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 (1)المحاضرة 

 تقديم:

تعدددل قود دددة  ر قي  دددعامالت ولتعدددة، و قوا ةمالدددتن اهادددعق و دددعة ت ه ل دددة ،ددد  

،كددددددةم افددددددع ،أة ددددددت فددددددعع اة را  ددددددرة  ةن   ددددددل ق اددددددل  قو ددددددةهةم قوا ددددددةم  ر قي 

تسددا رل ووددعامقو قة رددةي قوا ةمالددت  تجلدد  لددو   سددرل قود ددة    دد  را امعددت 

 .ةوةمعت قوا ةمالت ذقو شكل فةص تسمى 

قفالددددؤ قونمفددددةم خددددة   ددددةمالت ا ددددةم قتامق  قوا ةمالددددت قو دددد   ع دددد    دددد   اعددددل

قوع دددددة  قو لوتدددددتن اقو ددددد  قفاللددددد  ا كدددددةمو   عدددددة واكدددددةم قة ع دددددت قوا ةمالدددددت لدددددو 

 ،أالؤ   ة  قوعةوم.

قوعتدددل  دددةتامق  قوا ةمالدددت ،ددد  فددد     دادددرم ا  دددد م ا وتكددد   لتددد   دددل 

عةق ددل قتامق  قوا ةمالددت  عددل قفددا عق  قواددةمالت قو عالددلن ق اددلق  ،دد    دد ي   ةخرددل 

رم شددععو قوددلا  قتام رددت  ةووددعامي قو  ددةد وسدد  عةق ددل ،ةخددلي هاددعق وك دد ي 

 لقا  هذه قتامق  اغزاهة ملخالؤ قملجدةتو قتعا دة وت اقوا ةمالدت ،تدة فلدؤ 

 ،شةكل عةهةهرت ت خ ع و ة هاعق تفا ف قو ةق ل قوك  ت لو هذه قولا .

لددو ا دد  عددةهةم ،ةخددل ودددام قتامق  قوا ةمالددتن وددذو   كددع قملجاتدد  قوددلا و  

( اعل  ح ق ذو  لو droit cambiaire internationalر  ا   عةهةم قو عف )

 7 ادةمالت قوذ  قهاهى   د   ةعرد  ثد ع ،عةهدلقو   1930،ة  13،ن تع  درؤ لو 

،دددد    ددددة ت ،  ددددق فددددةص   ةوكت رةوددددت اقوسدددددل ت،ددددع قتا دددد    اعلددددق 1930وةهرددددة

قوسددددةلل قو دددد  و ددددةي  تاددددة قوأشددددع عةو قوة درددددت رم  أددددع   دددد   ةواحلاددددةون ر  

اقوعةهدلي قوجةهردت   ودتد  خلدةت واددةي  قو دةقه م  لدو ن ه ةص قو ةهةم قوةخل

 عددددددل ،سددددددةلل قواعل ددددددت  ةوكت رةوددددددت اقوسدددددددل ت،ددددددعن اقوعةهددددددلي قوجةوجددددددت   اعلددددددق 

  وعال ت قةخام )قول،غت(  ل  قوكت رةتو اقوسدل ت،ع.
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وة دد  عددةهةم  1931 تعن ،ددن تع  ا ددو ففددع لددو  درددؤ  ددة  ار  ددل هددذق قوددن 

 19خردددد   ددددم قواةعردددد   لددد  عددددةهةم ،ةخددددل فددددةص  ةوشددددر  لددددو ،ةخدددل ولشددددركةو  

 .1934ا فل  هذه قوعةهلقو خ ز قوادلرذ ق الق  ،   ة ح ودةوع  .1931،ةمس

قوغدع   ةو دةهةم قوةخدل ةجدردؤ قواعلدق  ةوكت رةودت اقوسددل ت،دع رفدذ اعل 

 .1939ودةوع  19وةخل ولشر   ت اض ى ا    اقو ةهةم ق

 ا لره فد ة   لمقفت افةلل قت ق  اقتلاتةم قواةورت:

 .قوشر  قوكت رةوتن قوسدل ت،عن
 

 فصل تمهيدي

 ماهية وسائل األداء واالئتمان

فددد ؤ لددو هددذق قول ددل قوات رددل  خددة  قواكددةم قواددةماليو ودد امق  قوا ةمالددت 

 ةوغع  )رات( ثم     تععالؤ قتامق  قوا ةمالت )ثةهرة( اهةضح ف ةل  ة )ثةوجدة(. 

