
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 األوراق التجارية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Commercial papers اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
ب بالعمليات التجارية التي تجرى على األوراق هدف هذه المادة إلى تعريف الطالت

 والوفاء والكمبيالةالتجارية من اإلنشاء والتظهير والقبول 

 وصف المادة

العمليات التجارية التي تجرى على يتوصل الطالب من خالل هذه المادة إلى معرفة 

تعريف األوراق التجارية من اإلنشاء والتظهير والقبول والوفاء والكمبيالة من خالل 

األوراق التجارية، ووظائف األوراق التجارية، وأهم المبادئ التي يقوم عليها قانون 

الصرف، والفرق بين األوراق التجارية وغيرها، والتطور التاريخي لألوراق 

 .التجارية، والسفتجة، والشروط الموضوعية والشروط الشكلية للسفتجة.

 2 عدد الساعات النظرية

 - العمليةعدد الساعات 

 2 عدد الوحدات

 حسنين عبد الزهرة صبيح بريس اسم التدريسي باللغة العربية

 Hassanein Abdel Zahra Sabih Paries اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس اللقب العلمي

 hasanin.a.Zahra@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07808245121 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 تعريف األوراق التجارية 1

 وظائف األوراق التجارية 2

 أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف 3

 الفرق بين األوراق التجارية وغيرها 4

 التطور التاريخي لألوراق التجارية 5

 السفتجة/ إنشاء السفتجة 6

 الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للسفتجة 7

 التظهير 8

 التظهير الناقل للملكية وآثاره 9

 التظهير التوكيلي وآثاره 10

 التظهير التوثيقي وآثاره 11

 مقابل الوفاء 12

 قبول السفتجة 13

 السفتجة للقبولتقديم  14

 شروط القبول 15

 آثار القبول 16

 الضمان االحتياطي 17

 شروط الضمان االحتياطي 18

 آثار الضمان االحتياطي 19

 الوفاء 20

 تقديم السفتجة للوفاء 21

 شروط الوفاء 22

 آثار الوفاء 23

 الرجوع 24

 النسخ والصور 25

 التقادم 26

 تعريفه وخصائصه/السند لألمر )الكمبيالة(  27

 إنشاء السند لألمر 28

 أحكام السفتجة المطبقة على السند لألمر 29

 التزام محرر السند لألمر 30

 :المصادر

 د فوزي محمد سامي ، د فائق محمود الشماعاألوراق التجارية / 

 

 :المراجع الرئيسة

 العكيلياألوراق التجارية / د. عزيز ( 1)

 ( األوراق التجارية / د. علي سلمان العبيدي 2)

 / د. فوزي محمد سامي االوراق التجارية –شرح القانون التجاري ( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 األوراق التجارية / د. أكرم ياملكي( 1)

 / د. بسام محمد الطروانة تطهير االوراق التجارية / دراسة مقارنة( 2)

  / د. سميحة القليوبي الشيك–السند ألمر –الكمبيالة –االوراق التجارية ( 3)


