 

  وإما أن يكون الغرض منه فقط مجرد توكيل المظهر إليه في تحصيل

 قيمة الورقة التجارية وهذا هو التظهير التوكيلي. 

  وإما أن يكون القصد منه رهن الحق الثابت في الورقة ويطلق عليه

 التظهير التأميني. 

 

 

 تعريف التظهير  1-

أوال:تعريف التظهير وشكله 

 وشروطه
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أن يكون تاما أي شامال لكل مبلغ الكمبيالة، أما التظهير الجزئي فيعد  (1

 م ت(.  167باطال وكأن لم يكن )الفقرة الخامسة من المادة 

أن يكون ناجزا ويقع باطال وكأن لم يكن كل اشتراط من شأنه أن يجعل  (2

من م  167التظهير مقيدا أو معلقا على شرط )الفقرة الرابعة من المادة 

ت(. فكل شرط مقيد للتظهير يعتبر كأنه غير موجود أي أن هذا الشرط 

 يؤدي إلى بطالن التظهير ال إلى بطالن الكمبيالة. 

ظهر وأن يكون هذا التوقيع خطيا، فال يمكننا إثبات أن يحمل توقيع الم (3

التظهير بطرق أخرى غير الكتابة كيفما كان الشكل الذي يتخذه التظهير، 

سواء كان تظهيرا اسميا أو للحامل أو على بياض، وأيا كان الشخص 

 الذي ظهرت الكمبيالة لمصلحته. 

ا )الوصلة( أن يحرر على ظهر الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة به (4

إذا لم يبق هناك مكان كاف للتوقيعات على الكمبيالة، ويجوز كذلك 

التظهير على وجه الكمبيالة ولكن بشرط أن ال يكون على بياض تفاديا 

 للخلط بينه وبين توقيع الضامن االحتياطي عندما يتم بدوره على بياض. 

أن يقوم على سبب مشروع وأن يكون محله هو موضوع أو محل  (5

وأن يكون هذا المحل  –أي تظهير المبلغ الثابت فيها  –مبيالة الك

 مشروعا. 
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التظهير ثالثة أنواع: هناك التظهير اإلسمي، التظهير على بياض، التظهير  

 للحامل. 
 

 

 التظهير االسمي  -أ 

يكون التظهير اسميا عندما يكتب المظهر اسم المظهر إليه على ظهر الكمبيالة  

أو على ورقة متصلة بها. وقد يصدر هذا التظهير باسم شخص طبيعي أو اعتباري، 

كما يمكن أن يصدر باسم شخص أجنبي عن الكمبيالة أي لم يسبق له أن وقع عليها، 

، سواء كان ساحبا أو مسحوبا وقد يصدر التظهير كذلك باسم شخص موقع عليها

عليه، وهذا النوع من التظهير يصح أن يقع على ظهر الكمبيالة وهو الغالب، كما 

 يصح أن يقع على وجهها. 

 : التظهير على بياض ب 

التظهير على بياض هو عندما يكتب المظهر صيغة التظهير ويوقع دون أن   

ظهر الكمبيالة، ويوقع بحيث يبقى يذكر اسم المظهر إليه، كأن يقول: ظهر ألمر أو أ

 المكان الذي يجب أن يمأل باسم المظهر إليه خاليا. 

وفي هذه الصورة يجوز أن يرد التظهير على ظهر الكمبيالة، وليس على  

 وجهها النتفاء الخلط بين توقيع المظهر وتوقيع الضامن االحتياطي. 

 ير على بياض: من م ت يجوز للحامل في حالة التظه 168وحسب المادة  

أن يمأل البياض باسمه أو باسم شخص آخر، هذا األخير يعامل كما لو  -1

كان مظهرا عين ابتداء بمعرفة المظهر على بياض، أما المستفيد الذي 

 يمأل البياض فال يتحمل أية مسؤولية ألنه لم يوقع على الكمبيالة. 

أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر، وفي هذه الحالة  -2

يدخل دائرة االلتزام الصرفي فيصبح ملتزما بوصفه موقعا على الكمبيالة 

 تجاه المظهر إليه وغيره من الحملة الالحقين الكمبيالة. 

 : شكل التظهير 3
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أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها )المناولة أو  -3

اليدوي( ومادام قد نقلها بهذه الطريقة دون أن يوقع عليها فإنه التسليم 

 ال يدخل حلبة االلتزام الصرفي. 
 

 : التظهير للحامل ب 

أجاز القانون أن يكون تظهير الكمبيالة للحامل، ويعتبر هذا التظهير بمثابة  

من م ت على ذلك  167تظهير على بياض، حيث نصت الفقرة السادسة من المادة 

 بقولها "يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض". 

