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   الدراسي:التعريف ابملقرر أ.  
 ساعات  3. الساعات املعتمدة:       1

 . نوع املقرر: 2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرى أ. 

 ب. إجباري               اختياري 
                     السادس/ املستوى   ثالثةالسنة ال    . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر:3

 مبادئ النظام التجاري :    . املتطلبات السابقة هلذا املقرر 4
 

 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر:    . 5

 
 )اخرت كل ما ينطبق( . منط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية  منط الدراسة  م
 % 100 45 احملاضرات التقليدية  1
 ------- ---------- التعليم املدمج   2
 -------------- -------- التعليم اإللكرتوين  3
 -------- ----------- التعليم عن بعد   4
 ------------- -------  أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي(  )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم  النشاط  م
 ساعات االتصال 

 45 حماضرات 1
 -----  معمل أو إستوديو  2
 -----  دروس إضافية  3
 -----  تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلمجال  
 ساعات التعلم األخرى*

 13 ساعات االستذكار  1
 10 الواجبات 2
 6 املكتبة  3
 6 املشاريع  /إعداد البحوث 4
 ------  أخرى )تذكر( 5

 35 اإلمجال  
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 التعليمية: املقرر وخمرجاته  هدف  -ب

 لمقرر: العام لوصف  ال. 1
الثاين:  األوراق التجارية حيث يتم دراسة الكمبيالة والسند االذين والشيك،  األول: تدريس موضوعني رئيسيني:  على يشتمل املقرر 

اإلفالس حيث يتم تدريس شروط اإلفالس املوضوعية واإلجرائية واآلاثر املتعلقة بشخص املفلس والدائنني وأموال التفليسة وإجراءات  
 التفليسة.  

 اهلدف الرئيس للمقرر . 2
املهارات والكفاءات لتحليل األنظمة وإجياد   بويكتس           ،واإلفالسالتجارية    أبحكام ابألوراق  املتعلقة  أن يتزود الطالب ابملعارف الالزمة

 املالية واإلفالس. ابألوراقاحللول للمشاكل القانونية املتعلقة 
 بنهاية املقرر سيكون الطالب قادرا على أن   للمقرر:خمرجات التعلم . 3

 خمرجات التعلم للمقرر 
 رمز  

خمرج التعلم املرتبط  
   للربانمج

  الطالب قادراً على:: أن يكون املعارف 1
 2ع قواعد النظامية اخلاصة ابألوراق التجارية واإلفالس.  ال صادر ميستعرض  1.1
 3ع اإلفالس  و وراق التجارية  األأحكام تقوم عليها اليت أبرز املفاهيم والنظرايت يشرح  1.2
 5ع .  يوضح اإلجراءات اخلاصة املتعلقة بدعاوى  اإلفالس 1.3
  يكون الطالب قادراً على أن:: أن املهارات 2

 1م حيلل األحكام النظامية املتعلقة ابألوراق التجارية واإلفالس.  2.1
 2م يف املنازعات يف جمايل األوراق التجارية واإلفالس.  نظامية حللول للمشاكل الا قرتح ي 2.2
 4م . لتقدمي تقرير يف أحد موضوعات املقرر  مع املعلومات وحتليلهاجليستخدم املنهج العلمي واملهارة التقنية  2.3
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3

 3ك العمل مجاعي بشكل فعال .  يساهم يف 3.1
 1ك . يتصرف مبسئولية أخالقية يف العالقات الشخصية واملهنية 3.2
 4ك يوظف معارفه ومهارته القرتاح احللول املناسبة فيما يتعلق ابملشكالت والقضااي يف املقرر  3.3

 
 املقرر   موضوعاتج.  

