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.وفاء الكمبيالة: الرابعالفصل -
هذهةبدايومعتحريرها،بمجردالكمبيالةحياةتبدأ

اللتزامايولدالكمبيالةإنشاءلحظةمعأي،الحياة
االلتزاميينقض الكمبيالةبقيمةالوفاءوعند.بهاالصرفي
االلتزامباملقصودأناملعلومومن.حياتهاوتنهيالصرفي
بذمةذيالالدينبدفعااللتزامهو الكمبيالةفيالصرفي
.يالةالكمباستحقاقموعدفيالدائنالشخصإلىاملدين

الكمبيالة
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لىعيجب،الكمبيالةاستحقاقميعاديحلحينماو 
قامفإذا؛ابقيمتهللوفاءعليهاملسحوبإلىالتقدمالحامل

االلتزامانقض ىالكمبيالة،بقيمةبالوفاءعليهاملسحوب
 انقضاءبهاالثابتلصرفيا

 
.طبيعيا

مبيالةبالكالوفاءموضوعاملغربياملشرعنظمولقد
املوادفيالتجارةمدونةتضمنتهامادةعشرةاثنيبموجب

.195إلى184من

الكمبيالة
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وعموضبالشرحسنتناول ،املوادهذهنصوصضوءوعلى
:التاليةالستةاملباحثخاللمن،بالكمبيالةالوفاء

.االستحقاقتاريختحديد:األول املبحث

.الوفاءمكان:الثانياملبحث

.ةللكمبيالالجزئيوالوفاءالكليالوفاء:الثالثاملبحث

.الوفاءعلىالتعرض:الرابعاملبحث

.الوفاءإثبات:الخامساملبحث

.الوفاءآثار :السادساملبحث

الكمبيالة
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.الكمبيالةاستحقاق:األول املبحث

يتميالذالتاريخ،الكمبيالةاستحقاقعبارةتعني
نإ:نقول فعندما.لحاملهاالكمبيالةقيمةدفعفيه

يعنيفهذا2020شتنبر14بتاريخيقعالكمبيالةاستحقاق
يكون ذاوهك.التاريخهذافيالكمبيالةمبلغدفعيجبأنه

التاريخيكون ألنه،كبيرةأهميةاالستحقاقميعادلتحديد
.بالوفاءاملطالبةالحاملعلىفيهيجبالذي

الكمبيالة
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ذيالفهو بالغة،أهميةاالستحقاقميعادولتحديد
منيهعلللمسحوبالكمبيالةبتقديمالحاملفيهيلزم
التياإلجراءاتسريانمنهيبدأالذيوهو الوفاء،أجل

كمبيالة،الفيامللتزمينعلىللرجوعالصرفقانون أوجبها
 منهيبدأالذيوهو 

 
رفالصدعاوى تقادممدةسريانأيضا

.الكمبيالةعنالناشئة

ميعادتحديداثنين،مطلبينفيوسنتناول 
.االستحقاقمواعيداحتسابوكيفيةاالستحقاق،

الكمبيالة
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.االستحقاقميعادتحديد:األول املطلب
التجارة،مدونةمن181املادةفياملغربياملشرعنص

:التاليةالوجوهعلىالكمبيالةسحبيجوز أنهعلى
االطالع؛بمجرد

؛االطالعمنمدةبعد
التحرير؛تاريخمنمدةبعد

.معينتاريخفي

الكمبيالة
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آجالو أأخرى آجالعلىسحبهايعلقالتيالكمبيالةتكون 

.باطلةمتعاقبة

قاالستحقاميعادتحديدطرق املشرعحددوهكذا

يقةطر أيةاختيار الشأنلذوي وتركالحصر،سبيلعلى

غيرأخرى وسيلةعلىيتفقواأنلهميجوز ال بحيث،منها

رقةكو صفتهاالكمبيالةفقدتوإال عليها،املنصوص

.تجارية

الكمبيالة
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:االطالعبمجرداألداءاملستحقةالكمبيالة(أ

ام،الكمبياالتمنالنوعهذافييكتبأنيجب
تكون ثبحي،عليهااالطالععنديكون قيمتهادفعأنيفيد

،بالطلعندالدفعواجبةأو االطالعبمجردالدفعواجبة
أيةأوعاالطال بمجردادفعوامثال،الكمبيالةفييكتبكأن

ستحقةاملالكمبيالةتتضمنوال .املعنىذاتتفيدعبارات
ماأقربتكون بهذاوهي.أجلأياالطالعبمجردالدفع
اطاملائتمان،أداءوليستوفاءأداةأي،للشيكتكون 

الكمبيالة
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وتجدر.عليهللمسحوبتقديمهابمجردالدفعيكون 
؛لقبول ليقدمال الكمبياالتمنالنوعهذاأنإلى،املالحظة

