
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصرفية والعمليات التجارية لعقودا انًمزر:اطى 

 ٣ -َظى ٨٤٢ انًمزر:ريش 

 بكانىريىص انبزَايح:

 األَظًت انؼهًي:انمظى 

 انؼهىو اإلداريت انكهيت:

 خايؼت َدزاٌ انًؤطظت:

 

 

  



 

 
٨ 

 

 انًحخىياث
 ٣ ........................................................................................................ أ. انخؼزيف بانًمزر انذراطي:

 ٤ ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت: -ب

 4 ..................................................................................................................... ٌؼبَ ٌٍّمشس:ىطف ااٌ. 1

 4 ..................................................................................................................... . اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس2

 4 ................................................................................................................... س:. ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمش3

 ٤ ................................................................................................................. ج. يىضىػاث انًمزر

 ٥ .................................................................................................................. د. انخذريض وانخمييى:

 5 .................................................. سثؾ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ِغ وً ِٓ اعزشارُجُبد اٌزذسَظ وؽشق اٌزمُُُ . 1

 5 .......................................................................................................................... . أٔشطخ رمُُُ اٌطٍجخ2

 ٦ .................................................................................. اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي:أَشطت  -هـ 

 ٦ ........................................................................................................ يصادر انخؼهى وانًزافك: –و 

 6 ....................................................................................................................... . لبئّخ ِظبدس اٌزؼٍُ:1

 6 .......................................................................................................... . اٌّشافك واٌزجهُضاد اٌّطٍىثخ:2

 7 ................................................................................................................ س. حمىيى خىدة انًمزر:

 7 ................................................................................................................... ذ. اػخًاد انخىصيف

 



 

 
٣ 

  انذراطي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 ٤٥ انًؼخًذة:انظاػاث . 1

 انًمزرَىع . ٨

   أخشي √ ِزطٍت لغُ   ٍُخِزطٍت و   ِزطٍت جبِؼخ أ.

    اخزُبسٌ √  إججبسٌ ب.

: انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. ٣

 انثاَيت/انًظخىي انزابغ.

 

 وجذد( إْ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر ٤

 

 2 -نظم 242الشركات التجارٌة  

 وجذد( )إْانًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . ٥

 

 

 

 )اخزش وً ِب َٕطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظاػاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 ٤٥ انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 ------ ------ انخؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 ------ ------  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 ------ ------  أخزي 5
 

 

 ِغزىي اٌفظً اٌذساعٍ( )ػًٍ انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طاػاث. 7

 ػذد انظاػاث انخكزار ×انظاػاث  طاػاث انخؼهى انُشاط و

   طاػاث االحصال

 45 15×3 3 ِحبػشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو ِؼًّ  2

 ------ ------ ------ إػبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزوش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًاني 

 طاػاث انخؼهى األخزي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززوبس 1

 1 1×1 1 اٌىاججبد 2

 1 1×1 1 اٌّىزجخ 3

 1 1×1 1 اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فظٍُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس ٔهبئٍ 6

 3 3×1 1 اٌزحؼُش ٌالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزوش( 8

 43 ------ ------ اإلخًاني 9

 85 ------ ------ إخًاني طاػاث انخؼهى 13
 

، وَشيًّ رٌيه: جُّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُ، ِثيً: عيبػبد االعيززوبس، ٌٍّميشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزثّش فٍ إٌشبؽبد اٌزيٍ رغيهُ فيٍ رحمُيك ِخشجيبد اٌيزؼٍُ * 

 اٌّىزجخإػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوع، واٌىلذ اٌزٌ َمؼُه اٌّزؼٍُ فٍ 



 

 
٤ 

 

 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

 

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق األنظمة مقارنًة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
 

  انهذف انزئيض نهًمزر. ٨

 يهدف المقرر إلى أن يحقق الطالب النتائج اآلتية:
 .وأنواعها التجارٌة العقود مفهوم تحدٌد على القدرةـ 
 .العقود من هابٌن العقود التجارٌة وغٌر التمٌٌز على القدرةـ 
 على األحكام الشرعٌة. وبناؤهاالسعودي  النظامالعقود التجارٌة فً  بأحكام اإللمامـ 
 .وأحكامها الشرعٌة والنظامٌة بأنواعها وخصائصها  المصرفٌة العملٌات معرفةـ 

