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.التوكيليالتظهير : لثانياملبحث ا-
طرفاهيقانونتصرفالتظهير بأنسبقممالناتبين

للملكيةقلالناللتظهيردراستناوعند.إليهواملظهر املظهر 
 صار 

 
التيدةالوحيالطريقةهو التظهير بأنلدينامعلوما

الشخصو الكمبيالة،فيالثابتالحقعنالتنازل بهايتم
خصوالشاملظهريدعىالحقهذاعنبالتنازل يقومالذي
.إليهاملظهر يدعىلهالتنازل يتمالذي

الكمبيالة
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 يؤديال التظهير بأنبالذكر يجدر ولكن
 
إلىدائما

 تو التظهيريكون قدبلالثابت،الحقعنالتنازل 
 
وفي.كيليا

املوكلهراملظهماالتظهيرطرفايكون التوكيليالتظهير
 آلناومن.الوكيلإليهواملظهر 

 
عملنستسوففصاعدا

،وكلاملعنللتعبير األمر لزمكلمااملوكلاملظهر عبارة
.الوكيلعنللتعبير الوكيلإليهاملظهر عبارةو 

الكمبيالة



4

ملظهراوهو ماشخصيقومأن،التوكيليالتظهيرويعني
 قوملي،الوكيلإليهاملظهروهوآخرشخص  بإنابة،املوكل

 
بدال

األخرى تالكمبياال أو الكمبيالةقيمةوتحصيلمتابعةفيعنه
عليهاتحصلاملاملبالغتسليمهثمومن،املوكلاملظهرباسمالتي
.البنكلدىحسابهفيإيداعهاأو 

لكيةمنقلاملظهر منهيقصدال التوكيليفالتظهير
يقصدوإنماإليه،املظهر إلىبهاالثابتةالحقوق ونقلالكمبيالة

مبلغالستخالصالالزمةباإلجراءاتللقياماألخير هذاتوكيل
.املظهرلحساباالستحقاقميعادعندالكمبيالة

الكمبيالة
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بةمطالإلىيعمدالوكيلإليهاملظهر فإنوطبعا
بكلقياموالبهاالوفاءأو الكمبيالةبقبول عليهاملسحوب

،الدفععناالمتناعحالةفياالحتجاجكعمليلزم،ما
جميعاستعمالمعالضامنينجميععلىالرجوعقصد

.ظهراململصلحةاملظهرةالكمبيالةعنالناتجةالحقوق 

إلىكمبياالتلديهمممناألشخاصبعضيلجأو 
شاغلهممكثرةمنهادةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعديألسبابالتوكيليالتظهير

الكمبيالة
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يلتحصمتابعةفيرغبتهمعدمأو،لديهمالوقتوضيق
حيثاألخرى،األسبابمنغيرهاأو بأنفسهم،أموالهم

غاملبالتحصيلفيعنهمنيابةآخرونأشخاصيقوم
.إليهموتسليمها

هيرالتظفيإليهاملظهر يكون األحيانغالبوفي
املوكل،هر املظمعهايتعاملالتيالبنوكمنبنكاالتوكيلي

بقبضيلالوكإليهاملظهر تكليفإلىاألخير هذايعمدحيث
.لحسابهاالستحقاقالقريبةالكمبياالتمبلغ

الكمبيالة
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يةملكينقلال التوكيليالتظهيرأنعلىدليلوهذا
األخير هذادور ينحصر بلالوكيل،إليهاملظهر إلىالكمبيالة

دائمابقىيالذياملوكلاملظهر عننيابةمبلغهابتحصيلفقط
.للورقةالشرعياملالك

مثلخاذاتإلىالحاضر وقتنافيالتجار منالكثير ويعمد
لهمبهايسبقدالتياملتاعبمنعليهمتخفيفااإلجراءاتهذه

تاريخحلول عندعليهاملسحوبلدىالشخص يالحضور 
.املواعيدبهذهوالتقيداالستحقاق

وكيليالتنتكلم في مطلبين عن شروط التظهير وسوف 
.ثارهآو 

الكمبيالة
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.التوكيليالتظهير شروط : املطلب األول -