.فقطللوفاءيقدمبل

مجردباالستحقاقتاريختعيينأنفيه،شكالومما
ار يختالذيهو ألنه،الحاملمنتدخال يقتض ياالطالع
قدملالحاولكنعليه،لمسحوبلفيهيتقدمالذيالوقت
أو عليهاملسحوبأوبالساحبيضر قدألجليتراخى

للحاملالحريةاملشرعيتركلملذلكاملظهرين،

الكمبيالة
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املالحعلىيجبمعينةبمدةقيدهاوإنماالشأن،هذافي
طسقوإال ،عليهللمسحوبخاللهاالكمبيالةيقدمأن

منسنةهياملدةهذه،الضامنينعلىالرجوعفيحقه
املادةمن1الفقرةتنصذلكوفي،الكمبيالةإصدارتاريخ
لوفاءااملستحقةالكمبيالةتكون التجارة،مدونةمن182

ديمهاتقويجبتقديمها،عندالوفاءواجبةاالطالعبمجرد
أنللساحبويجوز تحريرها،تاريخمنسنةظرففي

أنللمظهرينويجوز فيهيزيدأو األجلهذامنينقص
.اآلجالهذهمنينقصوا

الكمبيالة
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تحقةاملسالكمبيالةبتقديمملزماالحاملكانوإذا
نمسنةوهيالقانونيةاملدةداخلاالطالعبمجرداألداء
هذهليطيأنللساحبأجاز قداملشرعفإنإنشائها،تاريخ
الساحبإرادةتسري الحالةهذهوفييقصرها،أو املدة
لهيجوز فال املظهر أماالكمبيالة،علىاملوقعينكافةعلى
.فيهاالزيادةدون املدةهذهتقصير إال 

الكمبيالة
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:العاالطمنمعينةمدةمض يبعداملستحقةالكمبيالة(ب

نةمعيمدةبعداألداءمستحقةالكمبيالةتكون قد
 الكمبيالةفيكتبيكأناالطالع،من

 
فالنألمر اادفعو :مثال

.العاالطمنشهور ثالثةبعدأو شهر بعدأوأيامعشرةبعد
بعدلدفعايتمأن،الكمبياالتهذهمثلفياملقصودويكون 
هناطالعفاال .االطالعتاريخمناملحددةالزمنيةالفترةمرور 
 يكون 

 
.اقلالستحقالالزمةاملدةحسابيتمحتىالزما

الكمبيالة
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بعدفعالدمستحقةالكمبيالةكانتفلواملثال،سبيلوعلى
 عشرين

 
مبيالةالكعلىاالطالعوحصل،االطالعتاريخمنيوما

تاريخفيكون ،2020ماي04بتاريخعليهاملسحوبقبلمن
.2020ماي24فياالستحقاق

منشهر بعدالدفعمستحقةالكمبيالةكانتوإذا
منعاالطال ليوماملقابلاليومالحسابفيفيؤخذ،االطالع
إذامافيالشهر أيامعددالحسبانفياألخذدون املواليالشهر
 ثالثينكانت

 
منشأةةالكمبيالكانتفإذا.أقلأو أكثر أو يوما

.مايو27يفتستحقفإنها،أبريل27بتاريخ

الكمبيالة
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مدونةمن182املادةمن5الفقرةنصتاإلطار،هذاوفي
منهر أشعدةأو شهر بعداملستحقةالكمبيالةأنعلىالتجارة،
ذاهمثلفياستحقاقهايقعاالطالع،تاريخمنأو تاريخها،
تاريخاليوجدلمفإذاالوفاء،فيهيجبالذيالشهر منالتاريخ
ذلكمنر األخياليومفياالستحقاقوقعالتاريخلذلكاملقابل
.الشهر

 ،االطالعمنمدةبعدالدفعويكون 
 
بللمسحو مفيدا

مقابلوفير تحيثمنأمرهليتدبر الكافيالوقتإعطائهفيعليه
عدمحالفيفيهيقعقدالذيالحرجمننفسهوإنقاذ،الوفاء
.لديهالنقودكفاية

الكمبيالة
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داءاأل املستحقةالكمبيالةأنإلىاإلشارة،تجدر و 
أجلداخلللقبول تقديمهايجباالطالع،منمدةبعد
املادةمن6الفقرةنصتحيثإنشائها،تاريخمنسنة
بعدةاملستحقالكمبياالتنأإلى»،التجارةمدونةمن174
سنةأجلداخلللقبول تقدمأنيجباالطالعمنمدة

منالةالكمبياستحقاقميعاديسري و .«تاريخهامنابتداء
ختاريمنأو هاقبوللعليهللمسحوبتقديمهاتاريخ

القبول،رفضحالةفيالقبول عدماحتجاج

الكمبيالة
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يضعلمإذاو مؤرخا،القبول يكون أنيستوجبهذاو 
 عليهاملسحوب