 

ساعات   قائمة املوضوعات  م
 االتصال 

 3 التعريف ابملقرر وخمرجاته، والتعريف ابألوراق التجارية وخصائصها. األسس العامة لقانون الصرف.  1
 3 الكمبيالة وشروط صحتها. تداول الكمبيالة وأحكامه. إنشاء  2
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 3 أنواع تظهريات الكمبيالة. ضماانت الوفاء ابلكمبيالة  3
 3 طرق الوفاء ابلكمبيالة. انقضاء الكمبيالة وسقوطها.  4
 3 أحكام تقادم مساع الدعوى ابلكمبيالة.  5
 3 وضماانت الوفاء به. السند ألمر واعتباره ورقة جتارية. أحكام تظهريه   6
 3 الشيك أنواعه وشروط إنشائه. أحكام تظهريه وضماانت الوفاء به.  7

8 
 

 املقصود ابإلفالس والتمييز بينه وبني اإلعسار يف الفقه والنظام 
 اخلصائص العامة لنظام اإلفالس اجلديد  

 املقصود ابلتسوية الوقائية. 
 شروط قبول طلب التسوية الوقائية. 

 اجراءات طلب التسوية الوقائية. 

3 
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 آاثر التسوية الوقائية. 
 انتهاء التسوية الوقائية. 

 املقصود ابلتسوية الوقائية لصغار املدينني 
 شروط قبول طلب التسوية الوقائية لصغار املدينني  

3 
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 التسوية الوقائية لصغار املدينني:  
 املدينني إجراءات التسوية الوقائية لصغار 

 آاثر التسوية الوقائية لصغار املدينني 
 انتهاء التسوية الوقائية لصغار املدينني

3 
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 إعادة التنظيم املايل .  
 شروط قبول طلب إعادة التنظيم املايل   

 إجراءات إعادة التنظيم املايل.  
 آاثر إعادة التنظيم املايل.  

 انتهاء إعادة التنظيم املايل   

3 
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 إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني 
 شروط  قبول إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني  

 اجراءات إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني. 
 آاثر إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني . 

 املدينني. انتهاء إعادة التنظيم املايل لصغار 

3 
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 شروط التصفية. 
 إجراءات التصفية. 

 آاثر التصفية  
 انتهاء التصفية 

3 

 3 املقصود ابلتصفية لصغار املدينني.  14
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 شروط التصفية لصغار املدينني. 
 إجراءات التصفية لصغار املدينني. 

 آاثر التصفية لصغار املدينني. 
 انتهاء التصفية لصغار املدينني 

15 

 ابلتصفية اإلدارية. املقصود 
 شروط التصفية اإلدارية. 

 إجراءات التصفية ادارية وآاثرها. 
 انتهاء التصفية االدارية. 

3 

 45 اجملموع
 
 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق  وطرقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس   ربط  . 1

 يم يالتق طرق  التدريس   اسرتاتيجيات خمرجات التعلم   رمز ال
 املعارف  1.0

1.1 
لقواعد النظامية اخلاص     ة ابألوراق ا  مص     ادريس     تعرض   

 التجارية واإلفالس. 
 احملاضرة 

 املناقشة واحلوار
 .عروض تقدميية

االخ     ت     ب       ارات ال     ت     ح     ري     ري       ة 
 والشفوية.

 .بطاقة املالحظة -
 

يش       رح أبرز املفاهيم والنظرايت اليت تقوم عليها األوراق  1.2
 .التجارية وأحكام اإلفالس

يوض           ح اإلجراءات اخلاص           ة املتعلقة بدعاوى األوراق  1.3
  التجارية واإلفالس.

 املهارات 2.0

حيل    ل األحك    ام النظ    امي    ة املتعلق    ة ابألوراق التج    اري    ة  2.1
 ةاحملاضر  - واإلفالس.

 جمموعات النقاش. -
 العصف الذهين.  -

 

االخ ت ب       ارات ال ت ح ري ري       ة  -
 والشفوية.

 أوراق العمل -
 .املالحظةبطاقة  -

احللول للمش    اكل القانونية يف املنازعات يف جمايل   يقرتح 2.2
 األوراق التجارية واإلفالس.

