
- يعاق���ب القان���ون عل���ى إص���دار 
ال  بينم���ا  رصي���د  ب���دون  الش���يك 
يعاقب على إص���دار كمبيالة دون 

أن يكون لها مقابل وفاء.

المصادر:
•  قانون التجارة الكويتي )1980/68( – الكتاب الثالث )األوراق التجارية(، الباب األول )الكمبيالة(

• األوراق التجارية – أ. محمد حسني عباس
• قانون المعامالت التجارية – أ. محمود مختار بريري

• خصم األوراق التجارية – د. سليمان ناصر
• التدابير الوقائية في العقود المالية المعاصرة – د. أحمد العتيبي

محاور العدد:
أهمية األوراق التجارية  •

• تعريف الكمبيالة ونشأتها
• أركان الكمبيالة

• ضمانات الكمبيالة 
• تداول الكمبيالة

• استحقاق الكمبيالة والوفاء بقيمتها
• خصم الكمبيالة 

• التمييز بين الشيك والكمبيالة

ال����ك����م����ب����ي����ال����ة
Bill of Exchange

تعد األوراق التجارية بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل 
خاص، فقد لعبت هذه األوراق دورًا كبيرًا في تسهيل حركة األموال وانتقالها بين الدول، كما أنها 
ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء واالئتمان بين التجار وغيرهم من 
التجارية الهامة التي تحظى بحماية قانونية من حيث إثبات  األفراد. وتعتبر الكمبيالة إحدى األوراق 

الدين وضمان استيفاء قيمته.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - يوليو  2014
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الكمبيالة
مالية

ومصرفية

أهمية األوراق التجارية 

إن الوظيفة األساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام 
النق���ود كأداة ضمان ووفاء، ولكي ت���ؤدي ذلك يجب أن 
يكون تداولها س���هال، وأن تتوافر فيها الضمانات التي 
تكف���ل لكل من تلقاها حقه في اس���تيفاء قيمتها في 

ميعاد االستحقاق. 

يمكن تعريف الورقة التجارية من حيث وظيفتها بأنها 
ُمح���رر مكتوب وفقا ألوضاع ش���كلية يحدده���ا القانون، 
قابل للت���داول بالطرق التجارية، وتمث���ل حقًا موضوعه 
مبلغ من النقود يس���تحق الوفاء بمج���رد اإلطالع أو في 
ميع���اد معي���ن أو قابل للتعيين، ويس���تقر العرف على 

قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود. 

ولق���د س���عت النظ���م القانوني���ة، ف���ي مختل���ف الدول، 

إلى دع���م التعامل باألوراق التجاري���ة وتقويته وحمايته، 
حت���ى تحظ���ى بالقبول بي���ن المتعاملين في األس���واق 
وتحقق السرعة في إبرام الصفقات وتسوية االلتزامات. 

وأنواعها هي الكمبيالة، الشيك والسند ألمر. 

س���وف نتعرف في هذا العدد إلى الكمبيالة وأهميتها 
كورقة تجارية واسعة االنتشار في األعمال التجارية.

تعريف الكمبيالة ونشأتها

الكمبيال���ة كلم���ة غير عربي���ة، يطلق عليها ف���ي اللغة 
االيطالي���ة »كمبي���ال cambial«. وتع���رف كذل���ك باس���م 
الس���فتجة أو سند السحب في بعض الدول. الكمبيالة 
هي صك يحرر وفقا لش���كل قانون���ي معين، ويتضمن 
أمرا صادرا من ش���خص يس���مى )الس���احب( موجها إلى 
شخص آخر )يسمى المس���حوب عليه( بأن يدفع مبلغا 
معينا لدى االطالع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين 

إلى شخص ثالث )يسمى المستفيد(.