 
 ؤرخاملغير القبول اعتبرللقبول،تاريخا

 
حاصال

وهو .لقبول لالكمبيالةلتقديماملقرر امليعادمناألخير اليومفي
التجارةمدونةمن182املادةمن4و3الفقرتينأكدتهما

ستحقةاملالكمبيالةاستحقاقتاريخيحسب:أنهعلىبالنص
يوممنأو القبول يوممنابتداءاالطالعمنمدةبعد

.االحتجاج
ظر بالنيعتبر املؤرخغير القبول فإناحتجاجيحرر لموإذا

ديملتقاملعيناألجلمناألخير اليومفيتمقدأنهللقابل
.للقبول الكمبيالة

الكمبيالة
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:حريرالتتاريخمنمدةبعداألداءاملستحقةالكمبيالة(ج

الةالكمبياستحقاقتاريخيتحدد،الحالةهذهفي
الحاملمنتدخلأيإلىحاجةبدون ،الدقةوجهعلى

 .ذلكلتحديد
 
ومايعشر خمسةبعدادفعوا":يقالفمثال

تاريخمنشهرأثالثةبعدادفعوا"أو،»تاريخهمن
منالنوعهذااستحقاقميعادفإنوبالتالي."إصدارها

محددهو وإنهالحامل،إرادةعلىيتوقفال الكمبيالة،
.الكمبيالةإنشاءمنذنهايةوبصفةسلفا

الكمبيالة
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:معينتاريخفياألداءاملستحقةالكمبيالة(ج

 الكمبيالةاستحقاقميعاديكون قد
 
تاريخفيمحددا

يدتحدفيوالشائعةاملعتادةالطريقةهيوهذهمعين،
 فيقالالكمبيالة،استحقاقميعاد

 
7يفادفعوا:مثال

ذاتفياألداءواجبةالكمبيالةيتكون بحيث،2020شتنبر
.فيهااملعيناليوم

كأنأخرى بصورةاالستحقاقميعاديحددوقد
هرشمنتصفادفعواأو أكتوبر،شهرأول ادفعوا":يقال

الكمبيالة
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كانإذاالحالةهذهوفي،"دجنبرشهر آخر ادفعواأو نونبر،
كان،آخرهفيأو منتصفهأوالشهرأول االستحقاق

.هرالشمناألخير أو عشر الخامسأو األول اليوماملقصود
الفقرة)التجارةمدونةمن182املادةنصتاإلطار هذهوفي
:يليماعلى(9و8و7

اقعااالستحقاقكانإذا فيأو نصفهفيأو الشهر أول فيو
وماليأو األول اليومالتعابير هذهمنيفهمفإنهآخره،

.الشهرمناألخير اليومأو عشر الخامس

الكمبيالة
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أوأسبوعا"يوماعشر خمسة"أو"أيامثمانية"عبارةتعنيال
.بالفعليوماعشر خمسةأو أيامثمانيةوإنما،أسبوعين

.يوماعشر خمسة"شهرنصف"عبارةتعني

واعيدمعلىتشتملالتيالكمبيالةأنالبيان،عنوغني
من181املادةفيعليهااملنصوصتلكغير أخرى استحقاق

ون تككأنباطلة،تكون ذكرها،سبقوالتي،التجارةمدونة
يعلقأو الساحب،كوفاةمعينغير أجلفياألداءمستحقة

ةمؤسسافتتاحكشرطالشروط،منشرطعلىاستحقاقها
.مثالتجارية

الكمبيالة
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.قاالستحقامواعيداحتسابطرق :الثانياملطلب

ةمدونخاللمناملغربيالتجاري املشرعوضع
ينيتعالتيالقانونيةالقواعدمنمجموعةالتجارة،
مبيالة،الكاستحقاقتاريخملعرفةوتطبيقهامراعاتها
حقاقباستاملرتبطةالقواعدهذإيضاحعلىوسنعمل
:يليكماالكمبيالة

الكمبيالة
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التجارة،مدونةمن131املادةفياملغربياملشرعنص.1
اآلجالضمن،األخيروالاألول اليوميدخلال أنهعلى

شتنبر1ميو الكمبيالةأنشئتفإذا.االتفاقيةأو القانونية
ايومعشر خمسةبعداألداءمستحقةتكون أنعلى2020

،2020شتنبر17هواالستحقاقتاريخكانتاريخها،من
الاآلجضمنواألخير األول اليوماحتسابيتمال بحيث

.القانونية

الكمبيالة
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عدباألداءمستحقةأنهاأساسعلىالكمبيالةسحبتإذا.2
ستحقتفإنهاعليها،االطالعمنأو تاريخهامنأشهر عدةأو شهر 

.األداءهفييجبالذيالشهر مناملقابلالتاريخنفسفياألداء
التجارةمدونةمن182املادة5الفقرةنصتاإلطار،هذهوفي
:يليماعلى

أو ا،تاريخهمنأشهر عدةأو شهر بعداملستحقةالكمبيالةإن
الشهر منالتاريخهذامثلفياستحقاقهايقعاالطالع،تاريخمن

