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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى √ متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابعالمستوى  1439-1440  

 

 ال يوجد    وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 70 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

قانون بتزويد الطالب بالمعارف الخاصة من خالل  لقانون الشركاتتطوير قدرة الطالب في تطبيق االسس النظرية والتطبيقية 

للشركات والشروط الالزمة لتأسيسها، التعرف على األنواع المختلفة للشركات، بيان األحكام الخاصة  النظرية العامةوالشركات 

 المتعلقة بتصفية الشركات وانقضائها، إحاطة الطالب بالمسائل اإلجرائية المتعلقة بإعداد عقود الشركات وكيفية تسجيلها.

 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

  إلى تعريف الطالب باألحكام المتعلقة بالشركات التجارية في النظام السعودي من حيث تهدف مادة قانون الشركات

النظرية العامة للشركات فيما يتعلق بتحديد مفهوم عقد الشركة وأركانه وخصائصه. كما يدرس الطالب فيها األحكام 

أحكام شركات األموال والمحاصة(. وكذلك  –والتوصية البسيطة  –الخاصة بشركات األشخاص )شركة التضامن 

 .)شركة المساهمة(. وأخيرا دراسة األحكام الخاصة بالشركات المختلطة )الشركة ذات المسؤولية المحدودة(

 معرفة أنواع الشركات وشروط عقد الشركة وشروط تأسيس كل شركة. 

  أسباب انقضاء الشركاتمعرفة 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 أنواع الشرررركاتو الشرررركاتلها  تخضرررع التي القواعد القانونيةوقانون الشرررركات  يعرف: أحكام 1.1

 .شركةكل  واالحكام التي تخضع لهاوكيفية التفرقة بينها  المختلفة
1.1 

كات بالشر المتعلقة المنازعات حلكيفية و المختلفةلتأسيس الشركات  الالزمة اإلجراءاتيحدد:  1.2

 .إدارتهابتتعلق  التي صياغة القواعدوبالشركات  المتعلقةالنصوص القانونية  تحليل وكيفية
1.2 

 1.3 القانونيالنص  تحليلكيفية : يشرح 1.3

  .المهارات 2

 2.1  0 القانونيالنص  كيفية تحليلومستقل الرأى  ما بين: يقارن 2.1

خراج القانونية واست المكتبة. كيفية دخول المطروحةالقانونية على الوقائع  النصوص: تطبيق - 2.2

 .البحث فيها ةالمطلوب المراجع
2.2 

  الكفاءات 3

 3.1 يستخدم قدراته العلمية بفاعلية في النقاش الجماعي. 3.1

 3.2 @مع الهيئة األكاديمية واألنشطة الطالبية المختلفة  ةبإيجابيالتفاعل والتعامل  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 وأثرها في النظام االقتصادي بالشركة وأهميتهاالتعريف  1

 3 أحكامها-أنواعهاالشركات في الفقه اإلسالمي:  2

 3 األحكام العامة للشركات في النظام السعودي. 3

 3 شخصيتها المعنوية.-أركانها -طبيعة الشركة في النظام: أنواعها 4

 3 عقد إنشاء الشركة 5

 3 انقضاء الشركة وتصفيتها  6

 3 -أنواع الشركات: شركات األشخاص: )شركة التضامن  7

 3 شركة التوصية البسيطة  8

 3 شركة المحاصة( – 9

 3 شركات األموال: )شركة المساهمة( 10

11 
 الشركات المختلطة: 

 شركات التوصية باألسهم(-)الشركة ذات المسؤولية المحدودة  
3 

12 
 شركات أخرى:

 )الشركة ذات رأس المال المتغير 
3 

 3 الشركة التعاونية( – 13
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 3  األخرىالعربية  والقوانينالقانون السعودي  في االجنبيةالشركات  14

 3 أمثلة وتدريبات عملية 15

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

رمال

 ز
 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم 

 المعارف 1.0

1.1 
ها ل تخضع التي القواعد القانونيةوقانون الشركات  يعرف: أحكام

وكيفيررة التفرقررة بينهررا  المختلفررة الشررررررركرراتأنواع و الشررررررركررات

 .شركةكل  واالحكام التي تخضع لها

 

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 
 لكيفية حو المختلفةلتأسيس الشركات  الالزمة اإلجراءاتيحدد: 

ية النصرروص القانون تحليل وكيفيةبالشررركات  المتعلقة المنازعات

 .بإدارتهاتتعلق  التي صياغة القواعدوبالشركات  المتعلقة

 القانونيالنص  تحليلكيفية : يشرح 1.3

 المهارات 2.0

   0 القانونيالنص  كيفية تحليلومستقل الرأى  ما بين: يقارن 2.1

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

2.2 

ية على الوقائع  : النصرررررروصتطبيق - قانون يةالمطروحةال  . كيف

بةدخول  ية واسررررررتخراج  المكت قانون ب المراجعال حث  ةالمطلو الب

 .فيها

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
المحاضرات النظرية والتعليم  قدراته العلمية بفاعلية في النقاش الجماعي.يستخدم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.2 
مع الهيئررة األكرراديميررة واألنشررررررطرة  ةبررإيجررابيررالتفرراعررل والتعررامررل 

 @الطالبية المختلفة 

 الواجبات والتكليفات اللقاءات العلمية والسمنارات

  ا  …

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 6 ولاالفصلي ال االختبار 1

 %20 10 االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 مستمر والبحوث واجبات 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 أكاديميساعات ارشاد  8هو الذي يدرس هذا المقرر هيئة التدريس  عضويتواجد خالله  الذير الوقت اقدم

 ساعة مكتبية 12+
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر الرئيسالمرجع 
 يعبد الهاد (،القانون التجاري السررعودي )الشررركات التجارية وفقا لنظام الشررركات الجديد

 . 2016 الثانية، الشقري للنشر،الطبعة  الغامدي،محمد 

 )يبدا المنهج الخاص بقسم إدارة االعمال من القسم الثاني(

 المساندةالمراجع 
السررررعودي والتطبيقات القضررررائية تأليف د. خالد الشررررركات التجارية وفق نظام الشررررركات 

  الرويس

 http://lib.nu.edu.sa/Digitalibbrary.aspxرابط المكتبة الرقمية  اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 .المكتبة الرقمية

 .المكتبة المركزية -

 التعلم االلكتروني )البالك بورد(.-

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب او طالبة 40تتسع لــعدد  قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

مرفق به جهاز  جهاز داتا شومن  توفير اجهزة العرض االلكتروني

اقالم وماسحة  وسبورة إضافية مع عرض وطابعةكمبيوتر وشاشة 

 سبورة.

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة الطالب تقيم الطالب للمقررات الدراسية

 استبانة الطالب تقييم األداء التدريسي

 استبانة رئيس القسم تقييم أداء عضو هيئة التدريس

 استبانة الخطط والمناهجلجنة  المراجعة الدورية للمقرر 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


