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.ةالكمبيالإلنشاءالشكليةالشروط:ثانيا

تىحالسابقة،املوضوعيةالشروطتوفرايكفيلا
 ذلكإفراغالواجبمنبلصحيحة،الكمبيالةتكونا

الورقةلهذهالقانوناحددهالذيالشكلفيالتصرف
.التجارية

الكمبيالة
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الشروطهذهالتجارةمدونةمن159املادةأوضحتوقد
:يليماعلىنصتحيثالشكلية،

:التاليةالبياناتالكمبيالةتتضمن

غةوباللذاتهالسندنصفيمدرجةكمبيالةتسمية.1
للتحرير؛املستعملة

معين؛مبلغبأداءالناجزاألامرا.2

الكمبيالة
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؛(عليهاملسحوب)الوفاءيلزمهمنإسم.3

الاستحقاق؛تاريخ.4

الوفاء؛مكان.5

ألمره؛أوالهالوفاءيجبمنإسم.6

الكمبيالة؛إنشاءومكانتاريخ.7

.الكمبيالةأصدرامنوتوقيعإسم.8

الكمبيالة
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.كمبيالةوتسميةكتابة-1
علىبةكتاتحريرهاتمإذاإلاقانوناالكمبيالةتوجدلا

 أطلقمعينةبياناتيتضمنخاصشكلذيصك
.السندكلمةاملشرععليه

هيالة،الكمبيفيالكتابيالشكلاشتراطمنالحكمة
.املدينإرادةمنالتثبت

الكمبيالة
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علىجرتقدالعادةكانتإذاأنهالفقه،بعضويرىا
علىألاسواقفييباععرفيمحررافيالكمبيالةإنشاء
منمنعيماهناكفليسبالشيكات،شبيهةدفاتراشكل

املحرراهذاكتابةوتجوزارسمي،محررافيتحريرها
 نأإلاغيره،أواالورقعلىالراقنةباآللةأوااليدبخط
اماالتزاينتجالذيالساحبتوقيعتحملأنهوااملهم

.املستفيدتجاهصرفيا

الكمبيالة
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ناكألابطرفمنيسلمالكمبيالتدفتراأنالعلممع
ناتكواحتىوذلكاملغرب،بنكلواليقراراعلىبناء

والورقاللوناحيثمنموحدةالكمبيالتجميع
.والكتابة

هاإلثباتوشرطالكمبيالةلنعقادشرطالكتابة،
ىعلاليمينأوابالشهادةالدليلإقامةيجوزالابحيث

.تجاريةورقةبموجبالتزمشخصاأن

الكمبيالة
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علىكمبيالةكلمةتكتبأنالقانوناتطلبلقد
 هذهغيرالفظايستعملأنللساحبيمكنفلاالصك،
تابتهاكيجوزالاكمااملعنى،نفسيؤديكانولواالكلمة

رقة،الوامتنفيكتابتهايجببلمستقلة،ورقةعلى
.امنهزاويةفيأواالورقةأعلىفيلهاكعنوانوليس

الكمبيالة
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بهاكتبتالتياللغةبنفسمكتوبهتكوناأنيجب
بةمكتواالكمبيالةمحتوياتكانتفإذاالكمبيالة،

الةكمبيكلمةتكوناأنعندئذفيجبالعربيةباللغة
االصكفيمكتوبة

 
لاللغةاوحدةأنغيرا.بالعربيةأيضا

تكتبأنيمكنبحيثالكمبيالة،إنشاءإلاتخص
ظهيراكالتمختلفة،بلغةإلانشاءبعدالبياناتبعض

.ةمختلفدولافيالكمبيالةتداولاعندخصوصامثلا

الكمبيالة
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لفتشأنهمن،الصكفيكمبيالةكلمةكتابةوشرط
ليهعواملسحوبالساحبمثلبهااملتعاملينانتباه

ذههعنالناش ئالصرفيالالتزامأهمّيةإلى،وغيرهم
عقدواحدكلومسؤولية،الكمبيالة

ّ
ومدىعليهاوق

.توقيعهمعنينشأالذيالالتزام

السنداتباقيعنالسندهذاتمييزاكذلكالهدف 
.كيةالبنوالحوالاتالقرض،وسنداتكاألسهمألاخرى،

الكمبيالة
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.ودالنقمنمعينمبلغبأداءناجزاأمراالكمبيالة-2

