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.مصاريفوبدون احتجاجبدون الرجوعبيان-

أوالقبول عنعليهاملسحوبامتناععند
علىالرجوعمباشرةالكمبيالةلحاملفيحق،الوفاء

الساحبوهمالكمبيالةعلىاملوقعيناألشخاص
.والضامنينواملظهرينعليهواملسحوب

الكمبيالة
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 الحاملقيامذلكويتطلب
ا
فييقةوثبتحرير أوال

أناألصلأنإذاالمتناع،فيهايثبترسميمحرر 
ائهاوفأو الكمبيالةقبول عناالمتناعإثباتيجري 
.احتجاجبورقة

الكمبيالة
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،ودالنقمنمبلغإنفاقيستوجباالحتجاجعملإن
 يكون قد

ا
أجلومنلذاالكمبيالة،بمبلغمقارنةكبيرا

كمبيالةالفييوضع،الحاملكاهلعناملاليئالعبتخفيف
.«مصاريفبدون الرجوع»يدعىشرط

بتحرير االلتزاممنالحاملإعفاءمنهوالغرض
 ،الرجوعقبلاالحتجاج

ا
حامليتكبدأنمنتفاديا

.بهاأولىهو إضافيةنفقاتالكمبيالة

الكمبيالة
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ن بدو أو فمصاريبل الرجوععبارةكانتوإذا

بتصيمفاعيلهافإنالساحبعنصادرة،احتجاج
عنرةصادكانتوإذا.الكمبيالةعلىاملوقعينجميع
أو ظهر املإال يصيبالمفعولهافإنالضامنأو املظهر 

.العبارةهذهكتبالذيفقطالضامن

الكمبيالة
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الاالحتجاج،عملمنالكمبيالةحاملإعفاءشرطإن❖
 ميظلحيثللوفاء،الكمبيالةتقديممنيعفيه

ا
لزما

.االستحقاقموعدفيللوفاءبتقديمها

بدون الرجوعشرطوضعالذيهو الساحبكانإذا❖
االحتجاج،بعملالحاملقامذلكومعمصروفات

200املادة)االحتجاجعملنفقاتوحدهالحامليتحمل
.(التجارةمدونةمن

الكمبيالة
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.مالتقديعدمأو للقبول اإللزاميالتقديمبيان-

تقديميشترطأنللساحباملشرعأجاز 
مععليه،املسحوبطرفمنللقبول الكمبيالة

.بدونهأو التقديملذلكأجلتحديد

الكمبيالة
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يالةالكمبتقديماشتراطإلىالساحبيلجأقد
يالة،الكمبمنعليهاملسحوبموقفملعرفةللقبول،

عدمه،منمبلغهابوفاءالقيامينوي كانإذاوما
فاءبالو صرفيامدينايكون أنقبلأنهمنوالتأكد
.الكمبيالةبقيمة

الكمبيالة
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الكمبيالةتقديميمنعأنللساحبيجوز كما
:التاليةالحاالتباستثناءللقبول 

الغير؛عنداألداءقابلةالكمبيالةكانتإذا✓

يوجديالذغير موطنفياألداءقابلةالكمبيالةكانتإذا✓
عليه؛املسحوبمقر به

.االطلعمنمدةبعداألداءمستحقةكانتإذا✓

الكمبيالة
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الكمبيالةتقديمأنيشترطأنللساحبيجوز 
.معينأجلقبليقعأنيمكنال للقبول 

وجوبيشترطأنللكمبيالة،مظهر لكليجوز 
يكنملمابدونه،أو لذلكأجلتعيينمعللقبول،تقديمها
من174املادة)للقبول تقديمهابمنعصرحقدالساحب

.(التجارةمدونة

الكمبيالة



11

.واحدبنظير السحببيان-

.تعدد النظائر( أ

أنهغير ،نظيرمنأكثر فيالكمبيالةتصدر أنيمكن
يحقفل واحد،بنظير السحببيانالساحبفيهاأوردإذا

أنالشوكذلكالكمبيالة،هذهعننظائر طلبللحامل
.للنسخبالنسبة

الكمبيالة
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ة،واحدنسخةمنالكمبيالةإعداديتمأناألصل❖
 
ا
العادةيفيقوموالرشيدالحصيفاملستفيدأنإال

 ،منهانسخةمنأكثر علىبالحصول 
ا
نمتخوفا

 وليكون ضياعها،أو سرقتها
ا
بتوفر هحقعلىمطمئنا

عندالستعمالهاالكمبيالةمنإضافيةنسخ
.اللزوم

الكمبيالة
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علىاءا بنالكمبيالة،نسخبتحرير يقوممنهو الساحب❖
مننسخةبتقديمبدورهيقومالذياملستفيدطلب

بالباقيويحتفظللقبول عليهاملسحوبإلىالكمبيالة
.لديه

يالة،الكمبمنبنسختيناملستفيديكتفيوقد
يةوالثانعليهاملسحوبلدىللقبول لتقديمهاواحدة

.الظروفمناملستجدملواجهةبهاللحتفاظ

الكمبيالة
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إلىيعودالكمبيالةعنالنظائر أو النظير إنشاء❖
ةعديسحبحيثللكمبيالةسحبهعندإماالساحب،

حامللليحقحيثللتداول،تطرحأنبعدأو منها،نظائر 
الةالكمبيتكنلممانفقته،علىعنهانظائر طلب

الحاملويوجهواحد،بنظير السحبشرطتتضمن
ملطالبةيساعدهاألخير وهذاالكمبيالة،لهظهر ملنطلبه
ىإلالوصول حتىتصاعدياوهكذابدوره،لهظهر من

.(تم222املادة)الساحب

الكمبيالة
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ضيتعر قدإذاملخاطر،منيخلو ال النسختعددأنإال ❖
منخةنسكلعنبالوفاءاملطالبةلخطر عليهاملسحوب
دةاملتعدالنسختداول حالةفي،مراتعدةالكمبيالة
يهعلاملسحوبتوهمإنالسيمامختلفين،ألشخاص

