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هي ورقة تجارية أو صك أو سند تجاري يحرر وفقا لبيانات حددها القانون  

تتضمن أمرا صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب 

عليه بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد االطالع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين 

 إلى شخص ثالث يدعى المستفيد. 

األطراف الرئيسيين في الكمبيالة هم ثالثة: الساحب  يتضح من هذا التعريف أن 

 والمسحوب عليه ثم المستفيد. 

إال أنه قد يتدخل أشخاص آخرون في إطار هذه العالقات الصرفية الناجمة عن  

 هذه الكمبيالة إما كمظهرين أو ضامنين احتياطيين أو قابلين بالتدخل. 

ة الموقعين اآلخرين بضمان وكل شخص وقع على هذه الكمبيالة يلتزم مع كاف 

أداء مبلغها وبصفة تضامنية آلخر حامل لها، فااللتزام الصرفي أي االلتزام بالكمبيالة 

 ينشأ بمجرد التوقيع عليها، والمسؤولية هي مسؤولية تضامنية في أداء مبلغها.

  

 

 

ية، وتتمثل هذه تقوم الكمبيالة بوظائف تجعلها تنسجم مع الحياة التجار 

 الوظائف في كون الكمبيالة أداة صرف، أداة وفاء، ثم أداة ائتمان.

 أداة صرف:  الكمبيالة-1

إن أقدم دور قامت به الكمبيالة يتمثل أساسا في تفادي حمل التجار نقودهم  

وخاصة في الدول التي لها عمالت مختلفة، إذ كان التجار مهددين أثناء رحالتهم 

 تعريف الكمبيالة

 وظائف الكمبيالة
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ب، ولتالفي مخاطر الطريق، كان التاجر الذي ينوي السفر إلى بلد بالسرقة والنه

أجنبي أو أراد شراء بضاعة منه أن يودع المبلغ الذي ينوي حمله أو ثمن البضاعة 

نقدا لدى أحد البنوك، ومقابل ذلك يسلمه البنك ورقة تتضمن أمرا مسحوبا بالعملة 

ي يقصده التاجر أو توجد به المحلية على فرع له أو بنك مراسل له في البلد الذ

البضاعة، وبهذه الطريقة يتفادى التاجر حمل األموال معه وبالتالي ضياعها أو 

 سرقتها. 

 أداة وفاء الكمبيالة-2

إذا لم فتستخدم الكمبيالة للوفاء بالديون مكان النقود متى حل أجل استحقاقها،  

حتاج ايحن بعد أمكن لحاملها أن يعمد إلى خصمها لدى البنك مقابل عمولة، فإذا ما 

ميعاد  البنك إلى سيولة أمكنه أن يخصمها بدوره لدى بنك آخر أو أن ينتظر حتى يحين

 استحقاقها. 

 ائتمان  أداة الكمبيالة-3

عادة  بمعنى أنه يمكن استعمالها كوسيلة لتأخير الوفاء إلى حين أو أجل، يكون 

جر في التجارة أجال قصيرا يسهل تداولها وخصمها، وكمثال على ذلك، أن يشتري تا

الثة بالتقسيط من تاجر الجملة بضاعة قيمتها ألف درهم على أن يدفع القيمة بعد ث

ة المتفق جر كمبيالة يلتزم بموجبها دفع المبلغ بعد المدأشهر، وعندئذ يحررالمر التا

منح  عليها من تاريخ الشراء، ويتضح من هذه العملية أن البائع )تاجر الجملة( قد

تري للمشتري )تاجر التقسيط( مهلة ثالثة أشهر بناء على ثقته وتأكده من أن المش

 ذكورة. ا خالل المدة المسيدفع الثمن بعد انصرام هذه المدة، فيكون قد منحه ائتمان

 وتقتضي دراسة الكمبيالة التعرض إلى ثالث محاور أساسية:  

 أوال: إنشاء الكمبيالة   

 ثانيا: تداول الكمبيالة   

 ثالثا: أداء الكمبيالة   
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 يمكن الحديث عن بيانات إلزامية وأخرى اختيارية

 البيانات االلزامية المبحث األول:

بوضع توقيعه على السند تطبيقا للمقتضيات  ينشئ الساحب الكمبيالة 

القانونية، وليكون السند قانونيا يتوجب توفر شروط موضوعية الزمة لصحة كل 

 التزام صرفي، إضافة إلى شروط شكلية. 

