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حيث،يالةلكمبلكبيرااهتمامااملغربياملشرعأولى
ًلهاوضع

 
أقدماباعتبارهبها،خاصةتفصيليةأحكاما

ًالتجاريةألاوراقوأهم
 
.ريةالتجااملعامالتفيظهورا

يالةالكمبيعرفلماملغربياملشرعأنواملالحظ
.التجارةمدونةفي

الكمبيالة
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ًمحرًرصك»:أنهاعلىالكمبيالةوتعرف
 
وفقا

ًويتضمنالقانون،عليهانصشكليةألوضاع
 
 أمرا

ً
 
هوآخرشخصإلى،الساحبيدعىشخصمنصادرا

هوثالثشخصإلىيدفعبأن،عليهاملسحوب
ىلدالنقودمنمبلغا،ألمرهأوالحاملأًواملستفيد

«تعيينهممكنأًومعينتاريخفيأًوالاطالع

الكمبيالة
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،التجارةمدونةفيمادة72ضمنألاحكامهذهجاءتوقد
:يليكماباباعشًرثالثةعلىتوزيعهاوتم

.(165-159املواد)وشكلهاالكمبيالةإنشاء:ألاوًلالباب-

.(166املادة)الوفاءمقابل:الثانيالباب-

.(173-167املواد)التظهير:الثالثالباب-

.(179-174املواد)القبوًل:الرابعالباب-

الكمبيالة
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.(180املادة)الاحتياطيالضمان:الخامسالباب-

.(183-181املواد)الاستحقاق:السادسالباب-

.(195-184املواد)الوفاء:السابعالباب-

 الوفاءوعدمالقبوًللعدمالرجوع:الثامنالباب-
.(214-196املواد)الرجوعوكمبيالةوالاحتجاج

.(221-215املواد)التدخل:التاسعالباب-

الكمبيالة
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.(226-222املواد)والنسخالنظائًرتعدد:العاشرالباب-

.(227املادة)الكمبيالةتغييًر:عشرالحاديالباب-

.(228املادة)التقادم:عشرالثانيالباب-

.(231-229املواد)عامةأحكام:عشرالثالثالباب-

الكمبيالة
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 ليةألاصالتجاريةألاعمالمنالكمبيالةتعتبًر
صرفبكذلكتعتبًرأيواملطلقة،املنفردةالشكلية

 أجله،منسحبتأًوتكونتالذيالغرضعنالنظًر
 نعالنظًروبصرفمدنيا،أًوتجارياغرضاأكانسواء

.تاجرغيًرأمتاجراكانسواءسحبها،الذيالشخص

الكمبيالة



8

يعدأنهعلىنصتالتجارةمدونةمن9فاملادة
...الكمبيالة:7و6املادتينعنالنظًربصرفتجارياعماًل

تجاريةكورقةللكمبيالةدراستنافإنوعليه
 والوفاء،وقبولهاوتداولها،إلنشائها،التطرًقمناتستدعي

 هذهعلىاملوقعينعلىالصرفيالرجوعإلىإضافةبها،
.التجاريةالورقة

الكمبيالة
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.الكمبيالةإنشاء -

 إلىعوبالرجًوالكمبيالة،املغربياملشرعيعرفلم
 وضعإلىعمدتنجدهااملقارنة،التشريعاتبعض

 من480املادةفيإلاماراتياملشرععرفهافقد.لهاتعريف
:يليكماالتجاريةاملعامالتقانوًن

الكمبيالة



10

ًتتضمن،تجاريةورقةالكمبيالة»
 
لىإالساحبمنأمرا

ًيدفعبأن،عليهاملسحوب
 
ًمبلغا

 
بمجرد،دالنقًومنمعينا

.«ستفيداملإلذنللتعيينقابلأًومعينتاريخفيأوالاطالع

الكمبيالة
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 ىعلأطرافثالثةهناكأنالتعريفهذامنويستنتج
:وهمبالكمبيالةعالقة

؛الكمبيالةقيمةبدفعيأمًروالذيالساحب-

؛الكمبيالةقيمةبدفعاملأموًروهًوعليهاملسحوب-

ةبقيملهالوفاءيجبالذيالشخصوهًواملستفيد-
.عليهاملسحوبقبلمنالكمبيالة

الكمبيالة
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ًأنهإلىإلاشارة،تجدًرًو
 
