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.الرجوع الصرفي: الخامسالفصل -
عندالةالكمبيبقيمةبالوفاءعليهاملسحوبقامإذا

لناش ئاالصرفيااللتزامانقض ى،االستحقاقميعادحلول 
ىعلاملوقعينوسائرعليهاملسحوبذمةوبرأت،عنها

مةقيدفععنعليهاملسحوبامتنعإذاأّما.الكمبيالة
لىعالرجوعللحاملعندئذفيحق،املقبولةالكمبيالة
البتهمملطاالحتياطيينوالضامنينواملظهرينالساحب
.بالوفاء

الكمبيالة
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علىفقطيقتصر ال الضامنين،علىالحاملورجوع
هنالكتوجدبلاالستحقاق،تاريخفيالوفاءعناالمتناعحالة

علىالصرفيالرجوعللحامل،القانون فيهايجيز حاالت
لالحامأنإال .االستحقاقميعادحلول قبلحتىالضامنين

ارسةملمالقانونيةاإلجراءاتمنمجموعةاتباعذلكفييلزمه
.الصرفيالرجوعفيحقه

طهوشرو الصرفي،الرجوعحاالتسندرسفإنناوعليه
.الصرفيالرجوعفيالحاملحقسقوطوأيضاالشكلية،

الكمبيالة
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.الصرفيالرجوعحاالت:األول املبحث

لغمبأداءعنويمتنععليهاملسحوبيرفضعندما

للمادتيناوفقللحامليحقاالستحقاق،تاريخفيالكمبيالة

جميععلىيرجعأن،التجارةمدونةمن201و196

لهيحقكما،(أول مطلب)ومظهرينساحبمنامللتزمين

التيالتالحافياالستحقاقتاريخحلول قبلعليهمالرجوع

.(ثانمطلب)القانون حددها

الكمبيالة
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.اقاالستحقتاريخعندالصرفيالرجوع:األول املطلب

نية،القانو الناحيةمنصحيحاالرجوعهذايتملكي
عليهوبللمسحالكمبيالةتقديمالحاملعلىيتوجبفإنه

عمدفإذا،بمبلغهابالوفاءللمطالبةالقانونيالتاريخفي
برئت،كامالالكمبيالةمبلغبأداءللقيامعليهاملسحوب

متنعاإذاأماالحامل،مواجهةفيالضامنينباقيوذمةذمته
أوللحامل،الكمبيالةمبلغأداءورفضعليهاملسحوب

الجزئيبالوفاءفقطقام

الكمبيالة
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الرجوعيفحقهممارسةللحامليحقفإنهالكمبيالة،ملبلغ
بأداءتهمومطالببالكمبيالةامللتزمينبقيةعلىالصرفي
بأداءاملطالبةأو كليا،االمتناعكانإذابالكاملمبلغها
منءاجزفقطعليهاملسحوبقدمإذامنهااملتبقيالجزء
.الكمبيالةمبلغ

لةالكمبياتقديمالصرفي،الرجوعهذاويتطلب
إقامةالقانوني،التاريخفيللوفاء فاء،الو عدماحتجاجو

أوفمصاريبال الرجوعشرطتحملالكمبيالةتكنلمما

الكمبيالة
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لهذهالحاملإهمالعنويترتب.احتجاجبدون الرجوع
.الضامنينعلىالرجوعفيحقهسقوطاإلجراءات

ائماقالصرفيةالدعوى هذهممارسةفيالحاملحقويبقى
قةالساباملدةخاللاملظهرينضدأو الساحبضدسواء
تاريخمنتبتدئواحدةسنةبمض يأيالتقادم،عن

تاريخمنأو القانونية،اآلجالضمناملحرر االحتجاج
مصاريف،بال الرجوعاشتراطحالةفياالستحقاق

الكمبيالة
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مدونةمن228املادةمنالثانيةللفقرةطبقاوذلك
:يليماعلىتنصوالتيالتجارة

يبمض والساحباملظهرينعلىالحاملدعوى تتقادم»

جلاأل ضمناملحرر االحتجاجتاريخمنابتداءواحدةسنة

لرجوعااشتراطحالةفياالستحقاقتاريخمنأو القانوني

.«مصاريفبدون 

الكمبيالة
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.حقاقاالستتاريخقبلالصرفيالرجوع:الثانياملطلب

التجارة،مدونةمن196املادةمقتضياتمنيتضح
اريختفياملوقعينجميععلىيرجعأنلهيحقالحاملأن

حلول لقبعليهمالرجوعلهيحقكماالكمبيالة،استحقاق
ون القانعليهانصمعينةحاالتفيوذلك،التاريخهذا

.الصرفي

الكمبيالة
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كليكلبشالكمبيالةقبول عنعليهاملسحوبامتناع:أوال
.جزئيأو 

نجدهاالتجارة،مدونةمن196املادةإلىبالرجوع
املظهرينعلىيرجعأنللحامليجوز أنه،علىتنص

اإذاالستحقاق،قبلامللتزمينمنوغيرهموالساحب
ضمنتتال فعندما.القبول عنجزئيأو كليامتناعحصل

