
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) فقه المعامالت الماليَّة المقرر:اسم 
 1112112-2 المقرر:رمز 

 بكالوريوس األنظمة البرنامج:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       1

 . نوع المقرر:2
 أخرى        متطلب قسم          متطلب كلّية         متطلب جامعة  أ. 
 اختياري              إجباري ب. 

 السنة الثانية / المستوى الثَّالث                       . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 :   . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 

 )اختر كل ما ينطبق( . نمط الدراسة6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %100 30 المحاضرات التقليدية 1
 ---------- ---------- التعليم المدمج  2
 ---------- ---------- التعليم اإللكتروني  3
 ---------- ---------- التعليم عن بعد  4
 ---------- ---------- أخرى  5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1
 ----------    معمل أو إستوديو 2
 ----------    دروس إضافية 3
 ----------    تذكر(ى )أخر  4
 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 14 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
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 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---------- أخرى )تذكر( 5
 40 اإلجمالي 

علم، ، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التللمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 .مثل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 ،وأقسامه المال ىيتعرَّف من خالِله الدَّارسون علكعلم   عامالت الماليَّةالم موضوع يشرح المقرر  لمقرر:ل العاموصف ال. 1

ب عل  ىدد من العقود علع ىوكيفيَّة الحصول عليه، والعقود التي تعدُّ أكبر سبب من أسباب اكتساِبه، ثم يتعرَّف الطالَّ
  اختالِف أنواعها وأقسامها.

  :للمقررالهدف الرئيس . 2
و قُع فيها، الفسررررراد الذي قد ي إصررررر  ُ  يةتلك العقود، وكيف ىعل الحكم  طرقشررررررع ا و  بالُعقود الطالب باألحكام المتعلقة تعريف  

 .. التمييز بين أنواع العقود المختلفة
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز
التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج
  :أن ا علىبنهاية المقرر سيكون الطالب قادر   :المعارف 1
 2ع ه.حقيقة فقه المعام ت المالية، ومصادرُ  وضحي 1.1
 4ع يبيِّّن أنواع المعام ت المالّية، ومحلها، وأدواتها. 1.2
 3ع .ا، وطُُرق انتهائهاد، وآثارهو العقأحكام  شر ي 1.3
  :أن قادرا على الطالببنهاية المقرر سيكون  :المهارات 2
 3م مييز بين أنواع العقود المالّية المختلفة.ي 2.1
 3م يقارن بين أنواع العقود المالّية المتشابهة. 2.2
 3م من أدلتها الشرعية.ستنبط أحكام العقود المالّية ي 2.3
 /4م يقدم تقريرا ألحد موضوعات التعلم مستخدما المصادر واآلليات المناسبة. 2.4
  :أن ىقادرا عل الطالببنهاية المقرر سيكون  :الكفاءات 3

  االلتزام بالقيم 
 1ك يلتزم بالقيم واآلداب واألخ ق اإلس مية 3.1
 2ك .يعمل بفاعلية  ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد وفق القواعد المهنية 3.2
 4ك بالمشك ت والقضايا في المقرر.يوظف معارفه ومهارته القترا  الحلول المناسبة فيما يتعلق  3.2
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 :المقرر موضوعاتج. 

ساعات  قائمة الموضوعات م
 االتصال

1 
قه حقيقة فقه المعام ت: التعريف اللغوي واالصط حي، معنى فالتعريف بالمقرر، ومفرداته، ومخرجاته، 

 2 خصائصه -نظرة اإلس م لهذا العلم -األلفاظ ذات الصلة -المعام ت باعتباره علما

2 
-تالمشاركا -أنواع المعام ت المالية: )المعاوضات، التبرعات، اإلسقاطات، اإلط قات، التقييدات 

 2 التوثيقات، االستحقاقات( 

مصرررررررررررادر فقه المعام ت )القرآن، السرررررررررررنة، اإلجماع، االجتهاد، التراث الفقهي، قرارات المجامع الفقهية  3
 2 المعاصرة(.