.األخرى عنمستقلةكمبيالةنسخةكلأنواعتقد

الكمبيالة
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افر منالبدصحيحاالنظير يكون لكي❖ :نشرطيتو

منلهاامطابقأياألصلية،للكمبيالةمماثل يكون أن1.
ذلكوكاألصليةالورقةعلىاملوجودةالبياناتحيث
حقيقيةتكون أنيجبالتيالتوقيعاتحيثمن

ألصحابها؛

الكمبيالة
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وهذالة،مستقكمبيالةاعتبر وإال مرقماالنظير يكون أن.2
فعوااد:يقالكأنالكمبيالة،نصفييأتيأنيجبالرقم
.إلخ...الثانيةأو األولىالكمبيالةهذهمقابل

الكمبيالة
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.النظيرآثار -

حوباملسلكنالذمة،يبرئ النظائر بأحدالوفاءإن
.رجعهيستلممقبول نظير كلبسببملزمايبقىعليه

أشخاصإلىالنظائر نقلالذياملظهر يكون 
وقيعهمتتحملالتيالنظائر كلبسببملزمامختلفين

.(التجارةمدونةمن223املادة)تسترجعولم

الكمبيالة



19

.النسختعدد ( ب

داعماللساحبوليسالكمبيالةلحامليمكن
دةعمنهاينش ئأنواحد،آنفيوحامل ساحباكانإذا

.الساحبإلىالرجوعدون نسخ

الكمبيالة
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نظيرلعبهيالذيالدور نفسالكمبيالةنسختلعب
:حيثمنالكمبيالة

.الكمبيالةتداول تسهيل-

أوةصور بتوفير السرقةأو الضياعمخاطر مواجهة-
.الكمبيالةمنإضافيةصور 

الكمبيالة
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جميعنهاتضميرغمكمبيالة،ذاتهابحدتعتبر ال النسخة❖
لتصوير ابآلةالكمبيالةنسخاستخراجويمكنالبيانات،

أنينبغيكماالكاتبة،باآللةكتابتهاطريقعننسخهاأو 
بأنفيعر حتىتنتهي،أينوبياننسخةعبارةتتضمن

م)ةعاديتظهيراتهيالبيانلهذااللحقةالتوقيعات
.(ت.ممن2/225

الكمبيالة
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سخةالنتظهير يمكنلألصل،بالنسبةالشأنهو كما❖
البدلببالنسخة،يتمال األداءأنإال احتياطيا،وضمانها

ئز حاتعينضرورةاملشرعأوجبلذا.األصلتقديممن
الشرعيالحامليتمكنحتىالنسخة،فياألصل

ممارسةلهليتأتىاألصلتسليمهيطلبأنمنللنسخة،
امللتزمين،علىالرجوعفيحقه

الكمبيالة
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.تداول الكمبيالة: الثانيالفصل -

بالطرق التداول التجاريةالورقةتقبل
إذاف.واملناولةالتظهير هيالطرق وهذهالتجارية،

دئذعنفتكون ماشخص  ألمرمكتوبةالورقةكانت
ا،للتظهيرقابلة لورقةالحاملمكتوبةكانتإذاأما

.يدإلىيدمناملناولةبمجردعندئذ  فتتداول 

الكمبيالة
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،التجاريةاألوراقعدادفيتندرجال لذلك
تقبلالوالتيمعينشخصباسمتصدر التياألوراق
باتكخطا،املدنيةالحقحوالةبطريقإال االنتقال
غير »ارةعبتتضمنالتيوالسنداتوالفواتير الضمان

.«تحويلبدون »أو«للتحويلقابلة

الكمبيالة
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تستطيعال فإنهاتجارية،ورقةالكمبيالةباعتبار 
كانتذاإإال واالئتمان،للوفاءكأداةوظيفتهاتحقيق
مندفاملستفيالتجارية؛بالطرق للتداول قابلة

عادميحلول األحوالأغلبفيينتظر ال الكمبيالة
اءللوفعليهاملسحوبإلىليقدمهااالستحقاق

.ظهيرهاتطريقعنبهاالتعاملإلىيلجأبلبقيمتها،

الكمبيالة
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لكلمستوفيةوتكون ،الكمبيالةإنشاءيتمأنبعد
إنهف؛شرحهاسبقالتيوالشكليةاملوضوعيةالشروط

ابوظائفهتقومحتىالعلقةذوي بينتداولهايجري 
:فيواملتمثلةاألساسية

.(الصرفعقدإبرام)النقودلنقلأداة1)

.وفاءأداة2)

.ائتمانأداة3)

الكمبيالة
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ىإلشخصمنانتقالهايعنيالكمبيالةتداول إن
:طريقتينبإحدىذلكويكون آخر،

.لحاملهامحررةكانتإذايد،إلىيدمنأي:املناولة.1
،اضرالحالوقتفيمنتشرغيرالكمبياالتمنالنوعوهذا

أوعكالضيا،استعمالهامخاطرمنالتجار تخوفبسبب
خذيألماملوحدجنيفقانون أنإلىباإلضافة،السرقة
.لحاملهاالكمبيالةباالعتبار 

الكمبيالة
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وتكون إلذنأو ألمر مسحوبةتكون أنالكمبيالةفيواألصل
 بالتظهير،للتداول قابلة

ا
عبارةأيةالساحبوضعإذاإال

،للتظهيرقابلةغير عندئذ  فتكون ؛ألمرليستبأنهاتفيد
قانون الأحكاموفقالحالةهذهفيالكمبيالةتداول ويتم

.املدني

(.من مدونة التجارة167الفقرة الثانية من املادة )

الكمبيالة
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علىالتجارةمدونةمن167املادةنصتفقدوعليه
:يليما

لألمر بةمسحو تكنلمولو بالتظهير الكمبيالةتنتقل✓
صراحة؛

عوتخضالعاديةالحوالةطريقعنالكمبيالةتنتقل✓
أو «رلألمليست»عبارةفيهاالساحبأدرجمتىآلثارها