ب���دأ التعام���ل بالكمبيالة في العصور الوس���طى كأداة 
لتنفي���ذ عقد الص���رف، أي مبادل���ة نقود حاض���رة بنقود 
غائب���ة، بمعن���ى أن الكمبيال���ة كان���ت تس���تعمل لنقل 
النق���ود م���ن مكان آلخر ث���م تط���ورت وظيفتها لتصبح 
أداة وف���اء وأداة ائتمان. وذلك حي���ن ازداد حجم التبادل 
التج���اري بيع���ا وش���راء بي���ن الب���الد المختلف���ة، وأصب���ح 
من غير الميس���ور عل���ى التجار أن ينقل���وا في رحالتهم 

التجاري���ة المبال���غ الكبي���رة لتع���ذر ذلك عليه���م، فضال 
عم���ا يواجهونه من أخط���ار الطريق، ف���كان اهتداؤهم 
إل���ى الكمبيالة )الس���فتجة القانوني���ة( باعتبارها إحدى 
الوس���ائل الت���ي حقق���ت لهم األم���ان في تموي���ل حركة 
البضائ���ع محلي���ا وخارجي���ا، م���ن دون الحاج���ة إلى حمل 

نقودهم.

كان التاج���ر يدفع مبلغا معينا من النقود إلى صيرفي، 
مقاب���ل ص���ك يس���حبه الصيرف���ي على عميل���ه في بلد 
آخ���ر، يتضمن أمرا موجها إلى زميله الذي يمارس أعمال 
الصيرف���ة بدف���ع مبل���غ معي���ن م���ن النق���ود، وبالعملة 
األجنبي���ة ألم���ر التاج���ر في الس���وق الت���ي س���افر إليها، 
ويس���مى عق���د الص���رف المس���حوب، وهو ال���ذي يقابل 
الص���رف الي���دوي الذي يك���ون بطريق المبادل���ة يدا بيد، 
بنق���ود من ن���وع آخر ف���ي البل���د المعين، هك���ذا كانت 
الكمبيالة تؤدي وظيف���ة واحدة، وهي مبادلة نقود مع 

تسليم هذه النقود في مكان آخر.

ثم تطورت الكمبيالة حتى أصبحت أداة الوفاء بالديون 
عوضا عن النقود في الداخل والخارج، ثم انتهت لتكون 
أداة ائتم���ان، أي أنها في الغالب تكون واجبة الدفع في 
أج���ل قصي���ر، بمعن���ى أنه���ا تتضمن أج���ال للوف���اء بها، 
واألجل ف���ي المعامالت التجارية له أهمي���ة كبيرة، حيث 
أن التاج���ر يس���تطيع أن يش���تري بضاع���ة، أو أن يحصل 
على مال، مقابل تحويل حقه الثابت في الكمبيالة إلى 
آخ���ر، وهكذا يمكن أن تنتق���ل الكمبيالة من دائن آلخر 

إلى حين اس���تحقاقها، كما يمكن أن يتم تس���وية عدة 
عالقات دائنية ومديونية من دون أن يتم الوفاء نقدا إال 

مرة واحدة.

لقد نظ���م قانون التج���ارة الكويت���ي )1980/68( أحكاما 
خاصة بالكمبيالة، تضمنت إنش���اء الكمبيالة وتداولها 
وقبوله���ا وضمان���ات الوف���اء به���ا وكذل���ك االمتناع عن 
الوفاء بها وتقادمها. لذا، فإن الكمبيالة تستمد قوتها 
من القانون مباش���رة وتختص المحاكم الكويتية بنظر 

أي نزاع ينشأ عنها.

أركان الكمبيالة

لقد اشترط القانون توفر البيانات اآلتية في الكمبيالة:

• لفظ »كمبيالة« مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي 
كتب بها.

• تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

• اسم من يلزمه الوفاء أي الملتزم بدفع المبلغ المحدد 
لحامل الكمبيالة. )المسحوب عليه(.

• اسم من يجب الوفاء له أو ألمره )المستفيد(.

• أم���ر غي���ر معلق على ش���رط بوف���اء مبل���غ معين من 
النقود.

• ميعاد االستحقاق.



الكمبيالة
مالية

ومصرفية

• مكان الوفاء )األداء(.

