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 أوال: اإلطار التاريخي لألوراق التجارية

واالئتمان، وذلك تماشيا مع السرعة وم الحياة التجارية على عنصري الثقة تق

سم المتطلبة في العمل التجاري، حيث يختلف في خصائصه عن العمل المدني الذي يت

من  بالبطء، ولتحقيق ذلك نجد التشريع التجاري يختلف التشريع المدني في مجموعة

جاري أو من حيث تقادم الحقوق إذ قصر المشرع الت ،المحاور، سواء من حيث اإلثبات

 ادائن خالفن مدة التقادم حتى تبرأ الذمم، مع افتراضه التضامن بين المدينين تجاه الم

 لما هو عليه األمر في االلتزامات المدنية.

تباره أجل إن تحقيق السرعة في المعامالت التجارية ال يتأتى إال بعنصر االئتمان، باع

ا حاال بل رية ال توفى كلهيمنحه الدائن لمدينه، فالديون الناشئة عن المعامالت التجا

أن يقوم كغالبيتها يمنح له أجل للوفاء يستطيع من خالله المدين توفير مقابل للدين، 

بالغ بتصريف البضاعة التي حصل عليها من البائع )الدائن( والوفاء بثمنها من الم

فاء المحصل عليها من العمالء، لذلك فإن النقود لم تعد هي الوسيلة الوحيدة للو

نقود في فتم ابتداع وسائل وأدوات بديلة لل ،لتزامات التجارية القائمة على أجلباال

 اإلبراء من االلتزامات تعرف باألوراق التجارية.

نقود هي إن استخدام األوراق التجارية لم يحقق األهداف المرجوة منه، باعتبار أن ال

راء مطلقة، تتمتع بقوة إبالتي تحتل المرتبة األولى في وسائل اإلبراء من الديون، بل و

قليدية كما أن ظهور بعض وسائل األداء أثر كثيرا في أهمية تداول وسائل األداء الت

األوراق  في الحساب، فمستقبل دمن قبيل الحواالت البريدية والتحويالت البنكية والقي

 لوسائلالتجارية التقليدية مرهون بالتفاتة المشرع إلى تعديل وتطوير وتنظيم هذه ا

 بأحكام تتماشى والمستجدات التي تطال مجال المال واألعمال.

 أوال: اإلطار التاريخي لألوراق التجارية

ال يوجد تحديد مضبوط لتاريخ ظهور ونشأة األوراق التجارية، فهناك من يرى أن 

وجود بعض السندات أو الصكوك الخاصة بتأدية مبالغ نقدية في بعض العادات البنكية 

ين واليونان يعتبر النواة األولى لظهور الكمبيالة، في حين يرى البعض لدى الفينيقي

اآلخر أن األوراق التجارية وخاصة الكمبيالة ظهرت عند العرب تحت اسم 
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السفتجة" معربة من الكلمة الفارسية "سفته" أي الشيء المحكم، وعرفها فقهاء "

الطريق، وصورته  الشريعة اإلسالمية بأنها قرض استفاد به المقرض سقوط خطر

أن يقرض ماله إذا خاف عليه الفوات ليرد عليه في موضوع األمن، إال أن هذه العملية 

لم تلق رواجا وإقباال كبيرا، وكان ينظر إليها بنوع من الكراهية ألنها تخفي بين طياتها 

