
1 

 

 

 

 

 المحاضرة الخامسة:

 أداء الكمبيالة

:البند الثاني

 القبول

التعريف-أ 

ب: صاحب الصفة في طلب القبول

ج: زمان ومكان تقديم القبول

التقديم اإللزامي للقبول -د 

ا:ثاني  

روط صحة القبول ش  

 )الشروط الشكلية(

الكتابة -أ 

ب: تاريخ القبول

ج: القبول المقرون بشرط والقبول المعدل والقبول الجزئي

د: شطب القبول

 ا:لثثا

آثار القبول 

.عالقة المسحوب عليه بالحامل -أ

.عالقة المسحوب عليه بالساحب ب

.عالقة المسحوب عليه بالحامل -ج

شروط القبول بالتدخل -أ

آثار القبول بالتدخل -ب

: ارابع

بالتدخلالقبول 

المحور األول : ضمانات الوفاء

 البند األول :

مقابل الوفاء

eBoik.com ЙЦнв ϜмϼмϾ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


 

 

2 

يتضمن قانون الصرف الذي يحكم األوراق التجارية عدة ضمانات للوفاء بقيمة 

الكمبيالة لكي يطمئن الحامل للحصول على حقه وحتى تؤدي الورقة التجارية وظائفها 

االقتصادية كأداة وفاء وائتمان، ومن هذه الضمانات نجد: مقابل الوفاء، القبول، 

أداء قيمتها يخضع لمسطرة محددة، تتحدد في عدم وجود الضمان االحتياطي، كما أن 

تعرض واحترام وآجال وشروط معينة، وعدم التقيد بها يؤدي إلى سقوط الحق. 

 أحكام األداء +*ضمانات الوفاء

 : ضمانات الوفاء المحور األول

  االحتياطي الضمان -3/   القبول-2 /  مقابل الوفاء-1 الضمانات في:ه هذ تتحدد

 

 

مقابل الوفاء هو دين الساحب على المسحوب عليه أو هو سبب العالقة التي  

ن على أساسها أصدر الساحب أمره للمسحوب عليه عند تحريره الكمبيالة، في حين أ

وصول القيمة هو دين المستفيد أو الحامل على الساحب أو المظهر إليه أو هو سبب 

 العالقة التي تربط المستفيد أو الحامل بالساحب أو المظهر بالمظهر إليه. 

  :ويشترط في مقابل الوفاء عدة شروط 

 أن يرتكز مقابل الوفاء على سبب وأن يكون هذا السبب مشروعا.  -1

 أن يكون موضوع مقابل الوفاء مبلغا من النقود.  -2

 قابل الوفاء : م البند األول
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أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مساويا على األقل لمبلغ  -3

 الكمبيالة. 

ابال للتصرف فيه أو جاهزا وناجزا أن يكون مقابل الوفاء موجودا أو ق -4

 )مؤكد( معينا أو مقدرا ومستحقا في تاريخ االستحقاق. 

ويعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ أو ميعاد 

به استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لآلمر بالسحب أي لمن سحبت الكمبيالة لحسا

بمبلغ يساوي على األقل مبلغ الكمبيالة، وال يشترط هذا الوجود عند إنشاء الكمبيالة 

  أو إصدارها وإنما يلزم أن يتوفر في تاريخ االستحقاق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

إن قبول الكمبيالة هو تعهد من طرف المسحوب عليه بأداء مبلغها عند حلول 

ميعاد االستحقاق آلخر حامل شرعي لها، ويعتبر القبول ضمانة من ضمانات الوفاء 

 179إلى  174الة، لذلك فقد أحاطه المشرع بمجموعة من األحكام في المواد في الكمبي

من مدونة التجارة، وعليه فإننا سنتناوله بدراسة تفصيلية من خالل الحديث عن مفهومه 

 .وآثاره ،وعن القبول بطريق التدخل  ،وشروط صحته ،

 

 

 أ تعريف القبول 

يمكن تعريف القبول بأنه تعهد المسحوب عليه بتنفيذ طلب الساحب في دفع  

عهد بكتابة ما يفيد القبول مع توقيع الكمبيالة إلى الحامل عند االستحقاق. ويتم هذا الت

المسحوب عليه، فعندما يوقع المسحوب عليه بالقبول، فإنه يصبح ملتزما تجاه 

الحامل التزاما صرفيا، أما إذا امتنع عن القبول فيبقى أجنبيا عن الكمبيالة وال يمكن 

ون مطالبته بالوفاء وإنما يظل الساحب هو المدين األصلي بقيمة الورقة والموقع

فقبول المسحوب عليه أداء مبلغ الكمبيالة  عليها ضامنون للوفاء بقيمتها تجاه الحامل.

