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 أداء الكمبيالة: السابعةالمحاضرة 

 طرف من قبلت قد كانت سواء الكمبيالة استحقاق ميعاد حلول عند

 طريق عن تداولها وأمكن ظهرت وسواء تقبل، لم أم عليه المسحوب

 لم أو إضافية بضمانات مصحوبة كانت وسواء تظهر، لم أم التظهير

 إذا إليه المظهر أو تتداول لم إذ المستفيد كان سواء حاملها فإن تكن،

 الذي النقود مبلغ بأداء لمطالبته عليه المسحوب يقصد تداولها أمكن

الكمبيالة. هذه تتضمنه

 مبلغها يؤدي أن فإما األداء على للحصول عليه للمسحوب الكمبيالة قدمت فإذا
 يعرف ما وهو الموقعين على الرجوع باب الحامل يفتح مما األداء، يرفض نأ وإما

الصرفي. بالرجوع

بالوفاء المطالبة األول: المبحث

 مطالبة يستطيع فهو للكمبيالة، الشرعي للحامل حق هي بالوفاء المطالبة إن
 للمطالبة عليه المسحوب على بالرجوع ملزم أنه كما باألداء، عليه المسحوب

 جبي أحكام عدة المشرع حدد وقد الموقعين، بقية على صرفيا الرجوع قبل بالوفاء
 الكمبيالة. مبلغ بوفاء المطالبة أجل من بها التقيد

 بالوفاء المطالبة تاريخاألول: المطلب

 في الثابت المبلغ أداء أجل حلول يوم أو تاريخ أو ميعاد باالستحقاق يقصد
 صريح بشكل االستحقاق وتاريخ ميعاد تحديد يةكيف المشرع بين وقد الكمبيالة،

 أربعة الحاالت وهذه الكمبيالة بطالن مخالفتها على ويترتب ت، م 181 المادة في
 وهي:

:االطالع بمجرد الوفاء المستحقة الكمبيالة -1
 مباليو يتحدد الوفاء تاريخ أي التقديم، أو االطالع بمجرد الكمبيالة هذه تستحق

 والوفاء. االطالع أجل من عليه المسحوب إلى بتقديمها الحامل فيه يقوم الذي

 ها،إنشائ تاريخ من بدءا للوفاء الكمبيالة تقديم حق الحالة هذه في للحامل ويكون
 المدة هذه أن إال تقدير، أبعد على سنة أجل داخل تقديمها يتم أن أساس على ولكن
 حق للمظهرين المشرع خول كما الساحب، طرف من تقصيرها أو إطالتها يمكن

 المدة أو القانونية المدة الحامل يراع لم فإذا إطالتها. دون المدة هذه تقصير
 الصرفي الرجوع في حقه يسقط فعندئذ المظهرين أو الساحب طرف من المشترطة

 والمظهرين. الساحب على
االطالع من مدة بعد االستحقاق اجبةالو الكمبيالة -2

 بدءال يمكن حتى القبول، أي لالطالع الكمبيالة تقدم أن يجب الحالة لهذه بالنسبة
 يف تتمثل ذلك المشرع أجاز أجلها من التي فالحكمة  االستحقاق، مدة  احتساب في
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 لحظة أية في ومطالبته له الحامل مفاجأة من عليه بالمسحوب اإلضرار عدم رغبة
 ،     االطالع بعد فرصة وجدت افإذ للوفاء. النقود على يتوفر ال فيها يكون قد

 للوفاء. الالزمة النقود يوفر أن بالكمبيالة الملتزم استطاع
 ابحس في يبدأ حيث إنشائها، من سنة أجل داخل يتم أن يجب لالطالع التقديم وهذا

 أبد الكمبيالة، لقبو رفض فإن عليه، المسحوب قبول بيوم االستحقاق تاريخ
 (.182 )م القبول عدم احتجاج تحرير أي االحتجاج يوم من الحساب

 التحرير: تاريخ من مدة بعد المستحقة الكمبيالة-3
 الكمبيالة، إنشاء تاريخ إلى الرجوع يجب الحالة هذه في االستحقاق يوم لمعرفة
 إنشائها(. من شهر بعد )مثال إلزاميا بيانا باعتباره محددا يكون أن يجب والذي

 مرور بعد يكون الدفع أن على فيها ينص عندما الكمبيالة هذه صورة تكون و
 هروالش باليوم محدد تاريخ تعيين من بدل إنشائها، تاريخ من أشهر أو أيام بضعة

