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 وحدة التربٌة االقتصادٌة والمالٌة

  الخصائص والمقاصد:العقود العوضٌة/ الدرس الثانً

: مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :أوال

 .  العقد لغة هو الربط المحكم المتٌن بٌن طرفً الشٌئٌن: مفهوم العقد –ا 

 .هو اتفاق بٌن شخصٌن راشدٌن ٌنشأعنه التزام إرادي حر من الطرفٌن بإمضاء تصرف ٌنسجم مع الشرع والقانون/وشرعا

هو العقد الذي ٌنشأعنه التزام إرادي حر بٌن المتعاقدٌن بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عٌن أو  :مفهوم عقد المعاوضة - ب

 .االستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالً مقابل ثمن

هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضى الطرفٌن وال ٌجوز االخالل بها لآلٌة األولى من سورة المائدة  :األصل فً العقود - ج

 . (ٌاأٌها الذٌن ءامنوا أوفوا بالعقود)

 :العقود العوضٌة عامة على أربعة أنواع ...............: أنواع العقود العوضٌة وخصائصها:ثانٌا

(: عقد البٌع نموذجا)عقد مبادلة الشًء بثمنه -1

( مبادلة مال قابل للتصرف فٌه بمال مثله مع اإلٌجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا): هوالبٌع

 -(وأحل هللا البٌع وحرم الربا) جائزشرعا لؤلدلة الشرعٌة الكثٌرة قال تعالى:-حكمه-

: أركانه وشروط كل ركن

القدرة على -كونه معلوما-وجود المنفعة-الطهارة-وشروطه(المحل)المعقود علٌه- 2.    /الملك الصحٌح–االختٌار -الرشد-التمٌٌز-وٌشترط فٌهما/العاقدان - 1

 .*/الصٌغة وهً اإلٌجاب والقبول وكل ما ٌدل على الرضى- 3.      /*كونه غٌر منهً عن بٌعه-التسلٌم والتسلم

 .عوضً- 4-رضائً         -3- ناقل للملكٌة بٌن الطرفٌن   -  2-كونه ملزما للمتعاقدٌن  - 1   :خصائصه

(: نموذج عقد الكراء)عقد مبادلة منفعة الشًء بثمن -2

 .الجواز شرعا لؤلدلة الشرعٌة الكثٌرة/ حكمه.-(عقد ٌمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقارمدة محددة بعوض محدد:)هوتعرٌف الكراء   

: ركانه وشروط كل ركنأ-

 .العاقدان وٌشترط فٌهما نفس الشروط السابقة فً البٌع- 1

 .مقدورا على تسلٌمها- مباحة     - معلومة   -    وٌشترط كونها   :منفعة العٌن المكتراة- 2

 .................  وشرطها أن تكون ماال معلوم القدر والصفة:سومة الكراء- 3

: خصائصه

 .عوضً- 6رضائً   - 5مقٌد بمنفعة العٌن المكتراة   - 4 مقٌد بزمن مشاهرة أو وجٌبة   –3نفعً التصرفً  - 2ملزم للمتعاقدٌن  - 1

(: نموذج عقد االجارة)عقد مبادلة المال بعمل-3

( .هً التً ٌكون المعقود علٌه فٌها عمال معلوما مقابل أجرة محددة )واالجارة

: أركانها وشروط كل ركن-

 .العاقدان وٌشترط فٌهما الشروط السابقة-1
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 معلومة األجل زمنا أو عمال  -  كونها معلومة القدر أو العدد  -   وٌشترط فٌها  :األجرة-2

 .وشرطه كونه  مباحا المحرما وال واجبا:العمل-  3 

: خصائصه - 

 .عوضً-4رضائً      - 3.     التبعٌة فإرادة األجٌر مقٌدة بإرادة المستأجر- 2أنه ملزم للمتعاقدٌن      - 1      

(: نموذج عقد شركة القراض)عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح -4

 ............. الجواز/حكمهاو.    (عقد على االشتراك فً الربح الناتج من مال ٌكون من شرٌك والعمل من الشرٌك اآلخر)هً شركة القراض 

 .الصٌغة- 3        (المال والعمل)المعقود علٌه- 2الشرٌكان أو الشركاء        - 1:أركانها .

: شروطها

   كون رأس المال محدد المقدار  –عدم اشتراط أحد الشرٌكٌن لنفسه ربحا ٌنفردبه    - كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد   - 

  عدم اشتراط ضمان رأس المال – عدم تحدٌد أجل معلوم للعمل فً مال القراض    – 

 ...........................عوضً- 3غٌر مقٌد بزمن      - 2أنه استثماري     - 1   :←خصائصه- 

:  مقاصد العقود العوضٌة :ثالثا 

 .وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثٌقة تثبت حق الغٌر-   كوجوب الوفاء:مقاصد تربوٌة- 

 . حٌث استطاع التتشرٌع المالً االسالمً أن ٌؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادٌة متعددة:مقاصد تنظٌمٌة-2

 . تحفظ حقوق المتعاملٌن بفضل القٌمة االثباتٌة التً تتمٌز بها:مقاصد حقوقٌة-3

 .وبرزت أنواع جدٌدة من المعامالت. حٌث ازدهرت بفضلها المعامالت المالٌة بٌن الناس والحركة االقتصادٌة :مقاصد اقتصادٌة-4

  بحٌث ٌجب على كل مسلم أن ٌتفقه فً فقه األموال وخاصة العقود العوضٌة لٌسهم فً تنمٌة بلده وأمته وٌنفع البشرٌة جمعاء :مقاصد تنموٌة-5

 :     ٌجب على المسلم : كٌف نستفٌد من العقود العوضٌة لالندماج فً المحٌط االقتصادي:رابعا 

 .تعلم كل أحكام العقود العوضٌة المحتاج إلٌها قبل التصدي لكسب الرزق -

 .االستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبٌقً لهذه العقود لتجنب االضرار بنفسه والغٌر-

 .تعمٌق الدراسة لفقه األموال عموما ولفقه العقود خصوصا ودراسة العلوم المتصلة بهذا المجال الكتسلب الخبرة فً التجارة وفقه العلم- 

 .وهللا أعلم...توظٌف وتطبٌق أحكامها فً إنشاء عقود تخدم مقاصد اإلسالم فً تنمٌة األموال وحفظ الحقوق- 

 

 

 

 

                                                  