االكمبيالةتتضمنأنيجب
 
الساحبمنصادراأمرا

منعينامامبلغللمستفيددفعيأنبعليهاملسحوبإلى
.النقود

الكمبيالة
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اكانأوامحددغيرااملبلغكانإذاأما
 
 أواشرطعلىمعلقا

تداولادونايحولاذلكفإنمعين،غيرأجلإلى
.الكمبيالة

دونابهالالتزاميجبمعينالفظايحددلماملشرع 
ألامراعنىميفيدتعبيراأياستعماليمكنوبالتاليغيره،

 ذههضعواالكمبيالة،هذهمقابلادفعوامثلباألداء،
.إلخ...فلنتصرفتحتالكمبيالة

الكمبيالة
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االكمبيالةتتضمنأنفيجبوهكذا
 
 عبدفالتزاما

اإذافإنهولذلكمحدد،واحدموعدفيالنقود ّس 
ُ
مق

يعادمفيوفائهقسطكليستحقأقساطإلىاملبلغ
ورقةتعدلهناالكمبيالةفإن،آلاخرعنمختلف
.تجارية

دبمجراالوفاءمستحقةتكوناالتجاريةفالورقة
 واأتحريرهامنمدةبعدأواالاطلعمنمدةبعدأوالاطلع

.محددتاريخفي

الكمبيالة
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.عليهاملسحوبإسم-3
اسمالكمبيالةفييكتبأنالقانونايشترط

اكانسواء ا،عليهاملسحوب
 
ااعتباريأمذاتياشخصا

 
ابنك)ا

 ندعالكمبيالةقيمةبدفعالقيامعليهالذي،(شركةأو
.املستفيدإلىاستحقاقهاموعدحلولا

قيمةبدفعيلتزملاعليهاملسحوبأنغيرا
.بالقبولاعليهاوقعإذاإلاالكمبيالة

الكمبيالة
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إسمبيانإلاالتجارةمدونةمن159املادةتشترطلم
هعنوانبيانعلىجرتالعادةأنغيراعليه،املسحوب

.لشخصهتحديداومهنته

أواواحداشخصاعليهاملسحوبيكوناأنيمكن
مدونةمن166املادةأجازتحيثمتعددين،أشخاصا

.الكمبيالةفيعليهماملسحوبتعددالتجارة

الكمبيالة
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أنوجبالكمبيالة،فيعليهماملسحوبتعددإذا 
 نفلايقالأنأيبالتخيير،وليسبالعطفيذكروا
.فلنأوافلنبصيغةلاوفلن

يبرئاعليهماملسحوبأحدطرفمنيتمالذيألاداء
بأداءملزمايكونامنهمواحدكلأنكماالباقين،ذمة
بحقالتمسكيجوزالابحيثبكامله،الكمبيالةمبلغ

.تضامنيالدينأنباعتباراالتقسيم

الكمبيالة
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لىعالكمبيالةيسحبأنللساحبالقانوناأجاز
علىمثالكوا.(التجارةمدونةمن161املادة)نفسه
بسحبشركةأوابنكفروعأحدقيامذلك

.رآخفرععلىأواالرئيس ياملركزاعلىكمبيالة

الكمبيالة
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االساحبعينذاإ
 
كمسحوبلهوجودلشخصا

سحببحالةعنهايعبراالحالةهذهفإنعليه،
انوايكوناقدالفعلوهذاالهواء،فيالكمبيالة

 
عا

الفاعلعليهيعاقبوالاحتيالالنصبمن
.الجنائيالقانونانصوصبموجب

الكمبيالة
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.الاستحقاقتاريخأواميعادتعيين-4

 ذاولهالاستحقاق،تاريخالكمبيالةتتضمنأنيجب
:وجوهعدةمنبالغةأهميةالبيان

هعلياملسحوبإلىالكمبيالةبتقديمالحامليلزم-
للوفاء؛

الةحفياملوقعينعلىالرجوعمواعيدسريانمنهيبدأ-
الوفاء؛عدم

الكمبيالة
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عنالناشئةالدعاوىاتقادممدةسريانمنهيبدأ-
.الكمبيالة

أربعالتجارةمدونةمن181املادةحددتوقد
:يالتالالشكلعلىالاستحقاقمواعيدلتحديدحالت

الكمبيالة
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الاطلعبمجرد:ألاولىالحالة:

ةالكمبيالتقديمعنديكوناالوفاءأنذلكمعنى
سنةأجلداخلولكنوقت،أيفيعليهاملسحوبإلى

فيحقهالحاملفقدوإلاإنشائها،تاريخمنابتداء
.املوقعينعلىالصرفيالرجوع

الكمبيالة
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عالاطلامنمعينةمدةمض يبعد:الثانيةالحالة:

بعدالكمبيالةبموجبادفعوا:الكمبيالةفييأتيأنك
 يحددوهنا.الاطلعمنشهربعدأوايوماعشراخمسة

.التقديميوممنالاستحقاقتاريخ

فوراقيمتهابصرفاملطالبةلهيحقلافاملستفيدوبالتالي
شهرمدةأوايوما15مدةينتظراأنلبدبل،عليهاالاطلع

.القبولاتاريخمنتبدأ

الكمبيالة
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التحريرتاريخمنمدةبعد:الثالثةالحالة:

هذهمقابلادفعوا)الكمبيالةفييذكراكأن
أنذلكومعنى،(تاريخهامنأشهراثلثةبعدالكمبيالة

عليهاملسحوبطرفمنالكمبيالةبمبلغالوفاء
اريختمنأشهراثلثةبعديحصلالحامل،أواللمستفيد

.إنشائهاتاريخأيالكمبيالةتحريرا

الكمبيالة
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معينتاريخفي:الرابعةالحالة:

ختاريفيألاداءمستحقةتكوناالكمبيالةأنأي
 30يفالكمبيالةهذهمقابلدفعواايقالكأن.بدقةمحدد

ميعادتجزئةالحالةهذهفييجوزاولا.2020ماي
أخرىاةتجاريورقةإلىالكمبيالةتحولتوإلا،الاستحقاق

اأو
 
اسندا

 
.عقودوالالالتزاماتقانوناألحكاميخضعمدنيا

الكمبيالة
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رىاأخاستحقاقمواعيدعلىالكمبيالةاشتملتفإذا
 فإنهاالتجارة،مدونةمن181املادةفيالواردةتلكغيرا

الكمبيالةتكوناأنمثلايجوزافلا.باطلةتكونا
الساحبكوفاةمعينغيراأجلفيالدفعمستحقة

.شرطعلىمعلقاالاستحقاقميعاديكوناأوامثل،

الكمبيالة
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بياملغرااملشرعفإن،البيانهذاأهميةمنالرغمعلى،
.ونيةالقانصفتهاالكمبيالةيفقدلذكرهعدماعتبرا

عتبرتا،الاستحقاقتاريخبيانمنالكمبيالةخلتذاإف
مدونةمن160املادة)الاطلعبمجردالوفاءمستحقة

.(التجارة

الكمبيالة
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.الوفاءمكانتعيين-5

يهعلاملسحوبعلىيتوجبالذياملكانهوالوفاءمكان
اهذيكوناأنوجبلذلك؛بهالكمبيالةبقيمةالوفاء
.ولةبسهإليهالوصولاويمكنوحقيقيا،معروفااملكان

الكمبيالة
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صفتهاتفقدلاالوفاء،مكانبهايذكرالمالتيالكمبيالة
ماعلىالتجارةمدونةمن160املادةنصتإذالقانونية،

:يلي

ببجاناملبيناملكانفإنالوفاء،مكانيعينلمإذا
 لوقتانفسوفيللوفاءمكانايعدعليهاملسحوبإسم

عليه؛للمسحوبموطنا

الكمبيالة
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ه،علياملسحوبإسمبجانبالوفاءمكانيعينلمإذا
حوباملسفيهيزاولاالذياملكانللوفاءمكانايعتبرا
.موطنهأوانشاطهعليه

 فيالوفاءعلىالاتفاقمنيمنعماهناكوليس
 أحدأواالبنوك،أحديكوناأنيمكنوالذيمختار،مكان

.(التجارةمدونةمن161املادة)العاديينألاشخاص

الكمبيالة
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.املستفيدإسم-6

 هواوااملستفيد،إسمالكمبيالةفييذكراأنيجب

واألهالوفاءيحصلالذيالاعتبارياأواالذاتيالشخص
 بدقةولقبهاملستفيداسميحددأنويجبألمره،