حقيللقبول،تقديمهابحظر يقض يشرطاالكمبيالة
قبولها،أجلمنعليهللمسحوبتقديمهاللحامل

الكمبيالة
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كلبشالكمبيالةقبول يرفضقدعليهاملسحوبأنإال 
لشرطياالقبول للقبول،رفضبمثابةويعد.جزئيأو كلي
بياناتبتغيير والقبول ،(تممن176/3م)املشروطأو 

ينتظر ال الحالةهذهوفي.(تممن176/4م)الكمبيالة
باشرةميعمدبلالكمبيالة،استحقاقتاريخحلول الحامل
ةبقيعلىالصرفيالرجوعفياملشروعحقهملمارسة

لداخالقبول عدمباحتجاجالقيامضرورةمعاملوقعين،
.القانونياألجل

الكمبيالة
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باملسحو طرفمنللكمبيالةالجزئيالقبول تموإذا
منثةالثالللفقرةطبقاالحاملعلىيتوجبفإنهعليه،
القبول عدماحتجاجإقامةالتجارة،مدونةمن176املادة

لىعالرجوعمنيتمكنحتىاملتبقي،للجزءبالنسبة
وباملسحطرفمنقبولهرفضالذيبالجزءالضامنين

يغنيال الجزئي،القبول عدمباحتجاجالقيامأنكما.عليه
لوفاءاعدمباحتجاجوالقيامللوفاءالكمبيالةتقديمعن

.املقبول غير للجزءبالنسبة

الكمبيالة
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.عليهللمسحوبالقضائيةالتصفيةأو التسوية:ثانيا

يجوز فإنه،التجارةمدونةمن196املادةحسب
منوغيرهموالساحباملظهرينعلىيرجعأنللحامل
تصفيةالأو التسويةحالةفياالستحقاق،قبلامللتزمين

غير أو الةللكمبيقابال كانسواءعليهللمسحوبالقضائية
هذابتيثلمولو ديونهأداءعنتوقفهحالةفيأو ،لهاقابل

ىعلجدوى بدون حجز حالةفيأو ،حكمبواسطةالتوقف
.أمواله

الكمبيالة
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علىالرجوعالحالة،هذهفيللحامليحقبحيث
انكسواءالكمبيالة،استحقاقتاريخقبلاملوقعين
قحممارسةيمكنهكماال،أملهاقابال عليهاملسحوب

الحكمتقديميكفيهإذاالحتجاج؛إجراءدون الرجوع
قوميوالذيالقضائية،التصفيةأو بالتسويةالقاض ي

مناألخيرةالفقرةأكدتهماهذاولعل.االحتجاجمقام
:يليماعلىنصتوالتيالتجارةمدونةمن197املادة

الكمبيالة
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عليهوبللمسحالقضائيةالتصفيةأو التسويةحالةفي»
صفيةالتأو التسويةحالةفيوكذلكال أمقابال كانسواء

اتقديمهعدماملشروطالكمبيالةلساحبالقضائية
أو سويةبالتالقاض يالحكمتقديمالحامليكفيللقبول،
.«رجوعالفيحقهاستعماللهليجوز القضائيةالتصفية

رفيالصالرجوعفيحقهممارسةللحامليحقكذلك
حلول قبلولو بالكمبيالة،امللتزمينبقيةعلى

الكمبيالة
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رفياحأو تاجراعليهاملسحوبكانإذااالستحقاق،تاريخ
وليسديونهدفععنتوقفحالةفيوكانتجارية،شركةأو 

وال .إعسارحالةفيتواجدهبمعنىسدادها،بمقدوره
اريختقبلالصرفيالرجوعبهذاالقيامالحامليستطيع

عدماجباحتجاملتعلقباإلجراءقيامهبعدإال االستحقاق،
.الوفاء

الكمبيالة
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ناملوقعيجميععلىيرجعأنللحامليمكنكذلك
ثبتتىماالستحقاق،تــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخحلول قبلالكمبيالةعلى
أنهاعليه،املسحوبأموالعلىالحجز بعمليةالقيامعند
الحاملأندبيذمته؛فياملترتبةالديون لتسديدكافيةغير 
ستحقاق،اال تاريخقبلاملوقعينباقيعلىالرجوعيمكنهال 
بقيمتها،للوفاءعليهللمسحوبالكمبيالةتقديمهبعدإال 

إقامة مبلغأداءعنامتنعإذاالوفاءعدماحتجاجو
.الكمبيالة

الكمبيالة
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كمبيالةلساحبالقضائيةالتصفيةأو التسوية:ثالثا
.للقبول تقديمهاعدممشروط

يجوز فإنه،التجارةمدونةمن196املادةحسب
منوغيرهموالساحباملظهرينعلىيرجعأنللحامل
تصفيةالأو التسويةحالةفي،االستحقاققبلامللتزمين

.قبول للتقديمهاعدممشروطكمبيالةلساحبالقضائية

الكمبيالة
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التصفيةأو بالتسويةالحكميترتبوعندما
اتقديمهعدممشروطكمبيالةساحبعلىالقضائية
بحيثصعبة،وضعيةفينفسهيجدالحاملفإنللقبول،

عندةالكمبيالمبلغعلىالحصول منمتأكدايكون ال إنه
ال فإنهالحالة،هذهمثلوفي.االستحقاقتاريخحلول 
تاريخحلول الحاملانتظار منفائدةهنالكتوجد

