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.قبول الكمبيالة: الثالثالفصل -

 تتضمنالكمبيالة
 
حوباملسإلىالساحبمنأمرا

وهذا.قاالستحقاميعادفيللحاملنقديمبلغبدفععليه
يدخلهوالبش يءيلزمهال عليهاملسحوبإلىاملوجهاألمر 

قانون حكامأل يخضعال وبالتاليالكمبيالة،فيثالثكطرف
 ويظلالصرف،

 
ادميعيحلحتىالكمبيالةعنأجنبيا

.بقيمتهاللمطالبةالحاملويتقدماالستحقاق

الكمبيالة
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مقابلوجودفيالشكالحامليساور قدولكن
فيقيمتهابللوفاءاستجابتهوفيعليهاملسحوبلدىالوفاء
ليهعاملسحوبإلىالحامليلجألذلكاالستحقاق،ميعاد

ميعاديفقيمتهابدفعللتعهدالكمبيالةعلىللتوقيع
هوذافهلذلكعليهاملسحوباستجابفإذااالستحقاق،

دتعهعنعبارةبأنالقبول تعريفويمكننا.القبول 
فيالةالكمبيبقيمةبالوفاءعليهاملسحوبمنشخص ي

.عليهاتوقيعهوضعخاللمناالستحقاق،ميعاد

الكمبيالة
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يجعل،الساحبتوقيعأنفيهشكال ومما
يفأصليمدينوجودإلىمطمئنينوالحاملاملظهرين
افةإضيفضلالحاملأنإال إليه،الرجوعيتمالكمبيالة

ل قبو ويعتبر الكمبيالة،بقيمةللوفاءجديدملتزم

بهايتمتعالتيالجوهريةالضماناتمنعليهاملسحوب
فيليدخبالقبول عليهاملسحوبتوقيعوبمجرد.الحامل
 ويصبحالصرفيةالعالقة

 
.صرفالقانون بأحكامملتزما

الكمبيالة
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فييالةالكمبقبول موضوعاملغربياملشرعتناول وقد
.التجارةمدونةمن179املادةإلى174املادةمنمواد،ستة

وفقيالةالكمبقبول نشرحسوفاملوادهذهإلىوباالستناد
:التاليالتسلسل

.للقبول الكمبيالةتقديم:األول املبحث

.القبول شروط:الثانياملبحث

.الكمبيالةقبول آثار:الثالثاملبحث

الكمبيالة
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.للقبول الكمبيالةتقديم:األول املبحث

إنملصلحتهمقررةللحاملضمانةالقبول يعتبر
دمعفيالحريةلهأيشلموإنالضمانةهذهاستعملشاء

الللحاملاختياري حقالقبول أنفاألصلاستعمالها،
حوباملسمطالبةالحاملأغفلوإذا،استعمالهعلىيجبر
 ممهيعتبرالفإنه،بالقبول عليه

 
فيقهحيسقطوال ال

منتتضلمالكمبيالةأنطاملا،الضامنينعلىالرجوع
.للقبول ميالتقدشرط

الكمبيالة



7

 وكذلك
 
أنهلفاألصالقبول،فيعليهاملسحوبحقأيضا

سحوبواملللحاملبالنسبةاملبدأهو هذا.لهاختياري حق
،ناءاتاستثعليهترداملبدأهذاأنغير ،السواءعلىعليه
يهافيجبحاالتهناكبحيثإطالقه،علىبهيعملوال 

يه،علاملسحوبمنالقبول طلبعلىالعملالحاملعلى
ىعلالحصول فيهاألمرايتطلبالحاالتهناكأنكما

.القبول 

الكمبيالة
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قديمبتالحاملفيهايلتزمالتيالحاالت:األول املطلب
.للقبول الكمبيالة

وبللمسحالكمبيالةبتقديمملزماالحامليكون 
اشترطإذاماحالةفيوذلكقبولها،أجلمنعليه

لتياالحالةفيوكذلكللقبول،تقديمهاوجوبالساحب
منةمعينمدةبعداألداءمستحقةالكمبيالةفيهاتكون 

.االطالع

الكمبيالة
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يالةالكمبتقديموجوبالساحباشتراط:األولىالفقرة
.للقبول 