يس  تخدم املنهج العلمي واملهارة التقنية جلمع املعلومات  2.3
 وحتليلها لتقدمي تقرير يف أحد موضوعات املقرر

 الكفاءات  3.0

 .العمل مجاعي بشكل فعال يساهم يف 3.1
 

 التعلم التعاوين. -
 .جمموعات النقاش -
 عروض تقدميية. -

 

 بطاقة املالحظة -
 تقييم األقران -

يتص       رف مبس       ئولية أخالقية يف العالقات الش       خص       ية  3.2 
 واملهنية.
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 الطلبة   تقييم أنشطة . 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )ابألسبوع( 

 النسبة  
 إمجال درجة التقييم من 

 الرابع   التكليف أبعمال تتعلق ابملادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 والثاين عشر 

10 % 

 % 10 مستمر  املناقشات واالختبارات الشفوية
 % 20 الثامن.  اختبار فصلي حتريري
 % 60 الثامن عشر.  اختبار هنائي حتريري.

 . اخل(  ، مشروع مجاعي، ورقة عملتقدمييعرض  شفهي، ،حتريري  اختبار)يم  يالتق  أنشطة 
 الطاليب: األكادميي والدعم    اإلرشادأنشطة    -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم. -
 حتديد عدد الساعات املكتبية إلرشاد الطالب ابلقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بياانت كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب املتعثرين -
 رعاية الطالب املتفوقنيحتفيز و  -
  اشراك الطالب يف خمتلف االنشطة ابلكلية -
 
   واملرافق:مصادر التعلم  – و 

 التعلم: مصادر قائمة   .1

 األوراق التجارية واإلفالس يف النظام التجاري السعودي ، د/ عبد الرمحن قرمان.  - املرجع الرئيس للمقرر 

 املراجع املساندة

  (. 1999)   األوراق التجارية يف النظام السعودي ، د. السيد سالمة -

 ( .  1988. مصطفى كمال طه، " القانون التجاري ، األوراق التجارية " )  -

، دار الثقافة للنشر والتوزيع    1األوراق التجارية والعمليات املصرفية ، ط  د. أكرم ايملكي ، -
 .   2001عمان 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1د. عزيز العكيلي، االوراق التجارية وعمليات البنوك، ط -
 ( عمان. 2002)

 األنظمة   – موقع وزارة التجارة والصناعة ابململكة العربية السعودية    -    املصادر اإللكرتونية 
 األنظمة القانونية .     –موقع وزارة العدل السعودية    -   

  أخرى  
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 املطلوبة: املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر 
 املرافق 

،  العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)
 إخل( ...   احملاكاةقاعات 

إعداد وجتهيز قاعات احملاضرات قبل بدء الدراسة بوقت كاف واإلشراف على    -
 نظافتها . 

    
 التقنية  التجهيزات 

 تزويد قاعات احملاضرات أبجهزة الكمبيوتر املزود بشاشة عرض )بروجكرت(  .   - الربجميات(  الذكية،السبورة  البياانت، عرض  )جهاز

  تبعاً لطبيعة التخصص( )  أخرى جتهيزات 
 

 ملقرر: اجودة  تقومي ز.  
 طرق التقييم  املقيمون  جماالت التقومي 

 فاعلية التدريس
 مدى حتصيل خمرجات التعلم

 مصادر التعلم
 استمارات تقومي الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير املقرر

 أساليب التدريس
 زايرة األقران قيادة الربانمجعضو مناظر، منسقي املقرر، 

 تقرير املقرر

 إخل( مصادر التعلم ...    للمقرر،خمرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى حتصيل ، فاعلية التدريس )مثل.جماالت التقومي   
 حتديدها(  تم ي)  أخرى  ،ريظ املراجع الن الربانمج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة   )الطلبة، ون املقيم

 . يم )مباشر وغري مباشر( قي التطرق 
 . اعتماد التوصيف  ح

 

 جملس القسم.  االعتماد   جهة
 18 اجللسة  رقم

 ه 1441-6-10 اجللسة   اتريخ


