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 555154    رمز المساق :                       االوراق التجارية                          اسم المساق : 
 5156-5155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا انتساعالوقت: 

  وصف المساق :

تقدٌم دراسة تتضمن االحكام الموضوعٌة و الشكلٌة الالزمة النشاء االوراق التجارٌة التً ٌتعامل بها التجار بصدد تعاملهم 
او تقدٌمها للحصول على االموال وتتضمن هذه التجاري لغرض نقل النقود او الوفاء بالدٌون الناشئة عن المعامالت التجارٌة 

ة و الكمبٌالة و الصك والتً تسعى من خالل هذا المنهج بٌان االوراق انواعا وردت على سبٌل الحصر تتمثل بالحوالة التجارٌ
 قواعد انشائها و تداولها واهمٌتها فً النشاط التجاري .

 اهداف المساق

  التعرٌف بكل من انواعها والمتضمنة الحوالة التجارٌة و الكمبٌالة والصك بٌان اهمٌة االوراق التجارٌة من خالل. 

 بٌان دور االوراق التجارٌة فً التجارة الداخلٌة و الخارجٌة باعتبارها اداة وفاء واداة ائتمان وادة لنقل النقود. 

 هٌر واعتبارها اداة وفاء .بٌان دور المصارف العراقٌة بالتعامل باالوراق التجارٌة من خالل اجراء الخصم واالظ 

  ًاٌضاح دور المشرع فً تطوٌر القواعد المعنٌة باالوراق التجارٌة سٌما فً ظل توظٌف االسالٌب االلكترونٌة ف

 انشاء و تداول االوراق التجارٌة .

 قالخطوط العامة للمسا

 ٍفرداخ اىَْٖج دسة اىتق٘يٌ اىذراسي االسث٘ع

 تتؼريفٖا ٗتياُ ٗظائفٖا ٗ اىَثادئ اىتي يقً٘ ػييٖا قاُّ٘ اىؼراق ٍقذٍح ػاٍح في االٗراق اىتجاريح 1

 تَييس االٗراق اىتجاريح ػِ غيرٕا ٍِ االٗراق ٍْٖٗا اىْق٘د ٗ االٗراق اىَاىيح ,اّ٘اع االٗراق اىتجاريح 2

 اىشرٗط اىَ٘ض٘ػيح اىالزٍح الّشاء اىذ٘اىح اىتجاريح ٗ اىَتضَْح اىتراضي ٗ اىَذو ٗ اىسثة 3

 اّشاء اىذ٘اىح اىتجاريح تاىْياتح ٗادناً اىْياتح اىنارتح اٗ اىَتجاٗزج 4

 ٍقذٍح ػاٍح في اىشرٗط اىنييح اىالزٍح الّشاء اىذ٘اىح اىتجاريح ٗإَيتٖا ٗاّ٘اػٖا 5

 اىتؼريف تاىثياّاخ االىساٍيح ٗاّ٘اػٖا تثياُ شرط االٍر تاىذفغ , اىَسذ٘ب ػيئ , ٍيؼاد االستذقاق ٗص٘رٓ 6

 ت٘ضيخ ٍناُ اداء اىذ٘اىح اىتجاريح ٗشخصيح اىَستفيذ ٗادناً زٍاُ ٗ ٍناُ اّشائٖا 7

 تياُ ٍإيح اىذ٘اىح اىتجاريح اىْاقصح ٗ اىذ٘اىح اىتجاريح اىنارتح 8

 ٍقذٍح ػاٍح ػِ اىثياّاخ االختياريح ٗإَيتٖا ٗايضاح تياُ ٗص٘ه اىقيَح ٗتياُ اىت٘طيِ 9

 اىت٘طيِ ٗ اىفائذج ٗتياُ ػذً اىضَاُ ٗ اىَْغ ٍِ ػَو االدتجاجتؼريف ٗإَيح مو ٍِ تياُ  11

 ٍقذٍح ػاٍح ػِ تذاٗه االٗراق اىتجاريح ٗ اىتؼريف تاىتظٖير ٗتياُ ٍإيح اىتظٖير اىتَييني 11

 اىشرٗط اىَ٘ض٘ػيح ٗ اىشنييح اىالزٍح في اىتظٖير اىتَييني ىي٘رقح اىتجاريح 12

 تاىتظٖير ٗتياُ قاػذج اىتظٖير ٍِ اىذف٘عٍإيح ٗدجيح اىذق٘ق اىَْتقيح  13

 اىتساً اىَظٖر تاىضَاُ ٗتقييذ اىضَاُ تاالتفاق 14

 ٍقذٍح في اىتظٖير اىت٘مييي ٗ اىشرٗط اىَ٘ض٘ػيح ٗ اىشنييح اىالزٍح الّشائٔ 15

 اثار اىتظٖير اىت٘مييي ٗ اىتظٖير اىت٘مييي اىَستتر 16

 تؼريفٔ , اّشائٔ ٗاثارٓاىتظٖير اىت٘ثيقي ىي٘رقح اىتجاريح ,  17

 شرٗطٔ ٗدق٘ق اىذاٍو اىقاّّ٘ي ػيئ –تؼريفٔ –ٍقاتو ٗفاء اى٘رقح اىتجاريح  18



 تقذيٌ اىذ٘اىح اىتجاريح ىيقث٘ه : شرٗط اىقث٘ه ٗ اثارٓ 19

 ادناً اى٘فاء تاى٘رقح اىتجاريح , ٍيؼاد االستذقاق , اثار اى٘فاء , اى٘فاء اىجسئي 21

 اىَيتسٍيِ تاى٘رقح اىتجاريح : داالخ اىرج٘ع ٗ اىتضاٍِ , اى٘فاءتاىتذاخوادناً اىرج٘ع ػيى  21

 اىَؼارضح في اى٘فاء ٗ اىْسخ ٗ اىص٘ر ٗادناً اىتقادً 22

 تؼريف اىسْذ الٍر )اىنَثياىح( ٗخصائصٔ , ٗاىشرٗط اىَ٘ض٘ػيح ٗ اىشنييح الّشائٔ 23

 ادناً اىذ٘اىح اىَطثقح ػيى اىسْذ الٍر 24

 رر اىسْذ الٍر , ادناً اى٘فاء ىيسْذ الٍراىتساً ٍذ 25

 ىذاٍو , ادناً تقادً اىسْذ الٍراالٍتْاع ػِ اى٘فاء ٗاثر إَاه ا 26

 ٍقذٍح في تؼريف اىصل ٗخصائصٔ ٗإَيتٔ ٗاىشرٗط اىَ٘ض٘ػيح ٗ اىشنييح الّشائٔ 27

 ٗج٘د ٗاثثاخ رصيذ اىصل ٗ جريَح اصذار صل تذُٗ رصيذ 28

 ٗتقذئَ ىي٘فاءتذاٗه اىصل  29

 شرٗطٖا ٗادناً اى٘فاء تاىصل اىضائغ–اىَؼارضح في ٗفاء اىصل , داالتٖا  31

 اّ٘اع خاصح ٍِ اىصن٘ك : اىصل اىَسطر , اىَقيذ في اىذساب , صن٘ك اىَسافريِ 31
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 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 
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