
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشزكاخ انرجاريح  انًمزر:اسى 

                                                                      2َظى242 انًمزر:ريش 

 األَظًح ج:ـــانثزَاي

 األَظًح انؼهًي:انمسى 

 انؼهىو أإلداريح ح:ــــــانكهي
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 انًحرىياخ
 3 ........................................................................................................ أ. انرؼزيف تانًمزر انذراسي:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزجاذه انرؼهيًيح: -ب

 4 ..................................................................................................................... انؼبو نهًمشس:ىطف ان. 1

 4 ..................................................................................................................... . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... . يخشجبد انزؼهى نهًمشس:3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىػاخ انًمزر

 5 .................................................................................................................. د. انرذريس وانرمييى:
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 6 ........................................................................................................ يصادر انرؼهى وانًزافك: –و 

 6 ....................................................................................................................... . لبئًخ يظبدس انزؼهى:1
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 7 ................................................................................................................... ح. اػرًاد انرىصيف
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 انذراسي:انرؼزيف تانًمزر أ. 

 ا  ساػاخ أسثىػي 2 انًؼرًذج:انساػاخ . 1

 انًمزرَىع . 2

 --- يرطهة جايؼح  أ.
يرطهة 

 كهيح
  --- أخزي √ يرطهة لسى --

 -- اخرياري √ إجثاري ب.

 

 

 

 :يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسرىي  انسُح. 3
 انضبنشانًغزىي انذساعٍ 

 

 :     وجذد( إٌ). انًرطهثاخ انساتمح نهذا انًمزر 4

                                                          2َظى 234انُظبو انزجبسٌ

 : وجذد( )إٌانًرطهثاخ انًرشايُح يغ هذا انًمزر . 5

 ال َىجذ

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذراسح . 6

 انُسثح  ػذد انساػاخ انرذريسيح انذراسح ًَط و

 %133 33 انًحاضزاخ انرمهيذيح 1

 ------ ------ انرؼهيى انًذيج  2

 ------ ------ اإلنكرزوَيانرؼهيى  3

 ------ ------ ػٍ تؼذانرؼهيى  4

 ------ ------ أخزي  5
 

 يغزىي انفظم انذساعٍ( )ػهًانرؼهى انفؼهيح نهًمزر ساػاخ. 7

 ػذد انساػاخ انركزار×انساػاخ  ساػاخ انرؼهى انُشاط و

   ساػاخ االذصال

 33 15×2 2 يحبػشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو يؼًم  2

 ------ ------ ------ إػبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلجًاني 

 ساػاخ انرؼهى األخزي*

 15 15×2 1 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انىاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسَغ /انجحىس إػذاد 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فظهُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َهبئٍ 6

 3 3×1 1 انزحؼُش نالخزجبساد 7

 5 5×1 1 أخشي )رزكش( 8

 33 ------ ------ اإلجًاني 9

 85 ------ ------ إجًاني ساػاخ انرؼهى 13
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، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يضيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزضًش فٍ انُشبؽبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوع، وانىلذ انزٌ َمؼُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ

 

 انرؼهيًيح:انًمزر ويخزجاذه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

اإلنًبو ثأحكبو انششكبد فٍ ح ػهً انزًُُض ثٍُ أَىاع انششكبد، انششكخ، وانمذس يفهىويؼشفخ َزؼًٍ دساعخ: 

، ػهً رحذَذ إجشاءاد رأعُظ انششكبد ، انمذسحانُظبو انغؼىدٌ يمبسَخ ثأحكبو انششكبد فٍ انفمه اإلعاليٍ

 .يؼشفخ أعجبة اَمؼبء انششكخ وأحكبو إفالعهب

 :انزئيس نهًمزرانهذف . 2

 :َهذف انًمشس إنً أٌ َحمك انطبنت انُزبئج اِرُخ

 ـ يؼشفخ يؼًُ انششكخ، وانمذسح ػهً انزًُُض ثٍُ أَىاع انششكبد.

 ـ اإلنًبو ثأحكبو انششكبد فٍ انُظبو انغؼىدٌ يمبسَخ ثأحكبو انششكبد فٍ انفمه اإلعاليٍ.

 ـبنمذسح ػهً رحذَذ إجشاءاد رأعُظ انششكبد.