قرضا، كما أن خطر النقل كان يتحمله المقترض، فالرسول صلى هللا عليه وسلم قال 

 رض جر نفعا فهو ربا"."كل ق

لكنه ومهما يكن من أمر يعتبر األصل التاريخي لألوراق التجارية قديما بال شك، و

ارية يبقى في العموم مجهوال وبدون تحديد، بل إن المحاوالت إلرجاع األوراق التج

شكل إلى قوانين أو حضارات قديمة تفتقر إلى إثبات قوي، حيث ال نعرف شيئا عن ال

ن متتخذه هذه األوراق وال عن طرق تداولها وما يمكن أن يترتب عنها الذي كانت 

اصة خالتزامات، ولكن مهما اختلفت اآلراء حول األصل التاريخي لألوراق التجارية 

ليس من الكمبيالة فمن المؤكد أن هذه األوراق نشأت عرفية، فهي من ابتكار التجار و

ة األعراف التجارية عند بدء مرحلصنع المشرع الذي اقتصر دوره فقط على تكريس 

 .التنفيذ

 ثانيا: تعريف األوراق التجارية

لقد وقع خالف في تحديد مفهوم األوراق التجارية نتيجة االختالف الحاصل في 

أداة  تعريفها، حتى أن البعض أبعد الشيك من اعتباره ورقة تجارية ألن هذه الورقة

من الفقه ما  إال أن هناك ،مال تجاريا بطبيعتهللوفاء دون االئتمان، كما أنها ال تعتبر ع

بالطرق  ذهب إلى اعتبار أن جميع األوراق التي تتضمن شرط األمر والتي تقبل التداول

، التجارية تعد أوراق تجارية سواء نصت هذه األوراق على مبلغ من المال أم ال

مالي  ا هو مبلغويعرفها األستاذ أحمد كويسي بأنها "صكوك ألمر أو للحامل تمثل دين

 .أو في أمد قصير االطالعمستحق األداء عند 

لم يتطرق المشرع المغربي إلى تحديد المقصود باألوراق التجارية، وقد أحسن في 

ذلك، حيث إن وضع التعاريف مهمة يختص بها الفقه، إذ من شأن ذلك أن يجعل 

المفهوم يتسم بالجمود، وقد وضع الفقه مجموعة من التعاريف لألوراق التجارية 
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رة يالحظ ورود مصطلح األوراق وذلك بالنظر لخصائصها، فبالرجوع لمدونة التجا

حيث نصت في فقرتها  ،من المدونة 338التجارية في بعض المواد نورد منها المادة 

األولى على "يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة األوراق التجارية المسلمة له 

 على وجه الرهن".

لة نون، قابفالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا ألوضاع شكلية معينة يحددها القا

مجرد بللتداول بالطرق التجارية، تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود، مستحق الوفاء 

ة لتسوية االطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبولها كأدا

 .الديون شأنها شأن النقود

 ثالثا: خصائص األوراق التجارية

التجارية يمكن استخالص مجموعة من  من خالل التعاريف التي أعطيت لألوراق

ة الخصائص بها عن غيرها من السندات المشابهة، فاألوراق التجارية سندات شكلي

قصيرة  ( وتمثل ديونا3( تتضمن قيمة نقدية )2( قابلة للتداول بالطرق التجارية )1)

 (.5( وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء )4األجل )

 سندات شكليةـ األوراق التجارية 1

وجب أاألوراق التجارية عقود شكلية، أي عقد مكتوب تطلب القانون إفراغه في محرر 

نها القانون تضمينه مجموعة من البيانات رتب على إغفالها بطالن الورقة أو فقدا

المدني  صفة الورقة التجارية وتحولها لسند عادي إلثبات الدين خاضع ألحكام القانون

 ام قانون الصرف التي تطبق على األوراق التجارية.وال تسري عليه أحك

إن هذه الشكلية هي ضرورية لتسهيل وضمان سرعة تداول الورقة التجارية، إذ 

بمجرد إلقاء نظرة سريعة وسطحية عليها يمكن مالحظة صحة الصك من بطالنه، 

 يروهذه الشكلية متطلبة في جميع التصرفات الواردة على المحرر كالقبول والتظه

م بخط فمناط االلتزام الصرفي هو التوقيع والتوقيع يجب أن يت ،والضمان االحتياطي

 اليد.
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 ـ قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية2

قام األوراق التجارية كما سبق القول هي وسائل للوفاء بالديون، أي أنها تقوم م

تداولها عملية انتقالها والنقود في اإلبراء، وحتى تحقق هذه الغاية البد من تسهيل 

يعة خدمة للسرعة المتطلبة في الحياة التجارية، لذلك تم ابتكار وسيلة سهلة وسر

يث لتداول هذه األوراق والتي تعرف بالتظهير، أو عن طريق المناولة اليدوية، ح

ي أن يجب أن تكون ألمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن انتقالها من شخص إلى آخر، أ

