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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 3331000 رقم المادة الشركات واالفالس اسم المادة الدراسية
 مبادئ القانون التجاري  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 0 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

كات التجارقددعو والنمددا  القددانونر اشددهار اافددالس وتت ددمن تهددده هددلم المددادر ل تارقددع بالقواعددد القانونكددع التددر تحكدد  عمدد  الشددر     
التادددرل  لدددو التتدددور التدددارقلر ل شدددركات التجارقدددعو ودراسدددع دندددواو الشدددركات والقواعدددد القانونكدددع التدددر تدددنم  كك كدددع  نشدددا ها وشدددرو  

 ادجنبكع.تسجي ها وقواعد  دارتها وانحاللها وتص يتها وكللك دراسع الشركات القاب ع والشركات الاادكع 
جرا اتده      كما تت من هلم المادر دراسع نما  اافالس ولصا صه وادحكا  اللاصع ل حد  اشدهار اافدالس مدن حيدط شدروته وات

دارتهدداو باا ددافع  لددو دراسددع تددرق انتهددا   وتبكاتدده وتددرق التاددن فكدده وذلددارم وكددللك دراسددع  شددلاأ الت  كسددع وجددرد  واب الم  ددس وات
 س والتص كع ورد االعتبار وشروته.اافالس وجرا   اافال

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 تعريف الطالب باألحكام العامة للشركات، واحكام اإلفالس الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 تأسكسها. اتمتت ب-ل شركاتالقدرر ع و تمييز ادنواو الملت  ع  1.1
 واتلال اللتوات الالزمع. ماينع-ات لنشاتشركع المناسب القدرر ع و تحديد نوو ال 1.1
  وتبااته سوا  ع و التجار  و الشركات.اافالس وشرح احكامه  نما  القدرر ع و تارقع 1.1

 يناقش الطالب االحكام العامة والخاصة والشكلية للشركات واالفالس الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

  ومسؤوليتها االجتماعكع.دع  حوكمع الشركات وبادها االلالقر القدرر ع و  1.1
 .واقتراح ح وب وسكاسات بدي ع القدرر ع و تحديد نواحر التوازن االشكالر بين الم  س والدا نين 1.1

 ع الطالب التطور الطارئ واألنظمة القانونية المفارقةيتتب الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 قدرر ع و متاباع تا كمات قانونكع لألنممع المتباع س بًا او ايجابًا لق اكا ماينع.ال 1.1
 المواد فر التتبيق الام ر. القدرر ع و استلدا  1.1
 القدرر ع و تحديد مواتن النزاو مو وو النقاش. 1.1

املة وغير العاملة في األردن ونظام الع تعريف الطالب باالتفاقيات والمعاهدات الدولية كالشركات األجنبية الهدف الرابع 
 اإلفالس المتبع فيها

مخرجات التعلم 
 القدرر ع و االتالو الميدانر ع و التشرقاات ادجنبكع وتحديد مواتن القور وال اع مو وو النقاش. 1.1 للهدف الرابع 

 الكتاب المعتمد:
 .3310  – داراللقافع  –د. عزقز الاكي ر   –قانون الشركات  -1
 .1997  – داراللقافع  –د. عزقز الاكي ر   –اافالس   حكا  -1

 دار اللقافع. -د. فوزي محمد سامر - قانون الشركات -1 المراجع العلمية:
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 تعريف الشركات، أهميتها، تقسيمها.
 ريخي.التطور التا

 القواعد العامة التي تحكم الشركات.

 9 – 1ص 
 11 – 9ص 
 11 – 11ص 

 

11 
1 
1 
1 

 األركان الموضوعية العامة.
 األركان الموضوعية الخاصة.

 األركان الشكلية.

 11 – 11ص 
 14 – 13ص 
 31 – 14ص 

 

11 
1 
1 
1 

 بطالن عقد الشركة.
 آثار البطالن والنظام القانوني.

 الشخصية المعنوية.

