
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه معامالت   انًمزر:اطى 

 3-فمه 336 انًمزر:ريش 
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 انًحخىياث
 3 ........................................................................................................ أ. انخؼزيف بانًمزر انذراطي:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت: -ب

 4 ..................................................................................................................... ٕطف انؼبو نهًمشس:ان. 1

 4 ..................................................................................................................... . انٓذف انشئٛظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... س:. يخشجبد انزؼهى نهًمش3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىػاث انًمزر

 5 .................................................................................................................. د. انخذريض وانخمييى:
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 6 ....................................................................................................................... . لبئًخ يظبدس انزؼهى:1

 6 .......................................................................................................... . انًشافك ٔانزجٓٛضاد انًطهٕثخ:2
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  انذراطي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 ثالد طاػاث انًؼخًذة:انظاػاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشٖ √ يزطهت لغى   هٛخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزٛبس٘ √  إججبس٘ ب.

: انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انثانثت/انًظخىي انظادص

 

 ٔجذد( إٌ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 ال ٕٚجذ

 

 ٔجذد( )إٌانًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 

 اليىخذ

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظاػاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 45 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 ------ ------ انخؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 ------ ------  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 ------ ------  أخزي 5
 

 

 يغزٕٖ انفظم انذساعٙ( )ػهٗ انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طاػاث. 7

 ػذد انظاػاث انخكزار ×انظاػاث  طاػاث انخؼهى انُشاط و

   طاػاث االحصال

 45 15×3 3 يحبػشاد 1

 ------ ------ ------ أعزٕدٕٚأٔ يؼًم  2

 ------ ------ ------ إػبفٛخدسٔط  3

 ------ ------ ------ ٖ )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًاني 

 طاػاث انخؼهى األخزي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انٕاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسٚغ /إػذاد انجحٕس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فظهٛخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َٓبئٙ 6

 3 3×1 1 انزحؼٛش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًاني 9

 85 ------ ------ إخًاني طاػاث انخؼهى 13
 

، ٔٚشيًم رني : جًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزثًش فٙ انُشبؽبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 انًكزجخإػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاججبد، ٔانؼشٔع، ٔانٕلذ انز٘ ٚمؼّٛ انًزؼهى فٙ 
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

ٚزؼًٍ دساعخ: انزؼشٚف ثفمّ انًؼبيالد: ٔثٛبٌ أًْٛزّ، دساعخ ثؼغ إَٔاع انًؼبيالد ٔأحكبيٓب: يثم أحكبو انجٛغ، ٔألغبيّ، 

ٔألغبيّ، أحكبو اإلجبسح ٔششٔؽٓب، ػمذ ٔأسكبَّ، ٔششٔؽ طحخ انجٛغ، ٔانخٛبساد فّٛ، ٔانجٕٛع انًُٓٙ ػُٓب، انشثب أحكبيّ 

 انغهى، ػمذ االعزظُبع، ػمذ انًمبٔنخ، أحكبو االحزكبس ٔرغؼٛش انغهغ.

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 يهدف المقرر إلى أن يحقق الطالب النتائج اآلتية:
معرفة حقيقة فقه المعامالت، وأهميته.ـ   
المعامالت.اإللمام باألسس التي يقوم عليها فقه ـ   
.معرفة أهم أنواع العقود المتداولة عند الفقهاءـ   
 تطبيق أحكام عقود المعامالت المالية في حياته العمليةـ    

 

 نهًمزر:يخزخاث انخؼهى . 3

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًؼارف 1

 ط -1 هي في الفقه اإلسالمييتعرف علي حقيقة المعامالت وأهميتها كما  1.1

 ط -2 أهم أنواع العقود المتداولة عند الفقهاء يتعرف علي 1.2

  انًهاراث 2

 س - 1 .ٕٚػح َظٕص انششٚؼخ رٕػٛحب طحٛحب   2.1

 س - 2 ٚؼشع سأّٚ ػشػب  يمُؼب  ٔٚمذو أدنزّ ٔدفٕػّ ثطشٚمخ عهًّٛ . 2.2

  انكفاءاث 3

 د - 1 رٕظٛفب  عهًٛب  فٙ انٕلبئغ انزطجٛمٛخ. انًؼبيالد انًبنٛخٕٚظف َظٕص  3.1

 د  – 2 انزٙ ٚزؼشع نٓب.. انًؼبيالد انًبنٛخٚخزبس انحهٕل انغهًٛخ فٙ  3.2

 د -3 ٚؼشع سأّٚ ػشػب  يمُؼب  ٔٚمذو أدنزّ ٔدفٕػّ ثطشٚمخ طحٛحّ 3.3

 

  انًمزر يىضىػاثج. 

