
 الملف الخاص بمادة العقود التجارية وعمليات البنوك

٣٢٣ حقق   

 الفصل الدراسي الثاني

 هـ١٤٣٩

 مخرجات التعلم

 مصادر التعلم األساسية

 توصيف المقرر

  توزيع الدرجات

 مواعيد االختبارات

 ارشادات عامة

 

 لألستاذة أصايل العوهلي

 

: المتطلبات السابقة لهذا المقرر ١٠١ ٢٢٦ -حقق  حقق   

 

 نتيجة التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر

 

ي تلك العقودالتمييز بين أنواع مختلفة من العقود التجارية وفهم النظام القانوني الحاكم لاللتزامات التجارية ف  

 تكوين الرأي القانوني المنطقي عند قراءة مجموعة وقائع مادية وقانونية مرتبطة بالعقود التجارية

دور البنك المركزي والبنوك في المملكة العربية السعوديةفهم   

  فهم القوانين األساسية المرتبطة بالعمليات المصرفية والبنوك

 

  مصادر التعلم األساسية



 كتب

لرحمن  قرمانعبد ا. د. أ -العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا لألنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية  

 

 

 قوانين

(بالمرسوم الملكي رقم  نظام المحكمة التجارية الصادر ٣٢ وتاريخ )  ١٥   / ١   / ١٣٥٠ 

ht t ps://www.boe.gov.sa/Vi ewSyst emDet ai l s.aspx?l ang=ar &Sys t emI
D=262&Ver s i onI D=242 

 

( نظام الوكاالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ١١ تاريخ )    هـ١٣٨٢/٢/٢٠

ht t ps://www.boe.gov.sa/Vi ewSyst emDet ai l s.aspx?l ang=ar &Sys t emI
D=35&Ver s i onI D=45 

 

/الملكي رقم م نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم  ٢١بتاريخ٧٥   / ١١   / ١٤٢٤ هـ   

ht t ps://www.boe.gov.sa/Vi ewSyst emDet ai l s.aspx?l ang=ar &Sys t emI
D=58&Ver s i onI D=71 

 

23نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  وتاريخ   1377/5/23 هـ       

ht t p://www.sama.gov.sa/ar -

sa/Laws/Banki ngRul es/%السعودي20العربي%20النقد%20مؤسسة%20نظام.pdf  

 

٥نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  وتاريخ    هـ١٣٨٦/٢/٢٢

ht t p://www.sama.gov.sa/ar -



sa/Laws/Banki ngRul es/%البنوك20مراقبة%20نظام.pdf  

 

6نظام النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  وتاريخ      هـ1379/7/1

ht t p://www.sama.gov.sa/ar -sa/Laws/Banki ngRul es/%النقد20نظام.pdf  

 مبادئ حماية عمالء المصارف

ht t p://www.sama.gov.sa/ar -

sa/Laws/Consumer Pr ot ect i onRul es/Consumer Pr ot ect i on.pdf  

 

 

 مواقع إلكترونية ذات العالقة

 موقع وزارة التجارة واالستثمار

ht t ps://mci .gov.sa/Pages/def aul t .aspx  

 موقع مؤسسة النقد العربي السعودي

ht t p://www.sama.gov.sa/ar -sa/Pages/def aul t .aspx  

مدونة األحكام والمبادئ التجارية -لمموقع ديوان المظا  

ht t p://www.bog.gov.sa/Sci ent i f i cCont ent /J udi ci al Bl ogs/1432/Pag
es/def aul t .aspx  

ويليةموقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتم  

ht t p://www.bf c.gov.sa/ar -

sa/About us/Banki ngDi sput esCommi t t ees/Pages/def aul t .aspx  

 

 

 



 تقسيم الدرجات

١٥ درجة    اختبار قصير 

 اختبار أساسي ٤٠

 مشاركة خمس درجات

 النهائي ٦٠

١٠٠ درجة   المجموع 

 

 

 مواعيد االختبارات بالهجري للشعبتين

كل شعبة تختبر بوقت محاضرتها: مالحظة  

١٤٣٩/١/٢٥ الموافق   ١٥ أوكتوبر   

 يوم األحد

 

 االختبار القصير

١٤٣٩/٢/٢٠ الموافق   ٩ نوفمبر   

 يوم الخميس

 

 االختبار األساسي

 

 

 وصف المقرر

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها

 

 األسبوع األحد الثالثاء الخميس

 محاضرة تهدف لتعليمك

التعامل مع قائمة القراءة 

 والتحضير والقضايا

 ١ اليوم الوطني محاضرة تعريفية



رة, التعريف بعقد السمس عقد السمسرة

ض آثاره ومناقشة بعض بع

 مشاكله

ارية التعريف بالعقود التج

 التجارية وخصائصها

٢ 

لةعقد وكالة العقود بالعمو وكالة العقود بالعمولة مناقشة وتدريب  ٣ 

 

 

 وكالة العقود

٤ 

 