مبلغ الكمبيالة، وهو للمستفيد راجع إلى افتراض كون المسحوب عليه مدين للساحب ب

ما يصطلح عليه بأن الساحب يملك مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه، ويبقى هذا 

مجرد افتراض ألنه في بعض األحيان ال يكون المسحوب عليه مدينا فعال للساحب 

ولكنه يقبل الكمبيالة على أساس أن الساحب سيوفر له مقابل الوفاء عند تاريخ 

كمبيالة مجاملة دون أن يكون مدينا فعال، إال أنه ليس هنا من طريق االستحقاق، ويقبل ال

إللزام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة حتى وإن كان مدينا فعال للساحب، ألنه في كثير 

من األحيان يفضل هذا المسحوب عليه تسوية دينه بطريقة عادية دون الدخول في حلقة 

 مفهوم القبول-أوال

 القبول كإحدى ضمانات األداء : البند الثاني
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مر الذي يفسر تراجع دور الكمبيالة في تسوية االلتزامات الصرفية وتعقيداتها وهو األ

  عالقات المديونية.

 : صاحب الصفة في طلب القبولب

يمكن لكل من يحوز الكمبيالة أن يقدمها للمسحوب عليه ليوقع عليها بالقبول، 

زام المسحوب غير مهم ما إذا كان الحامل شرعيا أم غير شرعي، ألن القبول يعني الت

يكون مالك الكمبيالة هو  لها. فالحائز  لها أوأداء مبلغها آلخر حامل شرعي عليه ب

الشخص الوحيد الذي يستطيع تقديمها إلى المسحوب عليه للقبول، بل يجوز أن يكون 

التقديم ممن كانت الورقة التجارية في حيازته، وليس على المسحوب عليه أن يتحرى 

الب الحامل بإثبات عن الكيفية التي وصلت الكمبيالة إلى حيازة من قدمها له، أو أن يط

ه امشروعية حيازته ألن المسحوب عليه عندما يقبل الكمبيالة فإنه ال يلتزم باألداء تج

من قدمها له للقبول وإنما يكون ملتزما بالوفاء لمن سيقدمها له في تاريخ االستحقاق 

حينها عليه أن يتأكد في هذا التاريخ من أن حامل الكمبيالة هو الحامل الشرعي لها، 

مسحوب عليه أن يمتنع عن قبول الكمبيالة التي آلت للحامل بطريق غير أنه يمكن لل

الضياع أو السرقة متى تلقى من المالك الحقيقي إخطارا بإحدى هاتين الواقعتين، بل 

يستطيع االمتناع عن دفع قيمة هذه الكمبيالة إذا كان سبق له قبولها دون علمه بكيفية 

 .وصولها إلى الحامل

 

 : زمان ومكان تقديم القبولج

من مدونة التجارة على "يجوز لحامل  174تنص الفقرة األولى من المادة 

في  الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ االستحقاق إلى المسحوب عليه

موطنه لقبولها"، وعليه فإنه يمكن تقديم الكمبيالة للقبول وي أي وقت يشاء فيه الحامل 

أو الحائز للكمبيالة تقديمها وذلك بين تاريخ اإلنشاء وبين تاريخ االستحقاق، لذا فإن 
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الوقت الذي يطلب فيها القبول تبدأ بحيازة الحامل للكمبيالة وتنتهي في اليوم السابق 

، فإذا حل هذا األجل األخير ولم تكن الورقة قد قدمت للقبول على الحامل الستحقاقها

حتى يحافظ على حقه في األداء له أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء بالكمبيالة، وفي 

