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 Module Description      وصف المقرر :

يتعرض هذا المقرر لدراسة األنظمة التجارية بالمملكة العربية 

السعودية وتشمل الدراسة التعريف بالنظام التجاري ومصادرة 

ونطاق تطبيقه، األعمال التجارية والتاجر، الشركات التجارية ) 

األموال، الشركات المختلطة(، االوراق شركات الشخاص، شركات 

التجارية ) الكمبيالة ، السند ألمر، الشيك (نظام اإلفالس ) شروطه 

 وحكم شهر اإلفالس و آثاره وانقضائه (، عمليات البنوك.

This course studies the commercial systems in 

the kingdom of Saudi Arabia. The study 

includes definition of the commercial system, its 

sources and scope of its application, 

commercial business and the merchant, trading 

companies (individuals companies, finance 

companies, mixed companies), commercial 

papers(bills, bonds, cheques), bankruptcy 

system (conditions, bankruptcy ruling, effects 

and expiration), banking practices. 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

1 
إحاطة الطالب بالجوانب النظرية لنظم القانون التجاري 

 بالمملكة العربية السعودية واإللمام بما تتضمنه من أحكام.

Briefing the student theoretical aspects of 
systems of commercial law in Saudi 
Arabia and familiarity with its provision. 

 

                                                                     مخرجات التعليم:                                     

Learning Outcomes 

 لهذه المقرر أن يكون قادرا على: يفترض بالطالب بعد دراسته             
 

1 
اكتساب المهارات المعرفية الخاصة بالجوانب النظامية 

 لمعامالت القانون التجاري بالمملكة العربية السعودية.
The acquisition of cognitive skills for the 

systemic aspects of the transactions of 



commercial law in Saudi Arabia. 

 

 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

عدد 
 األسابيع
(Week

s) 

 ساعات التدريس
(Hours) 

 3 1 التعريف بالقانون التجاري واسباب وجوده ومصادرة  وتحديد نطاق القانون التجاري

 3 1 ظهور وتطور القانون التجاري وتحديد مصادره

 3 1 التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني اهمية

 3 1 ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

 3 1 األعمال التجارية المنفردة

 3 1 األعمال التجارية بطريق المقاولة

 3 1 األعمال التجارية بالتبعية واالعمال التجارية المختلطة

 3 1 التاجرشروط اكتساب صفة التاجر والتزامات 

 3 1 السجل التجاري القيد في الغرفة التجارية والصناعية

 3 1 مفهوم المحل التجاري وطبيعته القانونية

 3 1 العناصر المكونة للمحل التجاري

 3 1 استثمار المحل التجاري )حقوق مستثمر المحل التجاري(

 3 1 مفهوم العنوان التجاري والعناصر التي يتكون منها

 3 1 التصرف في العنوان التجاري وآثاره والحماية القانونية له
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