وعالرجفيحقهممارسةبإمكانهيكون بلاالستحقاق،
صفيةبالتأوبالتسويةالحكمتقديمويكفيه.الصرفي

كمااملقاضاة،فيحقهالستعمالالقضائية

الكمبيالة
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ةإقامدون عليه،املسحوبعلىللحكمبالنسبةالشأنهو 

دةاملامناألخيرةالفقرةفيجاءماوفق.الوفاءعدماحتجاج

أو ويةالتسحالةفيأنهعلىنصتوالتيالتجارة،مدونةمن197

ال أمقابال كانسواءعليهللمسحوبالقضائيةالتصفية

بلساحالقضائيةالتصفيةأو التسويةحالةفيوكذلك

تقديملالحاميكفيللقبول،تقديمهاعدماملشروطالكمبيالة

لهوز ليجالقضائيةالتصفيةأو بالتسويةالقاض يالحكم

.الرجوعفيحقهاستعمال

الكمبيالة
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.الصرفيللرجوعالشكليةالشروط:الثانياملبحث

يالصرفالرجوعفيحقهممارسةللحامليمكنال 

منعةبمجمو قيامهبعدإال الكمبيالة،علىاملوقعينعلى

جاج،االحتإقامةفيأساسااملتمثلةالقانونيةاإلجراءات

.الكمبيالةعلىاملوقعينإلىاإلعالموتوجيه

الكمبيالة
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.االحتجاجبعمليةالقيام:األول املطلب

وعالرجفيحقهعلىيحافظحتىالحاملعلىيجب
ختاريفيللوفاءالكمبيالةيقدمأنالضامنين،على

ويترتب.التجارةمدونةمن184للمادةطبقااالستحقاق
لالحامحقسقوطالقانوني،األجلفيالتقديمعدمعن
سحوباملامتناعوعند.واملظهرينالساحبعلىالرجوعفي

لقياماإلىيعمدالحاملفإنالكمبيالة،مبلغأداءعنعليه
.الوفاءعدمباحتجاج

الكمبيالة
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.االحتجاجإقامةإلزامية:األولىالفقرة

ة،إلزاميرسميةوثيقةالوفاءعدماحتجاجيعتبر 
يالةالكمبوفاءرفضعليهاملسحوبأنعلىقاطعةوحجة

فيتهأهميوتظهر .االستحقاقتاريخفيإليهقدمتالتي
اعامتنوهيرسمية،وبصفةمعينةوقائعيثبتكونه

يمكنمماالوفاء،عنأو القبول عنعليهاملسحوب
.بالكمبيالةامللتزمينعلىالرجوعمنالحامل

الكمبيالة
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قيحال فإنهاالحتجاج،بعمليةالحاملقياموبعد
عليهم،الحاملرجوععلىاالعتراضبالكمبيالةللملتزمين

التيالوقائعرسميةبصفةُيثبتاالحتجاجهذاأندامما
علىالرجوعحقمنالحاملالتجاري املشرعمكنبسببها

عمليةبالقيامفإنشك،دون ومن.الكمبيالةعلىاملوقعين
التجاريةالسمعةعلىسلبيبشكليؤثر االحتجاج
تجنبابالكمبيالةللوفاءيدفعهمقدلذلكللملتزمين،

.التجاريةبسمعتهمللتشهير 

الكمبيالة
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بهيقومالذياالحتجاجأنالبيان،عنوغني
وأالقبول،عدم«احتجاج»كانإذافيمايختلفالحامل،

الكمبيالةالحاملقدمفإذا.الوفاءعدم«احتجاج»
يحققبولها،األخير هذاورفضللقبول،عليهللمسحوب

الرجوعأجلمنالقبول عدماحتجاجيقيمأنللحامل
مقدإذاأما.االستحقاقميعادحلول قبلاملوقعينعلى

نععليهاملسحوبوامتنعللوفاء،الكمبيالةالحامل
عدماحتجاجإقامةالحاملعلىحينئذوجباألداء،
.املحدداألجلفيالوفاء

الكمبيالة
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فطر منرسميمحرر فييثبتأو االحتجاجويحرر 
ائرتهادفييوجدالتيالتجاريةاملحكمةضبطكتابةعون 

معروفموطنآخر فيأو بالوفاء،امللزمالشخصموطن
ملزمينكالكمبيالةفياملعينيناألشخاصموطنوفيله،

لقبالذيالشخصموطنوفياالقتضاء،عندبالوفاء
مدونةمن209املادة)التدخلوجهعلىالكمبيالة
.(التجارة

الكمبيالة
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.االحتجاجتقديممناإلعفاء:الثانيةالفقرة

الرجوعفيحقهممارسةللحاملالقانون خول 
.تجاجاالحتقديمإلىالحاجةدون امللتزمينعلىالصرفي

املتعلقةباإلجراءاتالقياممنالحاملإعفاءتموقد
ىعلالقانون حددهامعينةحاالتفياالحتجاجبتقديم
ديمتقمنيعفىقدالحاملأنإلىإضافةالحصر،سبيل