قبول،للتقديمهاالكمبيالةفيالساحبيشترطقد
لقبعليهاملسحوبموقفعلىاالطمئنانأرادإذاوذلك
عادبميامقترنالشرطهذايكون وقد،االستحقاقميعاد
قترناميكون ال وقد،للقبول فيهالكمبيالةتقدممعين

مدونةمن174املادةنصتاإلطار هذاوفي.معينبميعاد
:أنهعلىالثانيةفقرتهافيالتجارة

الكمبيالة
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ديمهاتقوجوبكمبيالةكلفييشترطأنللساحبيجوز »
.«بدونهأولذلكأجلتعيينمعللقبول 

ةالكمبيالتقديميشترطأنللساحبإذنيجوز 
يكتبكأن،معينةمدةخاللللقبول عليهللمسحوب
مستقدالتيالكمبيالةهذهبموجبادفعوا»:الساحب

قدمت"أو.«تحريرهاتاريخمنأشهرثالثةمدةخاللإليكم
قديمالتوجوبيعنيوهذا."تاريخهمنشهر خاللللقبول 
 90غضون فيللقبول 

 
.الكمبيالةإنشاءتاريخمنيوما

الكمبيالة
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بول،للقالكمبيالةتقديمالساحبيشترطوعندما
لىإيعمدبأنوذلكالشرط،هذاتنفيذالحاملعلىيجب
دةاملفيللقبول عليهاملسحوبعلىالكمبيالةعرض

ال،مهمحامال اعتبر الشرطبهذايتقيدلمفإناملحددة،

يجوز و .املوقعينبقيةعلىالرجوعفيحقهفقدوبالتالي
يمهاتقدوجوبيشترطأنللكمبيالة،مظهر لكلكذلك
ساحباليكنلممابدونه،أو لذلكأجلتعيينمعللقبول 

.للقبول تقديمهابمنعصرحقد

الكمبيالة
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يقمولمللقبول،اإللزاميالتقديمشرطاملظهر أوردوإذا
جلاأل خارجقدمهاأو لقبولهاالكمبيالةبتقديمالحامل
هر املظعلىفقطالرجوعحقيفقدفإنهلذلك،املحدد
.االحتياطيضامنهوعلىالشرطهذاوضعالذي

الكمبيالة
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معينةمدةبعدالدفعمستحقةالكمبيالة:الثانيةالفقرة
.االطالعمن

منمدةبعدالدفعمستحقةالكمبيالةكانتإذا
لكيعليهالالطالععليهللمسحوبتقديمهايتعين،االطالع
ال االستحقاقميعادنأذلكاالستحقاق،ميعاديتحدد
منأو االطالعأوالقبول تاريخمنإال الحالةهذهفييسري 
.القبول عدماحتجاجتحرير تاريخ

الكمبيالة
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تحقةاملسالكمبيالةتقديموجوبفياملبررولعل
موعدتحديدفييكمن،للقبول االطالعمنمدةبعدالدفع

سابحالسهلمنيصبحالقبول يتمفعندما،االستحقاق
 تمإذاف.الكمبيالةاستحقاقتاريخ

 
11تاريخبالقبول مثال

،ور شهأربعةبعدالدفعمستحقةوالكمبيالة2020مايو
شتنبر11فييكون سالستحقاقاتاريخأنيعنيفهذا
2020.

الكمبيالة
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الكمبيالةتقديميجبميعادااملشرعقرر وقد
كما،الكمبيالةإنشاءتاريخمنسنةوهو لقبولها،داخله
يه،فالزيادةأو بإنقاصهاألجلذلكتعديلللساحبأجاز 
تماموهو .األجلهذاإنقاصفقطفيمكنهماملظهرينأما

الفقراتبمقتض ىالتجارةمدونةمن174املادةفيتأكيده
:يليكما8و7و6

نأيجباالطالعمنمدةبعداملستحقةالكمبياالتإن
.تاريخهامنابتداءسنةأجلداخلللقبول تقدم

الكمبيالة
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.فيهيزيدأو األجلهذامنينقصأنللساحبويجوز 

