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 (1القراض )  6الورقة 

 اسم الطالب: ........................................... يف الفقه املالكي 3املعامالت املالية 

 : ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة اخلطأ: 1س

 تقريبا. اواحد االذراع يساوي مرت)      ( 

 مناسبة ذكر القراض بعد القسمة ملا يف القراض من قسمة الربح(       )

 . 100جيوز أن يشرتط رب املال ربحا مضمونا قدره (       )

 العامل يف القراض يامرس عمال جتاريا. (       )

 العامل يف القراض يامرس عمال  يدويا. (       )

 .البيع والرشاء لتحصيل الربح هو التجر(       )

 هناك فرق بني العمل التجاري يف القانون التجاري وبني القراض. (       )

 يكره القراض مع الذمي إذا كان ال يتجر بالربا أو املحرم(       )

 إن كان الكافر يرايب أو يتجر بمحرم فتحرم معاملته بالقراض(       )

 العامل ببيع سيارة وجعل ثمنها قراضا.جيوز توكيل (       )

 جيوز توكيل الدائن ببيع املرهون حتت يده وجعل الثمن قراضا بينه وبني املدين.(       )

  جيوز لرب املال توكيل العامل بقبض الدين من املدين وجعله قراضا.(       )

   يمنع أن يكون القراض بنقار الذهب.(       )

 الذهب القطع املذابة كالسبائك.معنى نقار (       )

  جيوز القراض بترب الذهب إذا جرى التعامل به نقودا.(       )

  جيوز أن تكون الفلوس النحاسية قراضا يف املحقرات.(       )

 جيوز أن يكون الدين قراضا برشط أن حيرض يف جملس العقد مع اإلشهاد.(       )

 املثل إن وكله رب املال يف حتصيل دين عىل طرف ثالث وجعله قراضا يستحق العامل أجرة (       )

 . معنى أجرة املثل أي تقدير جهد العامل(       )
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 معنى قراض املثل تقييم نسبة الربح حسب العرف.(       )

 عند احلكم بقراض املثل فيجب وقف املتعاقدين عن العمل. (       )

 فال يمنع املتعاقدان من دوام العمل.عند احلكم بأجرة املثل (       )

 يفوت القراض الفاسد بالعمل يف قراض املثل. (       )

 راق أهل الع هي اصطالحاملضاربة   )      ( 

 اصطالح أهل املدينة هو القراض)      ( 

 اكتب سبع حاالت ذكرها الدردير يثبت فيها أجرة املثل يف القراض الفاسد.  :2س

1................................................................................................... 

2................................................................................................... 

3................................................................................................... 

4................................................................................................... 

5................................................................................................... 

6................................................................................................... 

7................................................................................................... 

  القراض الفاسد. اكتب سبع حاالت ذكرها الدردير يثبت فيها قراض املثل يف:3س

1................................................................................................... 

2................................................................................................... 

3................................................................................................... 

4................................................................................................... 

5................................................................................................... 

6................................................................................................... 

7................................................................................................... 



         drwalidshawish             :3املعامالت املادة                           walidshawish.com  
 

 

  )3(     
 

 اكتب ما خيرج بكل قيد من القيود اآلتية يف تعريف القراض: :4س

 

 ما خيرج بالقيد  القيد #

  دفع مالك  1

  ماال من نقد  2

  مرضوب 3

  مسل  م   4

  معلوم 5

  يتجر به  ملن  6

  بجزء معلوم  7

  من ربحه  8

  بصيغة  9

 :  قارن بذكر الفرق والشبه يف كل مما يأيت:5س

قارن من حيث حرية التعاقد عىل نسبة الربح  يف القراض مع حتديددد امل ددف املركدد ي سددعر الفائدددة يف -1

 .يف إبرام العقد سوق القروض 

........................................................................................................ 

قارن من حيث تعدد النشاط االقتصادي عىل نسبة الربح  يف القراض مع نسبة الفائدددة املحددددة يف سددوق -2

 .يف إبرام العقد .إقراض رأس املال 

........................................................................................................ 

 قارن بني أمهية كفاءة العامل وأمانته بني القراض  واإلقراض الربوي يف إبرام العقد .-3

........................................................................................................ 
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 القراض  واإلقراض الربوي يف إبرام العقد .  يف قارن بني أمهية  جدوى املرشوع  -4

........................................................................................................ 

 بني قراض املثل وأجرة املثل يف القراض الفاسد. قارن-5

........................................................................................................ 

 علل ما يأيت : :6س

 .تسمية القراض هبذا االسم-1

........................................................................................................ 

 .يف املحقرات كان القراض قراضا ولو تعومل هبا، ولو الفلوس ال جيوز أن تكون-2

........................................................................................................ 

 مل قراضا. اال جيوز أن يكون الدين عىل الع-3

........................................................................................................ 

 شرتط أن يكون القراض نقودا ال عروضاي-4

........................................................................................................ 

 ين احلكم الرشعي مع التعليل::7س

، ثم عرض عىل خالد أن يدخل فيها رشيكددا يف 1000بدين قيمتها  من أسامة اشرتى سعيد سيارة مرسيدس

 . 12000ثمنا للسيارة، ثم باع سعيد السيارة بد  10000عقد قراض، فدفع خالد 

 حكم القراض: ......................................................................................-1

 ...........................................................................احلكم يف ثمن السيارة:....-2

 : ..............................................................................2000احلكم يف الربح -3

 ..........................التعليل:  ..................................................................-4

........................................................................................................ 

 أسامة ومل يذكر شيئا عن السيارة.  البائع ما حكم الربح عىل فرض أن العامل خالد ذكر اسم-5
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....................................................................................................... 

   د. وليد شاويش أ.مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،،