يالتاالختياريةالبياناتمنبيانبموجباالحتجاج
.الكمبيالةتتضمنها

الكمبيالة
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.القانونياإلعفاءحاالت:أوال

.الوفاءعدماحتجاجعنيغنيالقبول عدماحتجاج(أ

مدونةمن197املادةمنالرابعةالفقرةإلىبالرجوع
بول القعدماحتجاجيغني:أنهعلىتنصنجدهاالتجارة،

فما.الوفاءعدماحتجاجوعنللوفاءالكمبيالةتقديمعن
رفضبسببالقبول لعدماحتجاجاقدمالحاملأندام

غنيهيذلكفإنعليه،املسحوبطرفمنالكمبيالةقبول 
.الوفاءعدمباحتجاجالقيامعن

الكمبيالة
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.هعليللمسحوبالقضائيةالتصفيةأو التسوية(ب

تصفيةبالأو بالتسويةالصادر الحكمتقديميكفي
اإذالوفاءعدماحتجاجإقامةإلىالحاجةدون القضائية،

أو الةللكمبيقابال كانسواءعليهبمسحوباألمر تعلق
موتتاجرا،عليهاملسحوبكانإذاوعليه،.لهارافضا
الحكمإنفالقضائية،بالتصفيةأو بالتسويةعليهالحكم

إقامةعنيغنيالقضائيةبالتصفيةأو بالتسويةالقاض ي
.االحتجاج

الكمبيالة
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لةكمبيالساحبالقضائيةالتصفيةأو التسوية(ج
.للقبول تقديمهاعدممشروط

عدممشروطكمبيالةبساحباألمر تعلقإذا
فيةبالتصأو بالتسويةعليهحكمللقبول،تقديمها

دون يالصرفالرجوعممارسةللحامليحقفإنهالقضائية،
ذهبهالقاض يالحكمتقديميكفيهإذاالحتجاج؛إقامة

.للساحبالقضائيةالتصفيةأو التسوية

الكمبيالة
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.القاهرةالقوةحالة(د

عنامدتهتزيدالتيالقاهرةالقوةحالةقياميغني
مبيالةالكتقديمعناالستحقاق،تاريخبعديوماثالثين
وى دعاتكنلمماالوفاء،عدماحتجاجتقديموعنللوفاء
.خاصةنصوصبمقتض ىأطول ملدةموقوفةالرجوع
207املادةمنالرابعةالفقرةعليهنصتملاوفقاوذلك

:فيهاجاءوالتيالتجارة،مدونةمن

الكمبيالة
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بعديوماثالثينمنأكثر القاهرةالقوةاستمرتإذا»
أو لةالكمبياتقديمإلىحاجةغير منالرجوعجاز االستحقاق،

ل أطو ملدةموقوفةالرجوعدعاوي تكنلممااالحتجاج،إقامة
.«خاصةنصوصبمقتض ى

يجبفإنهيوماالثالثينالقاهرةالقوةمدةتبلغلموإذا
لهظهر منإلىإخطاراتأخير بدون يوجهأنالحاملعلى

ار اإلخطهذايقيدوأنالقاهرة،القوةحالةبوجودالكمبيالة،
.بهاةمصلوصلةعلىأو ذاتهاالكمبيالةعلىويوقعهويؤرخه

الكمبيالة
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.االتفاقياإلعفاءحاالت:ثانيا

اجاحتجبدون الرجوعشرطالكمبيالةتضمنتإذا
بإقامةملزمايكون ال الحاملفإنمصاريف،بدون أو 

.نامللتزميعلىالرجوعدعوى إلجراءالوفاءعدماحتجاج
اإذإال الوفاء،عدماحتجاجمناإلعفاءيتمأنيمكنوال 

منوقامالكمبيالة،فياختياري كبيانالشرطهذاأدرج
من200املادةمناألولىللفقرةطبقاوذلك.بتوقيهأدرجه
علىنصتوالتيالتجارة،مدونة

الكمبيالة
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:يليما

ييعفأناحتياطيضامنأو مظهر وأليللساحبيجوز »
ةإقاممنالرجوع،فيحقهمباشرةعندالكمبيالةحامل

علىكتبإذاالوفاءعدماحتجاجأو القبول عدماحتجاج
بدون "أو"مصاريفبال الرجوع"شرطالكمبيالة
.«التوقيعمذيلمماثلشرطأيأو ،"احتجاج

الكمبيالة
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.االحتجاجتقديمومكانتاريخ:الثالثةالفقرة

.االحتجاجتقديمتاريخ:أوال

دمعاحتجاجتقديمتاريخبينهناالتمييز يجب
عينيتبحيثالوفاء،عدماحتجاجتقديموتاريخالقبول 

اآلجالداخلالقبول عدماحتجاجيقدمأنالحاملعلى
منجالاآل هذهوتمتدللقبول،الكمبيالةلتقديماملعينة

أنثحدوإذااستحقاقها،تاريخإلىالكمبيالةإنشاءيوم
جازاألجل،منيومآخر فيللقبول الكمبيالةتقديمتم

الكمبيالة
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منعاملشر مكنبحيث.املوالياليومفياالحتجاجإقامة
.االستحقاقميعادحتىالقبول عدماحتجاجتقديم

