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 انظم  101 الرمز مبادئ القانون  المقرر اسم 

  متطلب سابق 

ي  االول   الجزء
 التاسع الثامن السابع السادس  الخامس الرابع الثالث  الثان 

       3  الساعات المعتمدة 

تدريب  ال
ي 
 تعاون 

ساعات اتصال  
 )ساعة/أسبوع( 

ة         6  محاض 

       0  عملي 

       2  تمرين 

 وصف المقرر 

ي يبحث هذا 
 وينقسم إىل ثالثة أقسام:  التجاري، القانون  المقرر ف 

: دراسة مفهوم القانون التجاري ومصادره، واألعمال التجارية  
ً
 والعقود التجارية.  والمتجر والتاجر  وأنواعها أوال

كات من حيث خصائصها  كة بوجه عام ومختلف أنواع الشر : دراسة الشر
ً
 ها وتصفيتها. وانقضائ وإدارتها  وتأسيسها ثانيا

: دراسة األوراق التجارية والعمليات المرصفية.  
ً
 ثالثا

 الهدف العام من المقرر

ي نهاية المقرر قادر عل  
كات أو األفراد وكيفية إدارة أصول    اتقانان يكون المتدرب ف  مهارة إعداد العقود التجارية سواء للشر

ية وشؤون العاملي   بالمنشأة.  ي تخص أقسام الموارد البشر
 التعاقدات التجارية والقيام بأعمال العمليات المرصفية الن 

 األهداف التفصيلية للحقيبة: ان يكون المتدرب قادرا عل ان

 األحكام العامة للقانون التجاريالتعرف عل  .1
ي  .2

 يذكر اسباب انفصال القانون التجاري عن القانون المدن 
ي  .3

 يوضح الفرق بي   العمل التجاري والعمل المدن 
 االوراق المالية.  ستخدمي .4
 يذكر أنواع األعمال التجارية   .5
  يذكر أنواع األوراق التجارية .6
   صفة التاجر  اكتسابالتجار وكيف التعرف عل  .7
   يوضح أنواع الدفاتر التجارية .8
   يوضح اهمية السجل التجارية ومحتوياته .9

 العناض المادية والعناض المعنوية للمتجر.  التعرف عل .10
 التجارية كعقد الرهن والنقل والوكالة بالعمولة والسمشة.   العقود تعرف عل ال .11
كة وأركانها وشخصيتها المعنوية وأسباب انقضت .12  ائها. عريف الشر
كات أتعريف   .13  وباألحكام القانونية المنظمة لها من حيث التأسيس واإلدارة واالنقضاء والتصفية.  التجارية،نواع الشر
كات المساهمة. ال  .14 ي تصدرها الشر

 معرفة بأهم أنواع األوراق المالية الن 
 والودائع المرصفية، واالعتماد المستندي وخطاب الضمان.    الجاري،العمليات المرصفية كالحساب  بأهماإلحاطة  .15

 النظرية والعملية(  )الوحدات 
 ساعات التدريب 

 العملية النظرية 

 ------  5 األحكام العامة للقانون التجاري

 ------  5 األعمال التجارية 

 ------  8 التاجر والمتجر 

 ------  5 العقود التجارية 

كات األحكام العامة   ------  8 للشر

كات األشخاص   ------  10 شر

كات األموال   ------  8 شر

كات ذات الطبيعة المختلفة   ------  8 الشر

 ------  6 العمليات المرصفية 

 ------  64 المجموع 

اطات السالمة   اشت 

 ال يوجد 
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العالقة

 التقييم أدوات 

5 

o األحكام العامة للقانون التجاري: 
اته ▪  تعريف القانون التجاري وممت  
 مصادر القانون التجاري ▪

معارف  
 أساسية 

من   أكت  يتم التقييم بواسطة واحدة أو 
 أدوات التقييم التالية: 

 األسئلة التحريرية  .1
 النقاش والحوار  .2
 الحاالت الدراسية .3
 تمارين عملية  .4
 العمل ضمن مجموعات .5
االختبارات )االسبوعية   .6

 والشهرية والنهائية( 

5 

o األعمال التجارية: 
العمااااال التجااااااري والعمااااال  ▪ التفرقاااااة بي    معاااااايت  

ي 
 المدن 

ي لإلعمال التجارية  ▪
 النظام القانون 

 أنواع األعمال التجارية  ▪
 األوراق التجارية ▪

8 

o التاجر والمتجر : 
 التاجر ▪
وط اكتساب صفة التاجر  ▪  شر
 آثار اكتساب صفة التاجر  ▪
 المتجر  ▪
 عناض المتجر  ▪
 بيع المتجر  ▪
وعة  ▪  حماية المتجر من المنافسة غت  المشر

