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  إجبـاري:المقرر

 المقرر: قسم القانون التجاري تدريس عن المسئول العلمي القسم

 "فصل الربيع" الفصل الثاني -السنة الرابعة الدراسية:   السنة

 األساسيـة )أ( البيانـات 

 BLAW 404 :الكـود 3القانون التجاري  وانـالعن

 2 :المعتمـدة الساعـــات

تعطى التطبيقات العملية متضمنة في العملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس    ساعتان/أسبوعيا:  المحاضرة

 المحاضرات

 فصل دراسي واحدالمدة الزمنية للمقرر: 

 

 المهنيــة البيانـات )ب(

 للمقرر العامة األهداف (1

اإلفالس وأحكامه القانونية، باعتباره نظاماً قانونياً خاصاً بطائفة يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بنظام 

معينة من االشخاص هم التجار، وقوامه دعم وتقوية االئتمان الذي يُعتبر جوهر الحياة التجارية. عالوة على 

دراسة شروط االفالس واثاره، واجراءاته وتفادي شهر االفالس  عن طريق الصلح الودي او االحتياطي، 

صوال الى انتهاء االفالس. كما يهدف المقرر الى دراسة عمليات البنوك لجهة المقصود بها، وانواعها خاصة و

 الحسابات المصرفية والودائع المصرفية واالعتمادات المصرفية، واالحكام القانونية ذات الصلة.

 للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج (2

 

 والفهم المعرفة -أ

الطالب معرفة دقيقة وقانونية بماهية نظام االفالس وعمليات البنوك، احكامها ان يتعرف  -1-أ

 وخصائصها.

 .انتهائهان يحلل الطالب مراحل شهر االفالس ، اشخاص التفليسة، اثاره،  -2-أ

 (3) التجاري القانون المادة:
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 .العمليات المصرفية وانواعها واالختالفات بينها واالثار الناشئة عنهاان يميز الطالب  -3-أ

 الذهنية المهارات -ب

 .واالثار القانونية اذلك نظام االفالسيحلل الطالب المسائل القانونية التي قد تعتري ان  -1-ب

في  ،  وفي الدعاوى القضائية المثارةلالفالسان يبتكر الطالب الحلول في مجال المنازعات بالنسبة  -2-ب

 .عمليات البنوك

باالفالس وعمليات البنوك والعمليات ان يعمق الطالب البحث في مجال النقاط القانونية المرتبطة  -3-ب

 . المصرفية االسالمية

 والعملية المهنية المهارات  -ج

 محل الدراسة. لنظام االفالسان يلم الطالب باالحكام القانونية  -1-ج

ان يربط الطالب المحاضرات النظرية بالواقع العملي، خاصة في ظل تعدد المنازعات المتصلة  -2-ج

 .باالفالس وعمليات البنوك

ان يناقش الطالب كافة المسائل المثارة ويحاول إيجاد حلول لإلشكاليات المتصلة بكل قضية  -3-ج

متعمق للقواعد الحمائية لحقوق  مطروحة  عبر تحليلها ومناقشتها بشكل جماعي للوصول إلى فهم

 واثارها القانونية. المرتبطة باالفالس والعمليات المرتبطة بالبنوكاالطراف 

 والمنقولة العامة المهارات  -د

 ان يحدد الطالب االشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة ويضع لها الحلول المالئمة. -1-د

االسباب التي ادت للوصول الى الحل انطالقا من القواعد  ان يعلل الطالب الحل القانوني ويضع -2-د

 .في القانون التجاريالعامة 

 ان يضع الحلول المتوائمة مع النصوص القانونية التي تحكم المسائل المثارة. -3-د

 

 المحتويات (3
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  BLAW 304 –( 2القانون التجاري ) المادة:

 

 المحاضر الموضوع موعد المحاضرة االسبوع 

 الخميس 1

 ظ( 1-11الساعة )

11/2/2112 

 مقدمة 

  ماهية نظام   -مدخل الى االفالس

 اإلفالس

  التعريف باالفالس 

 خصائص االفالس 

 الهدف من االفالس 

 التطور التاريخي لنظام االفالس 

 االفالس واالعسار 

 التنظيم القانوني لالفالس 

  موضوعات االفالس: تفادي شهر

انتهاء  -شهر االفالس -االفالس

 االفالس

 د.تاال زين 

 الخميس 2

 ظ( 1-11الساعة )