.اآلجالهذهمنينقصواأنللمظهرينويجوز 

متقدييجبالتيالسنةميعادأنذلكمنيتضح
 ليس،خاللهاهذهالكمبيالة

 
حيثمالعابالنظاممتعلقا

نإبل.إطالتهأو امليعادهذاتقصير للساحباملشرعأجاز 
دون ادامليعهذاتقصير فيالحقمظهر لكلأعطىاملشرع
.إطالتهفيالحق

الكمبيالة
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.ول للقبالكمبيالةتقديممنعحاالت:الثانياملطلب

ىإلبتقديمهايقومأنالكمبيالةلحامليجوز ال 
ردبمجاألداءمستحقةكانتإذاللقبول عليهاملسحوب

شترطاإذاللقبول تقديمهالهيجوز ال كماعليها،االطالع
.للقبول الكمبيالةتقديمعدمالساحب

الكمبيالة
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قديمالتعدملشرطاملتضمنةالكمبيالة:األولىالفقرة
.للقبول 

،لةالكمبيافيالقبول عدمشرطالساحبوضعإذا
عليهبللمسحو الكمبيالةتقديمبعدهاللحامليجوز فال 

.للقبول 

الةالكمبيمبلغألنإماالشرطهذايضعوالساحب
القبول عدماحتجاجمصاريفمعيتناسبال قليل

الساحبألنوإما،عليهاملسحوبإلىالحاملوانتقال

الكمبيالة
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حتىءالوفامقابلفيالتصرفبحقاالحتفاظفييرغب
ابلمقتقديمعدمفييرغبأوالوفاء،مقابلميعاديحين

أو اق،االستحقميعادقبلتقديمهيستطيعال أو الوفاء،
يفاسمهذكر يريدال عليهاملسحوبأنالساحبيعلم

.مبيالةالكقيمةدفعفييمانعال أنهرغمالصرفيااللتزام

الحالةهذهوفيمطلقا،الشرطهذايكون وقد
تاريختىحللقبول الكمبيالةتقديمعدمالحاملعلىيتعين

بفترةمقيداالشرطهذايكون وقداالستحقاق،

الكمبيالة
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بيالةالكمتقديمبعدمالحاملخاللهايلتزممعينةزمنية
.للقبول 

الكمبيالةوقدمالشرطهذاالحاملخالفوإذا
إجراءاتاذاتخيستطيعال فإنه،عليهاملسحوبإلىللقبول 
امتناعةحالفيواملظهرين،كالساحباملوقعينعلىالرجوع

ليةمسؤو تحملهإلىإضافةالقبول،عنعليهاملسحوب
وبواملسحبالساحبيلحقهاقدالتياألضرارتعويض

عدمشرطمراعاةعدمبسببعليه

الكمبيالة
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احبالسعلىمنعاملشرعأنإلىالتنبيهويجب.القبول 
حاالتثالثفيللقبول الكمبيالةتقديمعدمشرطإيراد
مدونةمن174املادةمنالثالثةالفقرةعليهانصت

:يليمافيهاجاءوالتيالتجارة

بول للقالكمبيالةتقديميمنعأن(الساحبأي)لهيجوز 
غير وطنمفيأوالغيرعنداألداءقابلةالكمبيالةتكنلمما

ألداءامستحقةكانتأو عليهاملسحوبمقر بهيوجدالذي
.االطالعمنمدةبعدبعد

الكمبيالة
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.العاالطبمجردالدفعواجبةالكمبيالة:الثانيةالفقرة

،العاالطبمجردالدفعمستحقةالكمبيالةكانتإذا

يفه؛ذلكمنفائدةالإذ،للقبول هالتقديمداعيفال

منمهاتقديويكون ،عليهااالطالعيتمحاملاالدفعواجبة

تكون ماأشبههيف.القبول أجلمنوليسالوفاءأجل

مبيالةالكتكون فعندما.للوفاءفقطيقدمالذيبالشيك

بللمسحو تقديمهافإناالطالع،بمجردالدفعواجبة

الكمبيالة
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،فو بدفعهاواملطالبةبقيمتهاالوفاءيعنيعليه
 
لذلكرا

فعالداملستحقةالكمبيالةتقديمالحاملعلىيمتنع
قدمتإذاالكمبيالةهذهألن،للقبول االطالعبمجرد