لنقوداانتقاللسهولةنظرا

ً
 
عنبالديوًنالوفاءوترجيح،أخرًىعديدةبوسائلحاليا
طريقعنأوالبنوك،لدىالشيكاتسحبطريق

النقودأوالائتمانبطاقاتأواملصرفي،التحويل
أداةكآلانتستعملًلالكمبيالةأصبحتإلالكترونية،

فيةخاصوبصورةالدولية،املعامالتميدانفيإًلللوفاء
.املستنديةالاعتمادات

الكمبيالة
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الكمبيالةنموذجأنإلىكذلك،إلاشارةتجدًر
 ًلواحدقياس ينموذجهًوليس،التجاربيناملتداوًل

 عددةمتالكمبيالتنماذجتكوًنفقدعنه،الحياديمكن
الحالت،كلفيواحدةإلالزاميةالبياناتتظللكن

.القانوًنحددهاكمابهاالتقيدويجب

الكمبيالة
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إرادةبينشأقانونياتصرفاتعتبًرالكمبيالةإذن
وفقيصدًرأنلبدالقانونيالتصرفوهذاالساحب،

ورقةةألاخيًرهاتهتعتبًرحتىالقانون،حددهالذيالشكل
.الصرفقانوًنألحكامتخضعتجارية

توفًرالكمبيالةإلنشاءيشترطفإنهوعليه
.والشكليةاملوضوعيةالشروطمنمجموعة

الكمبيالة
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.لةالكمبياإلنشاءاملوضوعيةالشروط:أول-

ًللكمبيالة،املوضوعيةالشروطوتشمل
 
 منكال

أليعامةشروطوهيوالسبب،واملحلوالرضاألاهلية
.قانونيتصرف

الكمبيالة
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:ألاهلية-1

األهليةبالتجاريةباألوراقامللتزميتمتعأنيشترط
الأهيكوًنبحيثالتجارية،نشاطاتهملباشرةالالزمة
يةألاهلسنبلوغهحيثمنالتجاريةباألعمالللقيام

.ألاهليةعوارضمنبعارضمصابوغيرالتجارية،

الكمبيالة
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9ملادةاوفقتجارياعماًليعدالكمبيالةعلىالتوقيعألن
صفةبأيعليهاوقعشخصفكلالتجارة،مدونةمن

 كلذل.شكلياتجارياعماًليعتبًرتصرفهفإنكانت؛
الةبالكمبيامللتزمينمنوغيرهالساحبعلىيتوجب

 ينمتوفًريكونواأن(الضامناملظهر،عليه،املسحوب)
.التجاريةألاعمالملمارسةالالزمةألاهليةعلى

الكمبيالة
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ةألاهليموضوععلقخاللمناملغربياملشرعنظم
.(13الفصلإلى3الفصلمن)فصالعشًرإحدىفي

جاريةالتألاهليةموضوعاملغربيالتجارًياملشرعنظم
.(17إلى12املادةمن)موادستةفي

الكمبيالة
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 يفينصنجدهوالعقودالالتزاماتقانوًنإلىوبالرجوع
عتخضللفرداملدنيةألاهليةأنعلىالثالثالفصل
.الشخصيةأحوالهلقانوًن

12املادةفينصاملغربيالتجارًياملشرعأنكما
لقواعدتخضعألاهليةأنعلىالتجارةمدونةمن

.الشخصيةألاحوال

الكمبيالة
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.ألاسرةمدونةإلىالرجوععلينايحتمماوهًو

أهلية:نوعانألاهلية:ألاسرةمدونةمن206املادة-
.أداءوأهليةوجوب

الشخصصالحيةهيالوجوبأهلية:207املادة-
يحددهاالتيالواجباتوتحملالحقوًقلكتساب
.حياتهطوًللهمالزمةوهيالقانون،

الكمبيالة
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ملمارسةالشخصصالحيةهيألاداءأهلية:208املادة-
.تصرفاتهونفاذواملاليةالشخصيةحقوقه

شمسيةسنة18القانونيالرشدسن:209املادة-
.كاملة

الكمبيالة
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:ألاداءأهليةناقصيعتبًر:213املادة-

رشد؛السنيبلغولمالتمييًزسنبلغالذيالصغيًر1.

السفيه؛2.

.املعتوه3.

الكمبيالة
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:ألاداءأهليةعديميعتبًر:217املادة-

التمييز؛سنيبلغلمالذيالصغيًر1.

.العقلوفاقداملجنوًن2.