.لهاموازيةأخرى عبارةأي

الكمبيالة
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طريقعنالتجاريةالورقةملكيةنقلتموإذا
إذاال إاملدينإزاءنافذةتصبحال فإنهااملدنية،الحوالة

رسميا،غاتبليإليهبلغتأو التاريخ،ثابتمحرر فيقبلها
حكمتالتيهياملدنيةالحوالةقواعدفإنالحالةهذهوفي

ى سو املحيليضمنال بحيثاألطراف؛بينالعلقات

اوفقاملدينويستطيعالحوالة،إجراءعندالحقوجود
نكاالتيبالدفوعإليهاملحالمواجهةالحوالةلقواعد
.املحيلمواجهةفيبهاالتمسكبمقدوره

الكمبيالة
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عنيز يتمالتجارية،بالطرق التداول أنالبيان،عنوغني
زيادةنعفضل اإلجراءاتببساطةاملدنيةبالطرق التداول 

أداءمنالتجاريةاألوراقتتمكنوبفضلهالضمان،
.تجارالبيناالئتماننقلفيفعالةكوسيلةوظيفتها

الكمبيالة
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إلذنأو ألمر محررةالكمبيالةكانتإذاأي:التظهير.2
ظهرعلىعالتوقيمعالكتابةهو التظهيرباملقصودو،فلن

167/7ف)بهامتصلةورقةعلىأو الخلفمنالكمبيالة
ظه  يدعىوالذيالكمبيالةحاملقبلمن،(ت

ُ م
مل
َ
يفيدبمارم ا

 يدعىآخر شخصإلىفيهاالثابتالحقانتقال
ُ م
مل
َ
رم ا ها

َ
.إليهظ

أو باألمر ييكتفوالتظهيركلفياإلذنأو األمر ذكر ويشترط
تملماكذكرهمامنالبدبلالكمبيالة،متنفيالوارداإلذن
.جديدتظهير

الكمبيالة
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وهو ،الكمبيالةالنتقالالعاديالطريقهو فالتظهير 
يقومالذيالشخصأياملظهر هماشخصينبينيحصل

.التظهيرمنيستفيدالذيالشخصأيإليهواملظهر بالتظهير،

هذاو آخر،لشخصاألول املستفيدمنالتظهير ويجري 
ينقلظهير التفإنوهكذالغيره،الكمبيالةتظهير لهيحقاألخير 

أو األخير هإلياملظهر يدفيتستقر حتىيدإلىيدمنالكمبيالة
.تحقاقاالستاريخفيبقيمتهاللمطالبةيتقدمالذيالحامل

الكمبيالة
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ل تداو بموجبهايتمللتظهير طرق ثلثوهناك
:وهيالكمبيالة

،الكمبيالةتظهيريتموبموجبه:للملكيةالناقلالتظهير ✓
.إليههر املظإلىاملظهرمنبهاالثابتالحقملكيةلنقل
ليقوم،بيالةالكمتظهيريتموبموجبه:التوكيليالتظهير✓

.ظهرامللصالحالكمبيالةقيمةبتحصيلإليهاملظهر 
علىيالةالكمبتظهير يتموبموجبه:التأمينيالتظهير✓

يالةالكمبقيمةتكون بحيث؛الرهنأوالضمانسبيل
 مح

ا
.للرهنل

الكمبيالة
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.التظهير الناقل للملكية:املبحث األول -

 للملكيةالناقلالتظهير علىيطلق
ا
لتظهير اأيضا

منبيالةالكمفيالواردالثابتالحقنقلبهويقصدالتام،
،(ميرساملدعو)إليهاملظهر إلى(مثلفؤاداملدعو )املظهر
ظهر لىعالتوقيعمعبالكتابة(فؤاداملظهر )يقومبحيث

املظهر )ذنإل أوألمر بهاالثابتالحقملكيةبنقلالكمبيالة
.(ميرسإليه

الكمبيالة
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منتبر يعالتظهير منالنوعهذاأنإلىاإلشارةوتجدر 
.العمليةالناحيةمنشيوعاالتظهير أنواعأكثر 

اشروطلصحتهالتظهير منالنوعهذايتطلبو 
بالنسبةالشأنهو كماشكلية،وأخرى موضوعية
منبعيأيمناخاليمتماوإذا.(األول املطلب)للكمبيالة
اآلثار منمجموعةرتبيفإنهصحيحا؛وجاءالعيوب

.(الثانياملطلب)القانونية

الكمبيالة
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.يرللتظهوالشكليةاملوضوعيةالشروط:األول املطلب-

تصرفار يعتبللملكيةالناقلالتظهير أناملعلوممن
طالشرو توفر معهيتوجبممااإلرادية،التصرفاتمن

هذهأنبيدعام،بشكلالتصرفاتإلنشاءالضرورية
ناقلالالتظهير إلنشاءلوحدهاكافيةغير تظلالشروط
املتسمةالصرفألحكاميخضعأنهدامماللملكية،

للشروطباإلضافةيتطلبفهو لذلكبالشكلية؛
فقرةال)شكليةأخرى شروطا،(األولىالفقرة)املوضوعية

.(الثانية

الكمبيالة
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.للتظهيراملوضوعيةالشروط:األولىالفقرة-

افرهامنالبدالتيالشروطوهي امالتز لصحةتو
.إليهاملظهرتجاهاملظهر

.للمظهربالنسبة:أوال

نيةالقانو الشروطنفسالتظهير لصحةيشترط
واملحلهليةواأل الرضافيواملتمثلةالكمبيالةفياملتطلبة
بأنلكوذالصفة،علىاملظهر توفر يشترطكماوالسبب،

.للكمبيالةالشرعيالحاملهو يكون 

الكمبيالة
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 عمةالكمبيالكانتملا:األهليةكاملاملظهر يكون أن✓
ا
ل

 
ا
 كانسواءا عليهايوقعمنفإن،تجاريا

ا
 أمساحبا

ا
أو مظهرا

 
ا
 ضامنا

ا
 يكون أنيجب،احتياطيا

ا
وال ،دالرشسنبالغا

دون يحول مماالجنون أوكالسفهلديهمانعيوجد
منادر الصالتظهير فإنوعليه.التجاريةباألعمالقيامه