 الشروط الموضوعية المطلب األول:  

ه على الشروط الموضوعية وهي يشترط القانون لصحة أي التزام توافر 

 الرضى، المحل، األهلية، والسبب. 

 

 : الرضى ىاألول الفقرة

إن الساحب يعتبر أول موقع على الكمبيالة فهو منشؤها، فهو الذي يصدر   

أمره إلى المسحوب عليه بأداء مبلغها إلى المستفيد، لذلك فالبد أن يعبر هذا الساحب 

عن إرادته في إنشاء هذه الكمبيالة، وذلك بالتوقيع عليها، ولكن ال يكفي أن يكون 

يكون رضى هذا الساحب حرا أي لم يشبه  هناك تعبير عن هذه اإلرادة، بل يجب أن

عيب من عيوب اإلرادة كالغلط أو التدليس أو اإلكراه أو الغبن، وذلك حتى يعتد بهذه 

 اإلرادة، وبالتالي ليعتد بهذا التصرف القانوني. 

 

 : األهلية ةلثانيا الفقرة

قع يشترط للتوقيع على الكمبيالة أو التحمل بااللتزام الصرفي، أن يكون المو 

ساحبا كان أو مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا، متمتعا باألهلية التجارية، 

 إنشاء الكمبيالة
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ألن الكمبيالة عمال تجاريا شكليا، أيا كان المتعاملون بها وكيفما كانت طبيعة الدين 

 الذي حررت من أجله. 

أو امرأة  ويعتبر الشخص متمتعا باألهلية المدنية والتجارية الكاملة، رجال 

لعقلية ولم سنة وكان متمتعا بقواه ا 18متزوجة أو غير متزوجة إذا بلغ سن الرشد 

ع يثبت في حقه عارض من عوارض األهلية، ويمكن تبعا لذلك للراشد أن يوق

 لتزاما صحيحا. الكمبيالة توقيعا صحيحا، ويعد التزامه الصرفي ا

ن مأذونا له أو أما بالنسبة للقاصر فإنه ال يحق له توقيع الكمبيالة إال إذا كا 

االحترافية ومرشدا بعد اتخاذ اإلجراءات الشرعية إضافة إلى الممارسة االعتيادية 

توقيع  . أما في غير هذه األحوال فإن7و 6لألنشطة المنصوص عليها في المادة 

 لعادي. اكون باطال ويحتفظ األطراف بحقوقهم وفقا للقانون القاصر الكمبيالة ي

 

 : السبب ةالثالث الفقرة

، هذا السبب في الكمبيالة هو ذلك الدافع إلى سحب هذه الورقة التجارية 

عنها سحب  السبب يعود إلى تلك العالقة التي تربط الساحب بالمستفيد والتي تولد

قابل بضاعة مدين للمستفيد لسبب ما، إما مهذه الكمبيالة، وهي افتراض أن الساحب 

 استلمها الساحب أو من أجل سداد دين. 

 

 : المحل ةالرابع الفقرة

اال أو من ق ل ع بأن محل األشياء يكون إما أشياء أو أفع 57يقضي الفصل  

لفصل يكون حقوقا معنوية، شريطة أن تكون داخلة في دائرة التعامل، فطبقا لهذا ا

ل هذه ا، وهنا يختلف األمر بالنسبة للكمبيالة حيث يكون محمحل الشيء متنوع

جب ذكره على الورقة واحدا ال يتغير، ويتمثل هذا المحل في مبلغ من النقود الذي ي

 هذه الورقة باعتباره من البيانات اإللزامية. 
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 الثاني: الشروط الشكلية المطلب 

ثل في ة تجارية تتمالشروط الشكلية التي يجب توفرها في الكمبيالة كورق 

 ائلة البطالن. طضرورة كتابتها وذكر البيانات اإللزامية التي نص عليها القانون تحت 

 

 : الكتابة ىاألول الفقرة

مدرجة  من مدونة التجارة، تسمية "الكمبيالة" 159مستفادة من نص المادة  

ة أداة إثبات في نص السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره، وال تعتبر هذه الكتاب