                         األول اليوم أي التحرير، يوم يحسب ال المدة احتساب دوعن والسنة.
 سحبت-إنشائها تاريخ من أيام 11 بعد لتستحق سحبت قد   كمبيالةال كانت فإذا ،

 11 مدة أن باعتبار   أبريل 21 يوم سيكون استحقاقها تاريخ فإن-أبريل 11 يوم
 قرةالف عليه تنص لما طبقا الكمبيالة، سحب لتاريخ الموالي اليوم من ابتدأت أيام

 واألخير األول اليوم يدخل ال :" بقولها التجارة، مدونة من 231 المادة من األولى
 من األولى الفقرة به تقضي األمر ونفس االتفاقية" أو  القانونية اآلجال ضمن
 يحسب ال العد منه يبدأ الذي اليوم أن على" ينص الذي  ق.ل.ع من 131 الفصل

  األجل" في

 في إدراجها يمكن التي العبارات بعض من المقصود التجارة مدونة بينت كذلك
 استحقاقها: تاريخ بخصوص الكمبيالة

 وأ إنشائها من أشهر ةثالث أو شهر بعد الوفاء مستحقة كمبيالة بصدد كنا فإذا- أ
 الذي الشهر من المقابل اليوم سيكون استحقاقها تاريخ فإن عليها االطالع من

 (181 المادة من الخامسة الفقرة) االطالع أو اإلنشاء فيه حصل
 فبراير، 22 هو والذي إنشائها، من شهر بعد الوفاء مستحقة الكمبيالة كانت فإذا

 هو االستحقاق تاريخ فسيكون أشهر ثالثة بعد أو مارس 22 يوم تقديمها فيتعين
 ماي. 22
 يف االستحقاق وقع االستحقاق، وقت التاريخ لذلك مقابل تاريخ يوجد لم إذا لكن

 بعد األداء مستحقة وكانت يناير 31 يوم سحبت فلو الشهر، ذلك من األخير اليوم
               فبراير. شهر من 22 أو 28 يوم مستحقة فتكون ذلك، من شهر

 
 تاريخ من ونصف أشهر عدة أو ونصف شهر بعد األداء المستحقة الكمبيالة-ب

 االطالع أو اإلنشاء
 السادسة الفقرتين في أحكامها إلى التجارة مدونة من 182 المادة أشارت قد

 والتاسعة
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 أو ونصف لشهر الكمبيالة سحبت إذا :«ييل ما على السادسة الفقرة في نص فقد
 الحساب بدء وجب االطالع، تاريخ من أو تاريخها من شهر ونصف أشهر لعدة

 "الكاملة بالشهور

عشر  خمسة عبارة "نصف شهر" تعني" أنه: على التاسعة الفقرة  ونصت

 ."يوما

   تاريخ من ونصف شهر بعد مثال الوفاء مستحقة كمبيالة سحبت إذا وهكذا
 سيكون أي كامال يحسب هنا فالشهر شتنبر، 1 يوم أنشأت أن وكانت إنشائها،

 11 وهو شهر نصف إليه يضاف أكتوبر 1 هو الموالي الشهر من المقابل اليوم
 أكتوبر. 11 هو الحالة هذه في االستحقاق تاريخ فيكون يوما

 

ر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم من هذه في أول الشهكمبيالة مستحقة -ج

مثال  اذا كانت  اليوم الخامس عشر أو اليوم األخير من الشهر. أو التعابير اليوم األول

 يناير،  1الكمبيالة مستحقة الوفاء أول شهر يناير معنى ذلك أن تاريخ استحقاقها هو 

أما استحقاقها يناير، 15وإذا كانت مستحقة في نصف الشهر فإنها يجب أن تقدم يوم 

أخر الشهر معناه اليوم األخير منه فإذا كانت مستحقة في أخر فبراير ، فيجب تقديمها 

 بحسب األحوال. 82أو 82في 

 
 

 معين: تاريخ في الوفاء المستحقة الكمبيالة -4

 يكون الحامل فإن معين، يوم في محدد االستحقاق تاريخ دام وما الحالة هذه في
 المحدد اليوم هذا في الوفاء أجل من عليه للمسحوب الكمبيالة يقدم أن عليه

 التاريخ.