حالة االمتناع على الحامل أن يقيم احتجاج عدم الوفاء وبالتالي يستعمل حقه في الرجوع 

دما تكون الكمبيالة مستحقة األداء بعد مدة معينة من الصرفي على باقي الموقعين، وعن

من مدونة  174االطالع، فالمدة المحددة للحامل بموجب الفقرة السادسة من المادة 

التجارة لتقديم الكمبيالة للقبول هي سنة واحدة من تاريخ اإلنشاء، ولكن يجوز للساحب 

 .المدة فقط أن يشترط مدة أطول بخالف المظهر الذي يمكنه تقصير هذه

من مدونة  174أما مكان طلب القبول فنصت عليه الفقرة األولى من المادة 

موطنه التجارة بنصها على "يجوز لحامل ... أن يقدمها ... إلى المسحوب عليه في 

لقبولها في محل إقامته"، والمحل الذي تقدم فيه للقبول هو المكان الذي يوجد فيه المحل 

التجاري للمسحوب عليه التاجر حتى يتمكن من مراجعة دفاتره ومستنداته والمعلومات 

التي قد تفيده في تقرير التزامه بدفع قيمة الكمبيالة بقبولها أو باالمتناع عن ذلك، أما إذا 

 .وجد له محل تجاري فتقدم الكمبيالة في محل سكناهلم ي

 التقديم اإللزامي للقبول - د

إن تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل قبولها هو مسألة اختيارية، حيث من 

مطالبا بالوفاء، حق الحامل أن يقدمها للقبول أو ينتظر حلول ميعاد االستحقاق ويعود 

إال أن هناك حالتين يصبح فيهما تقديم الكمبيالة للقبول أمرا إلزاميا إحداهما قانونية 

 والثانية اتفاقية:

 لة مستحقة األداء بعد مدة من االطالععندما تكون الكمبياالحالة األولى: 

من مدونة التجارة  174أوجب المشرع من خالل الفقرة السادسة من المادة 

تقديم الكمبيالة للقبول خالل سنة من إنشائها، ففي هذه الحالة يكون التقديم للقبول أمرا 

 إلزاميا حيث من تاريخ تقديمها يبدأ احتساب المدة لمعرفة ميعاد االستحقاق.
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 عندما يدرج الساحب شرط التقديم اإللزامي للقبولالحالة الثانية: 

فبمقتضى هذا الشرط يلزم الساحب حامل الكمبيالة أن يقدمها للمسحوب عليه 

 قصد القبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.

جب على الحامل أن يتقيد بهذا الشرط وعليه أن يقدم ففي هذه الحالة أيضا ي

الكمبيالة في األجل المحدد لذلك في حالة ما إذا كان الساحب قد حدد له أجال للتقديم، 

فإذا لم يتقيد الحامل بهذا الشرط اعتبر الحامل حامال مهمال وبالتالي يفقد حقه في 

 .الرجوع على بقية الموقعين

يلتزم في إطارها المسحوب عليه بقبول الكمبيالة  طبقا للمادة :  الحالة الثالثة

 من مدونة التجارة، وهذه الحالة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط: 174

 ـ أن يكون الساحب والمسحوب عليه تاجرين؛1

 تسليم بضائع؛ـ أن تسحب الكمبيالة بهدف تنفيذ اتفاق متعلق ب2

 كون الساحب قد نفذ التزامه المتعلق بتسليم البضائع للمسحوب عليه؛ـ أن ي3

ـ أن تعطى للمسحوب عليه مهلة معقولة حسب العرف التجاري وذلك قصد 4

 التعرف على لبضائع.

فبتوفر هذه الشروط يصير المسحوب عليه ملزما بقبول الكمبيالة ما يصطلح 

يبقى حر  174عليه "القبول الجبري"، باستثناء هذه الحالة المنصوص عليها في المادة 

و عدم قبول الكمبيالة، إال أنه يكون ملتزما تجاه الساحب إذا استلم مقابل في قبول أ

الوفاء، فيكون من حق الساحب أن يثبت في هذه الحالة أنه قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب 

 .عليه بمقتضى القواعد المدنية وليس بموجب القانون الصرفي
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يعتبر القبول التزام صرفي وحتى يصح هذا االلتزام البد من أن يتوفر على 

 وأخرى شكلية.شروط موضوعية 

 : الكتابةأ 

يشترط في قبول المسحوب عليه أن يرد كتابة على الكمبيالة ذاتها استنادا إلى 

مبدأ الكفاية الذاتية، األمر الذي يؤدي إلى استبعاد القبول الشفوي الذي يمكن أن يعتبر 

 نون الصرفي. فقط وعدا عاديا باألداء ال يخضع للقا

مفهوم الكتابة في القبول ترد وفق صورتين حسب ما إذا كان القبول  هذا وأن

 على صدر الكمبيالة أم على ظهرها.