لكلذاملقابلالتاريخيوجدلمفإذاالوفاء،فيهيجبالذي
.الشهرذلكمناألخير اليومفياالستحقاقوقعالتاريخ

الكمبيالة
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ريختامنشهر بعدمستحقةمثال الكمبيالةكانتفإذا
11تستحقفإنهاماي،11فيالسحبوكانتحريرها،

ألفيتمايشهر أنكون االعتبار فييدخلأندون يونيو،
إذاولكن.يوما30منيتألفيونيو شهر وأنيوما،31من
ستحقاقاال وقعاملوالي،الشهر فياملقابلالتاريخيوجدلم
لةالكمبياحررتفإذاالشهر،ذلكمناألخير اليومفي

تاريخمنشهر بعدمستحقةوكانت،2020يناير31بتاريخ
.فبراير29فياالستحقاقكانتحريرها،

الكمبيالة
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قةمستحتكون أنأساسعلىالكمبيالةسحبتمإذا.3
أو اتاريخهمنونصفأشهر عدةأو ونصفشهر بعداألداء

ويضافةكاملتحتسباألشهر فإنعليها،االطالعتاريخمن
.يوما15تعنيشهر نصفعبارةألنيوما،عشر خمسةإليها

علىالتجارةمدونةمن182املادةمناألخيرةالفقرةتنص
:يليما

.يوماعشر خمسة"شهرنصف"عبارةتعني

الكمبيالة
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بوعاأسيوماعشر خمسةأو أيامثمانيةبعبارةيقصدال .4
شر عخمسةأو أيامثمانيةبهمايقصدوإنماأسبوعين،أو 

منه،ل األو اليومالشهر أول فيباالستحقاقويقصد.يوما
اليومهر الشمنتصفوفيمنه،األخير اليومالشهر آخر وفي

من182املادةعليهنصتماوهو .منهعشر الخامس
:يليكما8و7فقرتيهافيالتجارةمدونة

الكمبيالة
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اقعااالستحقاقكانإذا فيأو نصفهفيأو الشهر أول فيو
وماليأو األول اليومالتعابير هذهمنيفهمفإنهآخره،

.الشهرمناألخير اليومأو عشر الخامس

أسبوعا"يوماعشر خمسة"أو"أيامثمانية"عبارةتعنيال 
.علبالفيوماعشر خمسةأو أيامثمانيةوإنماأسبوعينأو 

الكمبيالة
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نتوكامعينيومفيالوفاءمستحقةالكمبيالةكانتإذا.5
ةاليوميعنتختلفالوفاءمكانفيبهااملعمول اليومية
معينااالستحقاقتاريخاعتبر ،اإلصدارمكانفيبهااملعمول 

.الوفاءمكانليوميةوفقا

انتوك،اليوميةمختلفيبلدينبينالكمبيالةسحبتإذا
تاريخإرجاعوجبتاريخها،منمدةبعدالوفاءمستحقة
ميعادويحددالوفاء،بلديوميةفياملقابلاليومإلىاإلصدار 

من183املادةمن2و1الفقرة).لذلكطبقااالستحقاق
.(التجارةمدونة

الكمبيالة
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افقإذا.6 ،ةرسميعطلةيومالتجاريةالورقةاستحقاقو
طلة،العيليعمليومأول إلىبالوفاءاملطالبةأجلُمدد

أو قبول للالكمبيالةتقديمبخصوصاألثر نفسويترتب
مدونةمن229املادةأكدتهماوهو .االحتجاجإقامة

:بقولهاالتجارة

حقاقهااستتاريخصادفكمبيالةبوفاءاملطالبةتجوز ال 
يجوز وال .موالعمليومأول فيإال قانونيةعطلةيوم

والالة،بالكمبياملتعلقةاألخرى باإلجراءاتالقيامكذلك

الكمبيالة



31

.عمليومأثناءإال واالحتجاجللقبول تقديمهاسيما

معينأجلفياإلجراءاتهذهمنإجراءأياتخاذوجبوإذا
افق جلاأل هذافيمددقانونية؛عطلةيوممنهيومآخر يو

ألجلاتتخللالتيالعطلأيامأما.املواليالعمليومإلى
.حسابهفيداخلةفتعتبر 

الكمبيالة
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.الوفاءمكان:الثانياملبحث

منحقاقاالستميعادفيالكمبيالةةبقيمالوفاءيعتبر
رينواملظهوالساحبالحاملأنذلك،األهميةالبالغةاألمور 
للوفاءخاصةأهميةيولون الورقةهذهعلىموقعوكل
 ،تهابقيم

 
فإذاوفاء،الهذاعلىالتزاماتهميرتبون ألنهمنظرا

ذلكأدىالوفاء،عنامتنعأو املدينجانبمنالوفاءتأخر 
إلىؤدييمما،الكمبيالةعلىاملوقعينلكلخطير ارتباكإلى

