
 

    القانون التجاري   اسم املقرر: 

 LAWP 201 رقم املقرر ورمزه: 

 ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 الرابع مستوى املقرر:

  ساعات 3 اعات املعتمدة الس

 العربية لغة تدريس املقرر:

 وصف املقررأ

ا  يتناو  هذا املقرر إلى تمكين الطالب من اإلملام باملبادئ الساسية التي تحكم العما  التجارية وأنواعها والتمييز بينها وبين العم

ون العمل التجاري والتزاماتهم, كذلك تمكين الطالب من غير التجارية وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشخاص الذين يمارس

اإلملام بالنظرية العامة في الشركات والتعرف على القواعد القانونية التي تحكم الشركات التجارية, كذلك تمكين الطالب من اإلملام 

ك والحسابات املصرفية وعمليات بالوراق التجارية والتعريف بالكمبيالة والشيكات والسندات, كذلك التعريف بعمليات البنوأ

 اإليداع املصرفي وعمليات االئتمان املصرفي والخدمات املصرفية

 أهداف املقرر :

 علي:
أ
أسوف يكون الطالب مع نهاية هذا املقرر قادرا

تجارية سواء الصلية منها أو ـ إدراك مفهوم العما  التجارية والتمييز بينها وبين العما  املدنية ومعرفة النواع املختلفة لألعما  ال1

 عن اإلملام بشروط اكتساب الشخص صفة التاجر والتزاماته 
أ
التبعية أو املختلطة ومعرفة النظام القانوني لألعما  التجارية, فضال

أاملهنية كااللتزام بمسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري والقيد بالغرفة التجارية والصناعية.

أى أحكام الشركات التجارية وأنواعها وعقد الشركة والشخصية املعنوية للشركات التجارية وانقضاء الشركات التجارية.ـ التعرف عل2

رف ـ فهم الوراق التجارية كالكمبيالة وإنشائها وتداولها والوفاء بها وضمانات هذا الوفاء وانقضاء االلتزام املصرفي الثابت بها, والتع3

أك وإنشائه ورصيده وتداوله والوفاء به وضمانات هذا الوفاء وانقضاء االلتزام الثابت به.على السند لمر والشي

ـ معرفة عمليات البنوك كعمليات اإليداع املصرفي ومنها الوديعة املصرفية وإيداع الصكوك واستخدام الخزائن الحديدية, 4

واالعتماد املستندي وخطاب الضمان والكفالة املصرفية, وعمليات االئتمان املصرفي ومنها االعتماد البسيط والقرض املصرفي 

والحسابات املصرفية فتحها وتشغيلها وقفلها والحساب الجاري, والخدمات املصرفية ومنها التحويل املصرفي والعمليات على الوراق 

أالتجارية وإدارة الوراق املالية.

  م وتحليل القضايا املعاصرة.تطبيق القواعد القانونية على الوقائع في املجتمع وفه -5

 محتويات املقرر :

أـ  التعريف بالقانون التجاري ونطاق تطبيقه. 

أـ  أنواع العما  التجارية.

أـ  النظام القانوني الخاص بالعما  التجارية. 

أـ  شروط اكتساب الشخص صفة التاجر.  

أـ  االلتزامات املهنية للتجار.

أالشركات التجارية, ويشمل:

أأنواع الشركات التجارية.ـ  

أـ  عقد الشركة التجارية.

أـ  الشخصية املعنوية للشركات التجارية.

أـ  انقضاء الشركات التجارية.

أالوراق التجارية, ويشمل:

أـ  السند لمر.وـ  الكمبيالة.

أعمليات البنوك, ويشمل:وأ ـ  الشيك.

أعمليات االئتمان املصرفي.و . ـ  عمليات اإليداع املصرفي

أالحسابات املصرفية.  ـ

 .ـ  الخدمات املصرفية.