 ذكورالم التقويم حسب  معين يوم في الوفاء تاريخ يتحدد حيث األنواع أبسط فهو
 بريل(أ من العاشر اليوم في الكمبيالة هذه بموجب ادفعوا مثال فيقال الكمبيالة) في
 حالة في  المدة حساب كيفية عالجت التجارة مدونة من 183 لمادةا أن كما

 تاريخ ألن الوفاء، مكان تقويم عن اإلنشاء مكان في المتبع التقويم اختالف
 مكان من تختلف والتي  الهجرية الشهور حسب محررا يكون أن يمكن الكمبيالة

 يوف الدولية، دالتبالمبا خاصة بكمبياالت يتعلق أن يمكن األمر أن كما ، آخر إلى
 الكمبيالة كانت إذا " : بأنه التجارة مدونة من 183 المادة تقضي الصدد، هذا

 لفتخت الوفاء مكان في بها المعمول اليومية وكانت معين يوم في الوفاء مستحقة
 اوفق معينا االستحقاق تاريخ اعتبر اإلصدار، مكان في بها المعمول اليومية عن

 الوفاء" مكان ليومية
 لتيوا األولى الحالة باستثناء أنه أساسية، نقطة إلى اإلشارة ينبغي األخير وفي
 تللحاال بالنسبة فإنه ، تحريرها من سنة أجل خالل الكمبيالة فيها تقدم أن يجب

 تحقاقاالس تاريخ في إما للوفاء الكمبيالة تقدم أن فيجب والرابعة والثالثة الثانية
 التاريخ. لهذا الموالية سةالخم األيام أحد في أو المحدد
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 والوفاء التقديم الثاني: المطلب

 التقديم األولى: الفقرة

 االستحقاق يوم في للوفاء عليه المسحوب إلى الكمبيالة يقدم بأن الحامل يلتزم
 له. الموالية الخمسة العمل األيام أحد في وإما بالذات،

 الو يطلب الكمبيالة دين بأن القائلة السائدة القاعدة إلى أوال االلتزام هذا ويرجع
 إليه ستنتهي الذي الشخص يعرف ال عليه المسحوب كون إلى وثانيا يحمل،

 املالح يقم لم فإن للكمبيالة، األخير الحامل أي االستحقاق، تاريخ في الكمبيالة
 المسحوب إلى الكمبيالة تقديم وعند مهمال. كان القانوني األصل في اإلجراء بهذا
 في حاء ما مراعاة مع مبلغها يدفع أن عليه االستحقاق، تاريخ في القابل عليه

 صادف إذا إنه على تنص لتي التجارة مدونة من 222 المادة من األولى  الفقرة
 أول في إال بوفائها المطالبة تجز لم قانونية عطلة يوم الكمبيالة استحقاق تاريخ

 نص التي القانونية العطل هي الشأن هذا في المعتبرة والعطل موال، عمل يوم
 نهاية عطلة إلى باإلضافة الوطنية، والعطل ، الدينية األعياد المشرع: عليها

 واألحد( السبت األسبوع)
 لو الفمث ، االعتبار بعين تؤخذ ال االستحقاق مواعيد تتخلل التي العطل أيام أن إال

 تاريخ فسيكون ، امأي 1 بعد الوفاء ومستحقة نونبر 11 يوم في الكمبيالة سحبت
 عطلة يوم هو الذي نونبر 18 يوم أن بحيث ، نونبر 21 يوم هو االستحقاق

 األخير. اليوم ليس أنه مادام يحتسب المدة هذه تخلل والجي رسمية
من م ت يمنع منح أي إمهال قانوني أو قضائي بخصوص  812حسب المادة و

من مدونة التجارة و  802األحوال المنصوص عليها في المادة الوفاء إال في 

، وسبب منع إعطاء مهلة لمن طولب بالوفاء هو رغبة المتعلقة بالقوة القاهرة

المشرع في تدعيم االئتمان والثقة في األوراق التجارية حتى تؤدي وظائفها في 

أحسن الظروف وبالتالي يتم تداولها على وجه السرعة التي تقتضيها أصال 

 المعامالت التجارية. 

 
 

 الوفاء الثانية: الفقرة

 الوفاء قصد الكمبيالة تقدم لمن :أوال

 صدر الذي عليه المسحوب إلى يتقدم أن الحامل على االستحقاق، ميعاد حلول عند
 قبل قد األخير هذا كان سواء بالوفاء للمطالبة الكمبيالة مبلغ بأداء األمر إليه

 ال. أم الكمبيالة

 منهم واحد أي على يعود أن الحامل فعلى يالةالكمب في عليهم المسحوب تعدد وإذا
 الكمبيالة. مبلغ بأداء للمطالبة