 الصورة األولى: القبول على وجه الكمبيالة

يكفي إذا ورد القبول على صدر الكمبيالة ـ على وجهها ـ أن يأتي في صيغة 

التوقيع المجرد، ذلك أن التوقيع المجرد على وجه الكمبيالة يعتبر قبوال وهو ما نصت 

دونة التجارة حيث جاء فيها "... إن مجرد ممن  176عليه العبارة األخيرة في المادة 

 .توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة يعتبر قبوال"

 قبول على ظهر الكمبيالةالصورة الثانية: ال

في حالة ما إذا أراد المسحوب عليه وضع قبوله على ظهر الكمبيالة فالبد من 

أن يصدر بالتوقيع والصيغة لتمييزه عن توقيع المظهرين إن وجدوا، ألن التوقيع 

المجرد على ظهر الكمبيالة يفيد التظهير، فيجب إدراج عبارة "قبل" أو أي عبارة تفيد 

ى ورقة مستقلة علوال يعتد بالتوقيع  التجارة،من مدونة  176المادة  القبول استناد إلى

أو على وصلة كالتظهير، وإن حدث وحصل على غير الكمبيالة فال يعد قبوال في مفهوم 

من مدونة  176قانون الصرف استنادا إلى مبدأ الكفاية الذاتية للكمبيالة وإلى المادة 

 .التجارة

 ثانيا: شروط صحة القبول )الشروط الشكلية(
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 : تاريخ القبولب

 توجد حالتين فقط يكون فيهما المسحوب عليه ملزما بوضع تاريخ لقبوله؛

 الحالة األولى: الكمبيالة المستحقة األداء بعد مدة من االطالع

في هذه الحالة البد من وضع تاريخ للقبول، ألنه ابتداء من هذا التاريخ يبدأ 

 احتساب المدة للوصول إلى معرفة ميعاد االستحقاق.

 الحالة الثانية: اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول في أجل معين

في هذه الحالة أيضا يصبح تاريخ القبول أمرا ضروريا وذلك لمعرفة ما إذا 

 هذا األجل أم ال.كانت الكمبيالة قد قدمت فعال خالل 

 : القبول المقرون بشرط والقبول المعدل والقبول الجزئيج

 القبول الشرطي *

القاعدة هي أن يكون قبول المسحوب عليه مطلقا أي غير معلق على شرط حيث 

غير محقق  ال يجوز تعليق هذا القبول على شرط واقف أو فاسخ، أو اقتران القبول بأجل

                الوقوع، فتعليق القبول على تحقق هذه األمور يجعل التزام المسحوب عليه القابل غير 

 القبول المعدل *

البيانات الواردة في الكمبيالة، قد يعمد القابل إلى إدخال بعض التعديالت على 

كأن يقوم بتعديل مبلغ الكمبيالة أو تغيير ميعاد االستحقاق، فهذا القبول يعتبر رفضا 

من مدونة التجارة "كل تغيير  176للقبول، ففي ذلك تنص الفقرة الرابعة من المادة 

لقبول، غير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض ل

 أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله".

وي على جملة من التناقضات، فالقبول المعدل طالمالحظ على النص أعاله أنه ين

يعتبر رفضا للقبول، وفي نفس الوقت يلزم صاحبه، فإذا كان القبول المعدل رفضا 

للقبول فال يجب أن يلزم صاحبه، وإذا ألزم صاحبه لم يعد رفضا للقبول، لذا فإن الحامل 

. فقد يطمئن 176في لبس الصياغة التي جاءت بها الفقرة الرابعة من المادة قد يضيع 
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الحامل إلى القبول المعدل الصادر عن المسحوب عليه، وال يقوم بطلب الوفاء بالكمبيالة 