ةموضوعيشروطاالتظهير منالنوعهذايتطلب
لشأناهو كما،(ثانيةفقرة)شكليةوشروطا،(أولىفقرة)

.الةالكمبيعلىتردالتيالتصرفاتلجميعبالنسبة

الكمبيالة
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.الشروط املوضوعية: الفقرة األولى-

افرتمتىالتوكيليالتظهيرينعقد شروطاللهتو
ماوأ.والسببواملحلالرضاحيثمنالعامةاملوضوعية

افر تأناملظهر فييشترطالفإنهلألهليةبالنسبة فيهتو
الحقيةملكينقلال ألنه،التجاريةباألعمالااللتزامأهلية
أو القبول أو انبالضميلتزمال وبالتاليالكمبيالة،فيالثابت
قبضيفعنهوكيلمجردألنه،إليهاملظهرمواجهةفيغيره
ةللملكياقلالنــــــــــــــــــــــــــــــالتظهيرعكس،الكمبيالةقيمة

الكمبيالة
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نأل التجارية،باألعمالالقيامأهليةفيهيشترطالذي
بأحكامتزاموااللاملظهر وليةؤ مسيستتبعالكمبيالةتظهير 

 ن يكو أنفيهفيكفيإليهاملظهرأما.الصرفقانون 
 
،مميزا

حيث،االلتزامأهليةالوكيلفيتفترضال الوكالةألن
واللاملوكإلىعملهعنينتجالذيااللتزامأثار ينصرف
قمن880الفصلنصاإلطار هذاوفي.الوكيلإلىينصرف

ألنهال أاملوكليكون أنالَوكالة،لصحةيلزمأنهعلىعل
وال.لهامحال يكون الذيالتصرفبنفسهيجري 

الكمبيالة
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متمتعاون يكأنفيهيكفيحيثالوكيل،فياألهليةنفستلزم
التصرفاءإجر صالحيةلهتكنلمولو العقلية،وبقواهبالتمييز 

ال ماالغير باسميجري أنللشخصفيسوغ.نفسهحقفي
.نفسهعنباألصالةيجريهأنيستطيع

ملكهايالتيالكمبيالةيظهر أنالوص يأو للوليويجوز 
يجوز اكم،قيمتهالتحصيلتوكيلياتظهيرااألهليةناقص

حالةيفللتجار اململوكةالتجاريةاألوراقيظهر أنسنديكلل
قيمتهايللتحصالقضائيةالتصفيةأو بالتسويةعليهالحكم

 باعتباره
 
 تظهير الورقةتظهيرلهفيحقه،عنوكيال

 
 ا

 
.توكيليا

الكمبيالة
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.الشروط الشكلية: الفقرة الثانية-

،التوكيليالتظهيريكون أنيجب
 
تدلأنبصريحا

قبضيفإليهلمظهرلموكلاملظهرأنعلىبوضوحعبارته
يرالتظهمناملقصودأنصراحةريذكحيث،الكمبيالة

نأك؛ةالكمبيالقيمةقبضفيإليهاملظهر توكيلمجرد
 يقال

 
هذاوفي.للتوكيلالقيمةأوللتحصيلالقيمة:مثال

هأنعلىاملغربيةالتجارةمدونةمن172املادةنصتاإلطار 
صلالستخال عبارةالتظهير تضمنمتىللحامليجوز 

الكمبيالة
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رى أخعبارةأيةأو "للتوكيل"أو،"االستيفاءأجلمن"أو
عنةالناتجالحقوق جميعيمارسأن،التوكيلمجردتفيد

لسبيعلىإال يظهرهاأنلهيجوز ال لكنالكمبيالة،
.التوكيل

اهتجيتمسكواأنالحالةهذهفيللملتزمينيجوز وال 
.ظهراملتجاهبهاالتمسكيمكنالتيبالدفوعإال الحامل

بوفاةيليالتوكالتظهيريتضمنهاالتيالوكالةتنتهيال 
.ألهليتهبفقدانهأو املوكل

الكمبيالة
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إليهاملظهر أن،إليهاملشارالنصمنويتضح
 