 لقواعدعموماتخضعألاهليةأنمعناهوهذا
.ألاسرةمدونة

الكمبيالة
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علىالتوقيعللقاصًريمكنهل:سؤال-
الكمبيالة؟

الكمبيالة
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علينايتوجبفإنهالسؤالهذاعلىكجواب
.اجرالتالقاصًروبينالتاجًرغيًرالقاصًربينالتمييًز

:التاجرغيًرالقاصًر-

ديوفاقالقاصرينحمايةإلىاملغربياملشرععمد
.اطلةبيوقعونهاالتيالتجاريةألاوراقفاعتبًرألاهلية،

الكمبيالة
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لهيرخصولمالقانوني،الرشدسنيبلغلمشخصفكل
 هذااًرباعتبكمبيالةإنشاءيمكنهفاًلالتجارة،بتعاطي
ًلتوقيعهفإنبإنشائها،قاموإذا.تجارياعماًلإلانشاء

 طرافألًاويحتفظ.إليهبالنسبةباطاًلويعتبًربهيعتد
مدونةمن164املادة).العاديللقانوًنوفقابحقوقهم

.(التجارة

الكمبيالة
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 يحتجأنعنهينوبمنأًوللقاصًريجوًزلذلكوتبعا
خيًرألًاهذاكانولًوحتىالحاملمواجهةفيأهليتهبنقص
منبالحمايةأولىالقاصًرمصلحةألنالنية؛حسن

ًرالقاصاستغاللدوًنللحيلولةوذلك.الحاملمصلحة
.خبرتهوعدمدرايتهنقصبسبب

الكمبيالة
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 وحدهللقاصًرسمحقداملشرعكانإذاوهنا
 يباقفإنالكمبيالة،علىتوقيعهببطالنالتمسك
ريستكذلكوفيصحيحة،توقيعاتهمتبقىاملوقعين

اللاستقمبدأوهوالتجارية،ألاوراقيطبعالذيللمبدأ
 يباقعنالقاصًرتوقيعاستقاللبمعنى؛التوقيعات
.ألاخرًىالتوقيعات

الكمبيالة
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عالنفحدودفيملتزمايبقىالقاصًرهذاأنبيد
ليهعنصملاطبقابالكمبيالةالالتزاممنجلبهالذي

.علقمن6الفصل

لتزامالاعلىفقطيقتصًربالبطالنتمسكهأنكما
 أندوًنالكمبيالة،علىتوقيعهعنالناش ئالصرفي
منحررتالذيالتصرفعنالناش ئالتزامهإلىيتعداه

.العامةللقواعديخضعألنهالكمبيالة،أجله

الكمبيالة
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:التاجرالقاصًر-

كانتتاجر،قاصًرطرفمنالكمبيالةوقعتإذا
الشروطباقيفيهاتوفرتإذاصحيحة،الكمبيالة

.والشكليةاملوضوعية

توقيعلهويحقتاجراالقاصًريكوًنولكي
:التاليةالشروطتوفًرمنلبدالكمبيالة،

الكمبيالة
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يمكنسنة،16القاصربلوغعند:القاصرترشيد-
ائبهنطلبعلىبناءأًومنهبطلبإماترشيده،للمحكمة

تبثإذاإًلبترشيدهالحكمللمحكمةيمكنوًل.الشرعي
لذلكالالزمةالشرعيةإلاجراءاتاتخاذبعدرشدهلها
مدونةمن13املادة/ألاسرةمدونةمن218املادة)

.(التجارة

الكمبيالة
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مكنيبحيث:أموالهمنجزءبإدارةاملميًزللصغيًرإلاذن-
تبار،الاخبقصدأموالهمنجزءايتسلمأناملميًزللصغيًر
املكلفالقاض يمنأًوالوليمنإلاذنهذاويصدًر
أًودماملقأًوالوص يمنطلبعلىبناءالقاصرينبشؤون
 ًريعتبإلاذنهذاصدوًروبمجرد.باألمراملعنيالصغيًر
فيهاض يالتقوفيلهأذنفيماألاهليةكاملاملميًزالصغيًر

.(226أ.م)

الكمبيالة
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له،ًناملأذًوأًواملرشدمعاملتعاملينلألغياًروحماية
املمنوحإلاذنتقييدالتجارةمدونةمن13املادةألزمت

.جارًيالتالسجلفيبترشيدهالقاض يواملقرًرللقاصًر

 تجتنلهاملأذوًنالصغيًرعنالصادرةوالتصرفات
لهأذنامجميعفيألاهليةكاملباعتبارهالقانونيةآثارها