رفضافإذللقبول،ال للوفاءتقدمفإنهاعليهللمسحوب
 يكون فإنه،الكمبيالةعليهاملسحوب

 
الوفاءعنممتنعا

الوفاءعدماحتجاجيعملأنللحاملويحق،بقيمتها
 كانوإال والضامنين،الساحبعلىوالرجوع

 
 مهحامال

 
.مال

الكمبيالة
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.الكمبيالةقبول شروط:الثانياملبحث

قانونيتصرفالقبول بأنسبق،ماكلمنلناتبّين
عهدالت،الحرةوبإرادتهعليهاملسحوببموجبهيلتزم

يكون ىوحت.االستحقاقموعدفيالكمبيالةبقيمةبالوفاء
 القانونيالتصرفهذا

 
منبعيبمشوبوغير سليما

الشروطمنجملةفيهتتوفر أنفيجبالعيوب،
.والشكليةاملوضوعية

الكمبيالة
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.املوضوعيةالشروط:األول املطلب

افر أنيجب التيةاملوضوعيالشروطالقبول فيتتو
إنشاءفيدةعاتشترطوالتيالتزام،كلفياملشرعيتطلبها

األهليةفيأساساواملتمثلةتظهيرها،فيوكذاالكمبيالة
وباملسحيكون أنلزميبحيث.والسببواملحلوالرضا

 عليه
 
القانونيةتالتصرفاملباشرةالالزمةباألهليةمتمتعا

ذلكفيبماعوارضهامنبعارضمصابغير يكون نحو على
ملزاولةالقانونيالسنبلوغ

الكمبيالة
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ليةاألهعديمتصرفاتأنإلىاإلشارةمع.التجاري العمل
رافأطجميعببطالنهايتمسكأنويمكنباطلة،تكون 

.الكمبيالة

املبكعليهاملسحوبمنصادراالقبول يكون أنيجبو 
أوالغلطعيبيشوبهاال التيالحرةواإلرادةالرضا

،ذكرمماعيبأيالقبول شابوإذا.اإلكراهأوالتدليس
لحاملامواجهةفيالتمسكيستطيععليهاملسحوبفإن
كانإذاأمابالعيب،درايةعلىيكون الذيالنيةس يء

الكمبيالة
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اجعالتر عليهللمسحوبيمكنفال،النيةحسنالحامل
 التزامهعن

 
الفةالسالرضاعيوبمنعيبأيإلىاستنادا

.الذكر

لغمبوهو ،الكمبيالةملحلالقبول يكون أنيجبو 
فيلالحامإلىبدفعهعليهاملسحوبيلتزمالذيالنقود
ال فالنقودغير االلتزاممحلكانوإذا.االستحقاقموعد
.تجاريةورقةالكمبيالةتعتبر 

الكمبيالة
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نمالكمبيالةقبول املشرعأجاز،الصددهذافيو
 عليهاملسحوبقبل

 
،قبوال

 
مبلغمنجزءقبول أيجزئيا

مثاليالةالكمبمبلغكانفإذا.للحاملبهوالوفاءالكمبيالة
درهم3000قبول عليهللمسحوبفيمكن،درهم5000

بقيةبالرجوعللحاملويجوز .للحاملاملبلغبهذاوالوفاء
وفي.يالةالكمبعلىاملوقعيناآلخريناألشخاصعلىاملبلغ
املادةمنالثالثةالفقرةنصتاإلطار هذا

الكمبيالة
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القبول يكون أنيجبأنهعلىالتجارة،مدونةمن176
لغمبمنجزءفييحصرهأنعليهللمسحوبويجوز ناجزا

.الكمبيالة

اهذعنينجموماالكمبيالةقبول يكون أنجبوي
 ،الكمبيالةبقيمةبالوفاءتعهدمنالقبول 

 
للبياناتطبقا

مسحوبلليجوز وال .الكمبيالةتتضمنهاالتيواملعلومات
كانسواء  ،كانمهمابيانأيعلىتعديلأييجري أنعليه
 
 
 بيانا

 
 أو الزاميا

 
.اختياريا

الكمبيالة
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أيعلىالقبول تعليقيجوز فال،ذلكعلىوبناء  
اقفشرط لمقابتسلمبشرطالقبول مثلفاسخ،أوو

بقةمطاموعدهافيالبضاعةاستالمبشرطأو ،البضاعة
ن يكو أنيجبفالقبول ،الساحبقبلمنللمواصفات