 باطيعتبر القاصر 
ا
مدونةمن167املادةنصتوقد.ل

ير غقاصر طرفمناملوقعةالكمبيالةأنعلىالتجارة
.تجاههباطلةتاجر 

الكمبيالة
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لهامللزمةبالتصرفاتاملظهر يقومأنأي:الرضا✓
أو راهإكغير ومنرضاهوتمامإرادتهحضبمبالكمبيالة

.تغرير

يفالواردالنقودمبلغهو باملحلواملقصود:املحل✓
الةالكمبيمحليكون أناملمكنغيرومنالكمبيالة،

حاالتالهذهففي.إلخ...بضاعةتسليممثل،النقودغير
.تجاريةكورقةصفتهاالكمبيالةتفقد

الكمبيالة
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جبيو الكمبيالة،بمضمون االلتزامسببأي:السبب✓
 السببيكون أن

ا
ساحببينالعلقةف؛مشروعا

التزامسببتخلقالتيهيمنهاواملستفيدالكمبيالة
 ناتالسببيكون وقد.الكمبيالةبفحوى الساحب

ا
عنجا

منعةبضااألول كشراءواملستفيدالساحببينعلقة
 االلتزامسببيكون وقدالثاني،

ا
موجبهبأصبحقرضا

 الساحب
ا
 ناالسببيكون وقد،للمستفيدمدينا

ا
عنتجا

.تفيدللمسمابمبلغالساحبتبراعفيتتمثلعلقة

الكمبيالة
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 مشر يكون أنيجبااللتزامسببأنعلىالتأكيدويجب
ا
،وعا

ناتجدينبللوفاءالكمبيالةاستعماليبطلفإنهذلكوبعكس
باملمنوعاتوالتجارةالقمار مثل،للقانون مخالفعملعن

466مرق)،املدنيةبيروتاستئنافمحكمةقرارفيجاء.وغيرها
الشروطمنجملةهو السببأن»(1971/04/15فيصادر

السندات،عنالناش ئااللتزاملصحةاللزمةاملوضوعية
فاذا.السندإنشاءإلىأدتالتياألصليةالعلقةفيويكمن
غير سسأإلىمستنداالسببكانأو ،السببيةهذهمثلانتفت

 االلتزامأصبحمشروعة
ا
.«باطل

الكمبيالة



43

شرعيالالحاملهويكون أناملظهرفيالقانون يشترط❖
هوكانسواءا بهاالحقصاحبأنهأي:للكمبيالة
عدةقابأعفيالكمبيالةهإليآلتأو األصلياملستفيد
ماهذاولعل.بياضعلىكانتولو منقطعةغير تظهيرات

ر يعتب»:بقولهاالتجارةمدونةمن170املادةعليهنصت
حقةأثبتإذالهاالشرعيالحاملالكمبيالةحائز 

ظهير التكانولو التظهيراتمنمنقطعةغير بسلسلة
.«بياضعلىاألخير 

الكمبيالة
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وق الحقكافةينقلالتظهير أنذلكمنستفادوي
.إليهاملظهرإلىالكمبيالةفيالثابتة

غير قةبطريالكمبيالةإليهآلتشخصفكلوعليه،
رقهافيسبياض،علىأو للحاملمظهرةتكون كأنمشروعة

لها،رعيشغير حامل يعتبر فإنهعليها،يعثر أو الشخصهذا
.عنهالصفةالنتفاءملكيتهانقليمكنهوال 
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هو هر املظكانإذامماالتأكدإليهاملظهر ويستطيع
علىنظرةبإلقاءوذلكللكمبيالة،الشرعيالحاملفعل 

كذلكانمنقطعة،غير وجدهافإن،التظهيراتسلسلة
.للكمبيالةاملظهر ملكيةعلىقرينة

أنرعيالشالحامللنائبيجوز أنهإلىاإلشارةتنبغي
تظهير فيابةالنيوتحصلعنه،نيابةالكمبيالةلتظهير يعمد

.اإلعتباريةلألشخاصبالنسبةغالباالكمبيالة
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التيتالكمبياال بتظهير مثل شركةمدير يقومكأن
.الشركةهذهإلىتعود

منابتهنيحدوديتجاوز أال النائبعلىيتعينأنهبيد
يكنلمفإذااألصيل،إلىتصرفاتهآثار تنصرفأنأجل

صبحيفإنهصلحياتهحدودتجاوز أو بالتظهير مفوضا
دتهأكماهذاولعل.الكمبيالةبمقتض ىشخصياملتزما
عةوالرابالثالثةفقرتهافيالتجارةمدونةمن164املادة
:يليماعلىنصتحيث
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التزمهمنتفويضبغير آخر عننيابةكمبيالةوقعمن
كانتالتيالحقوق إليهآلتوفاهافإن.بموجبهاشخصيا
.عنهالنيابةادعىمنإلىستؤول

.النيابةحدودتجاوز منعلىالحكميسري 
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.إليهللمظهر بالنسبة:أوال

:يليماإليهاملظهر فييشترط

منبدال القانونيةآثارهوينتجالتظهير يتملكي:الرضا
ظهير،التلهذاقبولهمنالبدأيإليه،املظهر رضاحصول 
ثممنو ضمنيا،أو صريحارضاهيكون أنذلكفيويستوي 

يرفضشخصلفائدةكمبيالةتظهير تصور يمكنال فإنه
.إليهالكمبيالةملكيةنقل

الكمبيالة



49

علىول الحصالتظهير لهيخول منهو إليهاملظهر :األهلية
أهليةلهر تتوفأنيشترطولذلكبالكمبيالة،الثابتالحق

امفإذاإليه،املظهر وجودمعهيفترضماوهو .الوجوب
قعيفإنهموجود،غير لشخصالكمبيالةتظهير حصل
أنهاينتبشركةألمر الكمبيالةتظهير تملو كماباطل،
.انقضائهاأو تصفيتهابسبباالعتباريةشخصيتهافقدت
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أنترطيشال إليهاملظهر فإنسبق،ماعلىوتأسيسا
التصرفاتإتيانأهليةوهياألداء،أهليةلهتكون 

