
 
 

الدراسيةالخطة   

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 الشركات التجارية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Commercial companies اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

الطالب بالشركات التجارية ويتعرف على خصائصها إلى تعريف تهدف هذه المادة 

والشخصية المعنية للشركة التجارية وأنواع الشركات التجارية فضال عن تأسيس 

 الشركات التجارية، وكيفية ممارسة الرقابة على الشركات التجارية

 وصف المادة

عرف أن يتعرف الطالب من خالل هذه المادة الدراسية على الشركات التجارية ويت

على خصائصها والشخصية المعنوية للشركة التجارية وأنواع الشركات التجارية 

فضال عن تأسيس الشركات التجارية، وكيفية ممارسة الرقابة على الشركات 

التجارية، باإلضافة إلى اشتراك أكثر من شخص في الشركة التجارية، وتصفيتها 

 وفقاً للقانون العراقي

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 أحــمد خضــير عباس أحمد اسم التدريسي باللغة العربية

 Ahmed Khudair Abbas Ahmed اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ahmadkhidaier.alkhafajy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07813237758 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 التعريف بالشركة وخصائصها 1

 التجاريةاشتراك أكثر من شخص في الشركة  2

 تقديم حصة من مال أو عمل في الشركة التجارية 3

 اقتسام األرباح والخسائر في الشركة التجارية 4

 الشخصية المعنية للشركة التجارية 5

 اسم الشركة التجارية 6

 جنسية الشركة التجارية 7

 موطن الشركة التجارية 8

 الذمة المالية المستقلة للشركة التجارية 9

 أهلية الشركة التجارية 10

 أنواع الشركات التجارية 11

 تأسيس الشركات التجارية 12

 شركات األشخاص 13

 الشركة التضامنية 14

 شركة المشروع الفردي 15

 الشركة البسيطة 16

 شركات األموال 17

 شركة المساهمة 18

 رأس المال للشركة المساهمة 19

 االكتتاب في الشركة المساهمة 20

 السندات التي تصدرها الشركة المساهمة 21

 األرباح والخسائر للشركة المساهمة 22

 إدارة الشركة المساهمة 23

 الهيأة العامة للشركة المساهمة 24

 اختصاصات الشركة المساهمة 25

 صالحيات الشركة المساهمة 26

 مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة 27

 التجاريةالرقابة على الشركات  28

 انقضاء الشركات التجارية 29

 تصفية الشركات التجارية 30

 :المصادر

 الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة / د. لطيف جبر كوماني

 

 :المراجع الرئيسة

 الشركات التجارية / د باسم محمد صالح و د. عدنان العزاوي( 1)

 ( الشركات التجارية / د. حسين الماحي2)

 / هشام زوين الموسوعة العلمية في تأسيس الشركات التجارية والمدنية( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 الموجز في الشركات التجارية / د. طالب حسن موسى( 1)

 / د. عزيز العكيلي في الشركات التجاري 4شرح القانون التجاري / ج( 2)

 / د. فوزي محمد سامي مقارنة دراسة -جارية االحكام العامة والخاصة الشركات الت( 3)