مدةعدباألداءمستحقةالكمبيالةتكون التيالحالةوفي
أجلداخلالقبول عدماحتجاجتقديموجباالطالع،من

هذافيالزيادةللساحبويمكن.تاريخهامنابتداءسنة
لهيجوز ال الذياملظهر بخالفمنه،االنتقاصأو األجل
.األجلهذاتقصير سوى 

الكمبيالة
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هفإنالوفاء،عدماحتجاجتقديمتاريخيخصوفيما
زمنتحديدأجلمنالكمبياالتمننوعينبينالتمييزيجب
:الحتجاجاعمل

ين،معيومفيالوفاءتستحقالتيالكمبيالة:األول النوع
ختاريمنمعينةمدةبعدالوفاءتستحقالتيوالكمبيالة

مننةمعيمدةبعدالوفاءتستحقالتيوالكمبيالةإنشائها،
يقامأنيجبالكمبياالتمنالنوعهذافي:عليهااالطالعتاريخ

العملأيامأحدفيالوفاء،عدماحتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

الكمبيالة
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ثالثةالالفقرةنصتحيثاالستحقاق،ليوماملواليةالخمسة
الةالكمبيكانتمتىأنهعلىالتجارة،مدونةمن197املادةمن

أو تاريخهامنمدةمرور بعدأو معينيومفيالوفاءمستحقة
أيامأحدداخلاالحتجاجإقامةوجباالطالعمنمدةمرور بعد

.االستحقاقليوماملواليةالخمسةالعمل

هذافي.عاالطال عنداألداءتستحقالتيالكمبيالة:الثانيالنوع
منالثالثةالفقرةحسبيجب:الكمبياالتمنالنوع

الكمبيالة
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ضمناالحتجاجتحريرالتجارة،مدونةمن197املادة
.القبول عدماحتجاجتحرير بشأناملتعلقةالشروط

أيفيالوفاءعدماحتجاجعملزمنيكون وعليه،
تميالذياليوميكون أنوبشرطالوفاء،رفضبعديوم
 االحتجاجعملفيه

 
اقعا تاريخمنسنةمدةخالفيو

فاتحيفالكمبيالةإنشاءتاريخكانفإذا.الكمبيالةإنشاء
اهذمنبدء  يومأيفياالحتجاجعملفيجوز 2020يناير

.2021ينايرفاتححلول وحتىالتاريخ

الكمبيالة
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.االحتجاجتقديممكان:ثانيا

احتجاجفإنالتجارة،مدونةمن209املادةحسب
طضبكتابةمنمأمور يحرره،الوفاءعدمأو القبول عدم

:االحتجاجويقام.املحكمة

عروفمموطنآخر فيأو بالوفاءامللزمالشخصموطنيف-
له؛

مينكملز الكمبيالةفياملعينيناألشخاصموطنفي-
االقتضاء؛عندبالوفاء

الكمبيالة
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خاطئبيانوجودحالةفيويلزم.واحدمحرر فيوالكل
.االحتجاجإقامةقبلتحر إجراءباملوطن،يتعلق

يتماالحتجاجأناملادة،هذهخاللمنيتضح
نموطوفيبالوفاءامللزمالشخصموطنفيتحريره

ويجب.اءبالوفكملزمينالكمبيالةفياملعينيناألشخاص
قبليتحرى أنالتجارية،املحكمةضبطكتابةمأمور على

.املوطنصحةمنالوفاءعدماحتجاجإجراء

الكمبيالة
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.وآثارهاالحتجاجشكل:الرابعةالفقرة

كتابةر بمأمو املشرعأناطرسميةوثيقةاالحتجاجيعتبر 
القبول نعاالمتناعإلثباتتحريرهاالتجاريةباملحكمةالضبط

يجبفإنهالتجارة،مدونةمن210املادةوحسب.الوفاءعنأو 
بول والقللكمبيالةالحرفيالنصعلىاالحتجاجيشتملأن

يمةقبوفاءواإلنذار فيهااملذكورةوالبياناتوالتظهيرات
الوفاءبامللزمغيابأو حضور االحتجاجفيويبين.الكمبيالة
.رفضهأو التوقيععنوالعجز الوفاءرفضوأسباب

الكمبيالة
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وتحتاملحكمةضبطكتابةمأمورو يلزمو 
ةبنسخلديهميحتفظواأنالشخصية،مسؤوليتهم

االحتجاجاتينسخواوأناالحتجاجمنلألصلمطابقة
رقممخاصسجلعلىتاريخيوبترتيببيوميوماكاملة
ةاملاد)القاض يطرفمنبصحتهومشهودعليهوموقع
.(التجارةمدونةمن212

النسبةباألهميةبالغةآثار منلالحتجاجمايخفىوال 
منالتثبتيتمفبهالكمبيالة،أطرافلجميع

الكمبيالة
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امتناعتإثبايتموبهالوفاء،أو للقبول الكمبيالةتقديم
.بهاالوفاءوعنالكمبيالةقبول عنعليهاملسحوب

ادمتقأجلاحتساببدايةاالحتجاجتاريخويعتبر 
يلةوسيشكلوهو واملظهرين،الساحبعلىالحاملدعوى 
قدمماالدفع،عنعليهاملسحوبتوقفحالةفيإثبات
أو ويةبالتسالصرفياملدينعلىالحكمفيسببايكون 