ال نهأبمعنىالحقوق،يتلقىفقطهناألنهالقانونية،
لمنهأل الكمبيالةبمقتض ىامللتزميندائرةضمنيدخل
اوهنمظهرا،أصبحتظهيرها،أرادمافإذاعليها،يوقع

.األداءبأهليةمتمتعايكون أنفيهيشترط

الكمبيالة



51

.للتظهيرالشكليةالشروط:الثانيةالفقرة-

.الكتابة:أوال

فإنها«ألمرليست»بيانالكمبيالةفييردلمطاملا
هير التظطريقعناألشخاصبينللتداول قابلةتكون 
.كتابةإاليتمال الذي

ثمومنر،التظهيفيصحةشرطتعتبر الكتابةإنبل
.ابةالكتغير أخرى بطرق التظهير إثباتيمكنال فإنه
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رقةو علىالتظهير كتابةتتمأناملشرعأوجبوقد
؛ملظهراتوقيعمعبهامتصلةورقةعلىأو ذاتهاالكمبيالة

تظهير بةلكتاالكمبيالةظهر علىمتسع  هناكيعدلمإذاف
ورقةقإلصايتمفإنهالسابقة،التظهيراتبسببجديد

علىدةالجديالتظهيراتوتجري وصلةتسمىبالكمبيالة
.(تممن167املادةمن7الفقرة)الوصلةهذه
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علىتابةكالتظهير يأتيأناملشرعاشترطفقدوعليه
علىيعالتوقإنبلبالتوقيع،مذيل يكون وأنالكمبيالة

منتجاو صحيحايعتبر صيغةأيةعنمجرداالكمبيالةظهر 
علىهير التظيقتصر أنيجوز حيثالقانونية،آثارهلكافة
.بياضعلىالتوقيعأياملظهر توقيع
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.التظهيرمناملستفيدتعيين:ثانيا
أنيتبينالتجارة،مدونةمن167املادةنصإلىبالرجوع
بياض،لىعوتظهير إسمي،تظهير :أنواعثلثةعلىالتظهير 
.للحاملوتظهير 

:اإلسميالتظهير -أ
املظهر ماساملظهر يكتبعندماإسمياالتظهير يكون 

علىوةعل بهامتصلةورقةعلىأو الكمبيالةظهر علىإليه
.املظهرتوقيع
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إليه،املظهر اسمذكريتمالتظهيرمنالنوعهذافي
هللاعبدالسيدألذنأوألمر ادفعوااملظهريكتبكأن

مبيالةالكأنقلأو ويوقع،فؤادالسيدإلىيكتبأو األسمر،
هذهتتحاملظهر توقيعويجبويوقع،سعيدإلىأظهرهاأو

قوق الحتنتقلالتظهير منالنوعهذاوبموجب.العبارات
قأنيجوز وال إليهاملظهر إلىالكمبيالةفيالثابتة

َّ
هذاُيعل

كأنيعتبر ر التظهيعليهيعلقشرطوكل،شرطعلىالتظهير 
.يكنلم
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:بياضعلىالتظهير -ب

اسماملظهر فيهيذكر ال الذيهو بياضعلىالتظهير 

حيثارغافاإلسمهذامحليبقىبلالكمبيالة،فيإليهاملظهر 

الورقةلىعأو الكمبيالةظهر علىتوقيعهبوضعاملظهر يكتفي

َع إذاأمابها،املتصلة
َّ
بلتظهيراعتبر يفل الكمبيالة،وجهعلىَوق

ليهعاملسحوببتوقيعاألمر يتعلقلممااحتياطياضمانا

.(تممن180املادةمن5الفقرة)الساحبأو القابل
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ضبياعلىالتظهير منللمستفيداملشرعخول وقد
:التاليةاإلمكانيات

تظهير إلىبياضعلىالتظهير فيحول باسمه،البياضيمأل أن.1
يضعأنعليهالكمبيالةتظهير أرادإذاالحالةهذهوفيإسمي،
عليها؛توقيعه

هذايصبححيثآخر،شخصباسمالبياضيمأل أن.2
جراءاإل وبهذااألصل،فيإليهاملظهر هو كانلو كماالشخص

.رفيالصااللتزامدائرةعنخارجابياضعلىإليهاملظهر يظل

الكمبيالة
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اتظهير أو بياضعلىجديدمنالكمبيالةيظهر أن.3
اللحقينالحملةإزاءبتوقيعهالحالةهذهفيفيلتزمإسميا،

الصرفي؛اإللتزامنطاقبذلكويدخلللكمبيالة،

لئمدون تسليمها،بمجردالكمبيالةملكيةينقلأن.4
رفي،الصاإللتزامدائرةيدخلفل تظهيرها،ودون الفراغ

كأييةاليدو باملناولةالكمبيالةتتداول الحالةهذهوفي
.لحاملهسند
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:للحاملالتظهير -ج

مدونةمن167املادةمنالسادسةالفقرةنصت
علىهير تظبمثابةللحاملالتظهير يعد»:أنهعلىالتجارة
.«بياض

إليهاملظهر اسميذكر ال التظهير منالنوعهذافي
عبارةعالتوقيجانبإلىتكتبوإنماالكمبيالة،ظهر على

  ثملحاملهإدفعوااملظهريكتببحيثللحامل؛
ا
.عيوق
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يالةالكمبتظهير الحاملإليهللمظهر يمكنوهنا
ير التظهيصبحبحيثباسمه،معينشخصملصلحة
.إسمياتظهيراالجديد

لحاملهااآلخر هو بتظهيرهايقومأنيمكنكما
أيضانويمكللحامل،تظهيراالجديدالتظهير هذاويصبح
هذاصبحيوبالتاليبياضعلىيظهرهاأنالكمبيالةلحامل
.بياضعلىتظهيراالتظهير 
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.التظهيرتاريخ:ثالثا

