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  1221111رقم المساق: اسم المساق: الشركات واإلفالس

 مبادئ القانون التجاري: سابق المتطلب ال   1221111المتطلب السابق للمساق:

 نوع المساق: متطلب تخصص إجباري ساعات معتمدة 3الساعات المعتمدة: 

   1229/1212العام الجامعً:  األولالفصل الدراسً: 

 
 البرٌد اإللكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب ألكادٌمٌةالرتبة ا   م المحاضرأس

 د. طارق الحموري
 باسم ملحمد. 

 ستاذ مساعدأ
 ستاذ مساعدأ

12642 
 

 حسب البرنامج المعلن 
 حسب البرنامج المعلن

hamori@ju.edu.jo 
melhem@ju.edu.jo 

 
 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب بة األكادٌمٌةالرت اسم منسق المساق

     

 

  : وصف المساقأ. 
دراسة ٌتناول هذا المساق األحكام العامة للشركات من حٌث تعرٌفها وتطورها ومصادر أحكامها وأنواع الشركات وإدارتها وتصفٌتها , كذلك تتضمن 

حاصة )شركات األشخاص ( كما تتضمن دراسة الشركة لمساهمة الخاصة والعامة وشركة التوصٌة شركات التضامن والتوصٌة البسٌطة وشركة الم
ا ٌتعلق باألسهم والشركة ذات المسؤولٌة المحددة )شركات األموال ( , وكذلك دراسة الشركات األجنبٌة .كما ٌتضمن هذا المساق دراسة اإلفالس فٌم

وتثبٌتها وعن هٌئة التفلٌسة , وعن الصلح البسٌط وشروطه وعن رد االعتبار وجرائم اإلفالس بصدور الحكم وآثاره وإدارة موجودات المفلس 
 والتصفٌة وٌتضمن البحث الصلح الواقً وشروطه . 

 

 ب.أهداف المساق: 
ا لتأسٌس الشركة تعرٌف الطالب بالمعرفة األساسٌة لألحكام العامة للشركات التجارٌة من حٌث أنواعها وخصائصها والشروط الالزمة توافره -1

 وتسجٌلها وكٌفٌة إدارتها وانقضائها وتصفٌتها وقسمة موجوداتها .

 إعطاء الطالب فكرة معمقة حول الخصائص التً تتمٌز بها كل شركة  من  الشركات التجارٌة على حدة. -1

ٌتعرف الطالب إلً مفهوم اإلفالس وشروطه  تعرٌف الطالب بنظام اإلفالس التجاري الذي ٌعد نظاماً خاصاً بالتجارة والشركات التجارٌة , حٌث -3

 وخصائصه وآثاره القانونٌة.

 تنمٌة القدرات الذهنٌة للطالب من خالل التحلٌل والنقد للنصوص القانونٌة المتعلقة بالشركات واإلفالس. -2

 تزوٌد الطالب بمعرفة أحكام المحاكم المتعلقة بتطبٌق النصوص القانونٌة المتعلقة بالشركات واإلفالس. -4

 العمل على توظٌف النواحً النظرٌة والمهارات العملٌة بمواضٌع  الشركات واإلفالس فً المجاالت المهنٌة ذات العالقة.     -6

 تطوٌر روح العمل مع الفرٌق الواحد من خالل تطوٌر مهارات االتصال مع اآلخرٌن. -7

 

 :(مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة -ج
 أن ٌكون قد اكتسب مخرجات التعلٌم التالٌة:هذا المساق  فًٌفترض بالطالب بعد نجاحه 

 : المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -1
   

  العملٌة.  ةمناقشة وتوضٌح أهمٌة قانون الشركات التجارٌة والنصوص القانونٌة المنظمة لإلفالس فً الحٌا  -.أ1 
لشركة وأركانه   الموضوعٌة بالطبٌعة القانونٌة لعقد ا التجارٌة واإللمامالمبادئ األساسٌة فً المسائل المتعلقة بجمٌع أنواع الشركات ة معرف -.ب1 