.استقرارهاوعدمالتجاريةاملعامالتاضطراب

الكمبيالة
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 التجاري املشرعوضعلذلك
 
قيمةبللوفاءخاصةأحكاما

تبر وتع.العامةالقواعدعلىالخروجتتضمن،الكمبيالة
انون القفيالواردةالوفاءأحكاممنمستثناةاألحكامهذه

.املدني

ديمتقالحاملعلىيجباالستحقاقميعادوبحلول 
عليهباملسحو ألن،للوفاءعليهاملسحوبإلىالكمبيالة

الفهو،الدينبقيمةلإليفاءالحاملإلىبالتوجهملزمغير 
.حقاقاالستميعادعندالكمبيالةتستقر يدأيفييعرف

الكمبيالة



34

كلبلوقالبدفإنهالصرفي،االلتزامينتهيحتىو 
ألمر اهيالخطوةوهذه.للوفاءالكمبيالةتقديممنش يء

الةالكمبيقيمةقبضأجلمناتخاذهاالالزمالطبيعي
خصالشهو للكمبيالةالشرعيوالحامل.حياتهاوانتهاء
نالجهتيأحدىإلىللوفاءالكمبيالةبتقديمامللزم

:التاليتين

الكمبيالة
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 :عليهاملسحوب-
 
مدونةمن184املادةنصمعانسجاما

مبيالةالكحاملعلىيتعين»:أنهعلىتنصوالتيالتجارة
منأو اتاريخهمنمدةبعدأو معينيومفيالوفاءاملستحقة

قاقاالستحيومفيإماللوفاءيقدمهاأناالطالع،تاريخ
.«لهاملواليةالخمسةالعملأيامأحدفيوإمابالذات

الكمبيالة
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 :املقاصةغرفإحدى-
 
من3الفقرةنصمعانسجاما

تبريع»:أنهعلىتنصوالتيالتجارة،مدونةمن184املادة
قديمهاتبمثابةاملقاصةغرفإحدىإلىالكمبيالةتقديم
 بالشرعيالحامليكون عندمااألمر هذاويقع.«للوفاء

 
نكا

 عليهواملسحوب
 
 بنكا

 
تمتأنالعادةجرتحيث.أيضا

عنجاريةالتباألوراقتتعاملالتيالبنوكحساباتتسوية
.زي املركالبنكلدىاملقاصةغرفةفياملقاصةطريق

الكمبيالة
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مدينةفياملتواجدةاألبناكمجموعاملقاصة،غرفةوتعني
يناملكلفمستخدميهابواسطةيومياتلتقيمعينة،

عملياتفيهتجري الذيالجهوي،املغرببنكفيباملقاصة
ئنالداحساببينالتجاريةواألوراقالحساباتتسوية
.اآلخرمعبنكلكلواملدين

نصتيالتاإللزاميةالبياناتمنالوفاءمكانويعتبر 
عدمفإنذلك،ومع.التجارةمدونةمن159املادةعليها
بل،الكمبيالةبطالنإلىيؤديال الوفاءمكانذكر 

الكمبيالة
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ملسحوبااسمبجانباملذكور املكانفياألداءواجبةتعتبر 
فإنعليه،املسحوبهذابجانبمكانيعينلموإذاعليه،
هعلياملسحوبفيهيزاول الذياملكانهو األداءمكان

املادةمن4و3الفقرةأكدتهماوهو .موطنهأو نشاطه
:يليكماالتجارةمدونةمن160

اسمبجانباملبيناملكانفإنالوفاء،مكانيعينلمإذا
موطنانفسهالوقتوفيللوفاءمكانايعدعليهاملسحوب
ذلك؛خالفالسندفييردلمماعليهللمسحوب

الكمبيالة
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مكانار يعتب،عليهاملسحوباسمبجانبمكانيعينلمإذا
أوطهنشاعليهاملسحوبفيهيزاول الذياملكانللوفاء
.موطنه

ةإقاممحلغير لألداءآخر مكاناالساحبيختار وقد
احبصإلىالكمبيالةتقديميجبوهناعليه،املسحوب

بنوكالمنبنكاالغالبفييكون الذياملختار املحلهذا
يجوز ال ذلكومع.عليهاملسحوبمعهايتعاملالتي

إالالكمبيالةمبلغيؤديأناملختار املحللصاحب

الكمبيالة
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.عليهاملسحوبمنكتابيإذنعلىحصولهبعد

بينيتمالوفاءأنلدينا،معلوماأصبحلقد
علىويجبمنهما،كلنائبأو والحاملعليهاملسحوب

رعيالشللحامليتمالوفاءأنمنالتأكدعليهملسحوبا
قيمةبوفائهحالةفيعليهللمسحوبويجوز .للكمبيالة
لقبمنالوفاءتموإذا.حاملهامناستردادهاالكمبيالة
يكون فإنهاالستحقاق،ميعادقبلعليهاملسحوب
.الوفاءهذاعنمسؤوال 