إال في تاريخ االستحقاق كما عدل من القابل، فإذا لم يستطع الحصول على مبلغ الكمبيالة 

اقي الملتزمين باعتباره حامال مهمال، ألن هؤالء غير يسقط حقه في الرجوع على ب

ملزمين بتاريخ االستحقاق الذي عينه القابل. لذا فإنه على الحامل أال يعتد بهذا القبول 

حيث يكون له خياران إما مباشرة إجراءات الرجوع فورا، وإما انتظار حلول ميعاد 

سحوب عليه بالوفاء، فإن امتنع االستحقاق كما هو وارد في نص الكمبيالة لمطالبة الم

عن الوفاء باشر إجراءات الرجوع دون انتظار تاريخ االستحقاق كما وقع تعديله من 

 .المسحوب عليه

 القبول الجزئي *

من  176يعتبر القبول الجزئي قبوال صحيحا استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 

مدونة التجارة، فيحق للمسحوب عليه أال يقبل كل مبلغ الكمبيالة ويقصر قبوله على 

درهم ويكون المسحوب  5000، كأن يقوم الساحب بسحب كمبيالة بمبلغ جزء منها فقط

درهم، فيقبل الكمبيالة جزئيا في حدود الجزء  3000عليه مدين للساحب فقط بمبلغ 

درهم، فيصبح ملتزما تجاه الحامل فقط  3000الذي هو مدين به للساحب والذي هو 

ق الحامل قائما في تحرير احتجاج بالجزء الذي قبله وليس مبلغ الكمبيالة كله، فيبقى ح

 .بعدم القبول بالجزء الذي رفض المسحوب عليه قبوله ويعود فورا على باقي الموقعين

لة ما لم يرد خالف ذلك في السند، وإذا إال أن القبول يعتبر شامال لمبلغ الكمبيا

أراد المسحوب عليه أن يقصر قبوله في جزء من مبلغ الكمبيالة عليه أن يصرح بذلك 

 على الكمبيالة تحت طائلة اعتباره قابال لكل مبلغ الكمبيالة.

 : شطب القبولد

ال يوجد ما يمنع القابل من الرجوع في قبوله، إذا قام بشطبه قبل أن يعيد الكمبيالة 

من مدونة التجارة على "إذا وضع المسحوب  179ففي ذلك تنص المادة  إلى الحامل،
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عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد وشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر 

 التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خالف ذلك".

ويتم الشطب بأي شكل ككتابة عبارة تدل عليه مثل "ملغى" أو "كال" أو 

 ..ةالكيميائيليه أو حذفه بالوسائل مشطوب" أو وضع خطوط ع

إن المشرع المغربي ال يعتد بالشطب إال إذا حصل قبل إرجاع الكمبيالة لحاملها، 

 أما إذا قام المسحوب عليه بشطب قبوله بعد إرجاع الكمبيالة فإنه ال يعتد بهذا الشطب،

من مدونة  179ويبقى ملزما بقبوله هذا ويعتبر كأن لم يشطب وما نصت عليه المادة 

 التجارة، 

 توفرت صحة الشطب فإننا ال نكون أمام كمبيالة مقبولة بل أمام رفض وعليه إذا

 للقبول، وبالتالي جاز للحامل حق الرجوع على بقية الموقعين.

 

 

 

إن الحديث عن آثار القبول هو من األهمية بمكان فمن خالله يمكن تحديد 

 المراكز القانونية لكل من الساحب والمسحوب عليه، فقبل القبول يكون الساحب هو

المدين األصلي في الكمبيالة والمسحوب عليه يكون أجنبيا عنها، أما عندما يضع 

حيث يصبح  هو المدين  بالمراكز تنقلالمسحوب عليه قبوله بالتوقيع على السند فإن 

في الكمبيالة، والساحب يتراجع مركزه للمرتبة الثانية، لذا فإن التزام المسحوب األصلي 

عليه بقبول الكمبيالة يرتب جملة من اآلثار القانونية بين األطراف الموقعين على 

الصك، سواء بين المسحوب عليه والحامل الشرعي )الفقرة األولى( أو بين الحامل 

ة( أو في عالقة المسحوب عليه بالساحب )الفقرة والساحب والمظهرين )الفقرة الثالث

 الثانية(.