طلبات تأسٌسها التفصٌلٌة لشركات األشخاص واألموال الواردة فً القانون األردنً من حٌث كٌفٌة ومت لجوانبتامة ل عرفةوالشكلٌة وم
ء الشركات بأنواعها سبل انقضامعرفة و المتعلقة بمالٌتها وإدارتها وأوراقها المالٌة ومسئولٌة وحقوق المساهمٌن والشركاء واألحكام
 .سواء من خالل التصفٌة االختٌارٌة أو اإلجبارٌة المختلفة

 خالل دراسة خصائص كل شركة على حدا. التمٌٌز بٌن انواع الشركات المختلفة وذلك من  -ت.1    
 إدراك آلٌات وطرائق إفالس الشركة واألحكام القانونٌة المترتبة على ذلك. -.ث1    

mailto:hamori@ju.edu.jo
mailto:hamori@ju.edu.jo
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معرفة اجتهادات القضاء واآلراء الفقهٌة فً المسائل الخالفٌة التً غفل المشرع عن تغطٌتها فً النصوص القانونٌة المنظمة للشركات  -ج .1    
 واإلفالس.  

     
  لطالب قادرا على:المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون ا -1

 النقد والتحلٌل القانونً للنصوص القانونٌة واألحكام القضائٌة المتعلقة بالشركات التجارٌة واإلفالس. -.أ1
المصادر البحث فً و التمارٌن القدرة على استنباط الحلول المناسبة للقضاٌا المتعلقة بالشركات التجارٌة واإلفالس والقوانٌن التابعة لها من خالل -.ب1    

 التعلٌمٌة. 
 األبعاد االقتصادٌة واالجتماعٌة من خالل دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بقانون الشركات واإلفالس.تحلٌل  -.ت1
 القدرة على النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل الناقشات التً تثار فً المحاضرات.  -ث .1
 

 :لطالب قادرا علىوالتحوٌلٌة حٌث ٌكون ا المهارات العملٌة -3
 توظٌف المعرفة النظرٌة والعملٌة للمسائل المتعلقة بالشركات واإلفالس فً جمٌع المجاالت المهنٌة ذات العالقة..أ 3
.ب صٌاغة عقود الشركات وتعدٌلها, ومعرفة إجراءات التسجٌل الخاصة بها لدى الدوائر المختصة, ومعرفة إجراءات اإلفالس أمام   الجهات  3

 صة.المخت
 استخدام المصادر التعلٌمٌةة المختلفةة للحصةول علةى المعلومةات الالزمةة إلجةراء األبحةاث العلمٌةة فةً المشةكالت المتعلقةة بالشةركات التجارٌةة -.ت 3

 واإلفالس.
  التعرف على الهٌئات المعنٌة بالشركات واإلفالس وفهم األنظمة واإلجراءات التً تحكمها. -.ث3
  .والتواصل مع اآلخرٌن بروح الفرٌق الواحد على قدر من المسؤولٌة فً أداء المهام الموكلة إلٌهالقدرة على العمل  -ح.3

 

 التطبٌق العملً:  -د
تطبٌقات عملٌة من خالل اطالع الطلبة على نماذج عقود الشركات وأنظمتها الداخلٌةة والتةدرب علةى كٌفٌةة صةٌاغتها, ونمةاذج شةهادات األسةهم  -1

 وإسناد اإلقراض.