 
 
 باتا

 
نصتاإلطار هذاوفي.شرطعلىمعلقوغير ومطلقا

ماعلىالتجارةمدونةمن176املادةمن4و3الفقرتين
:يلي

الكمبيالة
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نأعليهللمسحوبويجوز ناجزاالقبول يكون أنيجب»
.الكمبيالةمبلغمنجزءفييحصره

نصيفالواردةالبياناتفيالقبول يدخلهآخر تغيير كل
يبقىلالقابأنغير للقبول،رفضبمثابةيعدالكمبيالة

.«قبولهلشروططبقاملزما

الكمبيالة
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يهعلاملسحوبالتزامسببيكون أنكذلك،يجبو 
 الساحبأمام

 
يفالواردالدينسببكانفإذا.مشروعا

االتجارأو القمار عنناتجدينعنعبارة،الكمبيالة
لكوبذ.مشروعغيرااللتزامسببفيكون ،باملمنوعات

وفاءكمبيالةأنشأقديكون ألنه،الساحبالتزاميبطل
.مشروعغير لدين

الكمبيالة
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.الشكليةالشروط:الثانياملطلب

 مكتمالقبول يصبححتى
 
الشروطتوفر منفالبد،ال

176ادةاملإلىوبالرجوع،القانون عليهانصالتيالشكلية
أنول القبفيأوجباملشرعبأنيتضح،التجارةمدونةمن
لكفايةاملبدأتطبيقاالكمبيالة،ذاتعلىمكتوبايأتي

:يليماعلىاملادةهذهنصتحيث.الذاتية

"قبل"فظةبلعنهويعبر ذاتها،الكمبيالةعلىالقبول يكتب
طرفمنويوقعلها،مرادفةأخرى لفظةبأيأو 

الكمبيالة
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صدر علىعليهاملسحوبتوقيعمجردإن.عليهاملسحوب
.قبواليعتبر الكمبيالة

لكتابة،باالقبول عنالتعبير يجبفإنهعليه،وبناء
دُيع  الفإنهوعليهصراحة،ذلكعلىاملشرعنصوقد

َ
ت

ول قبحالةفيعليهاملسحوبوعلى.الشفوي بالقبول 
أيةأو ول مقبكلمةالكمبيالةوجهعلىيكتبأن،الكمبيالة

لاملعنى،ذاتتفيدعبارة .قيعهبتو مقبول كلمةويذّيِّ

الكمبيالة
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هعلياملسحوبتوقيعمجردأناملشرعاعتبرقدو 
 يكون الكمبيالةوجهعلى

 
كلمةبيكتلمولوحتىقبوال

ةوظيفعليهللمسحوبأنذلك،فيوالسبب.مقبول 
توقيعهو بقيمتها،والوفاءقبولهاوهوالكمبيالةفيواحدة
 يكون ال عليها

ّ
.ذلكغير ش يءوال القبول بابمنإال

أو دفع،سأأو مقبول،بكلمةالقبول عنالتعبير ويقع
إرادةعنتكشفأخرى عبارةوبأيةللقبول،صالح

وقيعهتعليهاملسحوبويضعالقبول،فيعليهاملسحوب

الكمبيالة
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اليدبخطالتوقيعيكون أنويتعين.العبارةهذهبجانب
األخرى يعالتوقأساليباستبعداملغربياملشرعألنفقط،

.امليكانيكيبالختمأو بالبصمةكالتوقيع

خا،مؤر القبول يكون أنالتجارةمدونةتستلزموال 
دةمبعداألداءمستحقةالكمبيالةكانتإذاباستثناء

الكمبيالةتقديماشتراطعندأو االطالع،منمعينة
.زماوال ضرورياأمراالقبول تاريخيصبححيثللقبول،

الكمبيالة
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إذاالقبول تاريخالكمبيالةفييذكر أنإذن،يجب
كأناالطالعمنمدةبعدالدفعمستحقةالكمبيالةكانت
.العاالطمنأشهر أربعةبعدادفعوامثال،الساحبيكتب

لىعاالطالعبعدعليهاملسحوبيقومأنبذلكويقصد
.عهتوقيثمالتاريخويضع«مقبول »كتابةالكمبيالة
 يكون الحالةهذهفيوالقبول 