11/2/2112 

 تفادي شهر "اعالن" االفالس 

 –تكوينه  –الصلح الودي: تعريفه  -

 اثاره "مفاعيله" –طبيعته 

 تفادي شهر "اعالن" االفالس 

 –الصلح االحتياطي"الواقي": تعريفه  -

اثاره  –طبيعته  –تكوينه وشروطه 

 انقضاؤه -"مفاعيله"

  زيند.تاال 

 الخميس 3

 ظ( 1-11الساعة )

22/2/2112 

  :شهر"اعالن" االفالس 

 –شروط شهر االفالس: صفة التاجر 

 التوقف عن دفع دين تجاري

  طلب شهر"اعالن" االفالس: كيفية

 طلب االفالس.

 المحكمة المختصة بشهر االفالس 

  طبيعته  –حكم شهر االفالس: مضمونه

 الطعن عليه -نشره وتنفيذه –

  زيند.تاال 

 الخميس 4

 ظ( 1-11الساعة )

3/3/2112 

  مفاعيل " اثار" الحكم بشهر االفالس

 : االثار الموضوعية

 بالنسبة للمدين -

 بالنسبة لجماعة الدائنين -

 د.تاال زين 

 الخميس 2

 ظ( 1-11الساعة )

11/3/2112 

  مفاعيل " اثار" الحكم بشهر االفالس

: االثار االجرائية )اجراءات ما بعد 

 االفالس(صدور حكم 

اشخاص التفليسة  -

 )اركان هيئة التفليسة(

 حصر اموال المفلس -

 ادارة اموال المفلس -

 حصر ديون المفلس 

 د.تاال زين 



4 
 

 الخميس 2

 ظ( 1-11الساعة )

11/3/2112 

 :)انتهاء االفالس )مصير التفليسة 

 الصلح البسيط -

  اتحاد الدائنين انتهاء االفالس )مصير

 التفليسة(:

الصلح بالتنازل عن  -

 موجودات المفلس

 اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات 

 دتاال زين 

 الخميس 1

 ظ( 1-11الساعة )

24/3/2112 

 تقييم االسبوع السابع 

------------------------------------ 

  مسائل عملية واحكام قضائية في

 االفالس

-  

 د.تاال زين 

 الخميس 1

 ظ( 1-11الساعة )

1/4/2112 

"عمليات البنوك":  العمليات المصرفية -

 خصائصها -التعريف بها 

 د.فاتن حوى 

 الخميس 9

 ظ( 1-11الساعة )

14/4/2112 

 :الحسابات المصرفية 

 فتح الحساب المصرفي -

سير "تشغيل" الحساب  -

 المصرفي

 التحويل من الحساب المصرفي -

 قفل الحساب المصرفي -

-  

 د.فاتن حوى 

 الخميس 11

 ظ( 1-11الساعة )

21/4/2112 

  المصرفية: الحساب الجاريالحسابات 

التعريف بالحساب  -

 الجاري

 شروط الحساب الجاري -

 اثار الحساب الجاري -

 د.فاتن حوى 

 الخميس 11

 ظ( 1-11الساعة )

21/4/2112 

 "الودائع المصرفية "النقدية 

تعريف الوديعة  -

 المصرفية

 انواع الودائع المصرفية -

الطبيعة القانونية للوديعة  -

 المصرفية

 المصرفية.اثار الوديعة  -

 :االعتمادات المصرفية 

 القرض المصرفي -

 فتح االعتماد البسيط -

 الكفالة المصرفية -

 د.فاتن حوى 

 د.فاتن حوى  تقييم االسبوع الثاني عشر  الخميس 12
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 والتعلم التعليم أساليب (4

 النظرية والتمارين العملية المحاضرات -4-1

 وعروض تفاعلية  جلسات تعليمية نقاشية تفاعلية -4-2

 جمع معلومات من مصادر مختلفة كمجالت قانونية ومجالت االحكام القضائية ذات الصلة -4-3