 ثم هت ز قتامق  قوا ةمالت    رامق  ،شةبات و ة )مق عة(.

 أوال: التطور التاريخي لألوراق التجارية بالمغرب:

 اال  ددل باددذق قتف دد  نوا ةمالددت وددة  سددمى  ةو ددةهةم قو ددعلوقتامق  ق  أود 

ر   –، تددددددة  قو اوددددددرةو قو ةهةهرددددددت قةخةتددددددت  داددددددة  قتامق  قوا ةمالددددددت اقو دددددد  

 حردددددل  ددددد  قو ةق دددددل قوعة،دددددت ،لهردددددت كةهددددد  را   ةمالدددددت  تل ة، دددددة  –قو اودددددرةو 

 قوةقف .

ا ددددةوعغم ،دددد  كددددةم قتامق  قوا ةمالددددت تشددددكل رخددددل قوكاددددل قةختسددددت قوشددددكلت 

لاهددددت قوا ددددةمين  ددددام ، ددددك ح قو ددددةهةم قو ددددعلو ت  ع دددد  قو اددددت عةهةهددددة ،سددددا   و

 ذق ددده ،ددد  هةخردددت قوا دددد من الهتدددة ودعددد   دددذو    ددد  ،ودددتةم عةق دددله قو ةهةهردددت 

 قةخةتت.

اعددددل  ع دددد  قتامق  قوا ةمالددددت  ددددةوغع   ددددلي ،عقخددددل وتكدددد  رم ه خ دددد ة لددددو 

      من    ي قة تةوت )ر( ا   ي ،ة  عل قتفا    ) (.
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 في عهد الحماية -أ

و ددل عسددم قوغددع  لددو هددذه قول دد ي   دد  ثدد ع ،دددة ق هلددةذن خردد   ع دد  كددل 

 ،دك ت لو هذه قودة ق عةهةهة فةتة باةن خر  ه ل:

ددددةم وك دددددق  تدك دددددت قة تةودددددت قولع سدددددرت  1913غشددددد   12ا  ددددد   - قودددددذ  كد

قودذ  ر فدل عةق دل عدةهةم  دردؤ قوةخدل  1939وددةوع 19اروغو  ت اض ى ا    

قود ددةص قواعل ددت  ةوكت رةوددت اقوسدددل ت،ددعن ثددم تددلم ا  دد  ثددة   لددو هلدد   لدد  

قواددددةمالت واعلددددق  ةوشددددر  قوددددذ  رفددددذ هددددة قافددددع   ددددةهةم  درددددؤ قوةخددددل قةخددددةص 

  ةوشر .

 قوك ق  تدك ت قة تةوت قتف ةهرت. 1914ا     -

 قوك ق  تدك ت  د ت قولاورت. 1925ا     -

 بعد االستقالل: -ب

قوددذ   تدددل  لددد   ةخردددل  1965تدددلام عدددةهةم قواةخرددل اقوغع دددت فددددت  عددل 

قو دددددةقه م قو ددددد  رتددددد ح  فدددددةمالت قولعدددددة   تأالدددددؤ ،ددددددة ق قوتلكدددددتن خرددددد   دددددم 

 ك رددق قو ددةقه م قو دد  كةهدد  ،ك  ددت  تدك ددت قة تةوددت قولع سددرت ا تلوددلهة  لدد  

 ترددد  قو ددد ق  قودددة   . خرددد  رتددد ح  قتامق  قوا ةمالدددت ،داتدددت  تة دددل ا  ددد  

 قوذ  رفذ   ةهةم  درؤ قوةخل.  1939ةوعود 19

 15.95تدددددددلمو ،لاهدددددددت قوا دددددددةمي  ت اضددددددد ى عدددددددةهةم معدددددددم  1996الددددددو فددددددددت 

نخرددددد  عدددددة   ا دددددة ي 1996قو ةضددددد    أدلردددددذه قوا  ددددد  قو دددددة م لدددددو  دددددة ح غشددددد  

اقو دددد  وددددم  ددددلفل خ ددددز  334  دددد   159 داددددرم قتامق  قوا ةمالددددت  ددددت  قوددددةق  ،دددد  