 
عدمو تحديدأجلمنمهما

االطالعأنبالذكرالجدير ومن.الكمبيالةاستحقاق
االطالعيتمعندماإذواحدة،لعملةوجهانهماوالقبول 

الكمبيالة
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يأاالطالع،تمقديكون القبول يقعوعندماالقبول،يقع
عكسوالالقبول،يساوي االطالعنإ:القول يمكنأخرى عبارةب

.صحيح

 الحاملعلىويجب
 
الةالكمبيبتقديميقومأن،أيضا

يقول فالقبول شرطالكمبيالةفيالساحبوضعإذاللقبول 
بشرطالكمبيالةهذهبموجبادفعوا:املثالسبيلعلى

وضعمنالهدفويكون .تاريخهمنشهر خاللللقبول تقديمها
ليهعاملسحوبنوايامنالتأكد،الساحبقبلمنالشرطهذا

.للوفاءواستعداده

الكمبيالة
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.الكمبيالةقبول ورفضقبول آثار :الثالثاملبحث

رتبيذلكفإن،الكمبيالةعليهاملسحوبقبلإذا
 
 
والحامل،هعلياملسحوببينالعالقةفيسواءقانونيةآثارا
فيأو ،واملظهرينالساحبوبينالحاملبينالعالقةفيأو

حوباملسكانوملا.عليهواملسحوبالساحببينالعالقة
يرتبولهاقبرفضهفإنهالكمبيالة،بقبول ملزمغير عليه
.اآلثارمنمجموعةبدوره

الكمبيالة
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.الكمبيالةقبول آثار :األول املطلب

آثار عدةللكمبيالةعليهاملسحوبقبول علىيترتب
هعلياملسحوبتجمعالتيالعالقةفيسواءقانونية

يفأو بالساحب،عليهاملسحوبعالقةفيأو بالحامل،
.واملظهرينبالساحبالحاملعالقة

الكمبيالة
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.الحاملو عليهاملسحوبعالقةعلىالقبول آثار :األولىالفقرة

 ؤ مسيصبحالكمبيالةعليهاملسحوبقبول بمجرد
 
وال

املدينهو ويصير قيمتها،أداءعنصرفيةوليةؤ مسالحاملقبل
 أول يكون وبالتاليبها،األصلي

َ
امتنعفإذا،ابقيمتهبيناملطال

حاملللكان،الكمبيالةقبولهرغمالوفاءعنعليهاملسحوب
علىناملوقعيعلىالرجوعثم،الوفاءعدماحتجاجعملبالقيام

أحكامبحسبقيمتهاللمطالبةالصرفيةبالدعوى الكمبيالة
.الصرفقانون 

الكمبيالة
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 يعتبرعليهاملسحوبالتزامإن
 
 صرفالتزاما

 
بالوفاءيا

بيالةالكمعلىتوقيعهبمجردلحاملهاالكمبيالةبقيمة
املدينهو حيصببالقبول عليهاملسحوبوبتوقيع.بالقبول 
أنبعدالساحبويصبح،الوفاءمسؤوليةويتحملاألصلي

يمةبقالوفاءيضمنضامنمجرداألصلياملدينهو كان
يفالوفاءمنعليهاملسحوبيمتنععندما،الكمبيالة

.االستحقاقموعد

الكمبيالة
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الحاملينبمباشرةعالقةالقبول عنوينش ئ
املسحوبعالقةعنمستقلةعالقةوهيعليه،واملسحوب

بلالقاعليهللمسحوبيجوز ال لذلكبالساحب،عليه
أمامابهالتمسكيستطيعكانالتيبالدفوعالتمسك
.النيةحسنالحاملمواجهةفي،الساحب

الكمبيالة
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ليهعاملسحوبعالقةعلىالقبول آثار :الثانيةالفقرة
.والساحب

قابلموجودعلىقرنيةعليهاملسحوبقبول يعتبر
عالقةفيبسيطةالقرينةهذهأنغيرلديه،الوفاء

هعليللمسحوبيجوز حيثعليه،واملسحوبالساحب
.وفاءالمقابليتلقلمأنهإثباتالكمبيالةقبولهرغم