 أعجبة اَمؼبء انششكخ وأحكبو إفالعهب..ـ يؼشفخ 

 

 نهًمزر:يخزجاخ انرؼهى . 3

 يخزجاخ انرؼهى نهًمزر

 ريش

انرؼهى يخزج 

 انًزذثط نهثزَايج

  انًؼارف 1

 ط -2 .انششكبد فٍ انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخَزؼشف ػهً َظبو  1.1

 ط -1 .يفهىو انششكبد فٍ انفمه اإلعاليٍ وانُظبو انغؼىدٌَزؼشف  1.2

  انًهاراخ 2

 د - 1 .                  ثٍُ أَىاع انششكبد انًخزهفخ نهزًُُض ثُُهبَمبسٌ  2.1

 د - 2 . انُظبيُخ ثشأٌ انششكبد ورمذًَهب نذي كبفخ لبدس ػهً إػذاد يزكشاد  2.2

  انكفاءاخ 3

 س - 1 رىظُفبً عهًُبً فٍ انىلبئغ انزطجُمُخ. انششكبد انزجبسَخَىظف َظىص َظبو  3.1

 س –2 انزٍ َزؼشع نهب.. انششكبدلؼبَب َخزبس انحهىل انغهًُخ فٍ  3.2

 س -3 َؼشع سأَه ػشػبً يمُؼبً وَمذو أدنزه ودفىػه ثطشَمخ طحُحه 3.3

 

 

 

 

 انًمزر يىضىػاخج. 

 و
 لائًح انًىضىػاخ

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمً

ساػاخ 

 االذصال

 2 التعرٌف بالشركة  وأهمٌتها وأثرها فً النظام االقتصادي 1

 2 أحكامها  -الشركات فً الفقه اإلسالمً: أنواعها 2

 2 األحكام العامة للشركات فً النظام السعودي. 3

 2 شخصٌتها المعنوٌة. -أركانها   -طبٌعة الشركة فً النظام: أنواعها 

 2 عقد إنشاء الشركة 4
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 2 انقضاء الشركة وتصفٌتها  5

6 
 أنواع الشركات:

 شركات األشخاص: 
 شركة المحاصة( –شركة التوصٌة البسٌطة  -)شركة التضامن 

4 

 4 شركات األموال:  )شركة المساهمة( 7

8 
 الشركات المختلطة: 
 شركات التوصٌة باألسهم( -)الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة  

4 

9 
 شركات أخرى:

 الشركة التعاونٌة ( –)الشركة ذات رأس المال المتغٌر 
4 

 2 أمثلة وتدرٌبات عملٌة 13

 33 انًجًىع

 

 وانرمييى:انرذريس  د.

 يىيانرم وطزقيخزجاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسرزاذيجياخ انرذريس  رتط. 1

 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

 اد انًحبػش - َزؼشف ػهً انششكبد انزجبسَخ                                                                  1.1

 ًُبلشخانحىاس وان -

 االخزجبساد  -

 انىاججبدرمُُى  -

َزؼيييشف ػهييييً أَييييىاع انشييييشكبد انزجبسَييييخ  1.2

     وأعييييجبة رظييييفُزهب واَمؼييييبئهب وثطالَهييييب                              

. 

 اد انًحبػش -

 ًُبلشخانحىاس وان -

 رطجُمييييهػييييشة أيضهييييخ  -

وانزذسَت انؼًهٍ  الؼُخوو

 ػهُهب

 االخزجبساد  -

 انىاججبدرمُُى  -

 انًهاراخ 2.0

ثٍُ أَىاع انشيشكبد انًخزهفيخ نهزًُُيض َمبسٌ  2.1

 .                  ثُُهب

ادانًحبػش -  

انزذسَت ػهيٍ اسعيبنُت  -

و انطييشق انًغييزخذيخ فييٍ 

 انًمبسَخ      

 االخزجبساد  -

 رمُُى انًُبلشبد انشفهُخ  -

 

انُظبيُييخ ثشييأٌ لييبدس ػهييً إػييذاد يييزكشاد  2.2

 . انششكبد ورمذًَهب نذي كبفخ 

ادانًحبػش -  

 انزذسَت انؼًهٍ                  -

 االخزجبساد  -

 رمُُى انًُبلشبد انشفهُخ  -

 

 انكفاءاخ 3.0

 انشييشكبد انزجبسَييخَىظييف َظييىص َظييبو  3.1

 رىظُفبً عهًُبً فٍ انىلبئغ انزطجُمُخ.

ادانًحبػش -  

 انزذسَت انؼًهٍ                  -

 االخزجبساد  -

 رمُُى انًُبلشبد انشفهُخ -

 انشيشكبدلؼيبَب َخزبس انحهيىل انغيهًُخ فيٍ  3.2

 انزٍ َزؼشع نهب..

