
 السند لالمر أو الكمبيالة 
 التعريف 

محرر بالشكل الذي يحدده القانون يمتزم بموجبو شخص يسمى المتعيد بأن يدفع 
لشخص آخر يسمى المستفيد مبمغ من النقود في تاريخ ومكان معينين أو عند 

 االطالع.
 يشترط لصحة الكمبيالة توافر شروط موضوعية وأخرى شكمية. -
الالزمة لصحة الكمبيالة ىي ذاتيا الشروط الموضوعية لمحوالة الشروط الموضوعية  -

 التجارية.
الشروط االتية لصحة  ( توافر311اما الشروط الشكمية، فاستمزم القانون)المادة  -

 -الكمبيالة:
 شرط اآلمر أو عبارة سند اآلمر مكتوبة في متن السند وبالمغة التي كتب بيا. -3
 من النقود.تعيد غير معمق عمى شرط بوفاء مبمغ  -2
 تاريخ االستحقاق. -1
 مكان االداء. -4
 اسم من يجب االداء اليو أو ألمره. -5
 تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائو. -6
 أسم وتوقيع ومقام )محل اقامة( محرر السند. -7

  
 .الفروق الجوىرية بين الكمبيالة والحوالة التجارية 

كمبيالة( فمثاًل )اسم الورقة(يجوز ان ال يتضمن السند اسم الورقة )سند امر أو  -3
ر عبارة السند او الكمبيالة في كيجوز القول )اتعيد ان ادفع ألمر السيد( دون ذ

الصيغة، بخالف الحوالة التجارية ، فخمو الحوالة التجارية من لفظ سفتجة او 
 باطمة. يجعميا حوالةحوالة تجارية 

آلمر، أو غير )الصفة التداولية(ال يسمح  القانون أن يتضمن السند عبارة )ليست ل -2
قابمة لمتداول أو التظيير(؛ ألن مثل ىذا الشرط يتعارض مع طبيعة السند ، واذا 



وضع ىذا الشرط ، فالسند ُيعد قاباًل لمتداول بالتظيير ، وُيعد الشرط الغيًا، وىذا 
خالف الحوالة فاألصل  ان الحوالة قابمة لمتداول، وان لم تتضمن عبارة )اآلمر(، 

نية لمحوالة قابمة لمرفع، فاذا صدرت الحوالة التجارية عمى النحو ولكن الصفة األذ
االتي) ادفعوا بموجب ىذه الحوالة ..، ليست لآلمر أو غير قابمة لمتداول( فإن 
الحوالة تفقد بموجب ىذه الصيغة الصفة التداولية  بطريق التظيير او المناولة 

 أحكام حوالة الحق.اليدوية ، وال يمكن انتقاليا الى الغير اال بموجب 
)صيغة االمر(الكمبيالة تتضمن تعيدًا بالوفاء، بخالف الحوالة التي تتضمن أمرًا  -1

 باألداء أو الوفاء.
)القبول( ال يوجد قبول في الكمبيالة؛ الن المتعيد)الساحب( يكون بمركز  -4

المسحوب عميو القابل وبالنسبة لمكمبيالة المستحقة بعد مضي مدة معينة من 
اعتبر القانون أن التأشير باالطالع عمى الكمبيالة في مقام القبول  ، اما االطالع 

 في الحوالة فاألصل يجوز فييا القبول.
)مقابل الوفاء( بما ان المتعيد)الساحب( يأخذ مركز المسحوب عميو القابل في  -5

الكمبيالة؛ لذلك من غير المتصور إطالقًا تصور وجود مقابل الوفاء؛ الن مقابل 
ىو عالقة المديونية التي تربط الساحب بالمسحوب عميو، وحيث ان  الوفاء

الساحب ىو ذاتو المسحوب عميو في الكمبيالة، لذلك ال يتصور وجود مقابل 
 الوفاء الن من غير المنطق تصور ان يكون الشخص دائنًا لنفسو.

دون  اما الحوالة فمقابل الوفاء غالبًا ما يكون موجود، ومع ذلك قد تسحب الحوالة
 وجود مقابل الوفاء.

 باقي االحكام الخاصة بالكمبيالة تطبق عمييا احكام الحوالة.
 