 قات عملٌة من خالل دراسة إجراءات إفالس إحدى الشركات والقرارات القضائٌة المتعلقة بها.تطبٌ  -1

 زٌارات مٌدانٌة منظمة للهٌئات ذات العالقة بالشركات التجارٌة مثل )مدٌرٌة مراقبة الشركات وسوق األوراق المالٌة. -3

   العمل على دعوة محاضرٌن متخصصٌن فً مواضٌع إفالس الشركات. -2

 لٌب التدرٌس: اسا .ه
1. . لدراسً  ا لفصل  ا ل  ا طوا بة بمعدل ثالث ساعات اسبوعٌ لطل ا لقى على  لتً ست ا لمحاضرات   ا

قة  .1 متعل ل ا لمحاكم  ا دات  و إجتها ة ا علمٌ ل ا لمراجع  ا لخطة سواء من حٌث  ا لمحددة بموجب  ا علمٌة  ل ا دة  لما ا قراءة 

دراسة. ل ا  بمواضٌع 

لمشاركة  .3 لتحضٌر وا لواجباتا ا لدراسً وحل  ا لفصل  ا علمٌة  خالل  ل ةا لمعطا دراسً. ا ل ا لفصل  ا اء  ن ث أ بة  لطل  ل

تدرٌس. .2 ل ا اء  ن ث أ ارة  لمث ا نقاط  ل ل لب  لطا ا اقشة    من

دة  .4 لما ل تطبٌقً  ل ا لجانب  ا لب وبخاصة فً  لطا ا لتً ستطلب من  ا لواجبات  . أوراقومنها ا اقشتها لعمل وتقدٌمها ومن  ا

لشركات وأ .6 ا ب قة  لمتعل ا لموضوعات  ا لمتعمقة فً إحدى  لمتخصصة وا ا  الفالس. األبحاث 

 
 أسالٌب التدرٌس

 البحوث التمارٌن واألعمال الصفٌة المناقشات الجماعٌة القراءات  المحاضرات أسالٌب التدرٌس

 .ج1.ث,1, .ت1,.ب1.أ, 1 مخرجات التعلٌم 
 .ت1
 .ب3

.أ, 1
 .ج1.ث,1.ت,1,ب,1
 .ث1.ت,1
 .أ3

 .ح1.ب.1.أ, 1
 .ت3

 .ج1
 .ح1.ب, 1
   .ح3.ث,3.ت.3 .ب.3.أ,3

 .ج1
 .ح1.ب, 1
.ب. 3.أ,3
 .ح3.ث,3.ت.3

طةةةةةةةةةةةرح ومناقشةةةةةةةةةةةة  االمتحانات+ البحوث االمتحانات+ البحوث التقٌٌم 
 للمسائل العملٌة

 عرض و مناقشة البحث  ورقة عمل

 

 سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً:: االمتحانات ومعايير التقييمط. 
    

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 حسب التقوٌم الجامعً %32 فصلًالالنصف االمتحان 

 ٌحدد من قبل استاذ المادة  %12 المطلوبة خالل الفصل الدراسً والبحوث التحضٌر والواجبات
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 ٌحدد من قبل دائرة القبول والتسجٌل  %42 االمتحان النهائً)كتابً(

 %122 المجموع

 األبحاث المقترحة: 
 ,على كل طالب/طالبة إعداد بحث ضمن موضوعات المساق, حٌث ٌباشر الطالب/الطالبة بكتابة البحث بعد موافقة مدرس المساق على موضوع البحث 

 وٌمنع منعا باتا إعداد األبحاث المشتركة. علما أن آخر موعد لتسلٌم األبحاث هو فً نهاٌة األسبوع الخامس من بدء الفصل الدراسً.

 
 : ظبةالموا -ع

الب تشترط تعلٌمات الحصول على درجة البكالورٌوس المواظبة على حضور المحاضرات حسب الموعد المعلن عنه وفً المكان المحدد أثناء تسجٌل الط -1
 للمادة. 

 ٌسجل مدرس المساق الحضور والغٌاب فً بداٌة كل محاضرة. -1

 . إال بعذر مقبول ساقلن ٌسمح للطالب/الطالبة بدخول قاعة المحاضرة بعد دخول مدرس الم -3

% من عدد محاضرات الفصل الدراسً  سواء كان ذلك بعذر 14سٌتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان النهائً إذا تجاوز نسبة الغٌاب المسموح بها والبالغة  -2
 أم بغٌر عذر وٌعتبر الطالب غائبا حتى ولو حصل على موافقة عضو هٌئة التدرٌس الشفوٌة على الغٌاب.