ادانًحبػش -  

 ًُبلشخ وانحىاس.ان -

 انزذسَت انؼًهٍ                   -

 االخزجبساد  -

 رمُُى انًُبلشبد انشفهُخ  -

َؼيييشع سأَيييه ػشػيييبً يمُؼيييبً وَميييذو أدنزيييه  3.3

 ودفىػه ثطشَمخ طحُحه

ادانًحبػش -  

 ًُبلشخ وانحىاس.ان -

 االخزجبساد  -

 رمُُى انًُبلشبد انشفهُخ -
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 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرؼهى  زيشان

 انزذسَت انؼًهٍ                   -

 انطهثح ذمييىأَشطح. 2

 يىيانرم أَشطح و
 ذىليد انرمييى
 )ثبسعجىع(

 انُسثح 

 يىيانرمدرجح  إجًانييٍ 

 %02 اسعجىع انغبدط اخزجبس فظهٍ  أول 1

 %02 اسعجىع انضبٍَ ػشش اخزجبس فظهٍ  صبٍَ 2

 %02 انفظم انذساعٍأصُبء  وانجحضُخ انًشبسكخ  انشفهُخ 3

 %02 اسعجىع انشاثغ ػشش اخزجبس َهبئٍ 4

 %022 اسعجىع انغبدط انًجًىع 5
 انخ( وسلخ ػًمجًبػٍ،  يششوع  ،رمذًٍَػشع  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 انطالتي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطح  -هـ 

 أعجىػُب.  نإلسشبد اسكبدًٍَ عبػبد 6رى رحذَذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزىلُزبد يحذدح ويؼهُخ ػهً ثبة انًكزت يٍ خالل انجذول انذساعٍ  -

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجُخ

إػالٌ انطالة ثًىاػُذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػُخ وانفشدَخ يؼهى يٍ خالل إسعبل ثشَذ انكزشوٍَ  -

انًششذ اسكبدًٍَ( أو يٍ  -خالل انجىاثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو اسكبدًٍَ )يب َزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 خالل االرظبل ثبنجىال أو ػٍ ؽشَك انىارغبة.

رىػُح ثؼغ انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼغ اسيىس اسكبدًَُخ : )يُبلشخيٍ أيضهزهوانذػى انطالثٍ  -

انؼًم ػهً حم انًشكالد  -ػهً يؼذل يشرفغ انحظىل خُكُف  -كُفُخ إداسح انىلذ -اسكبدًٍَ

 نهطالة...انخ(.

 
 وانًزافك:يصادر انرؼهى  –و 
 انرؼهى:يصادر لائًح . 1

 انًزجغ انزئيس

 نهًمزر

انمبَىٌ انزجبسٌ وفمبً نُظبو انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ نهذكزىس يحًذ ثٍ عفش انغبيذٌ 

 .        وانذكزىس/ ثٍ َىَظ يحًذ حغٍُُ

 انًساَذجانًزاجغ 

 انذكزىس حًذ هللا يحًذ حًذ هللا.–ـ انُظبو انزجبسٌ انغؼىدٌ 

 انمبَىٌ انزجبسٌ انغؼىدٌ د / يحًذ حغٍ انججش

 . 2339انششكبد انزجبسَخ، انذكزىس / فبَض َؼُى سػىاٌ ، داس انُهؼخ انؼشثُخ انمبهشح ، 

انُهؼييخ انؼشثُييخ ، انمييبهشح ، رأعييُظ انشييشكبد انزجبسَييخ ، انييذكزىس / يييبهش يظييطفً ، داس 

لبَىٌ اإلجيشاءاد انجُبئُيخ فيٍ انزشيشَغ انًظيشٌ، د. ييأيىٌ يحًيذ عياليه، داس  -. 2313

 انفكش.

انًصادر 

 اإلنكرزوَيح

 http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxالسعودٌة المكتبة الرقمٌة -

 المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

 ال َىجذ يأخز

 

 انًطهىتح:انًزافك وانرجهيشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 طالبا على األقل. 02ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشع انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انرمُيح انرجهيشاخ
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشع  )جهبص

 عجىسح ركُخ -جهبص ػشع دارب شىا  

 ال َىجذ - رجؼبً نطجُؼخ انزخظض()يأخزذجهيشاذ

 

 نًمزر:اجىدج  ذمىيىس. 
 

 يىميطزق انر ىٌانًميً يجاالخ انرمىيى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة اِداء انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئُظ انمغى انزذسَغٍ اِداء

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس رمُُى انطالة فٍ انًمشس

 يشاجؼخ رظحُح انىسلخ االخزجبسَخ
 يشاجغ َظُش يٍ أػؼبء هُئخ انزذسَظ

 ثبنجشَبيج
 يجبشش

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس انزؼهى نهًمشسيذي رحظُم يخشجبد 

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة يذي رحظُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطؾ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 

 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمُُى انطالة، يذي رحظُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يضم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػؼبء هُئخ  )انطهجخ،ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز ؽشق

 . اػرًاد انرىصيفح

 يجهظ انمغى  جهح االػرًاد

 انخبيغخ  رلى انجهسح

 و 2319/ 13/ 2هــ انًىافك  1441/ 2/ 3 ذاريخ انجهسح

 