 االحصالطاػاث  لائًت انًىضىػاث و

 6 عالقته بالعلوم ذات الصلة. –األصل فيه  –أهميته  –معناه  حقيقة فقه المعامالت: 1

 3 ألغبيّ ٔطٕسِ ػُذ انفمٓبء -رؼشٚف انجٛغ  2

 3 البيع وشروطه أركان 3

 3 خٛبس انًجهظ -خٛبس انششؽ   -خٛبس انؼٛت  انخياراث في انبيىع: 4

 3 انحكًخ يٍ رحشًّٚ    –حكًّ  –رؼشٚفّ حؼزيف انزبا:  5

 3 ػهخ انشثب. -األشٛبء انزٙ ٚجش٘ فٛٓب انشثب   -انشثب ألغبو  6

7 
ثٛيغ انشجيم ػهيٗ ثٛيغ  -ػغ ٔرؼجيم -ثٛغ انكبنئ ثبنكبنئ   –ثٛغ انؼُٛخ  –يمذيخ فٙ انجٕٛع انًُٓٙ ػُٓب 

 -أخّٛ
3 

 3 ثٛغ انخًش ٔانًخذساد  -ثٛغ انُجش –ثٛغ حبػش نجبد  –رهمٙ انشكجبٌ  8

 3 أحكبيٓب  -ششٔؽٓب  -رؼشٚفٓب اإلخارة:  9

 3 أحكبيٓب  -ششٔؽٓب  -رؼشٚفٓب اإلخارة:  10

 3 أحكبيّ -أًْٛزّ  -: رؼشٚفّ ػمذ االطخصُاع 11

 3 ػمذ االعزظُبع. - انغهىػمذ  ُّٛ ٔثٍٛانًٕاصَخ ث -رؼشٚفّ ػمذ انًماونت:  12

 6 حكًّ –: رؼشٚفّ، حبالرّ انخظؼيزششٔؽ االحزكبس انًحشو ،  -حكًّ –: رؼشٚفّ االحخكار 13

 45 انًدًىع
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 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

يتعرررف علرري حقيقررة المعررامالت وأهميتهررا كمررا  1.1
 هي في الفقه اإلسالمي

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

أهررم أنررواع العقررود المتداولررة عنررد  يتعرررف علرري 1.2
 الفقهاء

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

 انًهاراث 2.0

  اتالمحاضر - .َظٕص انششٚؼخ رٕػٛحب طحٛحب  ٕٚػح  2.1

التررردريب علررري األسررراليب و  -
الطررررررررق المسرررررررتخدمة فررررررري 

 نة.المقار

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهية تقييم   -

 

ٚؼييشع سأٚييّ ػشػييب  يمُؼييب  ٔٚمييذو أدنزييّ ٔدفٕػييّ  2.2

 ثطشٚمخ عهًّٛ .
 .مناقشة والحوارال -
 .التدريب العملي -

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهيةتقييم   -

 انكفاءاث 3.0

رٕظٛفييب   انًؼييبيالد انًبنٛييخٕٚظييف َظييٕص  3.1

 عهًٛب  فٙ انٕلبئغ انزطجٛمٛخ.
 .مناقشة والحوارال -
 .التدريب العملي -

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهيةتقييم   -

 انًؼيبيالد انًبنٛيخٚخزبس انحهٕل انغهًٛخ فٙ  3.2

 انزٙ ٚزؼشع نٓب..
 .مناقشة والحوارال -
 .التدريب العملي -

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهيةتقييم   -

ٚؼيييشع سأٚيييّ ػشػيييب  يمُؼيييب  ٔٚميييذو أدنزيييّ  3.3

 ٔدفٕػّ ثطشٚمخ طحٛحّ
 .مناقشة والحوارال -
 .التدريب العملي -

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهيةتقييم   -

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجٕع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %02 األعجٕع انغبدط اخزجبس فظهٙ  أٔل 1