.للجهالةنافياتعييناوتعيينه

الكمبيالة
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حيث...»:بفاسالتجاريةالاستئنافملحكمةقرارافيجاء
منأنهالتجارة،مدونةمن159املادةنصمنيتضح
ليهاعالتنصيصيتعينالتيإلالزاميةالبياناتضمن
الطلعبأنهإلااملستفيد،اسمذكراالبطلنطائلةتحت
لالكامالاسمتتضمنلاأنهايتضحالكمبيالةعلى

 الاسمدوناالعائلياسمهذكراتموإنماللمستفيد،
طالتغليإلىيؤديأنشأنهمنالذيالش يءالشخص ي،

.(2005فبراير22بتاريخ198عددقرارا)«...والجهالة

الكمبيالة
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الكمبيالةسحبالتجارةمدونةمن161املادةوتجيز
دواملستفيالساحبيكوناأينفسه،الساحبألمرا

ا
 
اشخصا

 
.مرناألاادفعواالكمبيالةصيغةوتكوناواحدا

تسحبمستفيدايجدلاعندماخصوصا
أوايه،علاملسحوبقبولافييتشككأواألمره،الكمبيالة

زهمركفيالتشكيكشأنهمنيكونانزاعلكلتلفيا
.بهايتمتعالتيبالثقةاملسأواالقانوني

الكمبيالة
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االكمبيالةقبولاخالداملستفيدرفض:مثال
ّ
قبولهاعدبإل

لعدم،هللاعبداملدعوتاجراالوهوعليهاملسحوبمن
بالساحيقومف.لديهالوفاءمقابللتوفرااطمئنانه

لقبولاليقدمهاثم،نفسهلصالحكمبيالةبسحبسعيد
ابيقومقبلهاهوافإذا،عبدهللاعليهاملسحوبإلى عدئذ 

.خالدللمستفيدبتظهيرها

الكمبيالة
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شخصايكوناأنالكمبيالةمناملستفيدفييشترطلا
سحبتسواءمتعددين،يكونواأنيمكنبلواحدا،

نلفلاادفعوا:الساحبيقولاكأنجميعا،لفائدتهم
 ذكرايكأنفقطأحدهملفائدةسحبتأوا،فلنوافلنوا

ةثمأنبيد.فلنأوفلنأولفلنادفعوا:الساحب
.إليهإلاشارةتجدراالصيغتينبينفرقا

الكمبيالة
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أيجميعا،لفائدتهمالكمبيالةسحبحالةفي 
ةمطالبمنهمواحدألييجوزالاالعطف،واوااستعمال
فيحصتهبمقدارالاانفراد،علىعليهاملسحوب
منيضتفوادونابهااملحررااملبلغبكاملولاالكمبيالة

 مجتمعينيقومواأنلبدبلاملستفيدين،بقية
.باألداءاملطالبةبإجراءات

الكمبيالة
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عدةمنواحدملصلحةالكمبيالةسحبحالةفي 
بللمسحوايجوزاالتخيير،سبيلعلىذكرواأشخاص

بإجراءاتقيامهبعدمنهمواحدأليالوفاءعليه
.باألداءاملطالبة

الكمبيالة
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.ومكانهالكمبيالةإنشاءتاريختعيين-8

:تعيين تاريخ إنشاء الكمبيالة-

الةالكمبيإنشاءتاريخعلىالتنصيصأهدافبينمن
:يليمانذكرا

هوبلوغالكمبيالةإنشاءوقتالساحبأهليةمعرفة
اكانإذاألنهتوقيعها،عندالقانونيةالسن

 
 عندقاصرا

؛أهليتهبعدميحتجأنفلهالكمبيالةإنشاء

الكمبيالة
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بيالةالكمتقديممدداحتسابفيإلانشاءتاريخيفيد
يرةكبأهميةلهإلانشاءتاريخأنإذالوفاء،أواللقبولا

؛الاستحقاقتاريختحديديف

التقادم؛مدداحتسابفيإلانشاءتاريخيفيد

الكمبيالة
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رةفتفيصدرتقدالكمبيالةكانتإذافيماتحديد
عدموكذا،التاجرإفلسشهراتسبقالتيالريبة

ة؛القضائيالتصفيةأواالتسويةنظامتحتوقوعه

زاحمةمتكمبيالتسحبحالةفييفيدإلانشاءتاريخ
يالةللكمبألاولويةتعطىحيثواحد،وفاءمقابلعلى
.ألاسبقالتاريختحملالتي

