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 (3القراض )  8الورقة 

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

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

  العامل باشرتاط مشاورة رب املال.جيب قراض املثل إذا حجر رب املال عىل )       ( 

  إذا اشرتط رب املال عىل العامل الرجوع إليه يف ترصفاته التجارية فهو قراض فاسد فيه أجرة املثل.)       ( 

 لرب املال اشرتاط مراقب عىل العامل وأجرته من رشكة القراض)       ( 

 ل املحاسبة وأجرته من مال القراض.املال اشرتاط تعيني حماسب بعينه يقوم بأعام لرب)       ( 

 تعترب حوسبة عمل العامل ملجرد اطالع رب املال من احلجر الذي يفسد القراض)       ( 

 جتب أجرة املثل إذا اشرتط رب املال عىل العامل أن خييط مالبس التجارة بيده. )       ( 

 نشاط العامل يف القراض نشاط جتاري ال يدوي)       ( 

 جتب أجرة املثل إذا اشرتط رب املال عىل العامل أن يزرع األرض بيده. )       ( 

 جيب عىل العامل العمل اخلفيف كطي املالبس ونرشها للزبائن. )       ( 

 عىل ذلك العمل.إذا قام العامل بعمل خفيف كالطي والنرش للمالبس فله طلب األجرة )       ( 

  تعيني رب املال سوق صغرية يعمل فيها العامل قراض صحيح)       ( 

 مل قراض فاسد. تعيني رب املال قرية صغرية يتجر فيها العا)       ( 

 أجرة املثل يف تعيني رب املال قرية صغرية يتجر فيها العامل . جتب)       ( 

 جيب قراض املثل يف تعيني رب املال قرية صغرية يتجر فيها العامل .)       ( 

 جتب أجرة املثل يف تعيني رب املال اململكة األردنية اهلاشمية يتجر فيها العامل .)       ( 

 جيوز للعامل أن يشرتي بدين عىل رب املال بإذنه.(  )      

 إذا اشرتى العامل سلعة بدين عليه فالربح له واخلسارة عليه.)       ( 

 جيوز لرب املال أن جيعل الربح كله للعامل)       ( 

 جيوز لرب املال والعامل االتفاق عىل ربح لطرف ثالث. )       ( 
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 إذا قال رب املال للعامل خذ املال والربح كله لك والعامل مل ينف الضامن فإنه يضمنه ولو مل يفرط.)       ( 

  إذا قال رب املال للعامل خذ املال والربح كله لك ونفى العامل الضامن فإنه يضمنه ولو مل يفرط .

 ا فاسدا إن قال خذ هذا قراضا وعليك الضامن.يعترب قراض

 مثله قراضتعيني شخص للعامل ليشرتي العامل منه فللعامل عند 

 كل ما فيه أجرة مثل للعامل يعني أن املال كان قرضا بيد العامل.)       ( 

 ِضعب  ع معه البضاعة واجتر بالثمن فالربح للم  ض  ب  م  ـالإذا باع )       ( 

 علل ما يأيت: :2س

 يضمن العامل رب املال إن شارك عامال آخر بامل القراض دون إذن رب املال-1

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

 اع العروض.يضمن العامل إذا اجتر بالعني بعد علمه بوفاة رب املال وال يضمن إذا ب-2

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

 إذا هنى رب املال العامل عن التجر بعد العقد وقبل العمل وخالف العامل فالربح واخلسارة عىل العامل-3

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

 ال جيوز جرب اجلناية عىل مال القراض من ربح القراض. -4 

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

 اجلناية عىل مال القراض تعترب نقصا يف رأس ماله، سواء كانت من رب املال أو العامل أو أجنبي. -5

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

 : بني احلكم الرشعي فيام يأيت مع التعليل: 3س

دينار، وكان خالد بارعــا يف انقنــاع وأقنــع  30000أن يشرتي له أرضا بقيمة  اعمه خالد ابن   وكل أمحد  -1

 ار له، وليست ألمحد.ندي 1000دينار من الثمن، وادعى خالد أن  1000البائع بتخفيض 

 التعليل  احلكم 
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، ، ويأخذ الفــرق لــه90بـ  100ر عىل رشاء السلعة التي تساوي دِ خالد مندوب مبيعات لرشكة س، ويق  -2

  فامذا تقول خلالد.

 التعليل  احلكم 

  

دينار، وتاب اللص وسألك هل  1000دينار ثم اجتر باملبلغ وحقق ربحا قدره  5000قام لص برسقة -3

 للمظلوم الذي رسق منه.  5000دينار أم يردها مع  1000حيق له أن يأخذ 

 التعليل  احلكم 

  

حممــود عــىل النصــف لكــل مــنهام، وقــام العامــل  10000: قارض رب املال أسامة العامل حممود ب 4س

 آالف. 5000بمقارضة العامل الثاين سعيد ب 

بــني قســمة الــربح يف  ،أرباع لسعيد3، عىل فرض نسبة الربح ربع ملحمود  و 3000ربح العامل  سعيد   -1

 : حسب اجلدول أدناه احلاالت اآلتية

 2العامل  1العامل  رب املال  احلالة 

    دون إذن رب املال 2القراض

    املالبإذن رب  2القراض

 دينار، بني مسؤولية اخلسارة حسب اجلدول أدناه  2000خرس العامل سعيد -2

 2العامل  1العامل  رب املال  احلالة 

    دون إذن رب املال 2القراض

    بإذن رب املال 2القراض

عىل أن الربح هلام مناصفة واشرتى العامل سعيد شقة سكنية ب  100: خالد رب املال عامل سعيدا ب 5س

 نقدا من مال القراض، ومائة مؤجلة عىل سعيد تسدد بعد عرش سنني.  100،  200

ب حصة  . 600الشقة ب  سعيد وخالد عىل فرض أهنام باعا الرشيكني املطلوب: احس 
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......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اكتب بني معقوفتني مرجع الضامئر يف النص اآليت::6س

)فالربح له( : أي للعامــل،  ]............[( سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله]............[)فإن اشرتى

. كام لو اشرتى ]............[لرب املال. كام أن اخلرس عليه  ]............[ربح تلك السلعة وال يشء منه أي

ض ا.  أو للقــر]............[.  تلك الســلعة لنفســه]............[، ثم إذا اشرتى ]............[بدين لنفسه

.   كـــذلك، فجميـــع .........[]...منفردة عـــن ســـلع القــراض وباعهـــا]............[بــدين يف ذمتـــه

ــا ــه ]............[ربحهـ ــها ]............[.    لـ ــه ]............[وخرسـ ــرب ]............[.   عليـ وال تعتـ

 .  ]........................[قيمتها

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