الكمبيالة
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انكسواءوالساحب،عليهاملسحوببينمافالعالقة
عالقةبر تعتلها،قابلغير أو للكمبيالةقابال عليهاملسحوب
أنمامنهكليستطيعأنهبمعنىصرفية،عالقةال تعاقدية
.عليهافر يتو التيالشخصيةبالدفوعاآلخر مواجهةفييتمسك

تزمامليكون الكمبيالة،عليهاملسحوبيقبلوعندما
فإنحقاق،االستتاريخفيباملبلغيفيبأنوالساحبالحاملإزاء
نعالناجمةاألضرار تعويضمسؤوليةتحملباألداءيقملم

.الوفاءرفض

الكمبيالة



46

احببالسالحاملعالقةعلىالقبول آثار :الثالثةالفقرة
.واملظهرين

ذمةئ تبر للكمبيالة،عليهاملسحوبقبول بمجرد
منةالكمبيالعلىاملوقعينوجميعواملظهرينالساحب
بقبول يهعلاملسحوبيقومفحاملا.القبول بضمانااللتزام

ضمانمنحّل فيبالكمبيالةامللتزمون يصبح،الكمبيالة
حون ويصبالقبول ضمانعبءكاهلهمعنويزاح،القبول 

تاريخحلول حتىعليهمالرجوعمنمأمنفي

الكمبيالة
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انبضمفقطملتزمون األشخاصأولئكويظل.االستحقاق
فيالةالكمبيقيمةالقابلعليهاملسحوبيدفعلمإذاالوفاء
الكمبيالةبموجبملتزمون ألنهم؛االستحقاقموعد

.حاملهاقبلبالتضامنومسؤولون 

عليهاملسحوبقبول منالرغموعلىفإنهذلك،ومع
علىاالستحقاقميعادقبلالرجوعللحامليحقللكمبيالة،

التجارةمدونةمن196املادةمقتضياتحسباملوقعين،كافة
:يليماعلىنصتوالتي

الكمبيالة
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منموغيرهوالساحباملظهرينعلىيرجعأنللحامليجوز 
:امللتزمين

الكمبيالة؛وفاءيقعلمإذااالستحقاق،عند-

:اآلتيةالحاالتفياالستحقاق،قبل-

؛القبول عنجزئيأو كليامتناعحصلإذا)أ

الكمبيالة
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حوبللمسالقضائيةالتصفيةأو التسويةحالةفي(ب
حالةفيو أ،لهاقابلغير أو للكمبيالةقابال كانسواء،عليه

طةبواسالتوقفهذايثبتلمولو ديونهأداءعنتوقفه
.أموالهعلىجدوى بدون حجز حالةفيأو ،حكم

الكمبيالة
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.القبول رفضآثار :الثانياملطلب

ماإ،الكمبيالةقبول عنعليهاملسحوبيمتنعقد
لمقابلديهيوجدال وبالتاليللساحبمدينغير ألنه

ولمالوفاءمقابلبتقديموعدهالساحبأنأو الوفاء،
ءللوفاكافغيرلديهالذيالوفاءمقابلأنأو ،يفعل
الةالكمبيقيمةدفعيفضلأنهأو الكمبيالة،بقيمة

تحتوالدخول قبولهابدون االستحقاقميعادفيمباشرة
.األسبابمنذلكغيرلأوالصرف،قانون أحكام

الكمبيالة
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سحوباملقبلمنالكمبيالةقبول عدمعلىيترتبو 
منةضمانانهيارفييتمثلالذياألثر ظهور ،عليه

 الأماعليهيبنيالحاملكانالتيالضمانات
 
استيفاءفيكبيرا

ماناتالضمنالكمبيالةقبول يعتبر إذ؛الكمبيالةقيمة
عدمأثرفإنولذلكالحامل،عليهايعتمدالتيالهامة
لضرر ايلحققدمماالضمانهذافقدانفييتجلىالقبول 

اإلجراءاتاتخاذمنهيستوجبالذياألمر ،بالحامل
اقعةإثباتوهيمصالحه،لحمايةاملناسبة عناعاالمتنو
.القبول 

الكمبيالة
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حوباملسطرفمنالقبول رفضعلىيترتبعموما،
أو يهعلللمسحوببالنسبةسواءاآلثار منمجموعةعليه،

