
 حسني بن معلوي الشهراين أستاذ املقرر سلم 357 رمز املقرر
 1أ175 رقم املكتب (2فقه املعامالت ) اسم املقرر
 (12-10اخلميس ) موعد املقرر

 0114674733 هاتف القسم -- هاتف املكتب

 الساعات املكتبية halshahrani@ksu.edu.sa الربيد اإللكرتوين
-8االثنني )(، 3-1األحد )

 (12-10الثالاثء ) (،10
 0590207202رقم التواصل: 

آلية تقدمي 
 احملاضرة

 :الدائم ، على الرابطZOOMيقدم املقرر إلكرتونيا عن بُعد عرب برانمج زووم 
https://zoom.us/j/99282499124?pwd=UU1jbTkxS2txM3hUcXhVK0h2elNzQT09  

 
 

 :وصف املقرر  

يعرف املقرر جبملة من املعامالت املالية، هي: القرض والرهن والضمان واحلوالة والعارية والوديعة والصلح والوكالة 
 والشركة، ويُعرف أيضا ابحَلْجر، مع ربطها ابملسائل املعاصرة.

 احلضور:  سياسات 

االلتزام ابحلضور من بداية احملاضرة، وسيكون التحضري يف الربع ساعة األوىل، وعلى الطالب الدخول ابمسه 
 ، وستظهر على الشاشة األمساء والتحضري الفوري، إن شاء هللا تعاىل.الثالثي، والرد صوتيا عند مساع امسه

  من احملاضرات يعرض الطالب للحرمان.25غياب أكثر من % 

  

https://zoom.us/j/99282499124?pwd=UU1jbTkxS2txM3hUcXhVK0h2elNzQT09


 :املهام التقوميية وتوزيع الدرجات 
 الدرجة موعد التسليم وصفها ومعايري تقوميها املهمة ت

1 

مجع اختيارات الشيخ حممد 
بن عثيمني املتعلقة ابملقرر ا

من كتابه: "الشرح املمتع 
 على زاد املستقنع"

اجلزء املخصص له الطالب يقرأ 
عنوان املسألة من الكتاب، ويدون 

 واختيار الشيخ وترجيحهوصورهتا 
من خالل عبارات الرتجيح: 

 والراجح، والصحيح، والصواب.
 معايري التقومي: 

 الرتجيحات.استيعاب  . أ
صحة تصوير املسألة  . ب

  وصياغتها.
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 100 اجملموع
 

  



  :جدول احملاضرات واملتطلبات 

 موضوع المحاضرة ألسبوعا

 األول

 :  األولى/ الدَّين الوحدة

 .إجمالا  الذمة في الدين ثبوت أسباب.٢      .القرض وبين بينه والتفريق ، به المراد.١

 .وحكمها وصورها، بها، وتعجل" المراد مسألة"ضع.٤       .وصوره الدين، بتوثيق المراد.٣

 .ذلك وأحكام الدين، سقوط أسباب.٥

 صحته. وشروط صورة، كل وحكم وصوره، به، الدين. المراد .بيع٦

 بها.  المتعلقة واألحكام بالسندات، التعامل .حكم٨  الفقهي. وتكييفها وأنواعها، .السندات: تعريفها،٧

 الثاني

  الثانية/القرض: الوحدة

 صورة. كل وحكم وصورها، الزيادة، القرض: مفهوم في . الزيادة٢. وأركانه وحكمه، ، به المراد.١

 .عليها المترتبة الشرعية اآلثار الدين، أو القرض رد في المماطلة حكم.٣

 الثالث

 الثالثة/الرهن: الوحدة

 .الرهن مؤونة.٣   .الرهن صحة شروط.٢  .وأركانه وحكمه، به، المراد.١

 للرهن. المعاصرة .التطبيقات٥ بالرهن. المتعلقة األحكام . أبرز٤

 وأحكامه. ، به العقاري:المراد .الرهن٦

 الرابع

 الرابعة/الضمان: الوحدة

 وعدمه. اللزوم جهة من أنواعه.٢ .وأركانه وحكمه، به، المراد.١

 عليه. الرجوع . أحكام٤    عليه. المترتب واألثر الضمان، صحة شروط.٣

 المصارف. في وتطبيقاته وحكمه، الفقهي، وتكييفه الضمان، بخطاب .المراد٥

 الخامس

 الكفالة:  الخامسة/ الوحدة

 .الضمان وبين بينها الفرق. ٢  . غيرها وبين بينها والفرق بها، . المراد١

  ضمان. إلى الكفالة فيها تنقلب التي . األحوال٤   تصح. ل وما الكفالة، فيه تصح ما .٣

 السادس

 الحوالة: السادسة/ الوحدة

 وشروطها. ، أركانها .٢     .وحكمها غيرها، وبين بينها والفرق بها، . المراد١

 ذلك. في والتفصيل الحوالة، أطراف بين . العالقة٣



 وحكمها. الفقهي وتكييفها والمعاصرة، القديمة وصورها بها، السفتجة: المراد .٤

 المصرفية. كالحوالت ، للحوالة المعاصرة . التطبيقات٥

 السابع

 السابعة/العارية: الوحدة

 .صحتها وشروط وأركانها، وفضلها، وحكمها، بها، المراد .١

 .يجوز ل وما األموال من إعارته يجوز ما .٢

  عليها. األجرة وأخذ ونفقتها، العارية، استعمال ضوابط .٣

 للعارية. المعاصرة .التطبيقات٥      عنها. الرجوع وأحكام العارية، ضمان .٤

 