ذي قة أو الصك شرط األمر أو اإلذن أو النص على أنها لحاملها هو التضمين الور

الذي  يمنحها صفتها كورقة تجارية ويجعلها خاضعة لألحكام القانونية لهذه األوراق

هو قانون الصرف باعتباره مجموعة من القواعد تختلف في جوهرها عن القواعد 

و اإلذن أ تحتوي على شرط األمر التي تحكم السندات المدنية، أما إذا كانت الورقة ال

ن الصرف أو لم ينص فيها على أنها لحاملها فإنها ال تعد ورقة تجارية في مفهوم قانو

ير باتباع وإنما هي مجرد سند يثبت مديونية محرره وال ينتقل الحق الثابت فيه إلى الغ

م الصك الحكإجراءات الحوالة المدنية )قبول المدين أو إعالنه بالحوالة( ويأخذ ذات 

تداولها  الذي يشطب منه عبارة اإلذن أو األمر، ذلك أن الورقة التجارية تتميز بسرعة

لألمر  ذلك أن صدور الورقة التجارية ،حتى تتمكن من أداء وظيفة النقود في التعامل

رع معناه قابليتها لالنتقال من شخص آلخر عن طريق التظهير وهي وسيلة أسهل وأس

 .معروفة في الحياة المدنيةمن حوالة الحق ال

 ـ األوراق التجارية تتضمن قيمة نقدية3

قوق تمثل األوراق التجارية دائما حقا مقابله مبلغ من النقود، فهي صكوك ترتب ح

عض بمحلها دائما وأبدا مبلغ نقدي، حيث تسمح لها هذه الخاصية باستبعاد  دائنية

لبحري االصكوك الذائعة في الحياة التجارية من نطاق األوراق التجارية كسند الشحن 

س البنكي ووصل اإليداع في المخازن العمومية الذي يمثل حقا موضوعه بضاعة ولي

 .مبلغ نقدي

 د على مبلغ من النقود فقد استتبع ذلك جواز خصمهاإن اعتبار الورقة التجارية تر

لدى أحد األبناك والحصول على قيمتها دون انتظار ميعاد االستحقاق في مقابل التنازل 
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عن فائدة يسيرة يخصمها البنك من أصل قيمة الورقة بسبب تعجيل الوفاء، ويقبل 

وأن هذا الدين له قيمة البنك عملية الخصم بسبب أن الورقة التجارية تمثل دينا نقديا 

 .ثابتة

 ـ األوراق التجارية تمثل ديونا قصيرة األجل4

ر، حيث تكون األوراق التجارية مستحقة األداء بمجرد االطالع عليها أو بعد أجل قصي

األوراق  إذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق بعد أجل طويل فال تعد هذه الورقة من

ة األجل ذلك ة في األوراق التجارية أنها تمثل ديونا قصيرإذ إن السمة الغالب ،التجارية

مدة لأنه غالبا ما تستحق بمجرد االطالع، أو إذا كانت وسيلة ائتمان فإنها تصدر 

ي أي فقصيرة، وذلك ما يشجع األفراد على قبول التعامل بها ما دام أنهم يستطيعون 

ونا اعتبار أنها تمثل ديوقت استبدالها نقدا عن طريق خصمها لدى أحد البنوك، وب

 .قصيرة األجل مستحقة الوفاء بعد مدة قصيرة فإن األبناك يقدمون على خصمها

 التجاري على قبولها كأداة للوفاء  ـ أن يجري العرف5

اء، حتى تكون الورقة تجارية يجب أن يجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوف

ة اإلبراء من الديون، فالخصائص السابقأي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في 

تمثل  لألوراق التجارية هي التي تفسر قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء، فهي

حقوق نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة وغير معقدة، وهي قصيرة األجل من حيث 

 رقةواستحقاق قيمتها، إال أن ذلك ال يعني أن العرف التجاري يقبل بالضرورة أية 

ل هذه تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء، إنما يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع ك

