
 االمحاضرةة ررقم ١۱٤
 تدااوولل االكمبيیالة

 
 

من ناحيیة االقوةة ووااألثر االقانوني في  مختلفتعرفنا سابقا أأنن تدااوولل االكمبيیالة عن ططريیق أأحكامم االحواالة 
 موااجهھة االمديین ووأأيیضا من ناحيیة ااإلحتجاجاتت وواالضماناتت٬، موضوعنا االيیومم تدااوولل االكمبيیالة بالتظهھيیر.

 
 ماهھھھيیة االتظهھيیر:

صيیغة تُكتب على ظظهھر االكمبيیالة يیقصد نقل االحق االثابت في االكمبيیالة إإلى االغيیر االمظهھر إإليیهھ٬، أأوو االتظهھيیر 
بمجردد توكيیلهھ في قبض مبلغ االكمبيیالة ووتحصيیلهھ في ميیعادد ااالستحقاقق أأوو ررهھھھن االحق االثابت في االكمبيیالة 

ضمانا لديین على االمظهھر٬، فإذذاا خال االتظهھيیر من أأيیهھ عباررةة تفيید أأنن االقيیمة للتحصيیل أأوو االضمانن أأوو أأيیهھ 
 عباررةة أأخرىى تفيید هھھھذهه االمعاني فإنهھ يیكونن ناقال للملكيیة.

 
)١۱٩۹-١۱٧۷(ررااجعي االمواادد   

 
 شرووطط ووقيیودد:

 
االتظهھيیر االناقل للملكيیة: لما كانن االتظهھيیر االناقل للملكيیة بمثابة تصرفف قانوني جديید في نقل االحق االثابت في 

٬، االمحل٬، (االرضاطط االموضوعيیة االالززمة لصحتهھ االكمبيیالة إإلى االغيیر٬، فيیتعيین أأنن تتواافر فيیهھ جميیع االشروو
): أأنن يیُكتب االتظهھيیر على ذذااتت االكمبيیالة أأوو ١۱٤ (االماددةةاالسبب ووااألهھھھليیة)٬، وويیستلزمم االنظامم شرووططا شكليیة 

على ووررقة أأخرىى متصلة بهھا يیوقعهھا االمظهھر كتابة٬، إإال أأنهھ ووتطبيیقا لمبدأأ االكفايیة االذااتيیة فإنن ووقوعع االتظهھيیر 
تطبيیق  االكمبيیالة يیعني أأنهھ ذذلك حواالة حق ووليیس تظهھيیر. ( ماهھھھو ااألثر االقانوني ؟في ووررقة مستقلة عن 

)االقوااعد االعامة ووليیس االقانونن االصرفي  
 

إإال أأنهھ إإذذاا تعدددتت االتظهھيیرااتت حتى ااستغرقت كل االكمبيیالة جازز أأنن يیكتب االتظهھيیر على ووررقة أأخرىى متصلة 
تسمى بالوصلة٬، ووالبد من ووسائل ااحتيیاطط مثل: كتابة ملخص االكمبيیالة على االوصلة أأوو يیذكر جزء من 

يیر على االوررقة االتجارريیة على أأنن تتضمن االوررقة االتجارريیة االجزء االباقياالتظهھ  
 

يیُشترطط أأيیضا أأنن يیكونن االتظهھيیر غيیر معلقا على شرطط – ووااقفا أأوو فاسخ- وولو ااقترنن االتظهھيیر بشرطط فيیبطل 
االشرطط ووحدهه٬، ووأأيیضا يیُشترطط أأنن ال يیردد االتظهھيیر على جزء من مبلغ االكمبيیالة كأنن يیكتب " أأددفعواا خمسمائة 

 لایر فقط" ووكانت االكمبيیالة مسحوبة بمبلغ أألف لایر٬، ووإإنن كانن االتظهھيیر جزئيیا فوقع باططال ( ماددةة ١۱٣۳)
االمظهھر إإليیهھ) -االحامل -مرااعاةة لمصلحة(  
 

 مالحظة:
يیجب االتنويیهھ أأنن االنظامم لم يیشترطط كتابة تارريیخ االتظهھيیر إإال أأنهھ يیحقق مصالح كثيیرةة خاصة للتأكد من تسلسل 

تارريیخ االتظهھيیر فإنن االنظانن اافترضض أأنن االتظهھيیر حصل قبل اانقضاء  االتظهھيیرااتت ووتالحقهھا٬، ووإإذذاا لم يیكتب
لكن يیجوزز إإثباتت االعكس) االحامل٬، (مصلحةاالميیعادد االمحددد لعمل ااالحتجاجج   