 

 ثالثا: آثار القبول 
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 .عالقة المسحوب عليه بالحامل -أ

إن التوقيع بالقبول قرينة قاطعة على وجود مقابل الوفاء في ذمة المسحوب 

حامل، وفي عليه، وبالتالي ال يقبل إثبات العكس في عالقة المسحوب عليه القابل بال

حالة عدم الوفاء في تاريخ االستحقاق، يكون للحامل مطالبة المسحوب عليه القابل 

من  202بدعوى ناتجة عن الكمبيالة وشاملة لكل ما يمكن المطالبة به بمقتضى المادة 

 مدونة التجارة.

إن الدين الذي يلتزم بأدائه المسحوب عليه تجاه الحامل هو دين ذو طبيعة 

من مدونة  9ع على الكمبيالة هو عمل تجاري شكلي )المادة تجارية، باعتبار أن التوقي

التجارة( ونتيجة لذلك فإن المطالبة به تتم أمام المحاكم التجارية حتى وإن لم يكن تاجرا 

حيث يصبح متضامنا مع باقي الموقعين على الكمبيالة في أداء مبلغها في تاريخ 

 االستحقاق.

الكمبيالة أنه ال يمكنه  ومن بين ما يترتب كذلك على توقيع المسحوب عليه بقبول

أن يثير في مواجهة الحامل تلك الدفوع المبنية على عالقة هذا المسحوب عليه بالساحب 

 من مدونة التجارة(. 171أو أحد المظهرين ما دام الحامل حسن النية )المادة 

 : عالقة المسحوب عليه بالساحبب

وبالتالي  من مدونة التجارة، 166إن القبول يعني وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 

تقوم قرينة على أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة إال لكونه مدين للساحب، هذه 

القرينة هي بسيطة قابلة إلثبات العكس، فقد يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب 

عند سحب الكمبيالة، وأن هذا األخير لم يقدم مقابل الوفاء وإنما قبل المسحوب عليه 

فإن اضطر المسحوب عليه لألداء رغم أنه لم يتلق مقابل الوفاء فعليه  الكمبيالة مجاملة،

أن يثبت ذلك يعني إثباته أنه لم يتلق مقابل الوفاء من الساحب ولم يكن مدينا له في يوم 

 من األيام، فلو أثبت ذلك أمكنه الرجوع بما دفعه للحامل على الساحب.
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 عالقة الحامل بالساحب والمظهرين ج: 

الساحب والمظهرين ضامنين للقبول أي يضمنون للحامل قبول الكمبيالة من 

عدم قبل المسحوب عليه ما لم يكن تحللوا من ضمان القبول عن طريق إيراد شرط 

ضمان القبول، فإذا تم القبول من طرف المسحوب عليه تبرأ ذمة الساحب والمظهرين 

من االلتزام بضمان القبول، ولكن االلتزام بضمان الوفاء بالكمبيالة يبقى قائما ويترتب 

على ذلك أن حامل الكمبيالة ال يستطيع الرجوع عليهم قبل تاريخ االستحقاق، وإنما 

متناع المسحوب عليه عن الوفاء في تاريخ االستحقاق مع إثبات يكون له الرجوع عند ا

طبقا للمادة  ذلك بواسطة احتجاج عدم الوفاء، غير أنه يرد على هذه القاعدة استثناء

يتمثل في حق الحامل في الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من  196

ستحقاق الملتزمين وذلك على الرغم من قبول المسحوب عليه للكمبيالة ـ قبل تاريخ اال

 :في الحاالت التالية

 في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه؛ ـ

 ـ في حالة توقف المسحوب عليه عن أداء ديونه؛

 ـ في حالة الحجز على أمواله دون جدوى.

