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  ياساى بازرطانى ( ( رس بووككؤ 
 

 بازرطانىياساى  رسكؤناوى 
 هيمداد فيصل أمحد مامؤستاى بةرثرس

 ياساى سوران ياسا بةش / كؤليذ
 himdad.ahmed@soran.edu.iqئيميَل/ 75072045570 ت  / ثةيوةندى 

imdad4law@gmail.comh 

                                                       
  لينكى كؤرس لة زانكؤ

 د.صدقى حممدامني عيسى ناوى ريَكخةر

 sidqi_333@yahoo.comئيميَل / 7577072527 ت / ثةيوةندى

ضىى يىة لىة     : خويَندنى ئةم بابةتة طرنطة بؤ قوتابيان تاكو شارةزا بن مةبةستكةطرنطي وثيَويستى  كؤرسة       
كارة بازرطانيةكان ، وة كام كار بة بازرطانى دادةنريَت وة كام كار بىة كىاريَكى مىةدةنى دادةنريَىت ، وة هىةروةها      
مةبةست لة بازرطان ضى ية، وة بةكىَ دةوتريَت بازرطان وة طريَبةسىتة بازرطانيىةكان ايىاوازن لىة طىرىَ بةسىتة       

    ارى تر ، بابةتى ياساى بازرطانى وةالَمان دةداتةوة.... مةدةنيةكان ... ئةم ثرسيارانة و ضةندين ثرسي
      

  : فيَربنب طرينطرتين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة
 ... سةرضاوةكانى ياساى بازرطانى عرياقى -1

 طرنطرتين ئةم تيؤرانةى كة طوتراوة سةبارةت بة كارة بازرطانيةكان ..... -2

 يةكان........ناسينى كارة بازرطان -3

  سودةكانى اياكردنةوةى كارة بازرطانيةكان لة كارة مةدةنيةكان... -4

 .....و ئةركةكانى بازرطان ثيَناسةكردنى بازرطان و دياريكردنى ثيَوةرةكانى بازرطان -5

 شارةزا بوون لة طريَبةستة بازرطانية نيَودةولَةتيةكان...... -6

 ثةرِاوة بازرطانيةكان........... -7

 
 

 كؤرسة مةةكانى ئنطيطرسةرضاوة 
 

 بنةرةتيةكان سةرضاوة
 .6002د. باسم حممد صاحل، القانون التجاري، شركة العاتك لصناعة الكتب،القاهرة ،مصر، -1
 .1621اجلزء األول،بغداد،د.امحد ابراهيم البسام، مبادىء القانون التجاري،  -2
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 سةرضاوةى سوود بةخش

 

 

 .1696ن التجاري، القاهرة،د. مسيحة القيلوبي، املوجز يف القانو -1

 .1691د.علي الزيين ، اصول القانون التجاري النظرية العامة و الشركات،القاهرة،  -6
 .1629د. مصطفى كمال طه،الوجيز يف القانون التجاري،اجلزء األول،األسكندرية، -3

 6002د.عزيز العكيلي،الوسيط يف شرح القانون التجاري،اجلزء االول،األردن،  -9

 6009قدادي،القانون التجاري،عمان،د.عادل علي امل -1

 6002د.أمحد زايد،نظمي زكي شحادة،املبادئ القانون التجاري،االشرفية، -2

 6002د.فوزي حممد سامى،د.حممد فواز املطالقة،شرح القانون التجاري،اجلزء األول،عمان، -9
 

 ظار و ريظيوو )ئينتةرنيت(طوَ

www.uob.edu 

 طؤظارى تةرازوو كة يةكيَتى مافثةروةرانى كوردستان دةرى دةكات

 بابةتةكان : 
 -دريَت بريتني لة:نئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى ساآلنة  دةخويَ

 واقع القانون التجاري -1

 مصادر القانون التجاري  -6

 نطاق تطبيق القانون التجاري -3

 األعمال التجارية  -9

 يةانواع األعمال التجار  -1

 التاجر -2
 التسجيل يف السجل التجاري-9
 األسم التجاري -2
 الدفاتر التجارية-6

 تناع عن املنافسة غري املشروعةاألم-10
 العقود التجارية-11
 مسؤولية الناقل-16
 الوكالة بالعمولة -13
 احلساب اجلاري-19
 

 
 هيمداد فيصل أمحد ناوى مامؤستا
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   himdad.ahmed@soran.ed.iq /ئيميَل 75072045570 ثةيوةندى

ناوةرؤكى ئةم ياساية و ثيَناسة كردنى ياساى بازرطانى ية وة هةروةها ديارى كردنى  ئامانج لةو بابةتة :        
كانى تايبةت بة دياريكردنى كارة بازرطانيةكان و وة دياريكردنى مةبةست لة بازرطان و يثَناسةكردنى كارة

بازرطانية بانكةكان و دياريكردنى مةبةست لة وةرةقة بازرطانيةكان و هةروةها رِوونكردنةوةى طريَبةستة 
 ندين بابةتى تر............نيَودةولَةتيةكان وة ضة

 

 

يَكخستنى طان و رِدياريكردنى كارة بازرطانيةكان و ثيَناسة كردنى بازر لة بريتى ية ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
 ...........ديارى كردنى طرىَ بةستة بازرطانيةطانكارة بازرطانيةكان...