.(ألاسرةمدونةمن226املادة)فيه

الكمبيالة
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التجاريةألاعمالبينمنالكمبيالةكانتفإذا
يكوًنهاعنالناش ئالتزامهفإنبها،القيامللقاصًراملأذوًن

من7لالفصملقتضياتطبقاإبطالهيسوغوًلصحيحا
.علق

وصاملنصلألنشطةالاحترافيةأًوالاعتياديةاملمارسة-
.التجارةمدونةمن7و6املادةفيعليها

الكمبيالة
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تاجرا،القاصًركانالشروطهذهتوفرتفإذا
 ها،منواحداختلوإذاالكمبيالة،علىالتوقيععلىقادرا
وقعةاملالكمبيالةكانتوبالتاليتاجر،غيًرقاصراكان
.تجاههباطلةطرفهمن

معالقانونية،الرشدلسنالقاصربلغإذاوأما
؛للعقلفقدانأًوجنوًنأًوسفهأًوبعتهإصابتهعدم

.بيالتالكمعلىالتوقيعلهويجوًزألاهليةكاملفيعتبًر

الكمبيالة
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عليهماملحظوًرألاشخاصأنإلىإلاشارةوتجدًر
 قانوًنمن15الفصل)كاملوظفينبالتجارة،الاشتغال
رقمالقانوًنمن7املادة)واملحامين،(العموميةالوظيفة
 ىعلالتوقيعلهميجوًز،(املحاماةملهنةاملنظم28.08

 هًوعليهماملحظوًرألناملدنية،ألغراضهمالكمبيالت
الكمبيالتعلىوقعواإذاوحتىالتجارة،احتراف

حيحاصتوقيهمفيبقىالتجارة،أعمالممارسةبمناسبة

الكمبيالة
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ةتأديبيأًوقانونيةلجزاءاتخضوعهمإمكانيةمع
مدونةمن11املادة)ذلكشروطتوفرتمتى

.(التجارة

الكمبيالة
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مارسةملألاجنبيفيتوفرهاالواجبألاهليةهيما:سؤال-
التجارة؟

الكمبيالة
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 رةالتجاممارسةمنألاجانبيمنعمامبدئياهناكليس
 حوالألًاقواعدإطاًرفيالعامةاملبادئكانتوإذا.باملغرب

نونهلقاخاضعايبقىألاجنبيأنإلىتشيًرالشخصية،
دونةمفإنفيه؛يعيشالذيالبلدلقانوًنوليسالوطني
واعتبرت16و15املادتينبموجبتدخلتالتجارة
بلوغهباملغربفيالتجارةملمارسةألاهليةكاملألاجنبي

علىأسنايفرضجنسيتهقانوًنكانولًوكاملة،سنة18

الكمبيالة
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 جنبيألًاأنبيد.املغربيالقانوًنفيعليهمنصوصهًومما
القانوًنفيعليهاملنصوصالرشدسنالبالغغيًر

كمةاملحرئيسمنبإذنإًليتجًرأنلهيجوًزًلاملغربي،
 انوًنقكانولًوحتىبدائرتهاالتجارةممارسةينوًيالتي

 يفإلاذنهذاتقييدوبعدراشد،بأنهيقض يجنسيته
.التجارًيالسجل

الكمبيالة
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لىإألاجنبي،أهليةتقنينمناملغربياملشرعويهدف
 التاجًريةوحمااملغرب،فيالاستثماًرتشجيعبينالتوفيق
 قدالذينألاجانبالتجاًربعضمواجهةفياملغربي

فيليهاعاملنصوصباألهليةالحالتبعضفييتمسكوًن
.ةالتجاريأعمالهمآثاًرمنللتهربالوطنيةقوانينهم

الكمبيالة
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:الرضا-2

نعترتبسواءبالكمبيالة،صرفيالتزامأيإن
 قانونياعماًليعتبًرضمانهاأًوتظهيرهاأًوقبولهاأًوإنشائها
.بهالقيامإلىصاحبهإرادةتتجهأنيستلزم

هذهأنإًلشكليا،التزاماالصرفيالالتزامكانولئن
.لتزامالانشوءفيإلارادةدوًرتحجبأنيمكنهاًلالشكلية

الكمبيالة
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 ًوفهالكمبيالة،علىموقعأوًليعتبًرالساحبإن
ألداءعليهاملسحوبإلىأمرهويصدًربإنشائها،يقوممن