4 
رة نظ -محل المعام ت المالية: حقيقة المال، األلفاظ ذات الصررررررررررررلة)الملك، المنافع، الحقوق، الديون(

م( / ظاهرة وباطنة/ نام وغير ناوقيمي مثلي/ عقار ومنقول/متقوم متقوم وغير: )أقسرررامه –اإلسررر م للمال 
 استثمار المال. -مصادر المال –

2 

5 

، العقد غير الصحيح )الباطل -أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه: العقد الصحيح )النافذ، ال زم، الجائز(
طرق -طرق انتهاء العقود ال زمة )الفسخ للفساد، اإلقالة، االمتناع، انتهاء  مدة العقد، الموت(-الفاسد(

 طرق انتهاء العقود الموقوفة. –انتهاء العقود غير ال زمة 
2 

أقسررررررررررام العقود )الوالية، الوكالة،  -األلفاظ ذات الصررررررررررلة -أدوات المعام ت المالية )العقود( معنى العقد 6
 2 أثر الشرط غير الصحيح في العقد. -الشروط العامة للعقد -تكوين العقد -الكفالة، الحوالة( 

 2 العيب.خيار  -خيار الرؤية -خيار الشرط -الخيارات وأثرها في العقد: خيار المجلس 7

8 
افة، السررلم، أقسررام البيوع )المقايضررة، الصررر  – المبيع -العاقدان -أركانه -مشررروعيته -البيوع: حقيقة البيع

 2 البيع المطلق(.

9 
شررروط صررحة البيع: )التراضرري، أهلية المتعاقدين، كون المبيع ماال، مفذونا في بيعه، مقدورا على تسررليمه، 

 2 الشروط الفاسدة وأنواعها. –الشروط الصحيحة ونواعها  -معلوما، وكون الثمن معلوما(

 2 المزارعة-الصُّلح-القرض-عقود السَّلم  10
 2 الحقوق.دوره في حماية -أقسامه–الحجر  11

12 
دة تحديد م –شرررررروط صرررررحة عقد اإلجارة )معلومية المنافع، معلومية المدة(  -اإلجارة: تعريفها وحكمها

 2 ما يجوز استئجاره من المنافع.  -فسخ عقد اإلجارة -األجرة -اإلجارة

جوز وما يما  -قبض الرهن -التصرررف في الرهن -أهلية الراهن -متى يلزم -أحوال وقوعه -الرهن: حكمه 13
 بيع الرهن. -االنتفاع بالرهن -تلف الرهن -يحرم قبضه

2 

 2 اللقطة. – األرض الموات وإحياؤها 14
 2 مسقطات الشفعة – هاوطلب هااألخذ بِّ  –شروطها -أطرافها  –تعريفها  -الشفعة 15

 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 :أن ىقادرا عل الطالببنهاية المقرر سيكون : المعارف 1
 حقيقة فقه المعام ت المالية، ومصادرُه. وضحي 1-1

 المحاضرات. -
 الخرائط الذهنية. -
 الذاتيالتعلم  -

االخررترربررررررررارات الررتررحررريررريررررررررة  -
 والشفوية.

 الواجبات الصَّفية والمنزلية. -
 

 يبيِّّن أنواع المعام ت المالّية، ومحلها، وأدواتها. 2-1

 .ا، وطُُرق انتهائهاد، وآثارهو أحكام العق شر ي 3-1

 :أن ىبنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا عل: المهارات 2
 التمييز بين أنواع العقود المالّية المختلفة.يتمكن من  2-1

 المحاضرات. -
 .التعلُّم النَّشط -
 العروض التقديمّية. -
 األنشطة  البحثية 

االخرتربررررررررارات التحريريررررررررة  -
 والشفوية

 بطاقة الم حظة. -
 أوراق عمل. -

 

2-2 
 يقارن بين أنواع العقود المالّية المتشابهة.

 .أدلتها الشرعيةيستنبط أحكام العقود المالّية من  2-2

يقرردم تقريرا ألحررد موضررررررررررررررروعررات التعلم مسرررررررررررررررتخرردمررا  
 المصادر واآلليات المناسبة.