ه كمحرر فحسب وإنما هي أداة وجود وانعقاد يترتب على تخلفها بطالن السند ذات

و باآللة أتابة، فقد تحصل بخط اليد أو التزام صرفي، وال يهم أيضا شكل هذه الك

 حرر رسمي. الكاتبة ماعدا فيها يتعلق بالتوقيع، وقد تثبت في محرر عرفي أو في م

 

 : البيانات اإللزامية وجزاء تخلفها وتزويرها الثالثالمطلب 

 

 الفقرة األولى: ضرورة وجود البيانات اإللزامية 

 كالتالي: من مدونة التجارة وهي  159نصت عليها المادة  

 

 أوال: تسمية الكمبيالة 

بنفس مدرجة في نص السند ذاته، وبنفس اللغة لتحرير هذا السند ذاته، و 

رى كاألسهم لتحرير هذا السند وذلك من أجل تمييز هذا الصك عن باقي السندات األخ

ت البنيكة وسندات القرض التي تصدرها شركات األموال وكالسندات اإلدنية والحواال

 يكات وغيرها.أو الش
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 ثانيا: األمر الناجز بأداء مبلغ من النقود 

اقف أو وبعبارة أخرى، ال يسوغ أن يقترن تحرير الكمبيالة أو الدفع بشرط  

لمميزة فاسخ، ألن مثل هذا االشتراط يعرقل التداول الذي يعتبر من الخصائص ا

يحرر  غ ثابتلألوراق التجارية، ويجب أن يتعلق األمر بدفع مبلغ معين أي مبل

 باألرقام واألحرف. 

 

 المسحوب عليه  سماثالثا: 

لغ إن المسحوب عليه هو الشخص الذي يصدر إليه الساحب أمرا بأداء مب 

عتبر ذلك يمن النقود إلى المستفيد، إذن البد من ذكر اسم هذا الشخص بوضوح، إذ 

يكون عدة  بيانا إلزاميا وال يشترط في المسحوب عليه أن يكون واحدا بل يمكن أن

ستعمال اهم بصيغة الجمع، أي أشخاص، وفي هذه الحالة يشترط أن يوجه األمر إلي

 واو العطف وليس بصيغة أو التخييرية. 

لمسحوب واألداء الذي يتم من طرف أحد المسحوب عليهم يعبر عن ذمة بقية ا 

ه، بحيث ال عليهم. كما أن كل واحد منهم يكون ملزما بأداء مبلغ الكمبيالة بكامل

 تضامني.  يجوز له التمسك بحق التقسيم باعتبار أن الدين هو دين

ال وأخيرا يشترط في المسحوب عليه أن يكون شخصا حقيقيا ال وهميا وإ 

ي الهواء، اعتبرت الكمبيالة باطلة باعتبارها كما اصطلح على تسميتها، مسحوبة ف

 540يها )م كما يعتبر هذا السحب من قبيل عمليات النصب واالحتيال التي يعاقب عل

 من القانون الجنائي(. 
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 ين ميعاد االستحقاق رابعا: تعي

 آلتية: امن م ت آجال أو مواعيد االستحقاق بإحدى الطرق  181حددت المادة  

ع: وهنا يكون لحاملها تقديمها لألداء وفي أي وقت شاء، بمجرد اإلطال -أ 

 ولكن داخل أجل سنة من إنشائها. 

( أي إلطالع: )بعد شهر مثال ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة...ابعد مدة من  -ب 

كون بعد انصرام تكون هناك عدة أيام أو أسابيع أو أشهر من تاريخ التقديم، فاألداء ي

 األجل المشترط الذي يسري غداة التقديم. 

اريخ اإلنشاء: )بعد شهرين من تاريخ كذا، ادفعوا...( تبعد مدة من  -ج 

 فالتاريخ يكون من يوم اإلنشاء. 

وا...( فالكمبيالة تكون في هذه مارس، ادفع 30ي تاريخ معين: )في ف -د 

 الحالة مستحقة في اليوم المحدد بالضبط. 

ا ال تعتبر وإذا جاءت الكمبيالة خالية من أي تحديد لميعاد االستحقاق، فإنه 

 باطلة ولكن تعتبر مستحقة األداء بمجرد االطالع. 