• توقيع من أنشأ الكمبيالة )الساحب(.

ال يعتبر الصك الذي ال يتضمن إحدى البيانات الس���ابقة 
كمبيالة باستثناء األحوال اآلتية: 

1 - عدم ذكر مكان اإلنشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم 
الساحب، فيعتبر هذا العنوان هو مكان اإلنشاء.

2 - ع���دم ذكر ميعاد االس���تحقاق، تعتبر الكمبيالة في 
هذه الحالة مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها.

3 - وإذا ل���م يتضمن مكان الوف���اء، فالمكان الذي يذكر 
بجانب اسم المسحوب عليه ُيعد مكانا للوفاء وموطنا 

للمسحوب عليه في الوقت ذاته.

ضمانات الكمبيالة

تتضم���ن كل م���ن مقاب���ل الوف���اء، القب���ول، الضام���ن 
االحتياطي والتضامن بين جميع الموقعين في الوفاء 

بقيمة الكمبيالة.

- يعتب���ر مقاب���ل الوف���اء أم���را أساس���يا ف���ي الكمبيالة  
يقتضي وجود س���احب يصدر أمرا إلى المسحوب عليه 
ب���أن يدف���ع مبلغا م���ن النقود إل���ى المس���تفيد وبذلك 
يكون الس���احب مدينا للمس���تفيد وفي الوقت نفسه 
يك���ون دائن���ا للمس���حوب علي���ه )وه���و ما يطل���ق عليه 
مقاب���ل الوف���اء(، ولك���ي يقوم المس���حوب علي���ه بوفاء 

ي���ن يج���ب أن تك���ون لديه نق���ود مملوكة للس���احب  الدَّ
يق���وم بالوفاء منها. أما قبول الكمبيالة فهو أن يكتب 
عل���ى ذات الكمبيالة بكلمة »مقب���ول« أو أي عبارة أخرى 
تفي���د ه���ذا المعنى ويوقعه���ا المس���حوب عليه، حيث 
يعتبر قبول الكمبيالة دليال على وجود مقابل لوفائها 

لدى من يوقع بالقبول عليها.

- يضم���ن س���احب الكمبيال���ة قبولها ووفاءه���ا، ويجوز 
ل���ه أن يش���ترط إعفاءه م���ن ضمان القب���ول، دون ضمان 
الوف���اء. ويجوز لحام���ل الكمبيالة أو ألي حائ���ز لها، حتى 
ميعاد االس���تحقاق، تقديمها إلى المس���حوب عليه في 
موطنه لقبولها. يجب أن يكون القبول غير معلق على 
شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء 
من مبل���غ الكمبيالة. ومتى تم قبول المس���حوب عليه 

للكمبيالة أصبحت أداة قابلة للتداول.

- يج���ب عل���ى الس���احب دون غي���ره أن يثبت ف���ي حالة 
اإلنكار، س���واء حصل قب���ول الكمبيالة أو لم يحصل، أن 
المس���حوب علي���ه كان عنده مقابل وفائه���ا في ميعاد 
االستحقاق. ويجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب 
تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. كما 
يمكنه أن يش���ترط عدم تقديمه���ا للقبول، ما لم تكن 
مس���تحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة 
أخ���رى غير موطنه أو مس���تحقة الدفع بعد مدة معينة 
م���ن االط���الع عليه���ا. وكذل���ك يمكنه أن يش���ترط عدم 

تقديمها للقبول قبل أجل معين. 

- يج���وز ضمان وفاء مبلغ الكمبيال���ة كله أو بعضه من 
ضام���ن احتياطي. ويكون هذا الضمان من أي ش���خص، 
ول���و كان مم���ن وقعوا الكمبيالة، حي���ث يكتب الضمان 
الورق���ة  عل���ى  أو  ذاته���ا  الكمبيال���ة  عل���ى  االحتياط���ي 
المتصل���ة بها. ويذكر في الضمان اس���م المضمون، وإال 

اعتبر الضمان حاصال للساحب. 

