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(1  المالية المعامالت فقه )      توصيف مقرر   
 التربية في الزلفي الكلية 
 الدراسات اإلسالمية القسم األكاديمي 
 1  المالية المعامالت فقه اسم المقرر  رمز المقرر BIS 225 

 الرابع المستوى   2 الساعات المعتمدة للمقررعدد 
 المعامالت فقه بأساسيات المتعلقة الشاملة المعرفة من الطالبات/ الطالب تمكين  ـ هدف المقرر. 

 .المالية المعامالت أصول مهارات من الطالبات/ الطالب تأصيل ـ
  .والنقد واالستدالل واالستنباط التحليل في الطالبات/ الطالب مهارات تنمية ـ
 .المالية المعامالت أحكام تأصيل من الطالبات/ الطالب تمكين ـ

  موضوعات
 المقرر

 وأقسددام ، يجددوز ومدداال مندده تملكدده يجددوز ،ومددا ،وأقسددامه المددال تعريدد : وفيدده المعددامالت فقدده إلدد  مددد ل -1
 المراد: والعقد الشرعية، وضوابطها وأسبابها، وأقسامها، بها، والمراد: والملكية ، إجماال المالية المعامالت

 .وأركانه وأنواعه، به،
 .وصوره حقيقته،: والقبض ، ومسائله وأركانه، ،وصيغه، ،وشروطه البيع عقد حقيقة- 2
 ، البيددع علدد  البيددع: أمثلتهددا ومددن بهددا  والتعريدد  ، النهددي وحكمددة ، فيهددا القاعددد : عنهددا المنهددي   البيددو - 3

 بيددع.  عليهددا ،واألمثلددة وصددور ا أنواعهددا، بهددا، المدراد: الغددرر بيددو .  قبضدده قبددل الطعددام وبيددع والدنج،،
 .وحكمه وصوره، به المراد: العينة

: البيددع فدي الصدحيحة الشددروط.  البيدع صدحة شدروط وبددين بينهدا والفدر  بهدا، المددراد: البيدع فدي الشدروط- 4
 علد  وأثر دا وصدور ا، ضدابطها،: البيع في الفاسد  الشروط.  المعاصر  وتطبيقاتها وصور ا، ضابطها،
 بشدرط والبيدع العربدون، بيدع كمسدألة البيدع  فدي بالشروط المرتبطة والمسائل المعاصر ، وتطبيقاتها العقد،
 .عيب كل من البراء 

. بدده المتعلقدة األحكددام وأبدرز وأدلتدده، ، وأقسدامه ، مشدروعيته مددن والحكمدة بدده، المدراد: البيددع فدي ال يدار- 5
 .بها المتعلقة والمسائل وحكمها، بها، المراد: البيع في اإلقالة

: والتدأمين ،  التقسديط وبيدع التدور ، ،وبيدع بالشدراء لآلمدر المرابحدة بيع: ومنها: المعاصر  المالية العقود- 6
 .الحديثة وصوره وحكمه، وأقسامه، به، المراد

 األحكددام وأبددرز ، الددديون وربددا البيددو  ربددا وأقسددامه، ، الربددا تعريدد  وفيدده: وأحكامهمددا والصددر  الربددا- 7
. وحكمدده بدده، المددراد: العرايددا بيددع.  فيدده يجددر  ال ومددا الربددا فيدده يجددر  ،ومددا الربددا وعلددة ، بهمددا المتعلقددة
 .المعاصر  وتطبيقاته فيه، يجر  وما به، المراد: الصر 

 ،صحتهما وشروط ، وأحكامهما ، ،وصور ما بهما المراد:  االستصنا  وبيع السلم بيع- 8
 العدوض وأحكدام وأنواعهدا، ، يسدقطها وما ثبوتها، وشروط ، مشروعيتها من والحكمة ، وأحكامها الشفعة- 9

 .فيها
 الم تلفدة، االعتبارات بحسب اإلجار  ،وأقسام المشابهة العقود وبين بينها والفر  ، وأحكامه اإلجار  عقد-11

 واألجيدر ال دا  واألجيدر أحكدام، مدن األشد ا  وإجدار  األعيدان بإجدار  يتعلد  وما فيها، العقود وأنوا 
 .اإلجار  عقد وانتهاء ، الضمان في منهما كل ومسؤولية بهما، المراد:  المشترك

 واألثدر الجعالدة، عقدد وتكييد  وحكمهدا، العقدود، مدن يشدبهها مدا وبدين بينهدا والمقارنة: وأحكامها الجعالة-11
 .الفسخ عل  المترتبة واآلثار ،وفس ها الجعالة عقد في العوض الستحقا  يشترط وما ذلك، عل  المترتب

 ،وضدوابط تجدوز ال ومدا األمدوال مدن إعارته تجوز وما صحته، وشروط وأركانه: وأحكامه العارية عقد-12
 .عنها الرجو  وأحكام وضمانها عليها، األجر  وأ ذ ونفقتها، العارية، استعمال

 التلد ، ودعدو  الدرد، فدي والموَد  الموِد  ا تال  وأحكام ، وحكمه به، والمراد: وأحكامه الوديعة عقد-13
 .ذلك ونحو

 واألحكام ، عليها المترتبة واآلثار ، وصور ا ،وأنواعها، يشابهها ما وبين بينها والفر  بها، المراد: الهبة-14
   .لها العامة والضوابط النفقة، وبين بينها والفر  والعطية، فيها، الرجو  وأحكام قبضها، بعد بها المتعلقة

 المراجع 
 

 

  الرسالة مؤسسة الناشر اسم ، المقدسي الدين لبهاء ، العمد  شرح العد 
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