 قابال بها عين قد وكان وفائها، أو الكمبيالة قبول عليه المسحوب رفض إذا أما
 قصد هؤالء إلى بها يتقدم أن عليه يكون الحامل فإن احتياطي موفي أو للتدخل
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 يتقدم أن عليه الحامل فإن مختار، صشخ عين إذا الشأن كذلك بالوفاء، مطالبتهم
 طرف من للحامل الوفاء رفض حالة في أما بالوفاء، للمطالبة الشخص هذا إلى

 الموقعين كل متابعة حق للحامل خول المشرع فإن أعاله، المذكورين األشخاص
 الكمبيالة مبلغ بأداء لمطالبتهم احتياطي...( ضامن مظهر، )ساحب، الكمبيالة على
 الصرفي. الرجوع لممارسة الشكلية باإلجراءات مالقيا بعد

 الوفاء يقع لمن ثانيا:

 وفاءال يجوز وال للكمبيالة، الشرعي الحامل قبل من إال بالوفاء المطالبة يسوغ ال -
 عن بالتحري ملزما عليه المسحوب ويكون (،171 )م الشرعي للحامل إال كذلك
أن يتأكد من صحة الكمبيالة من الناحية الشكلية وسالمة  ،والحامل هذا صفة

التظهيرات وقانونيتها وتسلسلها، دون أن يرقى ذلك إلى التأكد أو فحص التوقيعات 

التي جاء  681التي ال تلزم إال أطرافها، وكل ذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 

ال إذا وقع منه غش أو فيها: "... ومن وفى في تاريخ االستحقاق برئت ذمته إ
خطأ جسيم، ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه ال يلزم بفحص 

 توقيعات المظهرين...".

 يف كما للشرعي الحامل نائب أو لوكيل الكمبيالة بمبلغ الوفاء يتم أن يمكن كما -
 التأميني. التظهير حالة في كما مرتهن لدائن أو التوكيلي، التظهير حالة

 ضبط بكتابة الكمبيالة مبلغ إيداع طريق عن أيضا الوفاء يتم أن يمكن كما -
 ميعاد عند بأدائها الملزم الشخص طرف من الوفاء لمكان االبتدائية المحكمة

 ميت لم إذا الكمبيالة هذه من ذمته لتبرئة الموالية أيام الخمسة في أو االستحقاق
 بالوفاء. مطالبة

 الكلي لوفاءوا الجزئي الوفاء ثالثا:

 انونق في المقبولة الوحيدة فالوسيلة الكمبيالة، بمبلغ الكلي الوفاء حالة في -
 من بالمخالصة موقعة لها الموفي حيازة هو بالكمبيالة الوفاء إلثبات الصرف

 الوفاء. حصول على كدليل عنه ينوب من أو الحامل طرف

 عليها يوقع ولم دهايستر ولم الكمبيالة بمبلغ عليه المسحوب أوفى إذا أما
 إليه المظهر وعاد الكمبيالة هذه الحامل ظهر فلو تبرأ، ال ذمته فإن بالمخالصة،

 ألن ثانية، مرة بالوفاء ملزما يكون فإنه عليه المسحوب هذا على النية حسن
 الكمبيالة. على ثابت غير األول أداءه

 بقىي الكمبيالة مبلغ من فقط جزءا تلقى الذي الحامل فإن الجزئي الوفاء حالة في -
 لجزءبا الموقعين بقية على الصرفي الرجوع ممارسته يستطيع حتى بها محتفظا
 الجزئي. الوفاء هذا يثبت إيصاال عليه المسحوب الباقي،

 الوفاء على التعرض الثالث: المطلب

 على المشرع عمل فقد أساسية بصفة ائتمان وأداة وفاء أداة الكمبيالة باعتبار
 نع وذلك بها، المتعاملين نفوس في للثقة حماية وفائها على التعرض ومنع خطر

 بالكمبيالة. الوفاء تجميد أو تعطيل منع طريق
 تعرف التجارة مدونة  من 182 المادة عليها نصت وكما القاعدة  هذه أن إال 

 وهما: الكمبيالة وفاء على التعرض فيهما يجوز استثنائيتين حالتين



 6 

 الكمبيالة سرقة أو ضياع حالة أوال:

 راأم يصدر أن السرقة أو الضياع حالتي في الشرعي الكمبيالة لمالك يسوغ -
 بجميع التعرض ويقع بالحادث، يخبره وأن الوفاء، بعدم عليه المسحوب إلى

 هاتف، برقية، مضمونة، برسالة الضبط، كتابة طريق )عن الممكنة الوسائل
 يكون ال أداءه فإن المعارضة ههذ رغم عليه المسحوب وفى وإذا شفويا...(،