.القضائيةبالتصفية

الكمبيالة
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فيهحقللحاملاالحتجاجيحفظذكر،ملاباإلضافة
وحيدةالالوسيلةهو ألنهالضامنين،علىالصرفيالرجوع

حوباملسرفضإثباتالحاملبواسطتهايستطيعالتي
يترتبكما.هاباملثبتباملبلغالوفاءأو الكمبيالةقبول عليه
اقعةالتظهيراتخضوععدماالحتجاجتحرير على الو
لحوالةاآثار سوى عنهايترتبوال الصرفي،للقانون بعده

.العادية

الكمبيالة
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.اإلعالم:الثانياملطلب

بعدمإعالمايوجهأنالحامل،علىاملشرعأوجب
واملظهرينالساحبمنكلإلىالقبول عدمأو الوفاء
مهددون وأنهمخاصةومصالحهم،لحقوقهمحماية

هذاأنكماواملصاريف،والفوائدوالرجوعباملقاضاة
تجنبافاءبالو املبادرةمنهميريدملنالفرصةيتيحاإلعالم

.بسمعتهمللمساس

الكمبيالة
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.اإلعالموتاريخشكل:األولىالفقرة

ضعيولماإلعالم،مضمون املغربيالقانون يحددلم
عاديةالةرسعبر يتمأنيمكنوبالتاليبه،خاصةطريقةله
ا،شفويوقوعهأجاز الفقهإنبلالكمبيالة،بإرجاعأو 

هويوج.املحددةاملدةداخلحصولهيثبتماوجودشرط
هرهملظيوجههاألخير وهذااملظهر،إلىالحاملمناإلعالم
.احبالسيصلحتىتصاعديبشكليتموهكذاالسابق

الكمبيالة
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نونيالقااألجلداخلاإلعالميوجهلممنعلىيترتبوال
رر الضعناالقتضاء،عندمسؤوال،يكون وإنماحقه،سقوط
غمبلالتعويضيتجاوز أندون بإهمالهفيهتسببالذي

.الكمبيالة

علىيجبالتجارة،مدونةمن199املادةوبمقتض ى
بول القبعدمإعالماالكمبيالةلهظهر منإلىيوجهأنالحامل

أو جاجاالحتإقامةيومتليالتيالعملأيامستةداخلالوفاءأو 
.مصاريفبال الرجوعاشتراطحالةفيالتقديميوم

الكمبيالة
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منتتضالكمبيالةكانتإذاالتبليغ،عون علىيجبو 
رفضبأسباباألخير هذايشعر أنوموطنه،الساحباسم

ليومةاملواليالعملأيامثالثةداخلاملضمون بالبريدالوفاء
.االحتجاجإقامة

ةاملواليالعملأيامثالثةداخلمظهر كلعلىيجبو 
يعينأنو الكمبيالةلهظهر منبهيعلمأناإلعالمتلقيهليوم

وهكذاوموطنهمالسابقةاإلعالماتوجهواالذينأسماء
ابتداءاآلجالهذهوتسري .الساحبإلىالوصول حتىبالتتابع

.اإلعالمتسلممن

الكمبيالة
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.باإلعالماملبلغون األشخاص:الثانيةالفقرة

همعليللرجوعاملعرضون األشخاصكلإعالميتم
دمعأو القبول بعدمإخبارهمعبر الكمبيالة،بمقتض ى

بعضإلىاإلعالمهذاتوجيهيتمال ذلك،ومع.الوفاء
:وهمالكمبيالةعلىاملوقعين

وكذلكالوفاء،رفضوالذيالقابلعليهاملسحوب-
االحتياطي؛ضامنه

الكمبيالة
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يمكنال الوفاء،ضمانمننفسهأعفىالذياملوقع-
نمفائدةهناكتبقىال بحيثعليه،الرجوعللحامل
إليه؛اإلعالمتوجيه

م؛إعال بدون شرطبإيراداإلعالمعنتنازل الذياملوقع-

غير بكيفيةعينهإذاأو عنوانه،يذكر لمالذياملظهر -
إلىماإلعال توجيهالحالةهذهفييكفيبحيثمقروءة،

.لهالسابقاملظهر 

الكمبيالة



52

.الصرفيالرجوعفيالحقسقوط:الثالثاملبحث

بقيمةبالوفاءالصرفيااللتزامينقض يكما
 ينقض يالكمبيالة،

 
ملاملهالحاملحقبسقوطأيضا

لبمطفياإلهمالحالةلنتعرضسوفلذلكوبالتقادم،
.ثانمطلبفيلتقادملثم،أول 

الكمبيالة
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.اإلهمالبسببالحاملحقسقوط:األول املطلب

ضامناتالكمبيالةحامللالتجاري املشرعمنح

مننهولك،بقيمتهاالوفاءفيحقهعلىللحصول كثيرة

فيبهايقومأنعليهواجباتعليهفرضأخرى ناحية

واملشرع.لةالكمبيافياملدينينملصالحرعايةمعينةمواعيد

 أقامبذلك
 
الحومصالحاملمصالحبينالتوازن مننوعا

.الكمبيالةفيالضامنين

الكمبيالة



54

حاملالحقعلىاملشرعفرضهجزاءيعتبر والسقوط
خاذاتأهملإذا،بالكمبيالةامللتزمينعلىالرجوعفي