 

 :القراءات األساسٌة المقررة -و
 .1999األحكام العامة والخاصة, طبعة عام  –الدكتور فوزي سامً, الشركات التجارٌة  -1 
 وتعدٌالته. 1997لسنة  11قانون الشركات رقم  -1 
 .1976لسنة  23القانون المدنً األردنً رقم  -3 
 .1966لسنة  11قانون التجارة رقم  -2 
 .1221لسنة  76مالٌة المؤقت رقم قانون األوراق ال -4 
 

 قراءات اضافٌة: -ز

 شرح القانون التجاري )الجزء الرابع فً الشركات التجارٌة (. عزٌز العكٌلًد.  -1

 شرح قانون الشركات األردنً , الجزء األول المبادئ العامة وشركة ابراهٌم العموشد.  -1 

 التضامن.                      

 الوسٌط فً الحقوق التجارٌة البرٌة . اكًرزق هللا أنط -3 

 القانون التجاري . مصطفى كمال طه -2 

 القانون التجاري ) الشركات واإلفالس ( . محمد فرٌد العرٌنً -4 

 الشركات التجارٌة . علً ٌونس -6 

 أحكام اإللتزام .  إدوار عٌد -7 

 نون الوضعً .الشركات فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقا عبد العزٌز الخٌاط -8 

 النظام القانونً لتصفٌة الشركات التجارٌة . عبد شخانبه -9 

 
 والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -هـ

 :   ( ساعات لكل أسبوع من أسابٌع الفصل الدراسً األول وهو على النحو التال3ً( ساعة بواقع )28( أسبوع وٌتكون من )16على )المساق موزع 
 

  سبوع األول:ألا

 الموضوعات:
 األحكام العامة للشركات. -
 عقد الشركة وأركانه الموضوعية والشكلية. -
 بطالن عقد الشركة ونظرية الشركة الفعلية. -

 القراءات:
 36-9الدكتور فوزي سامي ، صفحات  -
، 556-535، 559-551، 55-55القااانون الماادني، الماااواد:  -

551-561 ،555-553 ،515-515 ،655-655 
  55، المادة :التجاريالقانون  -
، 35، 35، 55، 55، 9، 6، 4قااااانون الشااااركات، المااااواد:   -

51 ،95 ،95 ،555-539 ،566 
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  األسبوع الثانً:

 الموضوعات:
 الشخصية المعنوية للشركة وانقضاؤها. -
 أنواع الشركات في األردن. -
    

 القراءات:
-565،  15-31الاادكتور فااوزي سااامي ، الصاافحات  -

655 
-535، 559-551، 55-55القااانون الماادني، المااواد:  -

556 ،551-561 ،555-553 ،515-515 ،655-
655 

  55القانون التجاري، المادة:  -
، 35، 55، 55، 9، 6، 4قااانون الشااركات، المااواد:   -

35 ،51 ،95 ،95 ،554-554 ،555-539 ،545-
555 ،566 

 

  األسبوع الثالث:

 الموضوعات:
 خصائص الشركة وتأسيسها(شركة التضامن ) -
    

 القراءات:
 551-13الدكتور فوزي سامي ، الصفحات  -
 59، 51، 56-9قانون الشركات، المواد:  -

 

  األسبوع الرابع:

 الموضوعات:
شاااركة التضاااامن )ا دارة، توزياااو األرباااا  والخساااائر،  -

 االنقضاء، التصفية(.
   

 القراءات:
 541-551الدكتور فوزي سامي ، الصفحات  -
 45-51قانون الشركات المواد  -
 595قانون مدني، المواد  -

 

  األسبوع الخامس:

 الموضوعات:
شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة )الخصاائص،  -

 التأسيس، ا دارة، االنقضاء(.

