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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 222 رقم ورمز المساق: الشركات التجارية واإلفالس اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصصاجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: Law 121 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 ا، ثمألحكام العامة للشركات من حيث نشأتها وتعريفها وشروط تكوينهدراسة ا

ني األردبيان أنواع الشركات وتقسيماتها كما ورد في نصوص قانون الشركات 

حيث تتضمن دراسة شركات األشخاص )التضامن والتوصية البسيطة وشركة 

م المحاصة(، واألموال )المساهمة العامة والخاصة وشركة التوصية باألسه

ا عريفهتوالشركة ذات المسؤولية المحددة(، والشركات األجنبية تفصيال من حيث 

ن ن بيان اإلفالس وذلك موتأسيسها وإدارتها وانقضائها، كما تتناول إيجازا ع

 أحكامه اآلثار المترتبة عليه، وكذلك البحث في الصلح الواقي وشروطه

 

 أهداف المساق

 باألحكام العامة للشركات التجارية من حيث أنواعها وشروط تعريف الطالب-1

اعد في القو البحثا،وكيفية إدارتها وانقضائها وتصفيتهتأسيسها وتسجيلها و

ق واألحكام القانونية لكل شركة من الشركات التجارية بشكل مستقل ومتعم

 .وصوالً لمرحلة اإلدراك والفهم بكل هذه األحكام

ستطيع يلبحث بإيجار في القواعد واألحكام القانونية المتعلقة باإلفالس بحيث ا -2

 .الطالب بعدها اإللمام بماهية هذا المفهوم القانوني
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 ية واآلراءة القدرات الذهنية للطالب من خالل تحليل النصوص القانونتنمي-3

 .الفقهية حول األفكار المطروحة أثناء الدرس

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  لعامةاقادرا على التمييز بين أنواع الشركات واألحكام ان يكون الطالب 

انون الشركات وفقاً للقوالخاصة لكل منها، كذلك يتعرف على اجراءات تسجيل 

 .االردني وما هو معمول به في دائرة مراقب الشركات

CLO2 :  ملما بموضوع اإلفالس من حيث مفهومه وأحكامه أن يكون الطالب

 واآلثار التي يرتبها على المدين المفلس والدائنين والغير.

CLO3 : لية عارفا بموضوع الشركات التجارية من الناحية العمان يكون الطالب

ى وقادرا  على عرض األحكام القضائية والتطبيقات العملية التي توسع مد

 .اإلدراك لهذه المفاهيم

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 األحكام العامة –ة من الوجهتين القانونية واالقتصادية أهمية الشرك -تعريف بالمساق 

 فاهيم عامة )عقد الشركة المفهوم واألركان والخصائص(م –للشركات 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 2االسبوع 
 الشخصية االعتبارية للشركة واآلثار المترتبة عليها 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 3االسبوع 
 انقضاء وتصفية الشركة

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 4االسبوع 
 –اإلدارة  –إجراءات التأسيس  –تعريفها  –شركات األشخاص: شركة التضامن 

 عزل الشركاء
وجاهي محاضرتين 

 ولقاء غير متزامن
  

 5االسبوع 
 مسؤولية الشركاء والشركة والمدراء وانقضاء الشركة

 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والتوصية باالسهم 6االسبوع 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن



 

 جامعة اليرموك
Yarmouk University 

القانون ةكلي  

Faculty of Law 
 

 تاريخ اعتماد الوثيقة
 خطة المساق

 رمز الوثيقة

 AP01-PR05 

 

Page 4 of 5  
 

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 7االسبوع 
اجتماع الهيئة  –االكتتاب  -رأسمال الشركة  –شركة المساهمة العامة: التأسيس 

 قوق المساهمين  ح –نواعها أ –بيعتها ط –العامة األول أسهم الشركة 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 8االسبوع 
الحيات مجلس ص –دارة الشركة إ –قوق حملة السندات ح –أنواعها  –السندات 

 اإلدارة والهيئة العامة )العادية وغير العادية(
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 9االسبوع 
 وانب متعلقة بالحكم الرشيدج –أقلية المساهمين  –مسؤولية مجلس اإلدارة 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 10االسبوع 
 –ألرباح والخسائر ا –دقق الحسابات م –زيادة وتخفيض رأسمال الشركة 

 االحتياطيات
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 11االسبوع 
التصفية  –تحول الشركات  –االندماج وأثر سياسة المنافسة في إجراءاته وشروطه 

 وانقضاء الشركة
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 12االسبوع 
 شركة المساهمة الخاصة

محاضرتين وجاهي 
 غير متزامن ولقاء

  

 13االسبوع 
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 14االسبوع 
 موجز أحكام االعسار وخصائصه وإجراءته

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 15االسبوع 
 العساراآثار  –شروط شهر االعسار 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع
2012؛ الوسيط في الشركات التجارية؛ دار الثقافة؛  عزيز العكيلي المرجع الرئيس  
.8200نشر؛ ؛ دار الثقافة لل الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس؛  اسامة المحيسند.  المراجع االخرى   

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر منتشترط المواظبة للطالب في جميع  

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 . انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى التسليم المتأخر للواجبات
 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب االمتحانات

 الغش واالستالل
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 الشتراك فيهاالمتحان او الشروع فيه او ا
 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