 
نعالناشئةالحقوق جميعاستعمالحقهمنتوكيليا

اتاإلجراءكافةاتخاذأو قيمتهاتحصيلك،الكمبيالة
،هراملظوحقوق ملصالححماية،لذلكالالزمةالقانونية

بيالةالكمبموجبللملتزمينوإعالنهاالحتجاجعملمثل
إقامة .الرجوعدعوى و

الكمبيالة
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ذاتها،بيالةالكمعلىيردأنالتوكيليالتظهيرفيويشترط
بهاثبتاملالحقألنعنها،منفصلةورقةفييردأنيجوز فال 

للغير ون يكحيثالسند،فياملدرجةبالبياناتمداهيتحدد
ايةالكفملبدأوفقالوحدهاالبياناتهذهعلىيعتمدأن

رقةالو تحملبأنيقض يالذيالتجارية،للورقةالذاتية
امللصقةالوصلةأنبيدبها،يتعلقالتزامكلمعالمبذاتها
عليهايردأنيمكنوبالتاليمنهاجزءاتعتبر بالكمبيالةماديا

.مكتوبشكلفيالتوكيليالتظهير

الكمبيالة
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العباراتتكون أنمنالبدأنهإلىاإلشارةمع
وإال املظهر عبتوقيمقرونةالتوكيليالتظهيرفياملستعملة

.أثرهينتجلنوبالتاليحجيتهالتظهير هذافقد

الكمبيالة
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.التوكيليالتظهير آثار : املطلب الثاني-

 يترتبفإنهالتوكيليالتظهيرتمإذا
 
عنتختلفأثارا

عنكيال و إال ليسإليهفاملظهر للملكية،الناقلالتظهير 
بالنسبةأو ر التظهيفيالعالقةلطرفيبالنسبةسواءاملظهر 
لعالقةلسبةبالنسواءآثارهالتوكيليالتظهيروينتج.للغير
املظهرقةعاللبالنسبةأو ،إليهباملظهراملظهرتجمعالتي
.غيارباأل إليه

الكمبيالة
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املظهر ةعالقفيالتوكيليالتظهيرآثار:األولىالفقرة-
.إليهباملظهر 

باعتبارهر املظهتعليماتبتنفيذإليهاملظهر يلتزم
 
 
يطالبنوأللقبول الكمبيالةيقدمأنفعليهعنه،وكيال

إذايهعلاملسحوبوإخطاراالستحقاقميعادفيبقيمتها
 ويلتزمواشترط،ذلكاملظهر تطلب

 
بتنفيذإليهاملظهرأيضا

جاجاالحتبعمليتعلقفيما(املظهر)املوكلتعليمات
.الضامنينعلىوالرجوعوإعالنه

الكمبيالة
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 ؤ مسإليهاملظهر ويكون 
 
،ليماتالتعهذهيطبقلمإذاوال

 ذلكيعتبر حيث
 
ترتبإذااخصوص،الوكالةتنفيذفيمنهإهماال

لقمن895الفصلنصاإلطارهذاوفي.مظهرللضرر ذلكنع
.بهاكلفالتياملهمةبالضبطينفذعليهيجبالوكيلأنعلىع،
.ةالَوكالحدودعنيخرجأو يتجاوز عملأييجري أنيسوغفال 
أنعليهالوكيلأنعلىالقانون نفسمن903الفصلنصكما

حيصر املتبالرجلعنايةبها،كلفالتياملهمةأدائهفييبذل
املوكليلحقالذيالضرر عنمسؤولوهو .الضمير

الكمبيالة
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قتض ىماختياراينفذلمإذاكماالعنايةهذهانتفاءنتيجة
اميتخذلمإذاأو تلقاها،التيالتعليماتأو الَوكالة

.املعامالتفيالعرفيقتضيه
إال الةالكمبييظهر أنالوكيلإليهللمظهر يجوز الو 

نقلوكيليالتالتظهيرعلىيترتبوال التوكيل،سبيلعلى
 لتظبلالوكيل،إليهاملظهر إلىالكمبيالةملكية

 
ملكا

172دةاملامناألولىالفقرةأكدتهماوهو .املوكلللمظهر
أنللحامليجوز أنهعلىنصتوالتيالتجارةمدونةمن