 

 خامسا: تعيين مكان الوفاء 

فا وحقيقيا يكون هذا المكان معرويجب أن تتضمن الكمبيالة مكان الوفاء، وأن  

ن م.ت. م 159يمكن الوصول أو االهتداء إليه بسهولة وفق ما نصت عليه المادة 

لة، غير أن عدم والمشرع اعتبر تعيين مكان الوفاء من البيانات اإللزامية في الكمبيا

حة ويحل ذكره ال يؤدي مطلقا إلى بطالن هذه الورقة، بل تبقى هذه األخيرة صحي

قتضاء اه المكان المبين بجانب المسحوب عليه، تطبيقا للقاعدة التي توجب محل

م المسحوب الدين في محل المدين. كذلك الكمبيالة التي ال تتضمن مكان بجانب  إس

اول فيه عليه تعتبر صحيحة و يكون مكان الوفاء في هذه الحالة المكان الذي يز

 نة التجارة. الفقرة الرابعة من مدو 160المسحوب عليه نشاطه أو موطنه طبقا للمادة



 

 
9 

 المستفيد  اسمسادسا: 

ادام ميجب أن تتضمن الكمبيالة تعيين الشخص المستفيد، وذلك بذكر اسمه 

ألداء، فالكمبيالة أن الكمبيالة تتضمن أمرا باألداء، فيجب معرفة لفائدة من سيتم هذا ا

ب يمكن أن اطلة، فالساحيجب أن تصدر دائما وأبدا ألمر، فإذا كانت للحامل فهي ب

 . يسحب الكمبيالة لفائدته ثم يظهرها على بياض وبذلك تنتقل إلى حاملها

 

 سابعا: تعيين تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة 

لق بالمكان فيما يخص التاريخ يجب أن يعين باليوم، الشهر والسنة، وفيما يتع 

 قيا ومعروفا. ا المكان حقييجب ذكر المكان الذي أنشأت فيه الكمبيالة بحيث يكون هذ

تقوم فوائد  ولتحديد تاريخ إنشاء الكمبيالة أهمية بالغة في التعامل بها حيث 

 هامة منها: 

 معرفة ما إذا كان الساحب في هذا التاريخ كامل األهلية أم ال . 

 رفة تاريخ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من إنشائها، فمع

 إنشائها يفيد في احتساب تاريخ االستحقاق. 

 ،حيث  في حل مشاكل تنازع عدد من الكمبياالت على مقابل وفاء واحد

 بق تاريخ. تكون األولوية في األداء أو الوفاء للكمبيالة التي تحمل أس

 ة وهي في معرفة ما إذا كان تحرير الكمبيالة قد وقع في فترة الريب

حكم  الفترة التي تبدأ من تاريخ التوقف عن الدفع إلى تاريخ صدور

، فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصحيح القضائي أو التصفية

م  676تضاف إليها مدة سابقة عن التوقف بالنسبة لبعض العقود )م 

فترة تصرفات التي يجريها المحكوم عليه في هذه الت( حيث تعتبر ال

 إما باطلة بطالنا وجوبيا أو جوازيا تجاه الدائنين. 
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 ثامنا: اسم وتوقيع الساحب 

لذا فالبد  باعتبار أن الساحب هو الطرف الرئيسي في الكمبيالة، فهو منشؤها، 

ترجم بتوقيعه تادة أن يعبر عن إرادته في الدخول في حلقة االلتزام الصرفي، هذه اإلر

 على هذه الورقة التجارية. 

حب وال يشترط في التوقيع سوى أن يكون واضحا وحقيقيا ويجب على السا 

كتعبير  أن يضع إسمه الكامل رفعا لكل لبس وغموض، وتوقيعه في أسفل الكمبيالة

ة، ولتسهيل على أن هذا الساحب قد اطلع على كل البيانات التي وردت على الكمبيال

عتبرت أن افي فقرتها الخامسة  160عرفة مكان إنشاء الكمبيالة، حيث أن المادة م

لمذكور إلى جانب الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان ا

 اسم الساحب. 