 
 
 
 
 



 آآثارر االتظهھيیر االناقل للملكيیة:
１)	 نقل ملكيیة االحقوقق االثابتة في االكمبيیالة إإلى االمظهھر إإليیهھ 

(بقوةة االقانونن ووال حاجة لمواافقة االساحب أأوو االمسحوبب عليیهھ٬، إإال أأنهھ يیتعيین على االمظهھر إإليیهھ تقديیم 
 االكمبيیالة إإلى االقبولل إإذذاا لم االمسحوبب عليیهھ قبلهھا بعد ووإإال عد مهھمال إإهھھھماال يیترتب عليیهھ سقوطط حقهھ

 
االرجوعع على االمظهھريین االسابقيین+ االساحب+ االمسحوبب عليیهھ) نالحظ ووجودد ضمانة  للمظهھر إإليیهھ
 إإضافيیة

 
 

２)	االتزاامم االمظهھر بالضمانن ووتطهھيیر االدفوعع بحيیث ال يیجوزز للمديین ااألصلي فيیهھا االتمسك في  
 موااجهھة االمظهھر إإليیهھ حسن االنيیة بالدفوعع االتي يیستطيیع االتمسك بهھا قبل االمظهھر

فيیجوزز  ٬،متضامنيین ووقابلهھامن االمظهھر ووساحب االكمبيیالة بمعنى أأنن كال لمظهھر يیلتزمم على ووجهھ االتضامن اا
 مطالبهھ أأيیا منهھم

 
 مالحظة هھھھامة:

وولكن يیجوزز للمظهھر ااشترااطط عدمم االضمانن (االقبولل وواالوفاء) ( مم ١۱٥) أأيي يیعفي االمظهھر نفسهھ من 
ضمانن االقبولل وواالوفاء قبل االمظهھر إإليیهھ ووجميیع االحملة االالحقيین للتظهھيیر االمتضمن شرطط عدمم 

االضمانن٬، وونجد أأنهھ يیجوزز للساحب أأنن يیشترطط عدمم ضمانن قبولل االمسحوبب عليیهھ لكن ددوونن عدمم 
 ضمانن االوفاء

 
رتب عليیهھ بطالنن االتظهھيیر االالحق إإنما إإعفاء االمظهھر االذيي ووضع رطط حظر االتظهھيیر: ال يیتش

ووكأنهھ عدمم ضمانن)فاء تجاهه من تؤوولل لهھ االكمبيیالة (االشرطط من ضمانن االقبولل وواالو  
 

 تطهھيیر االدفوعع:
من أأهھھھم آآثارر االتظهھيیر االناقل للملكيیة مبدأأ تطهھيیر االدفوعع باعتباررهه حجر االزوواايیة في بناء قانونن 

أأحد عليیهھ٬، ٬، مسحوبب (ساحبووبمقتضى هھھھذاا االمبدأأ فال يیجوزز للمديین في االكمبيیالة االصرفف٬، 
في  كانن يیستطيیع أأنن يیتمسك بهھا ة االحامل حسن االنيیة بالدفوعع االتي) أأنن يیتمسك في موااجهھاالمظهھريین

)مستفيید(موااجهھة االساحب أأوو حامل سابق   
)١۱٧۷( مم   

 
 شرووطط تطبيیق االمبدأأ:

االساحب وواالمستفيید) ( أأيي االمبدأأ ن عالقة يیكونن االحامل ططرفا فيیهھا (أأووال: أأنن ال يیكونن االدفع ناشئا ع 
 ال يیطبق على االدفوعع االناشئة عن االعالقة االتي تربط االحامل شخصيیا بالمديین االصرفي)
االحامل  ثانيیا: أأنن يیكونن االحامل حسن االنيیة: وويیفترضض أأنهھ كذلك ووعلى االمديین إإذذاا ااددعى سوء نيیة

 عبء نفي االرقيیبة بكافة ططرقق ااإلثباتت
 ثالثا: أأنن يیكونن تظهھيیر ناقال للملكيیة

 
 

 االمرااجع:
ااألووررااقق االتجارريیة في االنظامم االسعودديي للدكتوررةة ززيینب االسيید سالمة كتابب نظامم ااألووررااقق االتجارريیة +   

ل االتوفيیق ك  
 أأصايیل االعوهھھھلي