الكمبيالة،عنالناتجةالحقوق جميعيمارس

الكمبيالة
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.التوكيلسبيلعلىإال يظهرهاأنلهيجوز ال لكن

ر للمظهيقدمأنالوكيلإليهاملظهر علىويجب
 املوكل

 
واملصاريفاستلمهاالتياملبالغفيهيبينحسابا

ماعوكذلكاملبالغ،هذهتحصيلأجلمنأنفقهاالتي
 و .وكالتهتنفيذفيإليهوصل

 
فإنامةالعللقواعدطبقا

 أصبحإذاأو الوكيلأو املوكلبوفاةتنتهيالوكالة
 
فاقدا

 أماأهليته،
 
املوحدجنيفقانون قتضياتملطبقا

فيإنهفاملغربي،القانون ومنهاتبعتهالتيوالتشريعات

الكمبيالة
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طارئ بأيو أاملظهر بوفاةالوكالةتنتهيال التوكيليالتظهير
الثقةزيادةبذلكاملشرعوقصد.أهليتهعلىيطرأ

الوكاالتخالفبإليهاوالركون تداولهالتشجيعبالكمبيالة
.املدنيللقانون تخضعالتي

إليهللمظهر املوكلاملظهر بعزل الوكالةوتنتهي
املظهر لياألصصاحبهاإلىالكمبيالةعندئذ  وتعودالوكيل،
التوكيلهاءإنويتم.بقيمتهااملطالبةيستطيعالذياملوكل
التوقيعمعالكمبيالةفياملدون التوكيليالتظهيربشطب

.ذلكعلى

الكمبيالة
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عالقةفيالتوكيليالتظهيرآثار:الثانيةالفقرة-
.باألغيارإليهاملظهر 

 يعتبر
 
 وكالغير مواجهةفيإليهاملظهر أيضا

 
عنيال

الةالكمبيفيوالضامنينللمدينيجوز لذلك،املظهر
مواجهةفيبهاالتمسكيمكنكانالتيبالدفوعالتمسك
.الدفوعمنالورقةيطهر ال التوكيليالتظهيرألناملظهر،

بابأسمنبسببااللتزامبانقضاءالدفعمثال ذلكومن
.مثالكاملقاصةااللتزاماتانقضاء

الكمبيالة
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علىاملوقعون األشخاصهمباألغيار واملقصود
لهؤالءهبمواجهتالوكيلفإنوطبعااملظهر،غير الكمبيالة
.فقطيلللتحصنائباباعتبارهذلكيفعلإنماامللتزمين،
عنالناتجةالحقوق جميعيستعمللذلكونتيجة

عليهاملسحوببذلكفيطالبإليه،املظهرةالكمبيالة
ذلكقبلالكمبيالةلهويقدماالستحقاق،تاريخفيللوفاء
عدمرطلشمتضمنةكانتإذاباستثناءلقبولها،التاريخ

فياالحتجاجتقديمإلىيعمدكماللقبول،تقديمها

الكمبيالة
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ايفرضهالتياإلجراءاتمنذلكوغير الوفاء،عدمحالة
التظهيرأنقلناكماذلكوأساس.الصرفيالقانون 
الناقلهير التظعكسالدفوعتطهير عنهينتجال التوكيلي
.للملكية

الةبالكمبيللمدينيجوز ال ذلك،علىوتأسيسا
الشخصيةبالدفوعتوكيلياإليهاملظهر مواجهةفيالتمسك

مديناهإلياملظهر يكون كأنالوكيل،هذاوبينبينهالتي
ألنوذلكباملقاصة،الغير هذافيطالبهللغير،

الكمبيالة
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حسابهلوليساملوكللحسابفقطيتصرفإليهاملظهر 
مةذإلىأعمالهآثار جميعتنصرفوبالتاليالشخص ي،

الحقيقيو الفعلياملالكيبقىاملوكلألنمباشرة،املوكل
.للكمبيالة

الكمبيالة
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.التأمينيالتظهير : لثالثاملبحث ا-

وهما،التظهيرنوعيعلىسبقفيماتعرفناأنبعد
تعرضسن،التوكيليوالتظهيرللملكيةالناقلالتظهير