 

 يرهاالفقرة الثانية: جزاء تخلف البيانات اإللزامية وتحريفها وتزو

 ت اإللزامية البند األول: تخلف البيانا 

االلتزام  يترتب على تخلف بيان واحد أو أكثر من البيانات اإللزامية بطالن 

 صرف. الصرفي، أي بطالن الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون ال

 م ت(:  160إال أن هذا المبدأ يرد عليه استثناءات )م  

الحالة  إذا لم يعين للكمبيالة تاريخ الستحقاقها، فإنها تكون في هذه -1

 مية. مستحقة األداء، عند االطالع عليها ماعدا في أيام العطل الرس

إذا لم يعين مكان الوفاء للكمبيالة، يكون المكان هو المكان المذكور  -2

بجانب اسم المسحوب عليه، وفي الوقت نفسه موطن للمسحوب عليه، 

 يرد في السند خالف ذلك.  ما لم
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مكان الذي إذا لم يعين مكان بجانب المسحوب عليه، يعتبر مكان للوفاء ال -3

 يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه. 

لمكان إذا لم يحد في الكمبيالة مكان اإلنشاء، فإن هذا المكان هو ا -4

 إسم الساحب.  بالمذكور بجان

موطنه، بالكمبيالة تعتبر منشأة  إذا لم يعين مكان بجانب الساحب، فإن -5

تسليم السند  إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة، يعتبر اإلنشاء هو تاريخ

 إلى المستفيد ما لم يرد في السند خالف ذلك.

ستثناءات عدا اال –وعليه فالكمبيالة التي تنقصها أحد البيانات اإللزامية 

تى توفرت مند عادي إلثبات الدين ال تعتبر كمبيالة بل تعتبر س –المنصوص عليها 

 شروطه. 

 

 البند الثاني: تحريف بيانات الكمبيالة وتزويرها 

لتزوير أو لقد يقع تحريف بيان واحد أو أكثر من بيانات الكمبيالة أو تعرضه 

حريف تذكره مخالفا للحقيقة كاإلمضاء باسم شخص وهمي أو تزوير التوقيع، أو 

  ؟الكمبيالة تاريخ االستحقاق أو مبالغ الكمبيالة، فما هو تأثير هذا التزوير على

 ن م ت على أنه إذا كانتم 164فيما يخص هذه المسألة تقضي المادة 

و توقيعات أالكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص ال تتوفر فيهم األهلية لاللتزام بها 

ن تلزم مزورة أو توقيعات ألشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها ألي سبب أ

يرهم غاألشخاص الموقعين لها أو األشخاص الذين وقعت باسمهم، فإن التزامات 

 ع ذلك صحيحة. من الموقعين تظل م

إن فمن م ت بأنه إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة،  277وتقضي المادة 

تغيير، أما الموقعين الالحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما جاء بعد ال

 الموقعون السابقون فيبقون ملزمون بمقتضى النص األصلي. 
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كمبيالة غ األصلي للومن تطبيقات هذا النص نجد التغيير الذي يقع في المبل

صبح بعد درهم ثم ي 2000وخاصة إذا كان مكتوبا باألرقام حيث يكون هذا المبلغ 

بلغ مذكورا درهم، ففي هذه الحالة تكون الكمبيالة صحيحة مادام الم 20000تزويره 

بلغ األصلي في الورقة، غير أن الموقعين عليها قبل تحريف المبلغ ي يلتزمون بالم

ل في حدود ما في المثال( باعتبار أن الموقع على الكمبيالة يسأدرهم ك 2000)أي 

حريف بالمبلغ النص الوارد فيها عند التوقيع، في حين يلتزم الموقعون بعد حصول الت

ي الكمبيالة فدرهم كما جاء في المثال( باعتباره المبلغ الوارد  20000الجديد )أي 

 عند توقيعها. 

ي التوقيعات تزوير أو غيره ال يؤدي إلى بطالن باقوعليه فبطالن أحد التوقيعات لل

رة أخرى األخرى السليمة الستقالل بعضها عن بعض أي الستقالل التوقيعات، بعبا

حيحة مادامت أنه على الرغم من إدخال تغييرات على الكمبيالة، تبقى هذه األخيرة ص

ف باختالف تختلبياناتها اإللزامية األخرى موجودة في الورقة، غير أن المسؤولية 

ن للمزور أن ما إذا كان التحريف أو التزوير قد جاء قبل التوقيع أو بعده كما يمك

 من القانون الجنائي( 359و 357يخضع لعقوبة جريمة التزوير )الفصل 