 

 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
 د.حافظ حممد ابراهيم،القانون التجاري العراقي النظرية العامة،بغداد، دون سنة طبع. -1

 .1626،بغداد، 6، 1الوسيط يف شرح القانون التجاري العراقي،ج د. صالح الدين الناهي،  -6
  

 
 خشتةى وانةكان

 
 

 ناوى مامؤستا هةفتةكان ناونيشانى بابةت ذ
 هـيمـداد فيصل أحمد  تطور القانون التجاري  -1

 ـــــــــــــ  واقع القانون التجاري يف العراق -2

 نطاق تطبيق القانون التجاري -3
 النظرية الذاتية         النظرية الشخصية

  

التعريف بالعمل  -العمل التجاري  املقصود ب -4
 نظريات األعمال التجارية –التجاري 

 ـــــــــــــ          

من حيث  -النظام القانوني للعمل التجاري   -5
من حيث اكتساب الصفة  –األختصاص القانوني 

 التجارية..........

 ــــــــــــ          

تجارية املنفردة األعمال ال -انواع األعمال التجارية   -6
شراء املنقول او العقار ألجل البيع او التأجري  –

 بقصد الربح

  

 األستئجار ألجل التأجري ثانية بربح -7
األعمال املتعلقة بالتعامل يف اسهم الشركات و 
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 4 

 سنداتها
   األعمال املتعلقة باألعمال التجارية -8

 -ارياألعمال التجارية الواردة بصيغة املشروع التج -9
اسرتاد البضائع او تصديريها و  –توريد البضائع 

 اعمال األسترياد و التصدير

  

النشر  -الصناعة و عمليات استخراج املواد األولية -11
 و الطباعة و التصوير و األعالن

  

 –مقاوالت البناء و الرتميم و اهلدم و الصيانة  -11
ر خدمات مكاتب السياحة و الفنادق و املطاعم و دو

السينما و املالعب و دور العرض املختلفة 
 األخرى........

  

   التأمني 12

الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة و الوكالة بالنقل و  13
 اعمال الوساطة التجارية األخرى

  

   الشخص الطبيعي للتاجر –التاجر  14

 -الدولة و األشخاص الطبيعية األخرى  –األحرتاف  15
 ن احلرفيو

  

ممارسة النشاط التجاري بأسم الشخص و حلسابه  16
 األهلية التجارية –اخلاص 

  

   الشركة التجارية –الشخص املعنوي التاجر  17

   التسجيل يف السجل التجاري –واجبات التاجر  18

   تنظيم السجل التجاري..... 19

   األسم التجاري 21

   انواع الدفاتر التجارية 21

   قواعد اخلاصة مبسك الدفاتر التجارية ............زال 22

   املنافسة غري املشروعة قانونا 23

   العقود التجارية 24

   عقد النقل 25

   انعقاد عقد النقل 26

   األثار القانونية لعقد النقل 27

   التزامات املرسل اليه -التزامات املرسل  28

   البيوع البحرية 29
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   ب اجلارياحلسا 31

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى
 / هةلَويَستى ياساى بازرطانى عرياقي ديارى بكة سةبارةت بة كارة بازرطانيةكان؟1ث
 / ئةم حالةتانةى خوارةوة هةلَةسنطيَنة و شيان بكةوة؟2ث

 ياساى بازرطانى عرياقى ،ياسايةكى بابةتى ية. -1

كردنى كارة  ياساى عرياقى بة ثيَوةرى ثيشةى وةرطرتووة بؤ ديارى -2
 بازرطانيةكان

 / جياوازى نيَوان كارة بازرطانيةكان و مةدنيةكان ديارى بكة؟ 3ث
 / ضوارضيَوةى ياساى بازرطانى ديارى بكة؟ 4ث
 /صغري غري مميز كيَية؟ ئايا دةتوانى كارى بازرطانى بكة؟ روونى بكةرةوة؟5ث
 /حالةتةكانى كؤتاى هاتنى طريَبةستى دلنياى بذمرية.6ث
مةرجانة ضني كة ثيَويستة لة كةسى سروشتى دا هةبيَت بؤ ئةوةى وةكو  /ئةو7ث

 بازرطان بناسريت؟


