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Course Book 

1. Course name 
 

 لانون الشریکات 

2. Lecturer in 
charge 

 

جامعة کویە – فی المانون الخاصریماجست  

3. Department/ 
College 
 

معهد التمنی پایتەختال  

4. Contact g-mail: barzinjyanwar@gmail.com   

Tel: (optional)  07504510824 
 

4. Time (in hours) 
per week 
 

 Theory: 2                         
 

5. Office hours 
 

Availability of the lecturer to the student 
during the week 

ساعات للطالبة واالجابة علی  االسئلة فی الجانب النظری 4  

 

7. Teacher's 
academic profile  

e.g Webpage, Blog, Moodle…  
or few paragraphs about not less than 100 
words. 
 

مدرس المادة  دمحم،  انور عبدەللا مساعد درس م سی التدری
جامعة  فی جستیرشهادة الما یحصلت عل،لشریکات لانون ا
فاكلتي العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة في جامعة كویە ، کویە 

 - مساعد کنت مدرسالسنوات  خالل  ومن، المانون لسم  -
ؤون شالمدیر مثل  االداریة  مناصب استلمت عدةوزارة 

عدة  فیوشارکت  ،التحمیمیة  اللجانات ی، اضافة اللمانونیة ا
و  الجرائدفی  المماالت من  عدیدو کتبت  العلمیة المؤتمرات 

 .الت المحلیةالمج
 



8.  Course overview:  
العمل دارة ة لسم ااالیالثان ن طلبة المرحلةیهو تمكالشرکات ، الهدف من دراسة مادة المانون 

الشركة المؤسسة في العراق وفك أحكام  ،مفهوم عمد الشرکة)من معرفة  ی ن  المعهد التم فی 
خصائص ، تأریخ لوانین الشركات في العراق  ،عمد الشرکة  فیتعر ،هذا المانون عرالیة

 ،سیمستلزمات التاس،للشرکة واثارها  ةیالمعنو ةیالشخص،مال الشرکة  راس،عمد الشرکة 
 الشرکة، یالفرد المشروع، ةیالتضامن الشرکة ،االشخاص  شرکات، سیاجراءات التاس

شرکات  یعل الرلابة،المحدودة  الشرکة،المساهمة  شرکات،االموال  شرکات، طةیالبس
 .تهایالشرکة وتصف انمضاء،
 

 انواع الحصص و مولف المشرع العرالي منها : 
 الحصة النمدیة. -1

 رع العرالي(تتمثل بمبلغ محدد من النمود )دینار عرالي(. )مولف المش
 الحصة العینیة. -2

كالسیارات و المكائن و العمارات و العالمات التجاریة و براءات اإلختراع و النماذج و 
 التصامیم الصناعیة.

مة وذلن لحمایة لم یتدخل المشرع في كیفیة تمویم هذه األموال إال في الشركات المساه
 لكثرة عدد أعضاء الشركة .  المساهمین نظرا  

 حصة الصناعیة )حصة عمل(.ال -3
  َ ال تدخل هذه الحصة في رأس مال الشركة ألنە الیمكن الحجز علیها و ال تمثل ضمانا 
لحموق دائني الشركة . اذن الیجوز تأسیس شركة جمیع الحصص فیها حصة صناعیة 

 )رأس مال الشركة + حصة عمل( . 
 عیة:حدد الفمهاء بعض الشروط التي یجب توافرها في الحصة الصنا

 ان یكون العمل ممیزا  ال تافها . .1
 ان یكون للعمل عاللة بنشاط الشركة. .2
 

9. Course objective: 
:الهدف مه القاوون الشرکات  

 التعرف على مفهوم المانون الشرکات1- 
 .مفهوم عمد الشرکة   -2

 راس مال الشرکة التعرف على3- 
 الشخصیة المعنویة للشرکة التعرف  -4

 5- انمضاء الشرکة وتصفیتها  . 
 ،شرکات االموال ،شرکات المساهمة ،الشرکة المحدودة  .  طةیالشرکة البس -6
 راس مال الشرکة.  -7
 .تهایالشرکة وتصف انمضاء -8