الكمبيالة
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.مبيالةللكالجزئيوالوفاءالكليالوفاء:الثالثاملبحث

قود،النمنمعينمبلغبأداءأمراالكمبيالةتتضمن
إلىملهبكااملبلغهذابأداءعليهاملسحوبيقومماوغالبا

مبيالةالكبمبلغالوفاءيتموعندما.الحاملأو املستفيد
ىعلاملوقعينجميعذمةالوفاءهذايبرئ كامل،بشكل

.الحاملتجاهالكمبيالة

الكمبيالة
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يمةقبتسديداملدينعليهاملسحوبيقومعندماو
لدائنامنيطلبأنعندئذ  لهفيجوز لحاملها،الكمبيالة

قبضأنهعلىداللةمنهموقعةإليهالكمبيالةإعادة
يعتبر،الصورةبهذهالكمبيالةاملدينواسترداد.قيمتها

 دلي
 
.عليهوباملسحتجاهبذمتهالذيالدينأوفىأنهعلىال

الرغمبالحامللدىالكمبيالةبقاءأنإلىاالنتباهويجب
إلىهيرهاتظإلىالفرصةيعطيهقدقيمتهااستوفىأنهمن

بقسيالذباملدينالضرر يلحقمماالنّية،حسنحامل
.دينهأوفىوأن

الكمبيالة
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،نالدائالكمبيالةحاملالتجاري القانون ألزمقدو 
لعبءاتخفيفمنلهملااملدين،منالجزئيالوفاءقبول 
كمبيالةالقيمةوفاءألنالكمبيالة،فيالضامنينكاهلعن
 
 
 أوكليا

 
واملدين،الدائنمصلحةفقطفيهيكون ال ،جزئيا

 يكون بل
 
لذمتهماءإبر ذلكنأل ؛الضامنينمصلحةفيأيضا

منجزءبالوفاءحالةفياملبلغإجماليمناملدفوعوبالقدر 
.الكمبيالةقيمة

الكمبيالة
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ل قبو يرفضأنالحامليستطيعال عليه،وبناء
منةالثانيالفقرةنصتفقدللكمبيالة،الجزئياألداء
نأللحامليجوز ال»:أنهعلىالتجارةمدونةمن185املادة

الحكمهذايعتبر شكدون ومن.«جزئياوفاءيرفض
بول القرفضللدائنتجيز التيالعامةالقواعدعنخروجا
علىبدينهاالنتفاععليهيفوتذلكألندينه،ملبلغالجزئي
ادة،املنفسمنالثالثةالفقرةنصتكما.الكاملالوجه

الوفاءحالةفيعليهللمسحوبيجوز أنهعلى

الكمبيالة
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تسليمهوبالكمبيالةعلىالوفاءهذابإثباتيطالبأنالجزئي
.أداهبماتوصيال 

القواعدعنالصرفيالقانون خروجمنالحكمةولعل
كمنتالتجارية،للورقةالجزئيالوفاءقبول بخصوصالعامة

إنحيثالكمبيالة،علىاملوقعينالضامنينمصلحةحمايةفي
ذمتهمرئ يببالكمبيالة،الثابتالصرفيالدينمنبجزءالوفاء

علىالرجوعالحاملويستطيعسداده،تمالذيهذامن
فاءالو عدماحتجاجتقديمبعداملتبقيبالجزءامللتزمين
.الكمبيالةمبلغمنالجزءلهذابالنسبة

الكمبيالة
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سمالقيستوفيأن،الكمبيالةحاملفعلىوهكذا
بباقيالضامنينعلىيرجعوأنعليه،املعروضاملبلغمن

وفاءالالحاملرفضوإذا.الالزماالحتجاجعملبعداملبلغ
همعليالرجوععنداالمتناعللضامنينفيجوز ؛الجزئي
تمدينمع،استيفاءهرفضالذياملبلغمنبالجزءبالوفاء

منالجزءاستيفاءالحاملرفضعلىهذاموقفهمفي
 كانالذياملبلغ

 
ملاهومخالفت،املدينمنعليهمعروضا

.التجارةمدونةمن185املادةمن2الفقرةعليهتنص

الكمبيالة
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،درهم10.000الكمبيالةمبلغأنافترضنافلو 
ملديناأنوحصل.2020أبريل17بتاريخاألداءمستحقة

حاملفعلىاملبلغ،أصلمندرهم7000مبلغبتأديةقام
درهم،7000وهواملعروضالجزءاستيفاءالكمبيالة

املبلغيبباقالضامنينعلىللرجوعاالحتجاجبعملويقوم
قيمةاستيفاءالحاملرفضإذاأّما.درهم3000وهو
متناعاال للضامنينعندئذفيجوز ،عليهاملعروضاملبلغ
رفضقدكانالحاملأنطاملا،الجزءبهذاالوفاءعن