احبالسهذايعبًرأنلبدلذلك.املستفيدإلىمبلغها
.عليهاعبالتوقيوذلكالكمبيالة،هذهإنشاءفيإرادتهعن

يالةبالكمبيلتزمًلالقابلأًواملظهًرأًوالساحبأنإًل
لتزميأنارتض ىألنهبلعليها؛موجودتوقيعهألنفقط

.بها

الكمبيالة
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حقيقيةإلارادةهذهتكوًنأنيستوجبماوهًو
الكمبيالةبامللتزمرضايكوًنفلكيوبالتاليمعيبة،وغيًر

ادةإًرعنصادرايكوًنأنفالبدالقانونية،آلثارهمنتجا
وإلاكراهكالغلطالقانونيةالعيوبمنوخالياحرة

.والتدليس

عوإذا
ّ
لهفإن،إكراهنتيجةالكمبيالةالساحبوق

 دوًنًلألاًواملستفيدتجاهالتزامهببطالنالتمسكحق
هرًُ

َّ
ظ

ُ م
مل
َ
.النيةحسنإليها
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:املحل-3

إًليكوًنأنيمكنًلالصرفيالالتزاممحلإن
غيًرمحالالكمبيالةتضمنتوإذاالنقود،منمبلغا

 يءش تسليمأًوعملعنالامتناعأًوبعملكالقيامالنقود
 وعلى،التجاريةألاوراقزمرةمنتخرجالنقود،غيًرآخًر
ًيكوًنأنيجبالالتزاممحلفإنذلك

 
وحتىمشروعا

ًاملحليكوًنأنفالبداملشروعيةهذهتتحقق
 
.نقودا
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يتغير،ًلواحدالكمبيالةمحلأنيؤكدماوهًو
يكوًنوالذيالنقود،منمعينمبلغفيويتمثل
يعتبًرهألنذاتها،الورقةفيوالحروفباألرقاممكتوبا

.لحقاسنرًىكماإلالزاميةبياناتهاأحد
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:السبب-4

الساحب،توقيعمناملباشًرالغرضهوالسبب
حرًرتكأنبها،يعتدفالسبببدوًنكمبيالةحررتوإذا
 ماك.وهميةموسيقيةحفلةإجراءأجلمنشخصينبين

،الغرضيكوًنأنيجب
 
التزاميبطلبحيثمشروعا

غيًردينلوفاءمسحوبةالكمبيالةكانتإذاالساحب
.مشروع
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منيالتألاصليةالعالقةهًو:الالتزامسببيكوًنوهكذا
القةالعهذهتكوًنوقد.لهاكأثرالالتزامهذاترتبأجلها

ًكانتلًوكمابعوض،
 
ًمالساحببموجبهأصبحبيعا

 
دينا

ًأوبالثمن،
 
ًفيهأصبحقرضا

 
 أصبحكالةًوأًوبقيمته،مدينا

ًفيها
 
 وقد،اأنفقهالتياملصاريفأًوالوكيلبأجًرمدينا

 أنالساحبقصدإذاكما،تبرعيةالعالقةهذهتكوًن
.السندفياملذكوًراملبلغاملستفيديهب
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 أنالواجبفمنالالتزامسببهيألاصليةالعالقةوألن
ًآلادابأوالعامالنظامتخالفًل

ّ
الالتزامبطلوإل

.مشروعيتهلعدمأًوسببهلنعدام

 فيالسببذكًريستلزماملغربياملشرعيعدولم
 بحأصبلاملوحد،جنيفقانوًنتبنىأنمنذالكمبيالة

ذكًرعلىألاطرافاتفقإذاأنهغيًراختياريا،السببذكًر
.مشروعاالسببهذايكوًنأنفيجبالسبب،
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بهازمامللتواستطاعسببها،الكمبيالةفييذكًرلموإذا
 إنفالعام،للنظاممخالفاكانالسحبسببأنإثبات

صًريقتالبطالنهذاأثًرلكنباطلة،تكوًنالكمبيالة
ئنهبداالكمبيالةساحبتجمعالتيالعالقةعلىفقط

 ألنصحيحة؛املوقعينباقيالتزاماتوتبقىاملباشر،
 بنيةاملالشخصيةالدفوعمنيطهرهاالكمبيالةتظهيًر

.السابقيناملوقعينبينالقائمةالعالقاتعلى

الكمبيالة