نعالمتناعاعندالصرفقانون فرضهاالتياإلجراءات
.قبولهاعناالمتناعأو الكمبيالةبقيمةالوفاء

حاالتالتجارة،مدونةمن206املادةحددتوقد
رفيالصالرجوعحقالحاملبسببهايفقدالتياإلهمال

:يليفيما

الكمبيالة
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أو عاالطال لدىاألداءاملستحقةالكمبيالةتقديمعدم.1
اللخأيالقانونية،املدةخاللالطالعامنمعينةمدةبعد
كمبيالةللبالنسبةللقبول سواءإنشائها،تاريخمنسنة

ألداءلأو االطالع،منمعينةمدةمرور بعداألداءاملستحقة
.االطالععنداألداءاملستحقةللكمبيالةبالنسبة

الكمبيالة
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خاللاألداءلعدمأو القبول لعدماالحتجاجتقديمعدم.2
هذهبيتقيدلمالذيالحاملأنيعنيمماالقانونية،املواعيد
التاليوبمهمال،حامال يعتبر لالحتجاج،تقديمهعنداملواعيد

.بالكمبيالةامللتزمينعلىالرجوعفيحقهيفقد

رجوعالشرطمتضمنةكانتإذالألداءالكمبيالةتقديمعدم.3
ض ىبمقتاالحتجاجتقديممنالحاملإعفاءألنمصاريف،بال 

اريختعندللوفاءالكمبيالةتقديممنيعفيهال الشرطهذا
.االستحقاق

الكمبيالة
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ددهحالذياألجلضمنللقبول الكمبيالةتقديمعدم.4
سواءاملطالبةفيالحاملحقيسقطحيث،الساحب

منينيتبلمما،الوفاءعدمبسببأو القبول عدمبسبب
منالتحللسوى يقصدلمالساحبأناالشتراطنص

ديمبتقالحاملالتزامعدمفإنوبالتالي.القبول ضمان
حقهطويسقمهمال حامال يجعلهالحالةهذهفيالكمبيالة

.الصرفيالرجوعفي

الكمبيالة
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لتياالحاالتفيالحامليفقدهالذيالحقأنواملالحظ
طالبتهمملاملوقعينعلىالصرفيالرجوعفيحقههو ذكرها،تم

القابلهعلياملسحوبتجاهالحاملحقولكنالكمبيالة،بمبلغ
عليهاملسحوبألنبالتقادم،يسقطبلباإلهمال،يسقطال 

.ةبالكمبيالاألصلياملدينيصبحبالقبول بالتزامه

بسببالساحبتجاهالحاملحقيسقطال كذلك
لدىالوفاءمقابلأوجدقدالساحبكانإذاإال اإلهمال،
.الكمبيالةاستحقاقتاريخفيعليهاملسحوب

الكمبيالة



59

.التقادمبسببالحاملحقسقوط:الثانياملطلب

حالةفيااللتزامالنقضاءوسيلةعنعبارةالتقادم
 واملدينالدائناتخاذ

 
 موقفا

 
ة،معينمدةخاللسلبيا

قوقه،بحاملطالبةعنتقاعسهفيالدائنموقفويتمثل
.الوفاءعدمفييتمثلاملدينوموقف

رعشخمسةبمض يتتقادمااللتزاماتأنوالقاعدة
فيخاصنصعنهاوردالتيالحاالتعدافيما،سنة

ذههتقريرتموقد،ادمــــــــــــــــــــــــــــــــللتقأخرى مدةيقرر القانون 

الكمبيالة
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نصوالذي،علقمن387الفصلبمقتض ىالقاعدة
سبخمتتقادمااللتزامعنالناشئةالدعاوى كلأنعلى

بعد،فيماالواردةاالستثناءاتعدافيماسنة،عشرة
.اصةخحاالتفيالقانون بهايقض يالتيواالستثناءات

لمالزمنمنمعينةمدةمرورإذن،التقادميعني
الذيالدينبتسديداملدينبمطالبةالدائنخاللهايقم

لدائن،اتجاهالذمةبريءاملدينيصبحذلكوحيالبذمته،
.بالتزاماتهاملدينوفاءعلىقرينةذلكَوُيَعد  

الكمبيالة
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قيمةبالحاملمطالبةعدمأناملشرعيفترضعليه،وبناء
استوفىأنهعلىدليل،التقادممدةخاللالكمبيالة

ذههكلتمض يأناملنطقيغير منإذ؛املدينمنالقيمة
 الدائنيجدولماملدة

 
.دينهبللمطالبةالوقتمنمتسعا

زامااللتتقادمأخضعالتجاري املشرعأنواملالحظ
معءميتالقصير لتقادمالكمبيالةعنالناش ئالصرفي
هذامددوتختلفاالئتمان،وأجلالكمبيالةطبيعة
.نبالدائوعالقتهاملدينالشخصصفةحسبالتقادم

الكمبيالة
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عليهاملسحوبضدالصرفيةالدعوى تقادم:األولىالفقرة
.القابل

 
 