 ى:بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا عل: الكفاءات 3

1-3 
 يلتزم بالقيم واآلداب واألخ ق اإلس مية

 التعلُّم التعاوني. -
 المشك تحل  -

 بطاقة الم حظة. -
  أوراق العمل -

بفاعلية  ضررررررررررمن فريق المقرر كعضررررررررررو أو كقائد يعمل 
 .وفق القواعد المهنية

2-3 
يوظف معارفه ومهارته القترا  الحلول المناسررررررررررربة فيما 

 يتعلق بالمشك ت والقضايا في المقرر.

 توقيت التقييم يميالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر ض() تقارير، واجبات، تكاليف، عرو  بالمادةالتكليف بفعمال تتعلق  1
  %10 السابع والثالث عشر المناقشات واالختبارات الشفوية 2
 %20 الثامن .ختبار فصلي تحريريا 3
 %60 الثامن عشر اختبار نهائي تحريري 4
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 التدريس بالقسم.توزيع الط ب على أعضاء هيئة  -
 تحديد عدد الساعات المكتبيَّة إلرشاد ط ب القسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كلِّّ طالب خاصَّة الطُّ ب المتميزين أو أصحاب األحوال. -
 اكتشاف الط ب المتعثِّّرين ومحاولة دعمهم، والسَّعي في تذليل العقبات أمامهم. -
 ورعايَتهم، ورس الطُّمو  فيهم لمواصلة الجهد.تحفيز الط ب المتفوِّقين  -
 إشراك الط ب في مختلف األنشطة بالكلية حتي ال يتعودوا الخمول أو الكسل واالنطواء. -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

الناشر: دار النفائس، المدخل إلى فقه المعام ت المالية / أ.د. محمد عثمان شبير،  -
 م.2010 -هر 1430الطبعة الثانية ، عام 

 مذكرة )فقه المعام ت( د. نايف جمعان جريدان -

 المساندةالمراجع 

 فقه المعام ت المالية في اإلس م، حسن أيوب

 أحكام المعام ت، د. كامل موسى

 اإلس مي المكتب، النجدي قاسم إلبن المستقنع زاد على المربع الروض حاشية 
، اإلرشررررررررراد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رئاسرررررررررة مطبوعات من قدامة البن المغني
 هر1401السعودية العربية المملكة
 الفوزان صالح للشيخ الفقهي الملخص

 هر1989- هر1409 دمشق الفكر دار ط( 3)ط. الزحلي وهبه .د ،وأدلته اإلس مي الفقه
 المكترررب، الشرررررررررررررررراوي  زهير: تحقيق، ضرررررررررررررررويررران البن الررردليرررل شرررررررررررررررر  في السررررررررررررررربيرررل منرررار

 هر1402(5:ط)اإلس مي
 الزرقا مصطفى، التفمين عقد
 ركالمت العزيز عبد عمر بن .د_اإلس مية  الشريعة نظر في المصرفية والمعام ت الربا

 شبير عثمان محمد د_اإلس مي  الفقه في المعاصرة المالية المعام ت
 السالوس أحمد علي -اإلس مي واالقتصاد المعاصرة الفقهية القضايا وسوعةمَ 

 .طنطاوي سيدد.   الشرعية وأحكامها البنوك معام ت

 نترنت ...مواقع اإل و  المواد االلكترونية    اإللكترونيةالمصادر 

لمعرررايير امواد تعلم أخرى مثرررل البرامل التي تعتمرررد على الكمبيوتر أو األقراغ المضرررررررررررررررغوطرررة أو   ىأخر 
 المهنية أو األنظمة:
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

 ،العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 ( طالب 50قاعة دراسية بسعة ) -
   

 التقنية التجهيزات
 يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 شاشة عرض )بروجكتر(  .

  تبعا  لطبيعة التخصص()أخرى  تجهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الط ب

 مصادر التعلم
 المقررتطوير 

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامل

 تقرير المقرر

 
 إلخ(تعلم ... مصادر ال للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الط ب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامل،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
 
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
  17 رقم الجلسة
هر3/6/1441 تاريخ الجلسة  

 