 %02 األعجٕع انثبَٙ ػشش اخزجبس فظهٙ  ثبَٙ 2

 %02 أثُبء انفظم انذساعٙ ٔانجحثٛخ انًشبسكخ  انشفٓٛخ 3

 %02 األعجٕع انشاثغ ػشش اخزجبس َٓبئٙ 4

 %022 انغبدطاألعجٕع  انًجًٕع 5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشع  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ

 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 أعجٕػٛب.  نإلسشبد األكبدًٚٙ عبػبد 6رى رحذٚذ ػذد  -

انجذٔل انذساعٙ إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزٕلٛزبد يحذدح ٔيؼهُخ ػهٗ ثبة انًكزت يٍ خالل  -

 ٔاإلسشبد. ٔانغبػبد انًكزجٛخ

إػالٌ انطالة ثًٕاػٛذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػٛخ ٔانفشدٚخ يؼٓى يٍ خالل إسعبل ثشٚذ انكزشَٔٙ  -

انًششذ األكبدًٚٙ( أٔ يٍ  -خالل انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ نهُظبو األكبدًٚٙ )يب ٚزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 خالل االرظبل ثبنجٕال أٔ ػٍ ؽشٚك انٕارغبة.

رٕػٛح ثؼغ انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼغ األيٕس األكبدًٚٛخ : )يُبلشخانذػى انطالثٙ ٔيٍ أيثهزّ

                   انؼًم ػهٗ حم انًشكالد نهطالة...انخ(. -ػهٗ يؼذل يشرفغ انحظٕل ٛخكٛف  -كٛفٛخ إداسح انٕلذ - األكبدًٚٙ
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  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض
، يكزجييخ المطيررر   عبرردالرحمن بررن حمررود  الرردكتور/فقرره المعررامالت الماليررة الميسررر 

 و.2316ْـ 1437انثبَٙ انكٕٚذ انٕؽُٛخ ــ انطجؼخ 

 انًظاَذةانًزاخغ 

-  
  -فقه المعامالت المالية في اإلسالم، حسن أيوب

أحكام المعامالت، د. كامل موسى-  
اإلسالمي المكتب، النجد  قاسم البن المستقنع زاد على المربع الروض حاشية -  
 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رئاسة مطبوعات من قدامة البن المغني -

هـ0020السعودية العربية المملكة، اإلرشاد  
الفوزان صالح للشيخ الفقهي الملخص-  
- هـ0021 دمشق الفكر دار ط( 3)ط. الزحلي وهبه.د ،وأدلته اإلسالمي الفقه-

هـ0191  
 المكتررب، الشرراوي  زهيررر: تحقيررق، ضررويان إلبررن الرردليل شررر  فرري السرربيل منررار-

 (0:ط)اإلسالمي

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

                                                                                     رفوعة على البالك بور.المحاضرات المسجلة على اإليكو والم

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودية   المكتبة الرقمية -

 

 ال ٕٚجذ  يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
                     طالبا على األقل. 32يلزم توفير قاعة دراسية تستوعب  ... إنخ( ، لبػبد انًحبكبحانذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انؼشع انمبػبد)

 انخدهيشاث انخمُيت
 )جٓبص ػشع انجٛبَبد، انغجٕسح انزكٛخ، انجشيجٛبد(

 عجٕسح ركٛخ -جٓبص ػشع دارب شٕا  

 ال ٕٚجذ - رجؼب  نطجٛؼخ انزخظض() يأخز حدهيشاث

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
 

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة اٜداء انزذسٚغٙ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئٛظ انمغى اٜداء انزذسٚغٙ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس رمٛٛى انطالة فٙ انًمشس

 يجبشش يشاجغ َظٛش يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يشاجؼخ رظحٛح انٕسلخ االخزجبسٚخ

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

 ثبنجشَبيج

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذٖ رحظٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة يذٖ رحظٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطؾ ٔانًُبْج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
  

 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحظٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يثم.يجبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػؼبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًاد انخىصيف ذ

 يجهظ انمغى / يجهظ انكهٛخ خهت االػخًاد

  رلى اندهظت

  حاريخ اندهظت

 