 عقد النقل

 ٥  االختبار القصير

  مناقشة وتدريب

 الرهن التجاري

٦ 

ظيم أهمية نشاط البنوك, تن مراقبة البنوك نظام النقد

 النشاط المصرفي

٧ 

 ٨ عالقة البنك مع العميل استعداد لالختبار االختبار األساسي

 ٩ عمليات مصرفية تدريب ومناقشة النقل المصرفي

 

 تسوية المنازعات المصرفية

 ١٠ االعتمادات

ة مناقشة حول األزمة المالي إفالس البنوك

 ودور البنوك في ذلك

 ١١ بحث في المكتبة

 

 مناقشة وتدريب

١٢ 

١٣ 

 

يكون تقسيم المحاضرات واألسابيع بشكل دقيق وواضح في قائمة القراءة والتحضير: مالحظة  

 

 

 إرشادات وسياسيات

تدريس عزيزتي الطالبة الرجاء قراءة اإلشادات التالية والتي تهدف إلى مساعدتك على فهم سياستي في ال

 والمحاضرة



١ وين صورة عامة في صفحة القراءة والتحضير قبل كل محاضرة قراءة سريعة تساعدك على تك قراءة مايتم تحديده) 

 عن موضوع المحاضرة وكذلك تساعدك على اإلجابة عند اختيارك للمشاركة

٢ وب هو التفكير باألسئلة الموجودة في قائمة القراءة والتحضير, ليس مطلوب منك معرفه إجاباتها, المطل فكري) 

محاولة اإلجابة عليهافيها بعمق و  

٣ ضيحها بشكل صح وخطأ بدون تصحيح, مصطلحات عليك تو: يتكون االختبار عادة من بعض العناصر التالية) 

 كامل, أسئلة مقالية قصيرة, قضية, سؤال مقالي طويل

٤ ثر اجتهادك  قبل وبعد المحاضرة يكونان أساس في منهج التعلم الذي أتبعه, وعليه فبإذن الله سيؤ تفاعلك) 

  بشكل إيجابي على أدائك في االختبار والنقاش

٥ الحفظ غير مجدي واألسئلة الجامدة ليست منهجي(  

٦ قراءة القضايا تكون بشكل دقيق مع ضرورة تحديد الحكم وفهمه)    

٧ ال يطلب العلم مستح وال متكبر تذكري دائما أنه)   

٨ اتوقع منك التواجد في القاعة الدراسية المخصصة للمحاضرة في موعد ال يتجاوز )  ١٠ دقائق منذ   

٨بدئها وذلك في محاضرة الساعة    صباحا فقط, عدا ذلك أتوقع منك الحضور في الوقت المخصص لباقي 

  المحاضرات

١١ األكاديمية جميعا وعليه أنصحكِ بالتعاون مع زميالتكتعاونكن في المناقشة ستخدم مصالحكن )    

١٢ أتوقع منك عدم لبس العباية في المحاضرة)    

١٣ المشروبات الساخنة والباردة مسموحٌ بهما في المحاضرة)   

١٤ المحاضرة وقت للتعلم وليس الستخدام الجوال والتحدث مع زميالتك وعليه أرجو عدم الحضور اذا)   

في التعلم وإال سأُظطر إلتخاذ اإلجراء المناسب لم تتواجد الرغبة   

١٥ مدة المحاضرة )  ٥٠ ليد دقيقة وعليه يحق لكِ الخروج بعد ذلك حتى في حالة إكمالي للشرح, عليك رفع ا 

 لتوضيح رغبتك في االنصراف

١٦ ختبار البديل باإلعدد اإلختبارات التي أعقدها اثنين; الفصلي القصير واألساسي, وعليه ال يوجد مايسمى ) 

 مطلقا إال للحاالت حرجة فقط

١٧ على األسئلة  أتوقع منك توجيه األسئلة والتفاعل, وحرصا مني على العدل بينكن مااستطعت فإني ال أجيب) 

 التي تحتاج إلى استفاضة في البريد اإللكتروني, وأجيب عليها في المحاضرة أو مكتبي



١٩ يالتجارية وعمليات البنوك ومحاضراتها على موقعي الشخصستجدين كل ما يتعلق بمادة العقود )    

٢٠ ي يُسمح لك باستخدام الجوال خارج القاعة الدراسية ومن ثم العودة لها وذلك في حاالت الضرورة ينبغ) 

 عليك رفع يدك بشكل يمّكني من معرفة رغبتك باإلستئذان

٢١ لشخصي أو تويترفي حالة إعتذاري عن المحاضرة فسأبلغكن من خالل موقعي ا)   

٢٢ ل محاضراتها جدول توصيف المقرر ليس ثابت وهو قابل للتعديل وسأقوم برفع قائمة القراءة واألسبوع قب) 

 بأسبوع وذلك حسب طلبكن

 

 طرق التواصل

asal ohal y@ksu.edu.sa 

@Asayel _al ohal y  

٣مكتب رقم  مبنى كلية الحقوق والعلوم السياسية – الدور الثاني -   

: ساعاتي المكتبية  ١٠-٩ و   ١-١٢ د , ويسعدني التنسيق معك عن طريق البري)األحد, الثالثاء, الخميس(  

  اإللكتروني لالتفاق على موعد آخر أنسب لك

 كل التوفيق

 

 