 

 نهًمزر:يخزخاث انخؼهى . ٣

 انخؼهى نهًمزريخزخاث 
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًؼارف 1

 ٌتعرف على العقود التجارٌة 1.1
 )وكالة العقود ، النقل ، الوكالة التجارٌة ، الرهن التجاري(

 ط -2

 ٌتعرف على العملٌات المصرفٌة 1.2
)المصرف وخصائصه ، نظام الجهاز المصرفً بالمملكة ، عملٌات اإلٌداع وأنواعه ، الحسابات 

 المصرفٌة وأنواعها ، عملٌات اإلئتمان والضمان المصرفً(                                   

 ط -4

  انًهاراث 2

 س - 1 ٌقارن العقود التجارٌة بالشرٌعة اإلسالمٌة 2.1

المذذكرات القضذائٌة ، وتقذدٌم اإلستشذارات النظامٌذة ، وصذٌاغة العقذود التجارٌذة ، وتكٌذف كتابة  2.2
 العملٌات المصرفٌة وفق الصٌغ الشرعٌة

 س - 2

   

   

  انكفاءاث 3

 د - 1 رىظُفبً عٍُّبً فٍ اٌىلبئغ اٌزطجُمُخ. اٌؼمىد اٌزجبسَخَىظف ٔظىص ٔظبَ  3.1

 د  – 2 اٌزٍ َزؼشع ٌهب.. اٌزجبسَخَخزبس اٌحٍىي اٌغٍُّخ فٍ اٌمؼبَب  3.2

 د -3 َؼشع سأَه ػشػبً ِمٕؼبً وَمذَ أدٌزه ودفىػه ثطشَمخ طحُحه 3.3

 

  انًمزر يىضىػاثج. 

 االحصالطاػاث  لائًت انًىضىػاث و

1 
 انخداريت انؼمىد: األول  انمظى

 .وخظبئظهب اٌزجبسَخ ثبٌؼمىد اٌزؼشَف
3 

 6 وأحىبِه اٌغّغشحذ ػم 2

3 
 :أثبسهب –طفبرهب  -رؼشَفهب: اٌزجبسَخ اٌىوبالد

 (اٌؼمىد ووبٌخ – ثبٌؼّىٌخ اٌىوبٌخ ػمذ)
6 

 3 (األشخبص ٔمً  -األشُبء ٔمً: )إٌمً ػمذ 4

 3 وأحىبِه اٌزجبسٌ اٌشهٓ ػمذ 5

 3 اٌّظشفُخ  اٌؼٍُّبد وخظبئض رؼشَف اٌّظشف :اٌؼٍُّبد اٌّظشفُخ اٌمغُ اٌثبٍٔ 6

 3 . اٌّظشفٍ فٍ اٌٍّّىخ ٔظبَ اٌجهبص 7

 3 وأنواعه ػٍُّبد اإلَذاع اٌّظشفٍ 8

 3 وأنواعها اٌحغبثبد اٌّظشفُخ 9

 3 :اٌّظشفٍ ػٍُّبد االئزّبْ 10



 

 
٥ 

 (واالػزّبد اٌّغزٕذٌ خطبة اٌؼّبْ اٌّظشفٍ واالػزّبد اٌؼبدٌ)

 3 الرسوم والنماذج الصناعٌة 11

 3 عملٌة أمثلة وتدرٌبات 12

 45 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 
 ٌتعرف على العقود التجارٌة

الذذرهن )وكالذة العقذذود ، النقذذل ، الوكالذذة التجارٌذذة ، 
 التجاري(

 اتالمحاضر -

 مناقشةالحوار وال -

 االختبارات -

 الواجبات -

1.2 

 ٌتعرف على العملٌات المصرفٌة
)المصذذرف وخصائصذذه ، نظذذام الجهذذاز المصذذرفً 
بالمملكذذة ، عملٌذذات اإلٌذذداع وأنواعذذه ، الحسذذابات 
المصذذرفٌة وأنواعهذذا ، عملٌذذات اإلئتمذذان والضذذمان 