12.  Student's obligatio 
یجیب علی الطالب حضورە التام فی کل المحاضرات حضورا جیدا ، یبتعد عن اکید 

، یرتکز عن المحاضرات و یحاول ان یشارک اساتذتە فی المحاضرات  انشغاالت االخری
عن الطریك السوال والجواب ، ویستعد دائما لالمتحانات الفصلیة و الکورسات والکویزات 

.حتی یکون فعال طالب علم  
11. Forms of teaching 

ان یبعض االح ها ووتحلیل  شرح  یعل لانونیة  دروس  ها بارتباع  المحاضرات الماء اعتمد فی 
ر یل أو تغیوکذلک شرح االسباب الموجبة لتعد ،یخرالبلدان ااالبالموانین  ممارنة الموارد

ی المواضیع الشرکة علی الوایت البورد ، و انترنیت فی ف الموارد وکل ذلک باالمثلة، فمثال
 المسائل الشرکة .

10. Assessment scheme 
Breakdown of overall assessment and examination 

، فعندنا یالجامع التمویم و  الجامیعة مات یمتحانات والدرجات، هذا حسب التعلالالنسبة اب
 وهذا االمتحان %(20  )یبدا فی الشهرالثانی وتکون علی ة یامتحانات الفصل

الحیة وهذا حسب ص( %20)  ن، وعندنا امتحان یالمرحلت الک یکل الطالب ف ەفی شارکی
عشرة درجات، و ( ٠١) ینهم علیمتحیزات أو یشکل کو یلد تکون عل ،المادة مدرس

 . %(50)  علی  تکون ئیاالمتحان النها
 

 
13. Course Reading List and References: 

: المصادر الرئیسیة  
-------------------- 

 -التاجر –الدکتور باسم دمحم صالح ، المانون التجاری، الجزء االول ، االعمال التجاریة  -٠
شرکات االشخاص. –المحل التجاری   

نادیة فضیل، المانون التجاری الجزائری.  -٢  
.٢١٠١وعملیات البنوک ، الماهرـ  –االفالس  المانون التجاری ،  ،عصام حنفی محمود  

  (٢١١٤( المعدل لسنة )٢٠/٠٩٩١لانون الشرکات رلم ) -٣
. ٠٩١١( لسنة ٠٤٩لانون التجارة رلم ) -٤   
1894( لسنة 30نون التجارة العرالي  رلم )لا -٥   

                                                                   
:المصادر المفیدة   

---------------------- 
 -التاجر – ةیالجزء االول ، االعمال التجار ،یالدکتور باسم دمحم صالح ، المانون التجار -٠

.االشخاص شرکات – یالمحل التجار  



 االسبوع  المفردات تفاصیل

.هفهىم عقذ الشزکت  ٠ 

.تأريخ قىاًيي الشزكبث في العزاق  ٢ 

.عقذ الشزکت فيتعز -1   
. عقذ الشزکت خصبئض -2    

. عقذ الشزكت وبيبًهب  -3     

٣ 

الشزکت راس هبل  ٤  

.الشخصيت الوعٌىيت للشزکت واثبرهب   ٥  

هضتلزهبث التبصيش    ٦ 

ث التبصيش اجزاءا   ١  

  ٨ شزکبث االشخبص  

.التضبهٌيت الشزکت  ٩ 

.الوشزوع الفزدی   ٠١ 

.الشزکت البضيطت   ٠٠ 

.شزکبث االهىال   ٠٢  

.شزکبث الوضبهوت   ٠٣ 

.الشزکت الوحذودة   ٠٤  

 ٠٥ الزقببت علی شزکبث 

.اًقضبء الشزکت وتصفيتهب  ٠٦ 
 ٠١  هىقف الوشزع العزاقي هي الحصت الصٌبعيت 

14. Extra notes: 
اعتوذ  تيوالٌهبئ تياالهتحبًبث الفصل یلوبدة قبًىى الشزکبث لحذ االى ف  یضيهي خالل تذر

 بىيشکل ب یفزوع عل ەعذ یوکذلک احبول تقضن االصئلت عل ت،ياالصئلت الفکز یعل زايکث

.و اختببر الصح و الخطب یالحکن القبًىً  
 