- إن س���احب الكمبيال���ة وقابله���ا وُمظهرها وضامنها 
االحتياطى مس���ؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، 
ولهذا تج���وز مطالبتهم منفردي���ن أو مجتمعين، دون 

مراعاة أي ترتيب.

تداول الكمبيالة

إن أب���رز خصائ���ص الكمبيال���ة ه���و قابليته���ا للت���داول 
بالطرق التجارية، وأنها محاط���ة بالضمانات التي تجعل 
األفراد يطمئن���ون إلى قبولها في تعاملهم كوس���يلة 
وفاء. ولقد حدد الُمشرع طريقة تداولها وهو التظهير 

من باب تيسير المعامالت التجارية.

- يكت���ب التظهي���ر على الكمبيالة ذاته���ا أو على ورقة 
أخ���رى متصلة بها ويوقعه الُمظهر، وهي تعني انتقال 
الح���ق الثاب���ت فيها إلى الُمظه���ر إليه. وال يج���وز تعليق 

التظهير على أي شرط.

- يضم���ن الُمظه���ر قب���ول الكمبيال���ة ووفاءه���ا، ما لم 
يش���ترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، 
وفي هذه الحالة ال يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول 

إليهم الكمبيالة بتظهير الحق.

- يج���وز ت���داول كل كمبيالة ول���و لم يص���رح فيها أنها 
مسحوبة ألمر. وال يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها 
ساحبها عبارة »ليست ألمر« أو أية عبارة أخرى تفيد هذا 

المعنى، إال بإتباع أحكام حوالة الحق.

-  ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 
وإذا اش���تمل التظهي���ر على عبارة »القيم���ة للتحصيل« 
أو »القيم���ة للقب���ض« أو أي بيان آخر يفي���د التوكيل، جاز 
للحامل مباش���رة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، 

وإنما ال يجوز له تظهيرها إال على سبيل التوكيل.
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استحقاق الكمبيالة والوفاء بقيمتها

• يك���ون ميعاد اس���تحقاق الكمبيالة عل���ى أحد الوجوه 

اآلتية: 

1 - لدى االطالع. 

2 - أو بعد مضي مدة معينة من االطالع. 

3 - أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

4 - أو في يوم/تاريخ معين. 

أما الكمبياالت المش���تملة على مواعيد استحقاق أخرى 
أو على مواعيد استحقاق متعاقبة فهي باطلة.

• تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع واجبة 
الوف���اء بمج���رد تقديمها، ويج���ب أن تق���دم للوفاء خالل 
س���نة من تاريخها. وللس���احب أن يش���ترط عدم تقديم 
الكمبيالة المس���تحقة الوفاء لدى االط���الع قبل انقضاء 

أجل معين. 

• إذا ت���م وفاء الكمبيالة من قبل المس���حوب عليه، جاز 
له طلب تس���لمها م���ن الحامل موقعا عليه���ا بما يفيد 

هذا الوفاء. 

• يح���ق لحام���ل الكمبيال���ة، عن���د ع���دم وفائه���ا له في 
ميعاد االس���تحقاق من قبل المدين األصلي )المسحوب 
علي���ه(، الرج���وع عل���ى مظهريه���ا وس���احبها وغيرهم 
م���ن الملزمين به���ا، وكذلك له حق الرج���وع على هؤالء 

قب���ل ميعاد االس���تحقاق ف���ي األح���وال اآلتية: ف���ي حالة 
االمتن���اع الكل���ي أو الجزئ���ي ع���ن القب���ول، وف���ي حال���ة 
إفالس المس���حوب عليه س���واء كان قد قبل الكمبيالة 
أو ل���م يكن قد قبلها. وكذلك في حالة إفالس س���احب 

الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

• يت���م القي���ام بإج���راءات قانوني���ة إلثب���ات االمتن���اع عن 
قبول الكمبيالة أو عن وفائها في ورقة رس���مية تسمى 
)بروتس���تو( يحرره���ا محض���ر م���ن المحكمة. ويش���تمل 
البروتس���تو على صورة حرفية للكمبيالة ولما تم إثباته 
فيها من عبارات القب���ول والتظهير وعلى اإلنذار بوفاء 
قيم���ة الكمبيال���ة، ويذكر فيها حض���ور أو غياب الملتزم 
بالقبول أو بالوفاء وأسباب االمتناع عن القبول أو الوفاء.

