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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 4341060 رقم المادة والعمليات المصرفية األوراق التجارية اسم المادة الدراسية
 الشركات واالفالس للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 6 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

صائصها وأنواعها وتطورها التااريخ  وتوحداد ناانون الصارم  راس دراساة ت صادلية تتناول هذه المادة التعريف باألوراق التجارية وخ     
للساا تجم ماان حدااه نشااوتها وشااروش صااحتها الشااكلية والمولااوعية وعاان مقاواات الوفاااا والقوااول واسااتحقانها بااالت هدر وأنواعهااا و رارهااا 

سااة البمويالااة ماان حدااه تعري هااا وشااروش صااحتها وكي يااة قوش او بالتقااادس رااس دراسااولاامانات الوفاااا بالساا نجة وانقلااائها بالوفاااا أو بال
تداولها وأحكامها المشتركة مع أحكاس السا نحة بالوفااا وهاا أو ساقوطها أو تقادمهاا  راس دراساة الشاي  مان حداه تعري ام وشاروش صاحتم 

 .وأنواع خاصة من الشركاتتبة الشكلية المولوعية وكي ية تداولم والوفاا بم ومقاوت الوفاا واالمتناع عن الوفاا والجزااات المتر 
كمااا تتلاامن دراسااة هااذه المااادة ويااان أهميااة المصااارم فاا  الحياااة االنتصااادية والصاا ة التجاريااة ل عمااال المصاارفية والعمليااات     

 المصرفية كالوديعة والحساوت الجاري والحوالة واالعتماد المستندي والخصس والب الة المصرفية.
 

 ادة الدراسيةأهداف ومخرجات التعلم للم
 الكيفية-النوع-مفهومها –تعريف الطالب باألحكام العامة لألوراق التجارية والعمليات المصرفية الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 تنمية فهس الطلبة للم اهيس العلمية ل وراق التجارية ذات الصلة بالعمليات المصرفية والتجارية. 1.1
 األساسية ل وراق والعمليات المصرفية.تدل على فهس المتعلس للم اهيس  تومؤشراممارسات  1.1
 مقدرة المتعلس على التمددز ودن طويعت  كت ورنة عن االخرى. 1.1
 ية المرتبطة بالوانع. ممقدرة المتعلس على المنانشة والت سدر والتطودق للمعرفة العل 1.1

 ل األوراق التجاريةيصنف الطالب األحكام وطرق تداو الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة على تحددد مختلف األدوات القاولة للت اوض. 1.1
 األدوات.القدرة على فحص العالنات وااللتزامات المرتبطة وها الناشئة عن هذه  1.1
 الونو . القدرة على تحلدت وتصندف نانون الونو  ف  العالنات القائمة ودن العمالا وأصحاب 1.1

 ألحكام العامة والخاصة والشكلية لألوراق التجارية والعمليات المصرفيةايناقش الطالب  الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

للت اوض  وتقديس لة عا على حت المشكالت المتعلقة باالدعااات الناشئة عن األدوات ال –القدرة ك ريق  1.1
 الحلول المقترحة.

 ان يتتبع الطالب العمليات والتطورات التشريعية في مجال األوراق التجارية وعمليات البنوك الرابع الهدف 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 القدرة على رسس إطار لمتابعة وحماية حقوق العمدت كحامت الورنة تجارية. 1.1

 الكتاب المعتمد:
دار  –د. عزيز العكدل   – 1ية وعمليات الونو  شالوسيط ف  شرح القانون التجاري. األوراق التجار  -1

 4410عمان  –الرقافة 
 1990 -عمان  –دار الرقافة   –د. فوزي محمد سام   –شرح القانون التجاري األردن   -1 المراجع العلمية:
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 ألحكام العامة لألوراق التجارية.ا
 تطورها. –نشأتها  –وظائفها  –أنواعها  –التعريف باألوراق التجارية 

 أثر التعامل بالورقة التجارية على الدين األصلي. –أحكام قانون الصرف 
  13 – 5ص 

11 
1 
1 
1 

 الشروط الموضوعية ألحكام سند السحب.
 وجزاء اإلخالل بالشروط. –الشروط الشكلية 

 البيانات اإلختيارية وتعدد النسخ والصور.
  77 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 تداول سند السحب.
 الشروط الموضوعية والشكلية. –وآثاره  –التظهير الناقل للملكية 

 والتظهير التأميني. –التظهير التوكيلي 
  111 – 77ص 

11 
1 
1 
1 

 ضمانات الوفاء بسند السحب.
 مقابل الوفاء. –الصرفي  التضامن

 القبول والضمان اإلحتياطي.
  151 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 الوفاء بسند السحب.
 ميعاد استحقاق السند.

 أحكام الوفاء.
  163 – 151ص 

16 
1 
1 
1 

 اإلمتناع عن الوفاء / احتجاج عدم الوفاء.
 الوفاء بطريق التدخل.

 والحجز التحفظي. –الرجوع 
  173 – 171ص 

17 
1 
1 
1 

 التقادم والسقوط.
 الســــقوط.

 التقادم الصرفي.
  111 – 131ص 

17 
1 
1 
1 

 تداولها. –إنشاؤها  –السند ألمر ) الكمبيالة ( 
 ضمانات الوفاء.

 السقوط والتقادم. –اإلمتناع عن الدفع 
  115 – 111ص 

13 
1 
1 
1 

 التعريف به وأهميته. –الشيك 
 الشروط الموضوعية إلنشاء الشيك.

 ط الشكلية إلنشاء الشيك.الشرو 
  113 – 116ص 

11 
1 
1 
1 

 ضمانات الوفاء بالشيك.
 شروط مقابل الوفاء.

 .وجزاء تخلف مقابل الوفاء –ملكية الوفاء 
  116 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 تداول الشيك.
 الشيك ألمر.

 الشيك لحامله. –اإلسمي الشيك 
  151 – 117ص 
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11 
1 
1 
1 

 الوفاء بالشيك.
 .أحكام الوفاء

 اإلمتناع عن الوفاء.
  175 – 151ص 

11 
1 
1 
1 

 السقوط والتقادم.
  175 – 151ص  أنواع خاصة من الشيكات.

11 
1 
1 
1 

 الحسب الجاري.
 الوديعة المصرفية.

 .بحار الخزائن الحديدية
  151 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 عقد االعتماد المالية.
 عقد االعتماد المستنفد.

 عقد الخصم والنقل المصرفي
  151 – 111 ص

16 
1 
1 
1 

   

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الران 
 %51= االمتحان النهائ 

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   ال صت اعمال 
 )تقارير  أبحاه  امتحانات دومية( 

 %51=  االمتحان النهائ 

 

 11/11/1117 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر ن قبل رئيس القسماعتمدت م

 
 )دتس تحددرها ف  كت فصت دراس  وتعبو من نوت مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب الدكتور محمد الداود  مدرس المادة

 law-zoubi@yahoo.com البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

 تبية الساعات المك
 1:44 – 14:44:   الخميساألحد   الرالراا
 4:44 – 1:44: اإلرندن   األربعاا

 