 الدراسةفروض بحثية متنوعة، ابحاث ذات صلة بموضوع  -4-4

 الطلبة تقييم أساليب (2

مدى استيعاب وفهم ومعرفة الطالب لكافة مفاصل موضوعات  لتقييم االمتحانات التحريرية نهاية الفصل   -5-1

 الدراسة

 مدى تقدم الطالب في فهم المعالم االساسية لموضوعات الدراسة  لتقييم االمتحانات التحريرية منتصف الفصل  -5-2

مدى مهارة الطالب في البحث عن المعلومة  القانونية ذات الصلة بالموضوع في اكثر  لتقييم االنشطة البحثية    -5-3

 من مصدر وعرضها بأسلوب بحثي، وصياغتها بأسلوب منهجي قانوني سلس وواضح

 ظ( 1-11الساعة )

2/2/2112 

  االعتمادات المصرفية: االعتماد

 المستندي

التعريف باالعتماد  -

 المستندي

العالقات الناشئة عن  -

 المستندياالعتماد 

-  

 الخميس 13

 ظ( 1-11الساعة )

12/2/2112 

 الطبيعة القانونية لالعتماد المستندي 

 العمليات على الصكوك المتداولة

العمليات على االوراق التجارية:  -

 –االعتماد بالقبول  –الخصم 

 تحصيل االوراق التجارية.

 د.فاتن حوى 

 الخميس 14

 ظ( 1-11الساعة )

19/2/2112 

العمليات على االوراق المالية:  -

 -االقراض بضمان االوراق المالية

ايجار  –وديعة االوراق المالية 

 الخزائن الحديدية.

 د.فاتن حوى 

 الخميس 12

 ظ( 1-11الساعة )

22/2/2112 

  :تطورات في العمل المصرفي

 .المصارف االسالمية

 د.فاتن حوى 

 بدءا من تاريخ  12

1/2/2112 

 االمتحان النهائي
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جابات حول اإلشكاليات مدى فهم المعلومة ومحاولة ايجاد إ لتقييم المناقشات التفاعلية والتقارير داخل الفصول  -5-4

 التي قد تثور في بعض األحيان، ومدى قدرة الطالب على التعامل مع االسئلة النقاشية والحوارية ذات الصلة

 

 مــالتقيي دولـج

 

 المراجع قائمة (2

  .الحقوقية الحلبي منشورات، العربية التشريعات في الواقي والصلح اإلفالس أحكام البستاني، يوسف سعيدد ،

  2007 ،بيروت

 .الحلبي منشورات ،البنوك عمليات - التجارية العقود - اإلفالس:  التجاري القانون السيد الفقي، محمدد 

 .2212 بيروت، ،الحقوقية

  .2222، بيروت، الجامعية الدار، التجاري  القانون أصول كمال طه، مصطفىد. 

 .اإلفالس – التجارية األوراق - المصرفية العمليات - التجارية العقود:  التجاري القانون هاني دويدار،د ،

 2222، بيروت  الحقوقية، الحلبي منشورات

 إلخ إنترنت، مواقع دورية، مجالت -6-3

 مجلة العدل، الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت. 

  لبنان.–مجلة "المحامون" الصادرة عن نقابة المحامين في الشمال ، طرابلس 

 اللبنانية الرسمية الجريدة. 

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم (1

 كتابيةوقاعات دراسية مجهزة باجهزة عرض سمعية بصرية 

 :المادة اساتذة

 والعلوم الحقوق بكلية المشارك والبحري التجاري القانون استاذ – التجاري القانون قسم رئيس  -حوى فاتن.د 

 العربية بيروت بجامعة السياسية

 العربية بيروت بجامعة السياسية والعلوم الحقوق بكلية التجاري القانون بقسم مساعد استاذ – زين تاال.د 

 تقييمال االسبوع
 

 النسبة المئوية للتقييم

%32 تقييم االسبوع السابع 1-7  

%22 21تقييم االسبوع  2-12  

%12 21-23تقييم االسبوع  13-15  

%42 االمتحان النهائي 16  

%122 المجموع -   
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 رئيس القسم: د.فاتن حوى

 1/2/2016التاريخ 