بياناتظهير الفيالتاريخذكر املغربياملشرعيعتبر لم
سواءهآلثار منتجاصحيحايكون التظهير أنذلكإلزاميا،

فقرةالنصتوقد.االستحقاقتاريخحلول بعدأو قبلتم
ل بالتظهير أنعلىالتجارةمدونةمن173املادةمنالثانية
ءإلجرااملعيناألجلانصرامقبلمحررايعتبر تاريخ

.ذلكخلفيثبتلممااالحتجاج

الكمبيالة
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ىمدمعرفةفييفيدالتاريخبيانفإنذلكومع
األهليةصناقكانفإذاالكمبيالة،تظهير وقتاملظهر أهلية

الاملثسبيلعلىالقانونيالسناكتمالعدمحيثمن
 ر املظهيكون وقد.لباطعندئذ  التظهير فيعتبر 

ا
محجورا

هذاوجعلر التظهيتاريخبتقديمفيقومعتهأو لسفهعليه
 التاريخ

ا
 أيضذلكفيؤديالحجرتاريخعلىسابقا

ا
جعلإلىا

 باطالتظهير 
ا
فترةللخيرالتظهتمإذامعرفةفييفيدكما.ل

ترةالفهذهخللاملظهرتصرفيعتبرإذال،أمالريبة
.لباط
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داملواعيحسبيأتياملؤرخالتظهير فإنوعموما
:التالية

هو وهذاالكمبيالة،استحقاقميعادقبليحصلقد-
جميعذحينئوينتجصحيحايكون التظهير فهذااألصل،

القانونية؛آثاره

تميوهناالكمبيالة،استحقاقميعادبعديحصلوقد-
:حالتينبينالتمييز 
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قاق،االستحميعادبعدالتظهير يأتيقد:األولىالحالة
رامانصقبلأو بهاالوفاءعدماحتجاجتقديمقبلولكن
ر يعتبالحالةهذهفي.االحتجاجلتقديماملحدداألجل

.تحقاقاالسميعادقبلاملحرر كالتظهير صحيحاالتظهير 
مدونةمن173املادةمناألولىالفقرةأكدتهماهذاولعل

لةالكمبيايجعلال االستحقاقأجلحلول ألنالتجارة،
.األداءمستحقةيجعلهابلمنتهية؛
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حقاق،االستميعادبعدالتظهير يأتيقد:الثانيةالحالة
دداملحاألجلانصرامبعدأو االحتجاجتقديمبعدولكن

صحيحا،ر التظهييعتبر ال الحالةهذهفي.االحتجاجلتقديم
أو االحتجاجتقديمأنذلكعادية،حوالةيعتبر وإنما

ال ثمومنالكمبيالة،حياةيوقفتقديمهأجلانصرام
.التظهيرطريقعنذلكبعدتداولهايمكن

الكمبيالة



66

.للملكيةالناقلالتظهير آثار :الثانياملطلب-

مكنيآثار عدةللملكيةالناقلالتظهير عنيترتب
ملظهر امنالكمبيالةعنالناشئةالحقوق نقلفيإجمالها

قبول باملظهر والتزام،(األولىالفقرة)إليهاملظهر إلى
تطهير ىإلإضافة،(الثانيةالفقرة)بهاوالوفاءالكمبيالة
.(الثالثةالفقرة)الدفوعمنالكمبيالة
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.يالةالكمبعنالناشئةالحقوق انتقال:األولىالفقرة-

ينقل»أنهعلىالتجارةمدونةمن168املادةتنص
قوح.«الكمبيالةعنالناشئةالحقوق جميعالتظهير
أنغيينبإذ؛الحقوق هذهأول هو الكمبيالةملكيةانتقال
قالحانتقالعلىوتدلواضحةالتظهير صيغةتكون 

.إليهاملظهر إلىاملظهر منالكمبيالةفيالثابت
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ظهر امليحلأنالكمبيالةملكيةانتقالويقتض ي
فيلحقالهيكون بحيثحقوقه،كافةفياملظهر محلإليه

ميعادفيوالوفاءبالقبول عليهاملسحوبمطالبة
ميعوجالورقةإليهظهر منعلىالرجوعوفياالستحقاق،

يكون اكمالوفاء،عناملدينامتنعإذاالسابقيناملوقعين
فيالحقإلىإضافةأخرى،مرةالكمبيالةتظهير فيالحقله

.الوفاءمقابلملكية
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منإليهاملظهر إلىاملظهر منالحقوق انتقالويكون 
طيعيستالحقهذاوبموجبللكمبيالة،األخير استلملحظة

الساحبوهمالكمبيالةفياألخرى األطرافجميعمطالبة
يمةقبدفعامللتزمينوبقيةوالضامنينعليهواملسحوب
.استحقاقهاموعدفيالكمبيالة

مابكليهإلاملظهر إلىاملظهر منالكمبيالةتنتقلكذلك
ظهرةاملالكمبيالةتضمنتفإذاوالبيانات،الشروطمنفيها

تار،املخاملحلشرطأو الضمانعدمكشرطاختياريةبيانات
اتوالبيانالشروطهذهبكلملزمايكون إليهاملظهر فإن

.الكمبيالةعلىالواردة
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.ةالكمبيالبضماناملظهر التزام:الثانيةالفقرة-

:يليماعلىالتجارةمدونةمن169املادةتنص

.ذلكبخلفشرطيردلمماوالوفاءالقبول املظهر يضمن
جديدا؛تظهيرايمنعأنلهويجوز 

ولتؤ منتجاهبالضمانملزمايكون ال الحالةهذهوفي
.الحقبتظهير الكمبيالةإليهم
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:بأن املظهر يضمن: على ذلك يمكن القول بناءا 

.املسحوب عليه للكمبيالةقبول -

.املسحوب عليه بقيمة الكمبيالةووفاء -

يرةكبثقةإليهاملظهر لدىالضماناتهذهوتخلق
بهاجبمو بأنهأكيدةقناعةلديهتصبحإذ؛بالكمبيالة