 صحيح. غير وفاءه ويكون الشرعي الحامل مواجهة في للذمة مبرئا

 تحمل ال المسروقة أو الضائعة الكمبيالة كانت إن الشرعي للحامل ويجوز -
 حميت كفالة تقديم شريطةآخر نظير على بناء بالوفاء المطالبة بالقبول التوقيع
 م 121 المادة به جاءت لما طبقا الحقا ظهر نإ المحتمل الشرعي الحامل حقوق

 أو الضائعة الكمبيالة كانت إن الشرعي للحامل يسوغ ال ذلك عكس وعلى ت.
 بعد إال نظائر على بناء بالوفاء يطالب أن بالقبول التوقيع تحمل المسروقة
 م) كفيل أو كفالة تقديم مع التجارية المحكمة رئيس من قضائي ألمر استصداره

121) 

 كانت سواء لها، نظير تقديم عن المفقودة للكمبيالة األصلي عجزالمالك  وإذا -
 من قضائي أمر استصدار طريق  عن باألداء المطالبة له يحق  ال، أم مقبولة
 تقديم عم بدفاتره للكمبيالة ملكيته يثبت أن بعد بالوفاء التجارية المحكمة رئيس
 يضطر ال لكي ضمانة هنا الكفيل أو الكفالة وتقديم (.122 )م كفالة أو كفيل

 السرقة، أو الضياع لمدعي األولى المرة مرتين، الوفاء إلى عليه المسحوب
 أو يلالكف التزام ويسقط،ة المقبول غير أو المقبولة الكمبيالة لحامل الثانية والمرة
 متابعة أو مطالبة أية المدة هذه خالل تقع لم إذا سنوات 3 بمضي المقدمة الكفالة
 ة.(121 )م قضائية

 بمبلغ الوفاء عليه المسحوب رفض أن حقوقه بجميع الشرعي المالك ويحتفظ -
 احتجاج محرر يقيم أن شرط طرفه من المقبولة المسروقة أو الضائعة الكمبيالة

 الساحب من كل إلى 122 للمادة طبقا االعالمات يوجه وإن االستحقاق، يوم غداة
 لذلك. ةالمحدد اآلجال داخل والمظهرين

 غمبل وفى قد عليه المسحوب يكون أن بعد النية حسن الحامل يظهر أن يحدث قد -
 عىاد من إلى القانونية للمقتضيات موافقا وفاء المسروقة أو الضائعة الكمبيالة

 عن المشرع سكوت وأمام الحالة هذه في منه، سرقت الذي الشرعي حاملها أنه
 المسحوب ذمة يبرئ بالوفاء المحكمة محك أن على القضاء استقر المسألة هذه

 قبض الذي الشخص على يرجع أن هنا النية حسن الحامل حق من ويبقى عليه،
 لتداول حماية ذلك وكل الكفيل، على عاد رفض فإن إليه، برده ويلزمه المبلغ

 اآلمر. القضاء لحكم وتطبيقا الكمبيالة

 المعالجة مسطرة بفتح الحامل على الحكم حالة ثانيا:

متى حكم على حامل الكمبيالة بفتح مسطرة المعالجة )التسوية أو التصفية 

 الوفاءب يطالب وأن للحامل الوفاء على يتعرض أن للسنديك يسوغ إنهالقضائية( ف
 حسب يختلف الحق لهذا السنديك مباشرة أن إال المقاولة، ألصول حماية منه بدال
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 حالة يفف القضائية، التصفية أو ةالقضائي بالتسوية تتعلق المسطرة كانت إذا ما
 له رخصت إذا إال الوفاء على التعرض للسنديك يسوغ ال القضائية التسوية
 مدونة من 122 )م للمقاولة الجزئي أو الكلي بالتسيير وحده يقوم بأن المحكمة
 عرضالت للسنديك يجوز ال فإنه مقاولته تسيير في الحامل  استمر إذا أما (،التجارة

 اء.الوف على

 دي غل إلى يؤدي المسطرة هذه بفتح الحكم فإن القضائية التصفية حالة في أما
 حلم السنديك يحل وبالتالي فيها، والتصرف أمواله أو مقاولته تسيير عن المدين

 عليه المحكوم الحامل لهذا الوفاء على التعرض له تخول مطلقة بصورة المقاول
 (جارةالت مدونة من 111 )م القضائية بالتصفية

 
 . 

  



 8 

 

 