 القراءات:
 511-549الدكتور فوزي سامي ، الصفحات  -
 55-45قانون الشركات المواد  -

 

   األسبوع السادس:

 الموضوعات:
 الشااااااااااااااااااااركة دات المساااااااااااااااااااائولية المحاااااااااااااااااااادودة -

امااااااة، ) الخصااااااائص، التأساااااايس، ا دارة، الهيئااااااة الع
    الحصص وانتقالها، االنقضاء(

 القراءات:
 555-519الدكتور فوزي سامي ، الصفحات  -
 16-53قانون الشركات المواد  -

 

  األسبوع السابع:  

 الموضوعات:
 التأسيس(.الشركة المساهمة العامة )الخصائص،  -
 

    

 القراءات:
-353، 515-531الاادكتور فااوزي سااامي ، الصاافحات  -

365 
، 515، 554، 556، 94-95قااانون الشااركات المااواد :  -

511 ،519 ،513 

  األسبوعان الثامن والتاسع:

 الموضوعات:
الشاااركة المسااااهمة العاماااة )رأساااماه الشاااركة وأساااهمها  -

  واالكتتاب باألسهم، إسناد القرض وإصدارها(
  

 القراءات:
-361، 355-513الاادكتور فااوزي سااامي ، الصاافحات  -

455  
  553-555، 551، 535-95قانون الشركات المواد :  -
 351-355، 555، 555، 556قانون مدني، المواد:  -

 

   األسبوع العاشر:
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 الموضوعات:
 الشركة المساهمة العامة )إدارة الشركة( -
    

 القراءات:
 415-455حات الدكتور فوزي سامي، الصف -
 561-535قانون الشركات المواد :  -
 164-163قانون مدني، المواد:  -

 
 

  األسبوع الحادي عشر:

 الموضوعات:
الشااركة المساااهمة العامااة )الهيئااة العامااة العاديااة و ياار العاديااة  -

واجتماعاتهماااا، حسااااابات الشاااركة وماليتهااااا  ومااادققي حساااااباتها(
    

 القراءات:
 536-413الصفحات  الدكتور فوزي سامي، -
 553-514، 513-569قانون الشركات، المواد:  -

  

  األسبوع الثانً عشر:

 الموضوعات:
 الشركة المساهمة العامة )انقضاء الشركة وتصفيتها( -

 القراءات:
 565-531الدكتور فوزي سامي، الصفحات  -
 515-555قانون الشركات، المواد:  -

 

  األسبوع الثالث عشر:

 ات:الموضوع
الشركة المساهمة الخاصة)خصائصاها، تلسيساها، راسامالها واورافهاا   -

 المالية، ادارتها، مساهميها، حساباتها وانقضائها.

 القراءات:
 جداوه ومواد سيقوم مدرسو المادة بتزويدها للطلبة. -
 مكرر. 19-65قانون الشركات، المواد :  -

 

  األسبوع الرابع عشر

 الموضوعات:
 ه، آثار شهر ا فالس وإجراءات ا فالس.ا فالس: أحكام -

 

 القراءات:
 مواد سيقوم مدرسو المادة بتزويدها للطلبة. -
، 351، 359، 351، 356قاااااانون التجاااااارة، المااااااواد:  -

335-331 ،355 ،365 ،313 

 

  األسبوع الخامس عشر

 الموضوعات:
 ا فالس: أحكامه، آثار شهر ا فالس وإجراءات ا فالس. -

 

 القراءات:
 د سيقوم مدرسو المادة بتزويدها للطلبة.موا -
-335، 351، 359، 351، 356قااااانون التجااااارة، المااااواد:  -

331 ،355 ،365 ،313 

 

   األسبوع السادس عشر

 الموضوعات:

 ا فالس: أحكامه، آثار شهر ا فالس وإجراءات ا فالس. -
 
 مراجعة شاملة -   

 القراءات:
 لبة.مواد سيقوم مدرسو المادة بتزويدها للط -
، 331-335، 351، 359، 351، 356قااااانون التجااااارة، المااااواد:  -

355 ،365 ،313. 
 

 