تج���اه  الكمبيال���ة  ع���ن  ناش���ئة  دع���وى  كل  تتق���ادم   •
قابله���ا بمض���ي ث���الث س���نوات من تاري���خ االس���تحقاق، 
وتج���اه الُمظهري���ن أو الس���احب بمضي س���نة من تاريخ 
البروتس���تو. وتتقادم دعاوى الُمظهرين بعضهم تجاه 
بعض أو تجاه الس���احب بمضي س���تة شهور من اليوم 
ال���ذي أوف���ى في���ه الُمظه���ر الكمبيال���ة أو من ي���وم رفع 
الدعوى عليه. وال تس���ري مواعيد التق���ادم في حالة رفع 

الدعوى إال من يوم آخر إجراء فيها. 

خصم الكمبيالة

تعتبر عملية خصم الكمبياالت أو األوراق التجارية شكال 
من أش���كال االئتمان المصرفي القصير األجل وهي من 
الخدم���ات المصرفي���ة الت���ي تقدمها البن���وك لعمالئها، 
نظ���را لش���يوع اس���تخدام الكمبي���االت ف���ي المعام���الت 
التجاري���ة لتنظيم عالق���ات البيع اآلجل فيم���ا بين التاجر 
والمش���تري. وم���ن أج���ل الحص���ول على س���يولة نقدية 
يس���تطيع العميل أن يتقدم بطل���ب لخصم الكمبيالة 
التي يحملها لدى البنك أي الحصول على قيمتها نقدا 
قب���ل حلول ميع���اد اس���تحقاقها مقابل عمول���ة متفق 
عليه���ا تمكنه م���ن الحصول عل���ى قيمته���ا وبكفالته. 
الخص���م يعن���ي أن يق���وم العمي���ل الحام���ل للكمبيالة 
بتظهيره���ا تظهيرا ناق���ال للملكية للبن���ك قبل حلول 

أجلها.

التمييز بين الشيك والكمبيالة

يعتبر كل من الش���يك والكمبيالة أوراق���ا تجارية هامة، 
تتش���ابهان من حيث الش���كل ف���ي وجود ثالث���ة أطراف 
هم الس���احب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، 

بينما تتعدد أوجه االختالف بينهما كما يلي:

- أن الش���يك يس���حب عل���ى بن���ك فق���ط فه���و يرتب���ط 
ارتباطا وثيق���ا بالعمليات المصرفية. وذلك على عكس 
الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي 

أو معنوي، غير البنك. 

- يجوز تحرير الكمبيالة على ورقة عادية، بينما الشيك، 
ف���ال ب���د أن يكت���ب على نم���وذج خ���اص، يطبع���ه البنك 
المس���حوب علي���ه، ويقدمه إل���ى عميل���ه. وعندما يرغب 
العميل في س���حب ش���يك على البنك، فما عليه سوى 

ملء هذا النموذج وتوقيعه.

- يج���ب أن يتواف���ر للش���يك مقاب���ل وفاء وق���ت إصداره 
ألنه مس���تحق الدفع لدى االطالع، فه���و يعتبر أداة وفاء. 
بينما تعد الكمبيالة أداة ائتمان فال تدفع قيمتها إال في 

ميعاد استحقاق آجل. 

- ال يج���وز تقدي���م الش���يك للقب���ول ألنه بطبيعت���ه أداة 
وف���اء بخ���الف الكمبيالة التي تقدم للقب���ول قبل موعد 

االستحقاق إال إذا اشترط في متن الصك خالف ذلك.

- ال يعد الشيك عمال تجاريا، إال إذا ُحرر لغايات تجارية، أما 
الكمبيالة فهي تعد عمال تجاريا مطلقا. 