مدونةمن228املادةمناألولىالفقرةإلىاستنادا

اتجةالنىالدعاوجميعتقادمعلىتنصالتيالتجارة،

ابتداءسنواتثالثبمضيالقابلضدالكمبيالةعن
وباملسحعلىالدعوى هذهفإن،االستحقاقتاريخمن

قاستحقاتاريخمنسنواتثالثبمرورتتقادمعليه
أوالحاملقبلمنالدعوى هذهأقيمتسواء  ،الكمبيالة

الكمبيالة
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عليهفاملسحوب.االحتياطيالضامنأو املظهر أوالساحب
تسديدبامللزموهو،بالكمبيالةاألصلياملدينهو القابل
 استحقاقهاتاريخفيالكمبيالةقيمة

 
االلتزامكبذلمنهيا

تعتبر لكلذ.بهاامللتزمينومسؤوليةبالكمبيالةالصرفي
.الكمبيالةفيللتقادممدةأطول هياملدةهذه

 سنواتالثالثمدةوتبدأ
 
تاريخمناعتبارا

تحقةاملسللكمبيالةبالنسبةأما.الكمبيالةاستحقاق
اريختمنفيهاتبدأالتقادممدةفإن،االطالععندلوفاءا

الكمبيالة



64

إذ،اقاالستحقموعدهوالتاريخهذاألنلالطالع،تقديمها
تاريخو االطالعتاريخيكون ،الكمبياالتمنالنوعهذافي

طالعلال الكمبيالةتقديميتملمإذاأما.واحدااالستحقاق
 
ّ
ختاريمنواحدةسنةوهيالقانونيةاملدةمرور بعدإال

نونية،القااملدةهذهانتهاءمنالتقادمفيبدأ،الكمبيالة
.واحدةسنةمض يبعدأي

الكمبيالة
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الساحبضدالحاملدعوى تقادم:الثانيةالفقرة
.واملظهرين

مدونةمن228املادةمنالثانيةالفقرةنصت
ناملظهريعلىالحاملدعوى تتقادم»:أنهعلىالتجارة،

جاالحتجاتاريخمنابتداءواحدةسنةبمض يوالساحب
فياالستحقاقتاريخمنأو القانونياألجلضمناملحرر 
.«مصاريفبدون الرجوعاشتراطحالة

الكمبيالة



66

 
 
الدعوى فإن،الثانيةالفقرةهذهإلىاستنادا

،هريناملظأوالساحبعلىالحامليرفعهاالتيالصرفية
االحتجاجعملتاريخمنواحدةسنةمض يبعدتتقادم
إذاقاالستحقاتاريخمنأو ،القانونيامليعادفياملحرر 

عرفيماأو االحتجاجمناإلعفاءشرطالكمبيالةتضمنت
إلىهنااملشرعلجأوقد.مصاريفبالالرجوعبشرط
قارنةباملواحدةسنةجعلهاجعلهاإذ؛التقادممدةتقصير

هعلياملسحوبعلىاملقامةالدعوى فيالتقادممدةمع
الدعوى ألنسنوات،3والبالغة،القابل

الكمبيالة
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.أصلياملدينضدوليسضامنضدهناتقام

منضإذااالحتياطيالضامنأنإلىاإلشارةتبقى
عليهالرجوعدعوى فإن،املظهرينأحدأو الساحب
تاريخمنأواالحتجاجتاريخمنسنةبمرورتنقض ي

اقعحسباالستحقاق .الحالو

الكمبيالة
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دضالصرفيةاملظهريندعوى تقادم:الثالثةالفقرة
.الساحبوضدالبعضبعضهم

مدونةمن228املادةمنالثالثةالفقرةنصت
فيبعضهماملظهريندعاوي تتقادم»:أنهعلىالتجارة،
ر أشهستةبمض يالساحب،وضداآلخرالبعضمواجهة
يومنمأو الكمبيالةمبلغبرداملظهر قياميوممنابتداء

.«ضدهالدعوى رفع

الكمبيالة
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إنف،املادةهذهمنالثالثةالفقرةإلىاستنادا

مرور بتتقادمالساحبوضدبعضهمضداملظهريندعاوى 
غمبلاملظهر فيهدفعالذياليوممنتبدأأشهر ستة

ظونالح.عليهالرجوعدعوى إقامةيوممنأو،الكمبيالة
ةستوهيآجالهاأقصر إلىهناتنخفضالتقادممدةأن

 ،شهور 
 
امنينالضدعاوى تصفيةإلىذلكمناملشرعهادفا

.السرعةوجهعلى

الكمبيالة
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ظهر للماالحتياطيالضامنالتقادمهذاأثر ويشمل
بهازميلتالتيالكيفيةبنفسيلتزمألنهللساحب،أو 

.املظهرين

ري التجااملشرعأنمفادهاخالصةإلىنصلوهكذا
كوتسإنحيثالوفاء،قرينةعلىالصرفيالتقادمأسس
،هبحقيطالبأندون ذكرهاالسابقاملدةطيلةالدائن

شرعاملمقصودولعل.حقهاستوفىقدأنهعلىقرينةيعد
.القانونيةاملراكزاستقرارعلىاملحافظةذلك،من

الكمبيالة


