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 226حقق رمز املقرر: 

 هـ  1443 – 1442 الدراس ي عاملل الثانيالفصل الفصل الدراس ي: 

 

عزيزي الطالب، تجد في هذا التوصيف معلومات مهمة عن املقرر، والتي البد عليك من االطالع عليها بدقة شديدة ألهميتها الكبيرة. تم  

أجزاء: الجزء األول يتحدث عن أهداف املقرر. الجزء الثاني يتحدث عن وصف املقرر واملواضيع التي سيتم تغطيتها،   اربعةتقسيم هذا التوصيف الى  

مواعيد  مصادر التعلم واملراجع التي سيتم االعتماد عليها في هذا املقرر، الجزء الرابع يتحدث عن تقسيم الدرجات وعن  عن  الجزء الثالث يتحدث  

 خامس واألخير يتحدث عن التزامات الطالب في املقرر.الجزء ال االختبارات.

 

 الجزء األول: أهداف املقرر 

.  تجاريا من عدمه   ،معرفة أهمية القانون التجاري والضوابط والشروط التي تجعل من العمل  أن يتمكن الطالب من   الى  القانون التجاري يهدف مقرر  

ومعروفة الشروط الالزمة ليتحقق في الشخص وصف التاجر،    والتمييز بينهما،  ،ية بالتبعيةاألعمال التجارية األصلية واألعمال التجار بيان  كذلك  

ائصه  وكذلك معرفة جميع االلتزامات القانونية املترتبة على اكتساب الشخص صفة التاجر. وأخيرا يهدف املقرر ملعرفة ماهية املحل التجاري وخص

 ورهنه. والقواعد القانونية املنظمة لعمليات بيعه 

 

 وصف املقرر  الثاني: الجزء 

 املوضوع   عدد األسابيع    االتصالساعات 

  .تعريف القانون التجاري وخصائصه ونطاق تطبيقه ونشاته وذاتيته ومصادرة   2  6

  .نظرية ا عمال التجارية  2  6

  .التجارية بالتبعيةاالعمال التجارية األصلية املنفردة، وبطريق املقاولة، واعمال   2  6

  .نظرية التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر  1  3

  .التزامات التاجر  1  3

  .نظرية املحل التجاري وطبيعته القانونية وخصائصه  1  3

 العناصر الداخلة في تكوين املحل التجاري   1  3

 بيع املحل التجاري    2  6

 رهن املحل التجاري    1  3

 إدارة واستثمار املحل التجاري   1  3

 حماية املحل التجاري   1  3
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 الجزء الثالث: مصادر التعلم 

 مصدر أساس ي: 

•  
م
 حاضرات املقررة  امل

لعام   • الشريف"  للدكتور يحيى بن حسين  السعودي  التجاري  القانون  إلى  القانون واالقتصاد )موجود في مكتبة    2021كتاب: "املدخل 

 طريق خريص، ومكتبة املوسوعة طريق امللك عبدهللا(

 م، دار املطبوعات الجامعية مصر2006املحل التجاري، فرحة زرادي صالح،  •

  مصادر ثانوية:

القانون   الخامسة  كتاب  الطبعة  الجبر  د. محمد حسن  السعودي،  الرئيسية  1421التجاري  املكتبات  اغلب  في  )موجود  امللك سعود  جامعة  هـ، 

نظام   نظام واملتوسطة(،   التجارية،  و   املحكمة  املحاكم  التجارية،  الوكاالت  ونظام  التجاري التجارية،  الرهن  التجارية  ،  نظام  الدفاتر  نظام  نظام   ،

 على الشبكة العنكبوتية(   وموقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات )جميع األنظمة موجودة في موقع هيئة الخبراءالسجل التجاري 

 

 سيتم تقييم أداء الطالب بنان على النحو التالي: 

 درجة 35اختبار فصلي أول 

 درجات  5االختبار القصير األول 

 درجات  10االختبار القصير الثاني 

 درجات 10ثالث االختبار القصير ال

 درجة 40اختبار نهائي 

 

 : مواعيد أداء االختبارات

 األسبوع السابع االختبار الفصلي األول الخميس 

 االختبار القصير األول الثالثاء األسبوع الرابع 

 االختبار القصير الثاني األسبوع التاسع

 االختبار القصير األول األسبوع الثالث عشر 

 

 الجزء الخامس: التزامات الطالب في هذا املقرر 

 الحضور للمحاضرة واستحضارها بشكل فعال -1

 القيام بتسجيل املحاضرة في أي حال من األحوال وألي سبب كان. عدم  -2

 عدم االنشغال بأي ملهيات أثناء املحاضرة -3

 مباشرة واملوجود في أعلى هذا التوصيف. اإللكترونيفي حال وجود أي تساؤالت عن املقرر، فأرجو التواصل معي عن طريق البريد  -4

 عنوان البريد التالي: اسم املقرر، وموعد الشعبة، هام قبل إرسالك أي بريد اإللكتروني لي، ضع في  -5

 واسمك ورقمك الجامعيالتساؤل الذي لديك  وضع في محتوى بريدك بشكل واضح: 

 بشكل تلقائي من دخول االختبار النهائي حرمانه على ذلك من مجموع املحاضرات الفعلية، سيترتب  % 25الطالب لـ في حالة غياب  -6

قبول عذره من   إمكانيةفستحدد اللجنة املشكلة على مستوى الكلية عن أحد االختبارات ألي عذر كان، غياب الطالب في حالة  -7

 ه. عدم