 استالمه
 
.القانون بذلكمخالفا

الكمبيالة
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عنعاممتنيعتبر ال عليهاملسحوبأنذلك،فيوالسبب
علىرتبويتالكمبيالة،مبلغمنالجزءلهذابالنسبةاألداء
األداءعدماحتجاجتقديمللحامليمكنال أنذلك

جوز يال كماعليه،املسحوبعرضهالذيللجزءبالنسبة
بالجزءوليساملتبقيبالجزءإال الضامنينعلىالرجوعله

.عليهاملسحوبعليهعرضهالذي

الكمبيالة
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.الوفاءعلىالتعرض:الرابعاملبحث

أداءمنالكمبيالةتمكينالتجاري املشرعأراد

االطمئنانيحصلحتى،وفاءوأداةائتمانكأداةوظائفها

ول حلعندالكمبيالةقيمةعلىالحصول فيالحامللدى

ةبقيمالوفاءفياملعارضةحرملذلكاالستحقاق،ميعاد

.استثنائيةحاالتفيإال الكمبيالة

الكمبيالة
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التعرضجواز عدمالصرفي،القانون فيفاألصل
القاعدةههذأنبيدالكمبيالة،فيالثابتاملبلغوفاءعلى
تجاري الاملشرععليهانصاالستثناءات،بعضعليهاترد

:يليكماالتجارةدونةمن189املادةبمقتض ى

مبيالةالكضياعحالةفيإال الوفاءعلىالتعرضيجوز ال»
ئيةالقضاالتصفيةأو التسويةحالةفيأو سرقتهاأو 

.«للحامل

الكمبيالة



51

.الكمبيالةسرقةأو ضياعحالة:أوال

بكلاصاحبهمنفقدانها،الكمبيالةبضياعيقصد
ولعل.والتلفالسرقةمثلإرادتهعنالخارجةالطرق 
هو ،الحاالتهذهمثلفيالوفاءفياملعارضةمنالهدف

يمةققبضفيشرعيةصفةلهليسلشخصالوفاءمنع
 أخذهاأووجدهاأو سرقهاقديكون إذالكمبيالة،

 
عنوة

.الحقيقيمالكهامن

الكمبيالة
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يأمر أنلهيحقللكمبيالة،الحاملفقدانوعند
الورقةكانتفإذابها،الوفاءبعدمعليهاملسحوب
كنيمعليه،املسحوبطرفمنبعدتقبللماملفقودة
أما.كفالةيقدمأنبعدمنها،آخر نظيرايقدمأنللحامل

حوباملسطرفمنقبلتقداملفقودةالكمبيالةكانتإذا
بناءداءباأل يطالبأنالشرعيالحامليستطيعفال عليه،
رئيسمنأمر علىحصولهبعدإال منهاآخر نظير على

اإلطار،هذاوفي.كفالةتقديموبعداملحكمة

الكمبيالة
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تقديمعناملفقودةللكمبيالةاألصلياملالكعجز حالةوفي
لبةاملطاحقلهفإنال،أممقبولةكانتسواءلهانظير 

منتمكنإذاالقاض ي،عنصادر أمر طريقعنباألداء
كفيال،وقدمالتجاريةدفاترهطريقعنلهاملكيتهإثبات

تقعلمماسنواتثالثمرور بعدالكفيلالتزامويسقط
صتن.اإلطارهذاوفي.قضائيةمتابعةأو مطالبةخاللها
:يليماعلىالتجارةمدونةمن192املادة

الكمبيالة
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ال أممقبولةكانتسواءسرقتأو الكمبيالةضاعتإذا»
أو ثاننظير تقديمعنمنهسرقتمنأو فاقدهاوعجز 
الةالكمبيبوفاءيطالبأنلهجاز ...وهكذارابعأو ثالث

يسرئمنبأمر الوفاءذلكينالوأناملسروقةأو الضائعة
وأندفاترهبللكمبيالةملكيتهيثبتأنشرطعلىاملحكمة

.«كفالةيقدم

بيالةالكممالكيحتفظاملطلوب،الوفاءرفضحالةوفي
يميقأنشرطعلىحقوقهبجميعاملسروقةأو الضائعة

الكمبيالة
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بيالةالكماستحقاقليوماملوالياليومفياحتجاجمحرر 
إلىاإلعالماتتوجيهذاكإذويجباملسروقة،أو الضائعة
من199املادةفياملقررةاآلجالداخلواملظهرينالساحب

.(التجارةمدونةمن193املادة).التجارةمدونة

الكمبيالة
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.القضائيةالتصفيةأو التسويةحالة:ثانيا

علىةالقضائيالتصفيةأو بالتسويةالحكميؤدي
.فيهاوالتصرفأموالهإدارةعنيدهغلإلىالتاجر،
هذهمثلفياملتواجدالحاملفإنسبق،ملاونتيجة