 المصرفً(                                   

 اتالمحاضر -

 مناقشةالحوار وال -

 اقعٌةوو تطبٌقهضرب أمثلة  -
 والتدرٌب العملً علٌها

 االختبارات -

 الواجبات -

… 
 ٌتعرف على العقود التجارٌة

)وكالذة العقذذود ، النقذذل ، الوكالذذة التجارٌذذة ، الذذرهن 
 التجاري(

  

 انًهاراث 2.0

2.1 

اتالمحاضر - ٌقارن العقود التجارٌة بالشرٌعة اإلسالمٌة  

التذذذدرٌب علذذذً األسذذذالٌب و  -
الطذذذذذذذرق المسذذذذذذذتخدمة فذذذذذذذً 

 المقارنة

 االختبارات -

 المناقشات الشفهٌة -

 

2.2 

كتابذذذة المذذذذكرات القضذذذائٌة ، وتقذذذدٌم االستشذذذارات 
النظامٌذذذة ، وصذذذٌاغة العقذذذود التجارٌذذذة ، وتكٌذذذف 

 العملٌات المصرفٌة وفق الصٌغ الشرعٌة

اتالمحاضر -  

التدرٌب العملً -  
 

 االختبارات -

 المناقشات الشفهٌة -

 

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 

 اٌزجبسَييييخ اٌؼمييييىدَىظييييف ٔظييييىص ٔظييييبَ 

 رىظُفبً عٍُّبً فٍ اٌىلبئغ اٌزطجُمُخ.
اتالمحاضر -  

التدرٌب العملً -  
 

 االختبارات -

 المناقشات الشفهٌة -

 

3.2 

 اٌزجبسَيخَخزبس اٌحٍىي اٌغيٍُّخ فيٍ اٌمؼيبَب 

 اٌزٍ َزؼشع ٌهب..
اتالمحاضر -  

التدرٌب العملً -  
 

 االختبارات -

 المناقشات الشفهٌة -

 

…    

 انطهبت  حمييى أَشطت. ٨

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

1 
األعييييييييييييجىع  اخزجبس فظٍٍ  أوي

 اٌغبدط

22% 

 %22األعييييييييييييجىع  اخزجبس فظٍٍ  ثبٍٔ ٨



 

 
٦ 

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 اٌثبٍٔ ػشش

٣ 
أثٕييبء اٌفظييً  واٌجحثُخ اٌّشبسوخ  اٌشفهُخ

 اٌذساعٍ

02% 

٤ 
األعييييييييييييجىع  اخزجبس ٔهبئٍ

 ػششاٌشاثغ 

02% 

٥ 
األعييييييييييييجىع  اٌّجّىع

 اٌغبدط

022% 

 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشع  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ
 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 أعجىػُب.  ٌإلسشبد األوبدٍَّ عبػبد 6رُ رحذَذ ػذد  -

وِؼٍٕخ ػًٍ ثبة اٌّىزت ِٓ خالي اٌجذوي اٌذساعٍ إػالْ عبػبد اإلسشبد ٌٍطالة ثزىلُزبد ِحذدح  -

 واإلسشبد. واٌغبػبد اٌّىزجُخ

إػالْ اٌطالة ثّىاػُذ ػمذ االجزّبػبد اٌجّبػُخ واٌفشدَخ ِؼهُ ِٓ خالي إسعبي ثشَذ اٌىزشؤٍ  -

اٌّششذ األوبدٍَّ( أو ِٓ  -خالي اٌجىاثخ اإلٌىزشؤُخ ٌٍٕظبَ األوبدٍَّ )ِب َزؼٍك ثبٌطبٌت ٌٍطبٌت ِٓ

 الي االرظبي ثبٌجىاي أو ػٓ ؽشَك اٌىارغبة.خ

رىػُح ثؼغ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبإلسشبد  -ثؼغ األِىس األوبدَُّخ : )ِٕبلشخاٌذػُ اٌطالثٍ وِٓ أِثٍزه