5 

o العقود التجارية : 
 الرهن التجاري ▪
 عقد النقل  ▪
 الوكالة بالعمولة    ▪
 عقد السمشة  ▪

8 

o كات  :األحكام العامة للشر
كة  ▪  وأركانهاتعريف الشر
كة  ▪  الشخصية االعتبارية للشر
كة وتصفيتها  ▪  انقضاء الشر

10 

o كات األشخاص  : شر
كة التضامن  ▪  شر
كة التضامن ▪ ة لشر  الخصائص الممت  
كة التضامن وإدارتها  ▪  تأسيس شر
كة التضامن وتصفيتها   ▪  انقضاء شر
كة التوصية البسيطة  ▪  شر
كة التوصاااية البسااايطة وخصاااائصاااها   ▪ تعريف شر

 وتكوينها وإدارتها
يك الموصي والمتضامن  ▪  مقارنه ين الشر
الواجبااااااااة    ▪ األخرى  التضااااااااااااااااااااااامن  كااااااااة  أحكااااااااام شر

كة التوصية البسيطة   التطبيق عل شر
كة المحاصة ▪  شر
كة المحاصة  ▪  خصائص شر
كة المحاصة  ▪  انعقاد شر
كة المحاصة  ▪  آثار شر
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العالقة

 التقييم أدوات 

8 

o  كات  : األموالشر
كة المساهمة العامة ▪  الشر
كة المساهمة العامة  ▪ ة للشر  الخصائص الممت  
كة المساهمة العامة  ▪  تأسيس الشر
كة المساهمة   ▪ ي تصدرها الشر

االوراق المالية الن 
 العامة

كة المساهمة العامة  ▪  إدارة الشر
كة المساهمة العامة وتصفيتها  ▪  انقضاء الشر
كة المساهمة الخاصة    ▪  الشر
كاااة المسااااااااااااااااااهماااة    ▪ ة للشااااااااااااااار الخصاااااااااااااااااائص الممت  

 الخاصة
كة المساهمة الخاصة  ▪  تأسيس الشر
كة المساهمة الخاصة ▪  التنظيم الماىلي للشر
كة المساهمة الخاصة  ▪  انقضاء الشر
 

8 

o كات ذات الطبيعة المختلفة  :الشر
كة ذات المسؤولية المحدودة  ▪  الشر
كة ذات المسااااااؤولية   ▪ ة للشاااااار الخصااااااائص الممت  

 المحدودة
كة ذات المسؤولية المحدودة  ▪  تأسيس الشر
كة ذات المسؤولية المحدودة  ▪  إدارة الشر
 ومراقبتها ▪
كاء  ▪  األعمال القانونية الواردة عل حصص الشر
كات ذات    ▪  المسااااؤولية المحدودةانقضاااااء الشاااار

 وتصفيتها
كة التوصية باألسهم    ▪  شر
كة التوصية باألسهم    ▪ ة لشر  الخصائص الممت  
كة التوصية باألسهم  ▪  تأسيس شر
كة التوصية باألسهم ومراقبتها  ▪  إدارة شر
كة التوصية باألسهم   انقضاء شر

معارف  
 أساسية 

من   أكت  يتم التقييم بواسطة واحدة أو 
 أدوات التقييم التالية: 

 األسئلة التحريرية  .1
 النقاش والحوار  .2
 الحاالت الدراسية .3
 تمارين عملية  .4
 العمل ضمن مجموعات .5
     االختبارات )االسبوعية  .6

 والشهرية والنهائية( 

6 

o  :العمليات المرصفية 
 الحساب الجاري ▪
 الودائع المرصفية ▪
 االعتماد المستندي   ▪
 خطاب الضمان ▪

 

ي القانون التجاري  .1
كات التجارية-القانون التجاري )مبادئالمحامي خالد إبراهيم التالحمة:"الوجت   ف  األوراق التجارية  -الشر
 . )رئيس(، 2006 الثانية، الطبعة  األردن، عمان،  والتوزيااااع، والعمليات المرصفية(، دار جهينه للنشر 

ح القانون التجاري  د.عزيز العكيلي  .2 كات التجارية " ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيااااع ، عمان ،  –:" شر الشر
 . 2002األردن ، الطبعة األوىل ، 

: د، فوزي محمد  .3 كات التجارية األحكام العامة والخاصة " دار الثقافة للنشر سامي  األوىل، الطبعة  األردن،  عمان،  والتوزيااااع، "الشر
1999. 

: د. أكرم يا  .4  1999الطبعة األوىل ،  عمان، األردن،  والتوزيااااع، دار الثقافة للنشر  المرصفية، األوراق التجارية والعمليات  ملكي

 المراجع

 


