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 د. عبدالعزيز بن أحمد التويجري املحاضر: 

    aaaltuwaijri@ksu.edu.sa  البريد االلكتروني:

 رقم الشعبة:  

 ٣٢٦حقق رمز املقرر: 

 هـ  144٣ – 144٢لعام  الدراس ي 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  

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

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

 الجزء الخامس واألخير يتحدث عن التزامات الطالب في املقرر. االختبارات.

 

 الجزء األول: أهداف املقرر 

 

نواع املختلفة أل وكذلك التعرف على ا  .كات الى أن يتمكن الطالب من معرفة النظرية العامة للشركات والشروط االزمة لتأسيسهايهدف مقرر الشر 

املنظمة لكل نوع على حده  الشركات وانقضائها. وأخيرا   .للشركات والقواعد  املتعلقة بتصفية  الخاصة  بيان األحكام  الى  املقرر  إحاطة   أيضا يهدف 

  .املتعلقة بإعداد عقود الشركات وكيفية تسجيلها اإلجرائيةسائل الطالب بامل

 

 الجزء الثاني: وصف املقرر 

 

 املوضوع   عدد األسابيع  ساعات االتصال  

 نظرية الشركة ونتيجة اكتساب الشركة الشخصية االعتبارية   ٣  9

 شركات األشخاص   ٣  9

 الشركة املساهمة   ٦  18

 املسؤولية املحدودة الشركة ذات   ٣  9

 املسؤولية املحدودة خاصة من الشركات املساهمة وذات أنواع   1  ٣

 

 

 الجزء الثالث: مصادر التعلم 

 مصدر أساس ي: 

 كتاب الوجيز في أحكام الشركات في النظام السعودي تأليف: أحمد بن سعيد الخبتي وهشام بن علي السبت )موجود في اغلب املكتبات الرئيسية

 واملتوسطة(

 

  مصادر ثانوية:

 الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي التطبيقات القضائية تأليف الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس.كتاب 

 األنظمة السعودية التالية:وكذلك 

mailto:aaaltuwaijri@ksu.edu.sa


التجارية،  الشركات،  نظام   املحاكم  الئحة  ونظام  املال،  سوق  هيئة  األنظمة  ونظام  )جميع  واالدراج.  الطرح  وقواعد  الشركات،   واللوائححوكمة 

 على الشبكة العنكبوتية(  سوق املال السعودي موجودة في موقع هيئة والقواعد 

 

 الجزء الرابع: تقسيم الدرجات ومواعيد االختبارات 

 سيتم تقييم أداء الطالب بنان على النحو التالي: 

 درجة ٣5اختبار فصلي أول 

 درجات  5االختبار القصير األول 

 درجات  10االختبار القصير الثاني 

 درجات 10االختبار القصير الثالث 

 درجة 40اختبار نهائي 

 

 مواعيد أداء االختبارات: 

 بوع السابع األساالختبار الفصلي األول الخميس 

 الرابع األسبوع االختبار القصير األول الثالثاء 

 التاسعاألسبوع  الثانياالختبار القصير 

 ثالث عشر األسبوع الاالختبار القصير األول 

 

 الجزء الخامس: التزامات الطالب في هذا املقرر 

 الحضور للمحاضرة واستحضارها بشكل فعال -1

 عدم القيام بتسجيل املحاضرة في أي حال من األحوال وألي سبب كان.  -٢

 عدم االنشغال بأي ملهيات أثناء املحاضرة -٣

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

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

 الذي لديك واسمك ورقمك الجامعي واضح: التساؤل وضع في محتوى بريدك بشكل 

 ختبار النهائي بشكل تلقائيمن مجموع املحاضرات الفعلية، سيترتب على ذلك حرمانه من دخول اال  % 25في حالة غياب الطالب لـ  -٦

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

 عدمه. 

 