فيد أن ويكون التظهير للحامل عندما يوقع المظهر على الكمبيالة بعد عبارة ت 

المستفيد من الكمبيالة هو حاملها، كأن يذكر عبارة "ظهرتها لحاملها" أو "ادفعوا 

 لحاملها" أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 

ويمكن لحامل الكمبيالة أي )المظهر إليه( أن يظهر هذه الورقة لمصلحة  

سميا، كما شخص معين باسمه، وفي هذه الحالة يصبح هذا التظهير الجديد تظهيرا إ

يمكن له أن يقوم بتظهيرها هو اآلخر لحاملها ويصبح هذا التظهير الجديد تظهيرا 

للحامل، ويمكن أيضا لحامل الكمبيالة أن يظهرها على بياض، وبالتالي يصبح هذا 

 التظهير تظهيرا على بياض. 

 

 
 

  

 التظهير إما تام أو توكيلي أو تأميني. 

 

 
 

يقصد بالتظهير الناقل للملكية ذلك التصرف القانوني الذي يهدف إلى نقل الحق  

 يالة من المظهر إلى المظهر إليه.الثابت في الكمب
 

 

 

 

 ثانيا: أنواع التظهير 
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 أوال: الصفة: 

يشترط أن يصدر التظهير من ذي صفة أي من الحامل الشرعي للسند سواء  

كان مالكا لها أو نائبا على مالكها. ويقصد بشرعية الحامل هو المستفيد األصلي أو 

 من آلت إليه الكمبيالة بمقتضى سلسلة غير منقطعة من التظهيرات. 
 

 ثانيا: األهلية: 

ساحبها من وجوب توافر أهلية يشترط في مظهر الكمبيالة ما يشترط في  

االلتزام الصرفي، ألن مركز المظهر إزاء المظهر إليه ال يختلف عن مركز الساحب 

إزاء المستفيد. أما بالنسبة للمظهر إليه فال يشترط القانون أهلية معينة ألنه ال يضع 

 توقيعه على الكمبيالة وال يستلزم بموجبها. 
 

 ثالثا: الرضا: 

لكي ينشأ التظهير البد أن يعبر المظهر عن إرادته بصراحة وذلك بتوقيعه على  

الكمبيالة، فهذا التوقيع يعبر عن ذاتية الشخص وإرادته في دخول حلبة االلتزام 

الصرفي فهو يعتبر بمثابة اللغة التي تترجم كافة التصرفات التي ترد على السند، 

البة ويوفر عامل الثقة المعتبر الشرط فيكسب الحق المجسد في الورقة سيولة وص

 األساسي لالطمئنان التجاري وحماية االئتمان. 

هذا وال يكفي أن يعبر المظهر عن هذه اإلرادة بل البد أن يكون هذا التعبير  

 خاليا من كل الشوائب أي سليما من عيوب الرضى كالغلط والتدليس واإلكراه والغبن. 
 

 

 

 

 

شروط التظهير 
 الناقل للملكية

الموضوعيةالشروط   
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 رابعا: المحل والسبب 

محل التزام المظهر هو الحق الثابت في الكمبيالة أي مبلغها، ويشترط القانون  

التظهير على مبلغ الكمبيالة كامال، ومن تم فإن التظهير الوارد على جزء من مبلغ 

من مدونة  167الكمبيالة أي التظهير الجزئي يقع باطال )الفقرة الخامسة من المادة 

 التجارة(. 

فهو عبارة عن عالقة ناشئة بين المظهر والمظهر إليه،  أما بالنسبة للسبب 

والتي جعلت األول يقوم بنقل هذه الكمبيالة إلى الثاني، إذ غالبا ما يكمن السبب في 

عالقة المديونية التي تربط المظهر بالمظهر إليه والتي من أجل الوفاء بها تم تظهير 

مشروعا وأن يكون موجودا، الكمبيالة وفي هذا الصدد يشترط في السبب أن يكون 

غير أنه ال يشترط ذكره صراحة، حيث يفترض بأن لكل التزام سببا موجودا ولم لم 

 من ق ل ع(.  63يذكره )ف 

 

 
 

طالما لم يرد في الكمبيالة بيان "ليست ألمر" فإنها تكون قابلة للتداول عن  

طريق التظهير الذي ال يتم إال كتابة، على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة، 

 ويجب أن يوقعه المظهر وهو إلزامي. 

وفي هذا اإلطار يتعين التمييز بين التظهير على ظهر الكمبيالة أو الوصلة  

 والتظهير على وجه الكمبيالة: 

إذا حصل التظهير على ظهر الكمبيالة أو الوصلة، فيكفي لكي تنتقل ملكية  - 

السند إلى المظهر إليه أن يضع توقيعه المجرد أي غير مقرون بأي صيغة تفيد معنى 

 التظهير.

ما إذا حصل التظهير على وجه الكمبيالة، فإن التوقيع وحده ال يكفي بل البد أ - 

 أن يضع صيغة تفيد معنى التظهير وإال اعتبرت ضمانا احتياطيا. 
 

                                                                                                              تابع التتمة في المحاضرة التالية..... 

 الشروط الشكلية  