التظهير أنواعمنواألخير الثالثالنوعوالتحليل،بالدراسة
.التأمينيالتظهيروهو 

الكمبيالة
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قطالنخاللمنالتأمينيالتظهيرندرسوسوف
:اآلتيةالثالثة

 
 
.التأمينيالتظهيرمفهوم–أوال

 
 
.التأمينيالتظهيرشروط–ثانيا

 ثالث
 
.أمينيالتالتظهيرعلىاملترتبةاآلثار –ا

الكمبيالة
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.التأمينيالتظهيرمفهوم:األول املطلب-

تأمينيالالتظهيرأنإلىالبدايةفياإلشارةتنبغي

تظهيرباليقصدو .العمليةالناحيةمنالوقوعنادر يعتبر 
يمكناءإجر فهو ،الكمبيالةفيالثابتالحقرهنالتأميني
أجلنمالكمبيالةفياملتضمناملاليالحقرهنبموجبه
.إليهاملظهر ملصلحةاملظهر ذمةفيدينضمان

الكمبيالة
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أنههنايعنيوالتأمينتأمين،منتأمينيكلمةتأتيو 
 ماشخصمنمثالشخصاقترضإذا

 
،النقودمنمبلغا

لبيطفإنه،نقودهاستعادةالشخصذلكيضمنفحتى
 األمانةبرسملديهيضعأناألول الشخصمن

 
يكفلشيئا

أعادالدينبتسديداألول الشخصقاموإذا.دينهوفاءله
 و لديهأمانةاألول وضعهالذيالش يءالثانيالشخص

ا
إال

.الش يءذلكقيمةمنحقهاستوفى

الكمبيالة
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أينشحيث،التجاري النشاطفيالشأنوكذلك
منلغمبباقتراضشخصيقومعندماالتأمينيالتظهير
 األول يصبحبحيثالزمن،منملدةآخر شخص

 
مدينا

،والثاني
 
يطلبنهفإديونهسدادالدائنيضمنوحتىدائنا

 كمبيالةلهيظهر أناملدينمن
 
ذمةفيالذيللدينضمانا

.املظهر

أنهاتفيدةبعبار الكمبيالةتظهيراملظهراملدينوعلى
.الرهنأوالتأمينسبيلعلى-الكمبيالةأي-

الكمبيالة
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هرظعلىيذكر بأنالتأمينيالتظهيريحصلوهكذا
منإليهر للمظهفيهاالثابتالحقرهنتفيدعبارة،الكمبيالة

تظهيرالعتبراإالو املظهرذمةفييكون الذيالدينضمانأجل
من172ةاملادمنالرابعةالفقرةنصتذلكوفي.للملكيةناقال

عبارةر التظهيتضمنمتىللحامليجوز :أنهعلىالتجارةمدونة
بارةعأيةأو "الرهنوجهعلىمبلغ"أو"الضمانوجهعلىمبلغ"

عناملتفرعةالحقوق جميعيمارسأنالرهن،تفيدأخرى 
تظهير كإال عنهيصدر الذيالتظهير يصحال لكنالكمبيالة،

.توكيلي

الكمبيالة



33

 الورقةتظهير إلىاملظهر ويلجأ
 
 تأمتظهيرا

 
عندماينيا

حقةمستالكمبيالةوتكون عاجلةنقودإلىبحاجةيكون 
بلغاملاقتراضإلىاملظهر فيلجأمعينة،مدةبعدالدفع
هيرهابتظبهاالثابتالحقأيالورقةويرهنيحتاجهالذي
 ذلكيفيدبما

 
إلىهر املظويلجأ.أخذهالذيللقرضضمانا

مدون هوعماقليلمبلغإلىبحاجةيكون عندماذلك
لكمبيالةلمساوي مبلغإلىيحتاجكانلو ألنه،بالكمبيالة

بتظهيرهاالكمبيالةيخصمأنمقدورهفيلكان

الكمبيالة



34

 
 
 تظهيرا

 
قيمتهاعلىفيحصل،البنوكأحدإلىللملكيةناقال

وفي.مالخصعمليةعناملترتبةللفوائدالبنكخصمبعد
يلجأال،بالكمبيالةمدون هو عماقليلمبلغإلىاحتياجه