 

 

 

يعرف القبول بالتدخل بأنه "القبول المعطى لفائدة مدين صرفي لتفادي الرجوع 

ويتم تعيين  ،عليه قبل ميعاد االستحقاق، ويتم عادة بعد تقديم االحتجاج لعدم القبول"

القابل بالتدخل من طرف الساحب أو المظهر أو الضامن االحتياطي ليقبل الكمبيالة 

عندما يمتنع المسحوب عليه عن القبول، وذلك بإيراد بيان عن ذلك في الكمبيالة، وقد 

يكون هذا التدخل تلقائيا بعد رفض الكمبيالة من طرف المسحوب عليه، ونظم المشرع 

من مدونة التجارة، فحتى  216و  215قبول بالتدخل في المادتين المغربي مؤسسة ال

 رابعا:  القبول بالتدخل
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يرتب القبول بالتدخل آثاره )المطلب الثاني( البد من توفر بعض الشروط )المطلب 

 األول(.

 : شروط القبول بالتدخلأ

يمكن أن يحصل القبول من أي شخص سواء كان أجنبيا عن الكمبيالة أو موقع 

يقبل الكمبيالة قبوال عاديا، أما  سابق لها حتى وإن كان المسحوب عليه مادام أنه لم

المسحوب عليه القابل فال يجوز له قبولها بالتدخل مادام أن هناك قبول عادي، وهو ما 

من مدونة التجارة حيث جاء فيها "يمكن أن  215نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

ن يكون المتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد األشخاص الملزمي

 بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل".

وأحيانا يكون من مصلحة المسحوب عليه قبولها بالتدخل، ألنه هنا إذا ما اضطر 

لألداء فيكون له حق الرجوع على الشخص الذي تدخل لمصلحته وعلى كل ضامني 

هذا األخير، بينما في القبول العادي ال يكون له ذلك بل له فقط حق الرجوع على 

 .سلم مقابل الوفاءالساحب إذا أثبت أنه لم يت

وبالتالي يستعمل حقه في  ،ويمكن للحامل أن يرفض حدوث القبول بالتدخل

الرجوع على باقي الموقعين، ويكون هذا الحق عندما يقع القبول بالتدخل من شخص 

ينه في الكمبيالة، أما إذا كان قد عين في الكمبيالة فال يمكن للحامل لم يسبق أن تم تعي

في هذه الحالة أن يرفض القبول بالتدخل من الشخص المعين في الورقة وال يتمكن من 

الرجوع على من قام بتعيين من سيقبل عنه بالتدخل وال على الموقعين الالحقين إال إذا 

وتمت إقامة االحتجاج الالزم المتناعه عن امتنع ذلك الشخص عن قبول الكمبيالة 

القبول بالتدخل لمصلحة أي شخص ملتزم بالكمبيالة فيتم  لالقبول، كما يمكن أن يحص

لمصلحة الساحب أو المظهر أو الضامن االحتياطي، وال يجوز أن يقع القبول بالتدخل 

لمصلحة المسحوب عليه الذي رفض قبول الكمبيالة ألنه غير ملتزم بها فهو أجنبي 

 ..ربطه بالحامل أية عالقة صرفيةعنها وال ت
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 : آثار القبول بالتدخلب

على "يكون القابل عن طريق التدخل  216تنص الفقرة السادسة من المادة 

ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين الالحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته، 

 بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا األخير".

ل من خالل المادة أعاله يتبين أن القابل بالتدخل يعتبر مدينا صرفيا تجاه الحام

والمظهرين الالحقين للمستفيد من التدخل ويترتب على هذا أنه ال يجوز له التمسك 

بالدفوع التي قد تكون للشخص الذي جرى التدخل لمصلحته، إال إذا كان التزام هذا 

 األخير باطال لعيب في الشكل.

وبالرغم من أن المتدخل يعتبر مدينا صرفيا فإنه ليس مدينا أصليا وعليه فإنه ال 

ى  القابل بالتدخل إال بعد مطالبة المسحوب عليه وإثبات يجوز للحامل الرجوع عل

امتناعه عن الوفاء بواسطة تقديم احتجاج عدم الوفاء وإال فقد حقه في الرجوع الصرفي 

على القابل بالتدخل، كما ال يحق للحامل الرجوع الصرفي على الشخص الذي جرى 

مبيالة للوفاء إلى الشخص الذي التدخل لفائدته وعلى الملتزمين نحوه، إال بعد تقديم الك

قبلها عن طريق التدخل وإقامة االحتجاج بعدم الوفاء، فإذا سقط حق الحامل في الرجوع 

على الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته سقط بالتبعية حقه في الرجوع على القابل 

 .بالتدخل
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