 الخصائص في الورقة لتعتبر تجارية، إذ كل خاصية من هذه الخصائص تمثل جانبا

 .جوهريا فيها

 رابعا: تمييز األوراق التجارية عن بعض السندات المشابهة

ألوراق المشابهة لها، ويتعلق األمر باقد تختلط األوراق التجارية مع بعض السندات 

 (.2( والقيم المنقولة )1النقدية )

 ـ األوراق التجارية واألوراق النقدية1
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عا من بظهور األوراق التجارية خالل القرن الثامن عشر تم اعتبارها بادئ األمر نو

عدنية الم السندات لحاملها، فكانت تسلم من طرف األبناك لزبنائها الذين لديها نقودهم

حويل عن طرق تقديم هذه السندات، إال أن هذه األوراق أصبحت حاليا غير قابلة للت

ء من بحيث أصبحت نقودا قائمة بذاتها نظرا لما أصبحت تتمتع به من قوة في اإلبرا

 .الدين

طرف  وما يميز األوراق التجارية عن األوراق النقدية هو أن هذه األخيرة تصدر من

بنك ار النقود أحد مظاهر سيادتها، فالبنك المركزي للدولة )الدولة باعتبار إصد

 اإلصدار( هو الذي يقوم بإصدار األوراق النقدية ويضمن قيمتها، في حين يكون

قف على منشئ الورقة التجارية إما شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ولذلك فإن أداءها يتو

 .مالءة ذمة الملتزمين بها

اء، فإن تشبه األوراق النقدية من حيث كونها أداة للوفوإذا كانت األوراق التجارية 

وة إبراء قما يميز بينهما هو أن األفراد ملزمون بالتعامل باألوراق النقدية ألن لها 

م ألن مطلقة، في حين أنهم غير ملزمين بالتعامل باألوراق التجارية للوفاء بديونه

 .قة التجاريةذلك مرتبط بالثقة التي يتمتع بها الموقعون على الور

ألخيرة كما أنه من بين الفوارق بين األوراق النقدية واألوراق التجارية أن لهذه ا

لقصير الذي اميعاد للوفاء بقيمتها، هذا الميعاد إما قانوني أو اتفاقي، وتخضع للتقادم 

تضمن أي تال يتجاوز ثالث سنوات، أما األوراق النقدية فهي أداة وفاء لذاتها فهي ال 

 .للوفاء ومن تم فإن التقادم ال يطالها ميعاد

 ـ األوراق التجارية والقيم المنقولة2

ه تمثل سبق منا القول أن من بين أهم الخصائص التي تتميز بها األوراق التجارية أن

يين، أما إذا حقا مقابله مبلغ من النقود يدفع عند االطالع أو في أمد معين أو قابل للتع

 رقة مقابله بضاعة فال تعد من األوراق التجارية.كان الحق المضمن في الو

فالقيم المنقولة هي األسهم والسندات التي تصدرها شركات األموال أو الدولة أو 

غيرها ممن له الصفة في إصدارها، وال تجري عليها األبناك عملية الخصم بسبب 

دقة، كما أن تقلبات األسعار وبالتالي ال يمكن تحديد قيمة هذه األوراق على وجه ال
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تاريخ استحقاقها غالبا ما يتعذر تحديده بالضبط، كذلك ال تقوم هذه األوراق مقام 

النقود تماما عند الوفاء بدين معين، ولكن يمكن بيعها في البورصة عندما يريد حامل 

هذه السندات أن يحصل على ثمنها، كما أن هذه األوراق تصدر ألجل طويل يعادل مدة 

يما يتعلق باألسهم ـ أو لمدة عشر أو عشرين سنة فأكثر ـ فيما يتعلق حياة الشركة ـ ف

بالسندات ـ أما األوراق التجارية فتمثل مبلغا معينا من النقود يكون مستحق األداء 

 بمجرد االطالع أو في أجل قصير، وتقوم األبناك غالبا بخصمها.