 البنوكأحدلدىالورقةخصمإلى
 
وفسالبنكألننظرا

ضليفلذلكبالكامل،املبلغعلىالفوائدعلىيحصل
 الورقةتظهير 

 
 تظهيرا

 
.تأمينيا

الكمبيالة
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.التأمينيالتظهيرشروط:الثانياملطلب-

آخر ير تظهأيشأنذلكفيشأنهالتأمينيالتظهير
ضاور أهليةمنموضوعيةقانونيةشروطتوفر يقتض ي
تفيدارةعبكتابةفيتتمثلشكليةوشروطوسبب،ومحل

.التوقيعوفيالتأمينيالتظهير

الكمبيالة
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.املوضوعيةالشروط:األولىالفقرة-

الراهنناملدييكون أنالتأمينيالتظهيرفييشترط
 
 
مننيالتأميالتظهيريصدر أنويجبالرهن،ملحلمالكا

افرأنويجبللكمبيالة،الشرعيالحامل هليةأفيهتتو
فيثلهمالتأمينيالتظهيرألن،التجاريةباألعمالالقيام
.للملكيةالناقلالتامالتظهيرمثلذلك
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.الشكليةالشروط:الثانيةالفقرة-

،صيكون أنالتأمينيالتظهيرفياملشرعتطلب
 
ريحا

أو للضمان،القيمةعبارةعلىالتظهيريشتملبأنوذلك
ادةاملنصتوقد،الرهنيفيدآخر بيانأيأو للرهن،القيمة
تضمنمتىللحامليجوز أنهعلىالتجارةمدونةمن172/4
هوجعلىمبلغ"أو"الضمانوجهعلىمبلغ"عبارةالتظهير 
جميعيمارسأنالرهن،تفيدأخرى عبارةأيةأو "الرهن

الذير التظهييصحال لكنالكمبيالة،عناملتفرعةالحقوق 
.توكيليكتظهير إال عنهيصدر 
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هذهفيبالكمبيالةللملتزمينليسفإنهطبعاو 
علىاملبنيةبالدفوعالحاملعلىاالحتجاج،الحالة

وقتلالحامقصديكنلمما،باملظهرالشخصيةعالقتهم
.باملديناإلضرارالكمبيالةعلىحصوله

الكمبيالة
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 العملية،الناحيةمنفإنهلإلشارة،
 
علىوحفاظا

 صالتظهيرهذايتمقد،املدينللمظهرالتجاريةالسمعة
 
وريا

 ،يتوكيلتظهيرأوللملكيةناقلتظهيرشكليأخذبأن
 
بأنهعلما

اقعفي ملظهراو الراهناملظهرويكون ،للرهنتظهيرهو األمر و
 اتفقاقداملرتهنإليه

 
،بينهميمافخارجيةورقةتحريرعلىسرا

جنبلتاآلخرينعن(للرهن)التأمينيالتظهيرإخفاءتفيد
أنهويالتأمينالتظهيرمدلول ألنالراهن،املظهر إلىاإلساءة
مناالقتراضإلىلجأنهأو ماليعسر حالةفيالراهناملظهر
.جارالتبينعليهيحسدال وضعوهذا،املرتهنإليهاملظهر
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.التأمينيالتظهيرآثار :الثالثاملطلب-

التظهيرنعلناتجةااآلثار علىالوقوفيمكن
التيقةالعالعناملترتبةالنتائجرصدخاللمن،التأميني

املظهر عتجمالتيتلكوأيضاإليه،باملظهر املظهر تجمع
.باألغيارإليه
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املظهر بينةالعالقفيالتأمينيالتظهيرآثار :األولىالفقرة-
.إليهواملظهر 

 التظهيرمنالنوعهذايعتبر
 
 ،ةللكمبيالرهنا

 
صادرا

عنوينتجاملرتهن،إليهاملظهرإلىاملدينالراهناملظهر من
:يليمافينجملهانتائجعدةذلك
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إلى(يناملد)الراهناملظهر منالكمبيالةحيازةنقلتتم✓
يعنيال الحيازةهذهنقلو .(الدائن)املرتهنإليهاملظهر 
املرتهنيهإلاملظهر يصبحفال امللكية،نقلاإلطالقعلى