.االستحقاقبتاريخفيهاحقهعلىيحصلس

الكمبيالة
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قبول للعليهللمسحوبالكمبيالةقدمتإذاوعليه
إذاأو ل،بالقبو التوقيععنوامتنعاالستحقاقميعادقبل

عنوامتنعاالستحقاق،ميعادفيللوفاءإليهقدمت
بدفعتهملطالبإليهاملظهر علىالرجوعللحاملكانالوفاء،
وجهىعليكون بالضماناملظهر والتزام.الكمبيالةقيمة

يالة،الكمبعلىاملوقعينامللتزمينباقيمعالتضامن
.االحتياطيوالضامنعليهواملسحوبكالساحب

الكمبيالة
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القبول نبضمااملظهر التزامالتظهير عمليةعلىيترتب
مننفسهيعفيأنللمظهريمكنأنهغير الوفاء،وبضمان
شرطضعبو إليهاملظهر معباالتفاقالضمانينهذينمسؤولية

ل  يفاملظهر يكون وهكذا.الكمبيالةورقةعلىالضمانعدم ح 
موعديفبهاالوفاءوضمانللكمبيالةعليهاملسحوبقبول من

.االستحقاق

وهذا،جديدمنالكمبيالةتظهير منعللمظهريجوز كما
 يكون ال بأنهيعني

ا
ملكون يالذينلألشخاصبالضمانملزما

.الحقبتظهير الكمبيالة

الكمبيالة
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.الضمانعدمشرط:أوال

ال الوفاءضمانوعدمالقبول ضمانعدمشرطإن
 منهيستفيد

ا
ا.طفقالشرطهذاوضعالذياملظهر إال أما

لفالحقون أو سابقون كانواسواءا اآلخروناملظهرون
 ذلكمنيستفيدون 

ا
قيعات،التو استقللملبدأتطبيقا

.توقيعهعنمسؤولواحدكلحيث

الكمبيالة
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تمسؤوليامناملظهر يعفيالضمانعدمكانوإذا
يمةقدفعمسؤوليةمنيعفيهال فإنهوالوفاء،القبول 

.الكمبيالةمشروعيةوعدمالغشحالةفيالكمبيالة
:ذلكومثال

 املظهر يكنلمإذا-
ا
.للساحبمدينا

.لساحباتوقيعلتزوير نتيجةالكمبيالةبطلنحالةفي-

اول للتدالكمبيالةطلقإو الساحبمعاملظهر تواطؤ-
.وهميةالكمبيالةبأنمعرفتهرغم

الكمبيالة
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قالحيملكواملظهرالساحبمنكلأنوامللحظ
أنملحظةيجبولكن.الضمانعدمشرطوضعفي

فاءوللو للقبول الضمانعدماشتراطحقيملكاملظهر 
نضماعدماشتراطحقسوى يملكلفالساحبأما،معا

 ويبقى،فقطالقبول 
ا
ألنهيالةالكمببقيمةللوفاءضامنا

 أصفيهااملدينهو
ا
املسحوبو املظهرينامتناعحالةوفي.ل

ىعلالرجوعحقفللحاملالكمبيالةقيمةأداءعنعليه
.األول املدينباعتبارهالساحب

الكمبيالة
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.التظهيرمنعبيان:ثانيا

منالثانيةالفقرةخللمنالتجارةمدونةأجازت
عمنهو منهوالهدفالتظهير،منعبيانإدراج169املادة
كأنإليه،املظهر طرفمنمجدداالكمبيالةتظهير إعادة
ةالحالهذهوفي،«ألمرليست»أو«للتظهيرال »يذكر
عوتخضالعاديةالحوالةطريقعنالكمبيالةتنتقل
.آلثارها

الكمبيالة
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اري االختيالبيانهذاأنإلىكذلك،التنبيهيجدر 
مانبضاشترطه،الذياملظهر التزامعدمعليهيترتب

بالتاليو الحق،بتظهير إليهتؤولمنتجاهالتجاريةالورقة
يلتزموال املباشر،إليهاملظهر تجاهملتزمايبقىفاملظهر 
هإليتؤولآخر شخصكلتجاهاملسؤوليةهذهبتحمل
.املظهرةالتجاريةالورقة

الكمبيالة
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.الدفوعسريانعدم:الثالثةالفقرة-

هيبيالةالكمتظهير علىتترتبالتياآلثار أهممننإ
تمالذيالشخصعلىالشرعيالحاملوصفإطلق
.يهإلهاعنالناشئةالحقوق جميعونقلإليه،التظهير 

قدالتيبالعيو منالكمبيالةتطهير أثر إلىباإلضافة
تلكةوخاصتداولها،للخأوإنشائهاعندبهاعلقتتكون 

 الكمبيالةحامليعلمال التياملنظورةغير العيوب
ا
شيئا

.عنها

الكمبيالة



80

بيالةالكمفيللمدينيجوز الالقاعدةهذهبمقتض ى
فيهلتكون التيبالدفوعحاملهامواجهةفييتمسكأن

طلقوقدالورقة،علىاملوقعينأحدمواجهة
ُ
هذاعلىأ

ةقاعدتعتبروالتي،الدفوعسريانعدمقاعدةالوضع
.الحقحوالةفيالعامةالقواعدعنخارجة

كشلبتتضمنبالدفوعاالحتجاجعدمقاعدةإن
 
ا
يجوز ال بأنهتقتض يالتياملدنيالقانون قواعدعنخروجا

 غيرهإلىينقلأنلشخص
ا
اقدفوأنلهمماأكثر حقوقا

.يعطيهالالش يء

الكمبيالة
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171ةاملادفيالقاعدةبهذهاملغربياملشرعأخذوقد
يجوز ال »:أنهعلىنصتالتيالتجارةمدونةمن

كوايتمسأنالكمبيالةبسببعليهماملدعىلألشخاص
يةالشخصعلقاتهممناملستمدةبالدفوعالحاملتجاه