 خامسا: قانون األوراق التجارية

ري، بقيت األوراق التجارية لمدة طويلة تستمد أحكامها من العرف والتعامل التجا

 فخالل القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر نشرت في أروبا عدة أبحاث

تعامل حول القانون الصرفي، كما ظهرت على الساحة حركة تقنين القواعد متبعة في ال

، 1667، وفي انفرس ببلجيكا سنة 1635ا سنة باألوراق التجارية في روتردام بهولند

، وفي 1681، وفي الدانمارك سنة 1673، وفي فرنسا سنة 1671وفي السويد سنة 

م ، وفي بري1711، في هامبورغ سنة 1682عدة دويالت بألمانيا: في اليبزيك سنة 

 .1712سنة 

لمنعقد هاي اإال أن أول محاولة جدية لوضع أحكام األوراق التجارية تمت في مؤتمر ال

دولة( مشروع قانون  32حيث وضع هذا المؤتمر )الذي حضره  1910يونيو  23في 

على  وقد تم إدخال بعض التعديالت على المشروع موحد بشأن الكمبيالة والسند ألمر

طبيق ، وما حال دون دخول هذا القانون حيز الت1912إثر اجتماع ثان في الهاي سنة 

مت ت، إال أنه وبمبادرة من عصبة األمم 1914ولى سنة هو نشوب الحرب العلمية األ

دولة تم  31بحضور ممثلين عن  1930ماي  13الدعوة إلى عقد مؤتمر بجنيف في 

بيالة تتعلق بالكم 1930يونيو  7على إثر ذلك المصادقة على ثالث اتفاقيات بتاريخ 

 والسند ألمر.

 بالكمبيالة والسند ألمر.االتفاقية األولى: تتعلق بالقانون الموحد الخاص 
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والسند  االتفاقية الثالثة: تتعلق بضريبة الطابع )التنبر( المفروضة على الكمبيالة

 .ألمر

 لفرنسييرجع أصل القانون المنظم لألوراق التجارية بالمغرب إلى القانون التجاري ا

ية والذي أدخلته السلطات الفرنسية في عهد الحماية بالمنطقة الجنوب 1807لسنة 

الذي شكل آنذاك مدونة القانون التجاري إلى غاية  1913غشت  12بموجب ظهير 

( 191ـ  128، حيث تناولت هذه المدونة بالتنظيم كل من الكمبيالة )الفصول 1995

ق ، ألن المشرع نظم الوفاء عن طري( دون الشيك196ـ  192والسند ألمر )الفصول 

تزامات الشيك بصورة عابرة في الفرع الثاني من القسم السادس المتعلق بانقضاء االل

المتعلق بااللتزامات والعقود، وخصص له آنذاك الفصول  1913غشت  12في ظهير 

، واستمر األمر على 1927ماي  25مع تعديلها بموجب ظهير  334إلى  325من 

حيث تبنى بموجبه المشرع قواعد قانون  1939يناير  19ور ظهير ذلك حتى صد

فصال وألغى الفصول المخصصة  77جنيف الموحد لألوراق التجارية حيث تضمن 

 1939يناير  19(، فبموجب ظهير 334ـ  325للشيك في ظهير االلتزامات والعقود )

 بالشيك. نظم المشرع أحكام الشيك متبنيا في ذلك قانون جنيف الموحد الخاص

ونة فهذا التشتت الذي كان يعرفه تنظيم األوراق التجارية تشكلت لجنة إلعداد مد

ع جديدة للتجارة بغية إدخال تعديالت جوهرية على القانون التجاري من جهة وجم

 نصوصه المبعثرة من جهة ثانية، حيث تمت المصادقة على مشروع لمدونة للتجارة

الصادر  1.96.83نشره بمقتضى الظهير رقم الذي تم  15.95بموجب قانون رقم 

اد ، حيث خصص الكتاب الثالث منه لألوراق التجارية )المو1996بتاريخ فاتح غشت 

 (.333ـ  159

 وعليه فإن دراستنا لألوراق التجارية ستكون وفق ما يلي؛

 الفصل األول: الكميالة

 الفصل الثاني:  الشيك

 