 
 
،حوزتهفيتكون بلللكمبيالة،مالكا

 
الحقظلويرهنا

الأنهغيرالراهن،املظهر ذمةفيالكمبيالةفيالثابت
يالةالكمبرهنتمطاملاالحقبهذاالتصرفيستطيع
.املرتهنإليهللمظهر 
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،آخرشخصإلىالكمبيالةبتظهير إليهاملظهر قامإذا✓
 التظهير هذايكون الف

ا
التوكيليالتظهيرسبيلعلىإال

.فقط

 ذلكوكاناالستحقاقميعادحلإذا✓
 
افقا مليعادمو

هإلياملظهر فإن،بالرهناملضمون الديناستحقاق
 كانإذاالكمبيالةقيمةعلىيحصل

 
الدينغملبلمساويا

ظهر املفإنأكبر،الكمبيالةمبلغكانإذاأمااملرهون،
.الكمبيالةقيمةباقياملظهرإلىيردإليه
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ظهراملحقوق علىباملحافظةاملرتهنإليهاملظهر يلتزم✓
حوباملسمنالوفاءأوللقبول الكمبيالةبتقديم،الراهن
هإلياملظهر يقومذلكعليهاملسحوبرفضوإذا.عليه

عورف،الوفاءعدمأوالقبول عدماحتجاجبتحريراملرتهن
.بهازمينامللتباعتبارهمالكمبيالةعلىاملوقعينعلىدعوى 
وأالقبول عمليةمتابعةاملرتهنإليهاملظهر أهملوإذا

؛يالةالكمبقيمةلتحصيلالالزمةالخطواتواتخاذ،الوفاء
 يعتبر فإنه

 
 ويكون مقصرا

 
املظهراهتجتقصيرهعنمسؤوال

.بهلحقضرر أيعنتعويضهيستوجبمما،الراهن
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بينقةالعالفيالتأمينيالتظهيرآثار :الثانيةالفقرة-
.والغيرإليهاملظهر 

التظهير حكميفللغير بالنسبةالتأمينيالتظهيريعتبر
الدفوع،هير تطقاعدةبتطبيقيتعلقفيما،للملكيةالناقل
نالضامنيأواملظهرينألحدأو للمدينيجوز ال بحيث

كانتىم،(املرتهنالدائن)إليهاملظهر مواجهةفيالتمسك
فيبهايتمسكأنيستطيعكانالتيبالدفوعالنيةحسن

.(الراهن)املظهرمواجهة
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الناقلر التظهيمثلمثلهالتأمينيالتظهيرأنذلك
ون يكفالالدفوع،منالكمبيالةيطهر فهو ،للملكية
إليهظهر املمواجهةفيالدفعالسابقينللحاملينأو للمدين
فيبهاكالتمسلهميكون التيبالدفوعالنيةحسنالحامل
سير تيإلىذلكمناملشرعويهدف.الراهناملظهر مواجهة
فينامللتزميألحدجاز لو إذاالئتمان،وتشجيعالتعامل

بالدفوعناملرتهإليهاملظهرمواجهةفيالتمسكالكمبيالة
جهلهايوالتياملظهر مواجهةفيبهاالتمسكيجوز التي

أن،ظهيرالتقبول قبلإليهاملظهرعلىلوجب،إليهاملظهر
بتقص يبالقياممركزهسالمةمنيتحقق
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علىوقعيناملسائر منبغيرهاملظهر تربطالتيالعالقاتكل
ليعرقمما،طويلوقتإلىيحتاجعملوهذا.الكمبيالة

البدنكالذااالئتمان،فيدورهاويفسدالكمبيالةتداول 
طهير توقاعدة.بالتظهيرالدفوعتطهير قاعدةتقريرمن

ذلكفيشأنهالتأمينيللتظهيربالنسبةتقررتالدفوع
 تتضمنوهي،للملكيةالناقلالتظهير شأن

 
علىخروجا

غيرهلىإينقلأنلشخصيجوز ال بأنهتقض يالتيالقاعدة
 
 
.يعطيهال الش يءفاقدوأنلهمماأكثر حقوقا

الكمبيالة