 

 الثامن

 الثامنة/الوديعة: الوحدة

 .فيها يضمن التي واألحوال المودَع، يد.٣    .المودَع على الواجب.٢   .وحكمها بها، المراد.١

 استعمالها. . حكم٥     عليها. األجرة طلب وحكم الوديعة، على النفقة . حكم٤

 ذلك. ونحو التلف، ودعوى الرد، في والموِدع المودَع اختالف . أحكام٦

 وحراستها. المال حفظ ومؤسسات البنكية، المخازن في للوديعة. كالوديعة المعاصرة . التطبيقات٧

 التاسع

 التاسعة/الصلح: الوحدة

 تحكمه. التي العامة والقواعد صحته، وشروط .أركانه،٢    .وحكمه وأقسامه، به، . المراد١

 وآثاره. ، به إنكار: المراد على .الصلح٤   وآثاره. به، إقرار: المراد على . الصلح٣

 وآثاره. ، به المجهول: المراد عن . الصلح٥

 العاشر

 العاشرة/ الوكالة: الوحدة

 به. تنعقد وما الوكالة، . أركان٢    مشروعيتها. من والحكمة بها،  . المراد١

 والموكل. الوكيل بتصرفات المتعلقة . األحكام٤     يصح. ل وما ، فيه التوكيل يصح .ما٣

 الوكالة. في المعاصرة .التطبيقات٦    الضمان. في الوكيل .مسؤولية٥

 يجوز ومتى وحكمها، بها، العقود: المراد إجراء أو البيع، أو الخصم، في المصرفية .الوكالة٧

 يجوز. ل ومتى فسخها،

 الوكالة. . مبطالت٨

 الحادي عشر

 عشرة/ الحجر:  الحادية الوحدة

 أنواعه. .٢       مشروعيته. من والحكمة وحكمه، به، المراد .١

 وآثاره. ، به نفسه: المراد لحظ اإلنسان على .الحجر٣



 الحجر. بزوال وعالقتها واألنثى، الذكر عند البلوغ .عالمات٤

 نفسه. لحظ عليه المحجور عن الحجر به يزول .ما٥

 وتنميتها. ، أموالهم حفظ في والمجنون ، والسفيه اليتيم، ولي .تصرفات٦

 وآثاره. به، غيره: المراد لحظ اإلنسان على . الحجر٧

 المفلس. أحكام في الشرعي واألصل اإلعسار، وبين بينه والفرق به، . اإلفالس: المراد٨

 منها. كل في المفلس وحكم اإلفالس .حاالت٩

 آثاره. وأبرز وإجراءاته، اعتباره، وشروط به، التجاري: المراد . اإلفالس١٠

 الثاني عشر

 عشرة/الشركة: الثانية الوحدة

 وغيره. المسلم بين عقده .حكم٢     وأركانه. وحكمه، الشركة، عقد . تعريف١

 قسم. كل في يشترط وما عليه، تقع ما بحسب الشركات تقسيم .٣

 للشركات. والخسارة الربح احتساب في الشرعية القواعد .٤

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، العنان: المراد .شركة٥

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، المفاوضة: المراد . شركة٦

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، األبدان: المراد . شركة٧

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، الوجوه: المراد . شركة٨

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، المضاربة: المراد .شركة٩

 أحكامها. وأهم صحتها، وشروط ومشروعيتها، بها، والمغارسة: المراد والمزارعة المساقاة . عقود١٠

 .وتقسيماتها الحديثة، . الشركات١١

 ذلك. وضوابط بها، التعامل وحكم وتكييفها، وأنواعها، بها، . األسهم: المراد١٢

 المحرم. التعامل طبيعة حيث من وأنواعها ، بها المساهمة: المراد . شركة١٣

 وحكمها. بها، : المراد المحدودة المسؤولية ذات . الشركة١٤

 وحكمها. مميزاتها، وأهم بها، التضامن: المراد .شركة١٥

 وصورها. وحكمها، الفقهي، وتكييفها بها، االستثمارية: المراد . الصناديق١٦

 
 :تواريخ مهمة 

 4/4/1442آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر  -
 .28/4/1442بداية اختبارات مواد اإلعداد العام  -