الكمبيالة
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لازامياإلبياناباعتبارهالكمبيالةإنشاءتاريخإغفال
 هواائهاإنشتاريخيعتبرابلالكمبيالة،بطلنإلىيؤدي
فييردلممااملستفيدإلىالسندهذاتسليمتاريخ

من160املادةمنالسابعةالفقرة)ذلكخلفالسند
.(التجارةمدونة

الكمبيالة
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:الكمبيالةإنشاءمكانتعيين-
ابق،السفيلهكانتالتيألاهميةالبيانلهذاتعدلم

،الصرفعقدلتنفيذأداةالكمبيالةكانتحيث
 مكانعنالسحبمكاناختلفاشتراطوبالتالي
لبلداقانونايطبقختصاصالااتنازعحالةفيو.الوفاء
هذاتراجعفقدآلانأما.الكمبيالةفيهحررتالذي
إنشاءمكانذكراأهّميةمعهوتراجعت،الدورا

.الكمبيالة

الكمبيالة
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الكمبيالتفيفائدتهالبيانلهذاأننجدلذلك
بينتنازعمنبصددهايثوراقدمالحلالدولية،
شكلألنالتطبيق،الواجبالقانوناولتحديدالقوانين

.فيهاحررتالتيالدولةلقانونايخضعالكمبيالة

الكمبيالة
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لنها،بطإلىالكمبيالةإنشاءمكانذكراإغفاليؤديلا
.صحيحةذلكمعتبقىبل

 منشأةبراتعتإنشائها،مكانفيهايعينلمالتيالكمبيالة-
الساحب؛إسمجانبإلىاملذكورااملكانفي

 فإنالساحب،إسمبجانبمكانيعينلمإذا-
.بموطنهمنشأةتعتبراالكمبيالة

.(التجارةمدونةمن160املادةمن6و5الفقرتان)

الكمبيالة
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.الساحبوتوقيعإسم-8

ايعتبراالكمبيالةعلىالساحبتوقيعإن
 
أمرا

 فهوايد،املستفتجاهالساحبالتزامعليهيترتبجوهريا
وجودعدمحالةوفي.الورقةهذهفيالحياةيبعثالذي
هاقيمتتفقدفإنهاالكمبيالة،علىللساحبتوقيع

ابذلكوتصبحالقانونية
 
.لهمعنىلاصكا

الكمبيالة
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والوفاءللقبولاضامناالساحبيجعلالتوقيعإن، 
لافإنهالقبول،ضمانمنيتحللأنلهيجوزاكانوإذا

.الوفاءضمانمنالتحللقطعالهيسوغ

الكمبيالة
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لختموااليدببصمةالتوقيعالتجارةمدونةاستبعدت
ساحبالبيدالورقةإمضاءعلىواقتصرتامليكانيكي،

 حده،واالساحبعلىباليدالتوقيعيقتصراولاكتابة،
علىتردأنيمكنالتيالتوقيعاتكليشملوإنما

.الكمبيالة

الكمبيالة
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يقيا،وحقواضحايكوناأنسوىاالتوقيعفييشترطلا 
وتوقيعهالكاملاسمهيضعأنالساحبعلىويجب

 التوقيعيتمأنالعادةجرتوقدالكمبيالة،على
يمكنحتىفيهاالواردةالبياناتبعدالكمبيالةأسفل

.الساحبعنمضمونهاكلفيصادرةاعتبارها

الكمبيالة
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ماوهواوكيل،بواسطةالكمبيالةتسحبأنيجوزا
 ركاتكالشالاعتباريةلألشخاصبالنسبةخاصةيحدث
مبيالةالكبتوقيعاملتصرفأوااملديرايقومحيثمثل،
.كوكيلصفتهإضافةمعالشركةعننيابة

علىلاذاتهاالكمبيالةعلىالتوقيعيردأنيجب
.عنهاخارجيعنصرا

الكمبيالة
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راآخشخصعننيابةكمبيالةبتوقيعشخصقامإذا
موجبها،بشخصيايلتزماملوقعفإنمنه،تفويضبغيرا
منىإلستؤولكانتالتيالحقوقاإليهآلتوفاهافإذا
جاوزاتمنعلىنفسهالحكمويسرياعنه،النيابةادعى

.النيابةحدود

(.من مدونة التجارة164الفقرتان ألاخيرتان من املادة )

الكمبيالة