.الكمبيالةعلىاملوقعينلباقيبالنسبة

الكمبيالة
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.عليهوبللمسحبالنسبةالقبول رفضآثار :األولىالفقرة

أو ول قبفيعليهاملسحوبحريةهو األصلكانلئن
كون يالقاعدة،هذهمنواستثناءفإنهالكمبيالة،رفض

لتياالحالةفيالكمبيالةبقبول ملزماعليهاملسحوب
مدونةمن174املادةمنالتاسعةالفقرةعليهانصت

:يليمافيهاجاءوالتيالتجارة،

الكمبيالة
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بضائعليمبتسمتعلقاتفاقلتنفيذأنشئتقدالكمبيالةكانتإذا»
العقد،يفعليهاملترتبةااللتزاماتالساحبونفذتجار،بينومبرم
أندبعالكمبيالةقبول يرفضأنعليهللمسحوبيجوز ال فإنه

تعرفالبشأنالتجاريةاألعراففيالعملبهالجاري األجلينصرم
.«البضائععلى

حبسوكانتاجرين،عليهواملسحوبالساحبكانإذاوعليه
املسحوبانوكالبضائع،بتسليمخاصاتفاقتنفيذبهدفالكمبيالة

تومنحعليه،للمسحوبالبضائعوسلمالتزامهنفذقدعليه
حوباملسفإن.التجاري العرفحسبمعقولةمهلةعليهللمسحوب

.الكمبيالةبتنفيذملزمايصبحعليه

الكمبيالة
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بول قفيحرايبقىعليهاملسحوبفإنذلك،عداوما
تجاهدنيامالتزاماملتزمايكون أنهإال رفضها،أو الكمبيالة
حبالساحقمنويكون .الوفاءمقابلاستلمإذاالساحب

ون ويكعليه،للمسحوبالوفاءمقابلقدمأنهيثبتأن
ن القانو بموجبوليساملدنيةالقواعدبمقتض ىذلك

.الصرفي

الكمبيالة
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.عينللموقبالنسبةالقبول رفضآثار :الثانيةالفقرة

فإنالكمبيالة،قبول عليهاملسحوبرفضإذا
ميعادحلول انتظار فيفائدةأيةلهتبقىال الحامل

ةكافعلىفوراالرجوعحقهمنيصبحبلاالستحقاق،
رجوعالحاالتبينمنيعدالقبول رفضأنذلكاملوقعين،

196ادةاملبموجبعليهااملنصوصاالستحقاقميعادقبل
.التجارةمدونةمن

الكمبيالة
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حاملالأمامالطريقيفتحالقبول رفضفإنوعليه،
لقبول ضامنون ألنهماملوقعين،جميععلىللرجوع

ال أنبمعنىمهمال،يكون ال أنشريطةوأدائها،الكمبيالة
نية،القانو املدةخاللللقبول الكمبيالةتقديميغفل

تتضمنإذاإال القبول،بعدماالحتجاجتوجيهوكذلك
.اإلجراءهذامناإلعفاءشرطالكمبيالة

الكمبيالة
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يحق،قانونااملتطلبةباإلجراءاتالحاملقياموبعد
رادىفالكمبيالةعلىاملوقعينجميعضدالدعوى رفعله
تيبالتر وفقعليهمبالرجوعملزمايكون أندون جماعةأو 

سهنفأعفىقدأحدهميكنلمماالتزامهم،بهصدر الذي
ال الذيالساحبباستثناءالوفاء،أو القبول ضمانمن

.الوفاءضمانمنالتحلللهيجوز 

الكمبيالة
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يالةالكمبمنلجزءعليهاملسحوبقبول حالةوفي
حقمنيكون الحالةهذهففياآلخر،الجزءورفض
البةللمطولكناملوقعينكافةعلىفوراالرجوعالحامل
ضرفأنمعناتقدموقد.قبولهاملرفوضبالجزءفقط

منجزءبقبول واالكتفاءالكمبيالةملبلغالكليالقبول 
الرجوعحاملللفيهايجوز التيالحاالتبينمنيعتبر املبلغ،
ينتظر ،املقبول للجزءبالنسبةأمااالستحقاق،ميعادقبل

.الستخالصهاالستحقاقميعادالحامل

الكمبيالة