 31 – 31 ص
 31 – 31ص 
 41 – 31ص 

 

11 
1 
1 
1 

 األسباب العامة. –انقضاء الشركات 
 تصفية الشركة.

 قسمة موجودات الشركة.

 11 – 41ص 
 91 – 11ص 

 

13 
1 
1 
1 

 شركة التضامن، تعريفها، خصائصها.
 تأسيس شركة التضامن.

 إدارة شركة التضامن.

 111 – 91ص 
 119 – 111ص 
 114 – 111ص 

 

14 
1 
1 
1 

 توزيع األرباح والخسائر، انقضاء الشركة، األسباب العامة.
 األسباب الخاصة.

 تصفية الشركة، قسمة موجوداتها.

 111 – 114ص 
 119 – 111ص 
 131 – 131ص 

 

14 
1 
1 
1 

 شركة التوصية البسيطة، تعريفها، خصائصها.
 اإلنقضاء، التصفية.

 شركة المحاصة.

 141 – 131ص 
 141 – 141ص 
 111 – 141ص 

 

11 
1 
1 
1 

 شركة المساهمة العامة، تعريفها، خصائصها، تأسيسها.
 اإلكتتاب برأس مال الشركة.

 الهيئة العامة في اجتماعها األول، جزاء اإلخالل.

 111 – 111ص 
 111 – 111ص 
 114 – 111ص 

 

19 
1 
1 
1 

 األوراق المالية، األسهم.
 السندات.

 حصص التأسيس.

 131 – 111ص 
 141 – 131ص 
 149 – 141ص 
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11 
1 
1 
1 

 مجلس اإلدارة، تكوينه، شروطه، اجتماعاته.
 سلطاته، المكافأة، المسؤولية.

 الهيئة العامة العادية وغير العادية. –الهيئات 

 191 – 149ص 
 113 – 191ص 
 111 – 114ص 

 

11 
1 
1 
1 

 مدقق الحسابات.
 مالية الشركة.

 انقضاء الشركة، تصفيتها، قسمة الموجودات.

 111 – 111ص 
 131 – 111ص 
 141 – 131ص 

 

11 
1 
1 
1 

 المساهمة الخاصة، خصائصها، تأسيسها.
 األوراق المالية، الهيئات.

 مقارنة بين المساهمة العامة والخاصة.

 141 – 141ص 
 191 – 141ص 
 114 – 191ص 

 

11 
1 
1 
1 

 الشركة القابضة، اإلستثمار المشترك، الشركة المعفاة.
 المحدودة، خصائص تأسيسها.شركة ذات المسؤولية 

 اإلدارة، الهيئات العامة، توزيع األرباح، انقضاؤها.

 114 – 111ص 
 144 – 111ص 
 191 – 144ص 

 

11 
1 
1 
1 

 التوصية باألسهم، تحول الشركات ودمجها.
 اإلفالس، تعريفه، خصائصه، إشهاره.

 حكم شهر اإلفالس.

 311 – 193ص 
 31 – 11ص 
 11 – 33ص 

 

13 
1 
1 
1 

 

 ار اإلفالس بالنسبة للمدين.آث
 آثار اإلفالس الشخصية.

 آثار اإلفالس بالنسبة للدائنين.
 

 93 – 11ص 
 114 – 99ص 
 113 – 114ص 

 

14 
1 
1 
1 

   
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركع    = 
 %11=   االمتحان ادوب
 %11=  االمتحان اللانر
 %31= االمتحان النها ر

للمواد  طريقة التقييم
 العملية

 %31=   ال ص  اعماب 
 )تقارقرو  بحاطو امتحانات يومكع( 

 %31=  االمتحان النها ر
 

 11/11/1114 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم
 )يت  تحديلها فر ك  فص  دراسر وتابأ من قب  مدرس المادر(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب غزوي  محمد الدكتور  مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 1:33 – 13:33حو طو خ : 

 3:33 – 1:33نو ر : 
 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