شدع قولاهدتن اهكدذق  دلر قوعتدل  د دةص قوادلرذ  ت  عل ،عام فدت ،د   دةمالت  

 .1997ر اة ع 3قوةق  قوداتت و امق  قوا ةمالت لو 

و  ددددلو   دددد   333  دددد   329 تددددة ف ددددف قوشددددع  لددددو ،لاهددددت قوا ددددةمي ،دددد  

افددددةلل قت ق  قتفددددعدن  ام  رددددةم هددددذه قوةفددددةللن ا لدددد  كددددل هددددذه قوع ددددةمي    دددد  
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واعددةمف  لتاددة قورددة ن  ة،ددت تددةة ت و  ة ددع اقوسددا  لن تشددتل افددةلل قت ق  ق

 ا ل  قو   فاا ع لو قوسا  ل هأر ت قفاألق  قوعلم اقواكدةوة رة.

،ددد  ،لاهدددت قوا دددةمي افدددرلت ر ق  كدددل  افدددرلت  تكددد  كدددل  329اتعابددد  قودددة ي 

شددخف ،دد   حةالددل ر،ددةق   رلتددة كةهدد  قوكعال ددت را قةخكددت قوا درددت قوسدداعتلت 

 وذو  . 

قوعابددد   تجة دددت عدددةهةم  1993  ددد  ،ددد  ا 4هددذق قواععالدددؤ قودددافةذ ،ددد  قودددة ي 

واعلددددق   شددددة  ،نفسددددةو قتلاتددددةم ا،عقع  اددددة اقو دددد  وددددم  عكردددددة  داددددرم ،حددددل  

و ددددددذه قوةفددددددةلل قوعقل ددددددت خةورددددددة  ذق ،ددددددة قفددددددا درة قواحةالددددددل قوددددددذ  هاتدددددده قوشددددددع  

 ،  ،لاهت قوا ةمي. 523     519 ت اض ى قوةق  ،  

  ،اكة،ددددددل اوعددددددل خلقثددددددت هددددددذه قوةفددددددةلل  ددددددو قو دددددد   حددددددة   ام ا دددددد  هاددددددة

ودددددددذو   دددددددع   نونفسددددددت عةهةهردددددددت ودددددددم  اا دددددددل  عدددددددل ،عةو دددددددة ا،اةهعهدددددددة ا  رع ادددددددة

  دارت ة اهتةهة     قوتةمفت قو دكرت.

 ثانيا : تعريف األوراق التجارية 

ودددددددم  عدددددددعف قوشدددددددع  قوغعأددددددد  قتامق  قوا ةمالدددددددتن شددددددداهه لدددددددو ذوددددددد  شدددددددام  دددددددة و 

  اح قملجة  ولل ه اقو وة  ول رة   ذو . قوأشع عةو قتفعدن،تة

اعددل خعتدد  كددل قواععاللددةو  لدد  قتهكدد   اقت اتددة   لدد  ف ددةلف هددذه  

قتامق ن  عع د   اهاددة :   رامق  عة لدت ولاددلقا   تجدل خ ددة ه دلوة اتسدداحق قوددل   

  ت ع  قت    را  عل ر ل ع    .

و قوا ةمالدت  دة   تة ق اب و:   فدل واعة،ل  ه وس ةوت قوة ة  لو قوعدة،  

 قود ة ن  ام رم  كةم وه ف ةلف قود ة   .

 1934  سدتب   20اعل  ع  اة ،حكتت قود ل قولع سرت لو ععقم و ة  اةمالت 

 :  قتامق  قو ددددد  وادددددلقاو ة قوا دددددةم  رتدددددة  ردددددفام  دددددلقا  رامق  قود دددددلن فللدددددة  ددددد  

 .قول   قود ل  لو ،عة، تام قوا ةمالت 
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  قوا ةمالددددددت فدددددددلقو  حتددددددل عرتددددددت ه لوددددددت ا تة،ددددددة وتكدددددد  قو ددددددة نرم قتامق

ا، دددع ي اعة لدددت ولادددلقا  اعةلتدددت  دددذقتاة ا جيددد  ا دددة  خدددق را  وددد  ت دددل ععالدددل 

 ولتسالرل ،فاة.
 