                   اٌؼًّ ػًٍ حً اٌّشىالد ٌٍطالة...اٌخ(. -ػًٍ ِؼذي ِشرفغ اٌحظىي ُخوُف  -وُفُخ إداسح اٌىلذ - األوبدٍَّ

 
  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض
عقذذود التجارٌذذة وعملٌذذات البنذذوأل طبقذذا لننظمذذة القانونٌذذة بالمملكذذة، د. عبذذدالرحمن السذذٌد ال

 قرمان

 انًظاَذةانًزاخغ 

 وغُشهب ( –واٌزمبسَش  -لبئّخ اٌّشاجغ األعبعُخ ) اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ

 الجبر حسن محمد. د. البنوأل وعملٌات التجارٌة العقود
 البارودي علً .د البنوأل ملٌاتعو التجارٌة العقود
 طه كمال مصطفى. د البنوأل ملٌاتعو التجارٌة العقود

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

  ، ...اٌخرىرُشاٌّظبدس اإلٌىزشؤُخ، ِىالغ اإلٔزشٔذ، فُظ ثىن، لبئّخ 

 والمرفوعة على البالأل بوردالمحاضرات المسجلة على االٌكو 

  .                                                     http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx   السعودٌة   المكتبة الرقمٌة -

   يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . ٨

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 إٌخ(...  ، لبػبد اٌّحبوبحاٌؼشع اٌذساعُخ، اٌّخزجشاد، لبػبد اٌمبػبد)

فٍ رٌه حجُ فظىي اٌذساعخ واٌّخزجشاد )أٌ:  اٌذساعٍ ثّب ِزطٍجبد اٌّمشسحذد 
ػذد اٌّمبػيذ داخيً اٌفظيىي اٌذساعيُخ واٌّخزجيشاد، وػيذد أجهيضح اٌحبعيت اٌِيٍ 

                     ...إٌخ(.  اٌّطٍىة رىفُشهب

 انخمُيت انخدهيشاث
 اٌجشِجُبد( اٌزوُخ،اٌغجىسح  اٌجُبٔبد،ػشع  )جهبص

 -اٌغجىسح اٌزوُخ –اٌذارب شى  -اٌزجهُضاد اٌحبعىثُخ )أجهضح اٌظىد واٌظىسح

 .اٌغىفذ وَش)اٌجشِجُبد(

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

                                   عجىسح روُخ                                                                                                                    -جهبص ػشع دارب شىا 

  رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخظض() يأخز حدهيشاث

 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً انخمىيىيداالث 

 غُش ِجبششح ) اعزجُبْ ( اٌطالة اِداء اٌزذسَغٍ

 ِجبشش ) اٌّزبثؼخ ( سئُظ اٌمغُ اِداء اٌزذسَغٍ

 ِجبشش ٌجٕخ االخزجبساد ثبٌجشٔبِج ِشاجؼخ اٌىسلخ االخزجبسَخ

 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس رمُُُ اٌطالة فٍ اٌّمشس

 االخزجبسَخ ِشاجؼخ رظحُح اٌىسلخ
 ِشاجغ ٔظُش ِٓ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ

 ثبٌجشٔبِج
 ِجبشش

 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس ِذي رحظًُ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

 غُش ِجبششح ) اعزجُبْ ( اٌطالة ِذي رحظًُ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

 ِجبشش ٌجٕخ اٌخطؾ وإٌّبهج ثبٌمغُ اٌىزبة اٌّمشس 

 غُش ِجبششح ) اعزجُبْ ( اٌطالة اٌىزبة اٌّمشس 
 

 إٌخ(ِظبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ ؽشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحظًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِثً.ِجبالد اٌزمىَُ 

 رحذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػؼبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (وغُش ِجبششِجبشش )ُُ مُاٌز ؽشق

 

 

 

 . اػخًاد انخىصيف ذ
 ِجٍظ اٌمغُ  خهت االػخًاد

 اٌثبٌثخ رلى اندهظت

 َ 2319/ 13/ 2هــ اٌّىافك  1441/ 2/ 3 حاريخ اندهظت

 