علىالتعرضلهيحقالذيالسنديكمحلهيحلالوضعية
حوباملسعلىيفرضماوهو للحامل،بالكمبيالةالوفاء
.يكللسندالكمبيالةمبلغتأديةالحالةهذهفيعليه

الكمبيالة
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.الوفاءإثبات:الرابعاملبحث

سحوباملإلىالكمبيالةبتسليمالوفاءإثباتيتم
عدبوذلكبها،املثبتاملبلغأدىقديكون الذيعليه

.ةاملخالصعلىيدلبماالحاملطرفمنعليهاالتوقيع
يحقأنهعلالتجارة،مدونةمن185املادةنصتذلكوفي

يطلبأنكلياالكمبيالةمبلغوفىالذيعليهللمسحوب
.الوفاءيفيدبماعليهاموقعاإليهتسليمها

الكمبيالة
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اءبالوفاملدين،عليهاملسحوبيقبلال ماوعادة
توقيعالبعدالحاملإليهيسلمهالمماالكمبيالةبمبلغ
لىإاألداءبعدانتقالهاخشيةوذلكباملخالصة،عليها
مرةلألداءعليهاملسحوبفيضطر النية،حسنآخر حامل
سكالتمالحالةهذهمثلفييستطيعال بحيثثانية،
.النيةنحسالحاملمواجهةفيسابقملظهر بالوفاءبالدفع

الكمبيالة
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الةالكمبيمبلغلتأديةعليهاملسحوبعمدماوإذا
هاعليالتوقيعيتمأنودون الحامل،منيستردهاأندون 

مرةاءباألدملزمايظلبلتبرأ،ال ذمتهفإنباملخالصة،
تأديةلبالكمبيالةالنيةحسنالحاملإليهتقدمإذاأخرى 

داءاأل هذاأنمادامذمتهيبرئ لماألول الوفاءألنمبلغها،
.بالكمبيالةثابتغير 

زئيالجالوفاءإثباتطريقةأنإلىاإلشارة،بقيت
لقىيتال الجزئيالوفاءففيالكلي،الوفاءعنتختلف

الكمبيالة
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البةمطإلىمضطرايجعلهممابالكامل،الكمبيالةمبلغ
لهتسنىيوحتىاملتبقية،األخرى باملبالغاملوقعينبقية
عليهيجبأنهبيدبالكمبيالة،محتفظايظلفإنهذلك،
كذلكيسلموأنالكمبيالة،علىالجزئيالوفاءذكر 

منجزئيامبلغاتلقىبأنهيثبتتوصيال عليهللمسحوب
سليمتيتمفإنهالجزئي،الوفاءفيأما.الكمبيالةقيمة

.عليهاملسحوبإلىالحاملطرفمنعليهاموقعالكمبيالة

الكمبيالة



61

.الوفاءآثار :الخامساملبحث

،الةالكمبيقيمةأداءبعليهاملسحوبقيامبمجرد
تثناءباس،الدينمنتبرأالضامنينجميعوذمةتهذمفإن
إذاإال ،عليهاملسحوبمواجهةفيتبرأال التيالساحبذمة
زامالتبالتاليوينقض ي.الوفاءمقابللهقدمقدكان

.الكمبيالةحياةوتنتهيالوفاءبضماناملوقعين

علىذلكبعدعليهاملسحوبرجوعلوبالنسبة
إلىنديستال فإنه،الوفاءمقابلتسلملعدماحبـــــــــــــــــــــــــــالس
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لىعسابقةعالقةإلىيستندوإنماالصرفية،العالقات
ون قانأحكامتطبيقعلىسابقةأيالكمبيالة،إنشاء

فإن،الوفاءمقابلقدمقدالساحبكانإذاأماالصرف،
 ينقض يالصرفيااللتزام

 
.العاديااللتزاموأيضا

،لةالكمبيابقيمةبالوفاءاملظهرينأحدقاموإذا
فييضمنهمالذيناألشخاصجميعوذمةذمتهفإن

لرجوعاحقباملقابللهويكون الدين،منتبرأالكمبيالة
.عليهالسابقيناملوقعينأيالوفاء؛لهيضمنون منعلى
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مبلغبتأديةاالحتياطيينالضامنينأحدقاموإذا
الدين،منأتبر بالورقةامللتزمينذمةوكذاذمتهفإنالكمبيالة،
ضمون،امللهذاالسابقينوامللتزميناملضمون ذمةباستثناء

لةالكمبيامبلغأدىالذياالحتياطيللضامنيحقبحيث
.عليهمالرجوع

جميعذمةو ذمتهبرئت،بالوفاءقامإذاالساحبأماو 
يكون وال ن،امللتزميلجميعضامنألنه،الكمبيالةعلىاملوقعين
يهإلقدمقدكانإذاعليهاملسحوبعلىالرجوعإال للساحب

.الوفاءمقابل

الكمبيالة


