
 

 

 

الدراسيةالخطة   

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 القانون التجاري اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Commercial Law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
وقانون  1984لسنة  30التجاري رقم  إلى التعريف بالقانونتهدف هذه المادة 

 1997لسنة  21الشركات رقم 

 وصف المادة

لسنة  30تساعد هذه المادة الدراسية الطالب على معرفة القانون التجاري رقم 

واألعمال التجارية، وكل ما يتعلق  1997لسنة  21وقانون الشركات رقم  1984

 وفقاً للقانون العراقيبالتاجر، والعقود التجارية، والعمليات المصرفية 

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 ريام عباس علي كسار اسم التدريسي باللغة العربية

 Riyam Abbas Ali Kassar اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 riyam.alshabany@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07807440875 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 عالقة القانون التجاري بالقانون المدني 1

 التطور التاريخي للقانون التجاري 2

 مصادر القانون التجاري 3

 النظام القانوني للعمل التجاري 4

 (1984لسنة  30األعمال التجارية )وفقاً للقانون التجاري رقم  5

 األعمال التجارية الموضوعية 6

 األعمال التجارية المنفردة 7

 شراء واستئجار األموال لغرض بيعها 8

 وتصديرهااستيراد البضائع  –توريد البضائع والخدمات  9

 الصناعة وعمليات استخراج المواد األولية 10

 النشر والطباعة والتصدير 11

 مقاوالت البناء والترميم والهدم والصيانة 12

 خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم والمالعب 13

 البيع في محالت المزاد العلني 14

 نقل األشخاص واألشياء 15

 وتفريعهاشحن البضائع  16

 استيداع البضائع في المستودعات العامة 17

 التعهد بتوفير متطلبات الحفالت 18

 عمليات وعقود الوكاالت والممثلين التجاريين –التأمين  19

 األعمال التجارية الشكلية 20

 إنشائها –األوراق التجارية  21

 العمليات المتعلقة باألوراق التجارية 22

 التجارية عقود الشركات 23

 األعمال التجارية التبعية 24

 األعمال المدنية المتعلقة بتجارة التاجر 25

 التزامات بين التجار 26

 األهلية –شروط اكتسابه صفة التاجر  –التاجر/تعريفه  27

 نظرية التاجر الظاهر والتاجر المستتر 28

 االستثناء على حالة احتراف التجارة )مؤسسات الدولة( 29

 الشركات التجارية )الشخص المعنوي والوهمي( 30

 :المصادر

 قانون الشركات / د. لطيف جبر كوماني - النظرية العامة للقانون التجاري )القسم األول( / د. باسم محمد صالح

 

 :المراجع الرئيسة

 المبادئ العامة في القانون التجاري / د. علي جمال الدين عوض( 1)

 ( قانون الشركات / د باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي 2)

 / د. محمد الكيالني الموسوعة التجارية والمصرفية( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 القانون التجاري )النظرية العامة( / د. أكرم ياملكي( 1)

 القانون التجاري )الشركات التجارية( / د. أكرم ياملكي( 2)

 إبراهيم سيد أحمد / التجارية فقها وقضاءالموسوعة ( 3)