دقالحامليكنلمماالسابقينبحامليهاأو بالساحب
.«باملديناإلضرار الكمبيالةباكتسابهتعمد

الكمبيالة
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ناول نتسبالدفوعالتمسكعدملقاعدةوبدراستنا
نوضعثمبالدفوع،التمسكعدمقاعدةشروط

.عليهاالواردةاالستثناءات

.بالدفوعالتمسكعدمقاعدةشروط:أوال

بدال شروطبعدةمحكومالدفوعتطهير قاعدةتطبيقإن
افرهامن ،تو

ا
:كالتاليهيالشروطهذهو جميعا

الكمبيالة
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وليسر التظهيبطريقالكمبيالةملكيةتكون أن:األول الشرط
.آخربطريق

طريقعنالورقةانتقلتإذاالشرطهذابمقتض ى
أننللمديجاز الحامل،إلىاملدنيةالحوالةأو الوصيةأو اإلرث

ألن،ملحيلاتجاهلهتكون قدالتيبالدفوعمواجهتهفييتمسك
ناملديبينالقائمةالعلقةفيالدفوعمنالورقةتطهير 

االلتزامبيعةطمعتتفقالتيالتظهير آثار منأثرايعتبر والحامل،
.التجاريةالورقةبهوتستقلالصرفي

الكمبيالة



84

.النيةحسنالكمبيالةحامليكون أن:الثانيالشرط

دمتعمغير الكمبيالةبموجباملدعييكون أنأي
فاء،بالو املطالبباملديناإلضرار الورقةاكتسابحين

نية،السيئيكون باملديناإلضرار يقصدالذيفالحامل
حاملالسوى تحتضنال التيالدفوعمنالتطهير وقاعدة
.النيةحسن

الكمبيالة
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ةكيفيحول فقهيخلفهناكإلىاإلشارةتجدر 
النية؟سيئأو النيةحسنالكمبيالةحاملاعتبار 

ثحيوسطا،موقفااملوحدجنيفقانون تبنىوقد
اكتسابهعنديعلمكانإذاالنيةس يءالحاملاعتبر 

وهو .نباملديضررااالكتساببذلكيحدثأنهالكمبيالة
مدونةمن171املادةخللمناملغربياملشرعأقرهما

.التجارة

الكمبيالة
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امل حالكمبيالةبموجباملدعييكون أن:الثالثالشرط
.لها

هوممفوفقللورقةشرعياحامل املدعييكون أنأي
لهاحامالكمبيالةحائز باعتبار القاض يالتجارةمدونة

غير اتبتظهير فيهاالحقصاحبأنهأثبتمتىالشرعي،
.بياضعلىتظهيراآخرهاكانولو منقطعة

الكمبيالة
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التمسكعدمقاعدةعلىالواردةاالستثناءات:ثانيا
.بالدفوع

منمجموعةالدفوعبالتمسكعدمقاعدةعلىترد
:يليمامنهانذكر االستثناءات

الكمبيالة
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.الكمبيالةشكلفيعيبإلىاملستندالدفع-أ

فيالبياناتبعضغيابالشكليبالعيبويقصد
قيعتو أو عليهاملسحوباسمأو املبلغمثلالكمبيالة
يجوز ،العيبهذاإلىاملستندلدفعافإنوعليه.الساحب

ألن؛ةالنيحسنكانولو حتىالكمبيالةحاملأمامإثارته
،ةالكمبيالمتنفيالوضوحكلواضحالعيبهذامثل
 منهوالتأكدملحظتهالحاملوعلى

ا
.لمهماعتبروإال

الكمبيالة
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.انعدامهاأواألهليةنقصإلىاملستندالدفع-ب

 يكون الانعدامهاأواألهليةنقصأناملؤكدمن
ا
 ظأمرا

ا
اهرا

سنحالكمبيالةلحاملإذنفكيفالكمبيالة،متنفي
افةبكيستطيعالكمبيالةحاملإن؟بذلكالعلمالنية

لماستالذيالشخصأهليةنقصأو انعداممعرفةالطرق 
.الكمبيالةمنه

الكمبيالة
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أو ليةاألهعديمتوقيعنل بطإلىاملشرعأشار ولقد
أو األهليةانعدامعنالناتجالدفعفإنوهكذاناقصها،
مواجهةفيتهإثار وتصح،الكمبيالةبتظهيريتطهر ال نقصها
فييدفعأناملدينيستطيعوعليه.النيةحسنالحامل
انعدامهاأو أهليتهبنقصالنيةحسنالحاملمواجهة
منةبالرعايأولىالقاصرينمصلحةألن.التزامهإلبطال
.النيةحسنكانولو الكمبيالةحاملمصلحة

الكمبيالة
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.التحريفأوالتوقيعبتزوير الدفع-ج

لهةالكمبيالعلىتوقيعهتزوير تمالذيالشخص
ولو ملهالحاالكمبيالةبقيمةالوفاءعنيمتنعأنفيالحق
ذمةفيالتزاميقعأناملعقول غيرمنألنهالنية،حسنكان

عهتوقيتزويرتمالذيفالشخصإرادته،دون ماشخص
كون يعندئذ  فكيفاإلرادة،معدومالحالةهذهفييكون 
بها؟لهعلقةال وهو الكمبيالةبقيمةالوفاءعليه

الكمبيالة
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وحاملاملدينبينشخصيةعلقةإلىاملستندالدفع-د
.الكمبيالة

بينرةاملباشالعلقةعلىلدفوعاتطهير قاعدةتطبقال
التيقةالعلعنالناشئةفالدفوع؛وحاملهابالكمبيالةاملدين
 الحاملتربط

ا
و أعليهاملسحوبسواء،باملدينشخصيا

كانإذاف.الكمبيالةتظهيريطهرهاالناملظهريأحدأو الساحب
 بالكمبيالةاملدين

ا
علقةعلىبناءا الكمبيالةلحاملدائنا

لحاممطالبةيستطيعفإنه،الكمبيالةنطاقعنخارجية
.بدينهباملقاصةالكمبيالة

الكمبيالة


