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العقود العوضیة الخصائص والمقاصد
: مفھوم عقود المعاوضة وأنواعھا:أوال

: العقدمفھوم 
.ھو الربط المحكم المتین بین طرفي الشیئین:العقد لغة 

من الطرفین ) أي غیر مكره( ینشأ عنھ التزام إرادي حر ) سنة21سن الرشد ( ھو اتفاق بین شخصین راشدین :العقد شرعا
.بإمضاء تصرف ینسجم مع الشرع والقانون

: مفھوم عقد المعاوضة
المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عین أو االستفادة من الذي ینشأ عنھ التزام إرادي حر بین المتعاقدین بأداء التزاماتھماالعقد ھو

.حق مالي مقابل ثمنمنفعة أو خدمة أو اكتساب
: األصل في العقود

َیا َأیَُّھا (من سورة المائدة لقولھ تعالى وجوب الوفاء بھا ما دامت مشروعة وحسب رضا الطرفین وال یجوز اإلخالل بھاھو
)الَِّذیَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد

:أنواع العقود العوضیة وخصائصھا :ثانیا
:العقود العوضیة عامة على أربعة أنواع

العقداإلتفاقعدد
البیع مبادلة الشيء بثمنھ1
الكراءمبادلة منفعة الشيء بثمنھ2
اإلجارةمبادلة المال بعمل3
الشركةمخالطة مال بعمل بنسبة من الربح4

)عقد البیع نموذجا (عقد مبادلة الشيء بثمنھ 
)مبادلة مال قابل للتصرف فیھ بمال مثلھ مع اإلیجاب والقبول على الوجھ المأذون بھ شرعا: ( ھوتعریف البیع

-(وأحل اهللا البیع وحرم الربا(شرعا لألدلة الشرعیة الكثیرة قال تعالىجائز :حكمھ
:أركانھ وشروط كل ركن

الملك الصحیح–االختیار -الرشد-التمییز-ویشترط فیھما:العاقدان 
بیعھكونھ غیر منھي عن-القدرة على التسلیم والتسلم-كونھ معلوما-وجود المنفعة-الطھارة-وشروطھ)المحل(المعقود علیھ

/*.وھي اإلیجاب والقبول وكل ما یدل على الرضىالصیغة
خصائص عقد البیع 

كونھ ملزما للمتعاقدین.1
ناقل للملكیة بین الطرفین.2
رضائي.3
.عوضي.4

)نموذج عقد الكراء (عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن 
)  یمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار مدة محددة بعوض محددعقد : ( ھوتعریف الكراء

.الجواز شرعا لألدلة الشرعیة الكثیرة:حكمھ 
:أركانھ وشروط كل ركن

الملك الصحیح–االختیار -الرشد-ویشترط فیھما التمییز:العاقدان 
: ویشترط فیھا أن تتكون :منفعة العین المكتراة

معلومة.1
مباحة.2
.مقدورا على تسلیمھا.3

وشرطھا أن تكون ماال معلوم القدر والصفة :سومة الكراء
:خصائص عقد الكراء

ملزم للمتعاقدین
نفعي ال تصرفي
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مقید بزمن مشاھرة أو وجیبة
مقید بمنفعة العین المكتراة
رضائي
عوضي

)نموذج عقد االجارة (عقد مبادلة المال بعمل
ھي التي یكون المعقود علیھ فیھا عمال معلوما مقابل أجرة محددة :اإلجارة

:أركانھا وشروط كل ركن
.ویشترط فیھما الشروط السابقة:العاقدان
ویشترط فیھا:األجرة
كونھا معلومة القدر أو العدد
معلومة األجل زمنا أو عمال
.مباحا ال محرما وال واجباوشرطھ كونھ:العمل

:خصائص عقد اإلجارة 
أنھ ملزم للمتعاقدین.1
التبعیة فإرادة األجیر مقیدة بإرادة المستأجر.2
رضائي.3
.عوضي.4

)نموذج عقد شركة القراض(عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح 
)على االشتراك في الربح الناتج من مال یكون من شریك والعمل من الشریك اآلخرعقد (:ھي شركة القراض

الجواز:حكمھاو
أركانھا
الشریكان أو الشركاء.1
المال والعمل(المعقود علیھ.2
.الصیغة.3

:شروطھا
كون رأس المال نقدا جار بھ العمل وقت العقد
عدم اشتراط أحد الشریكین لنفسھ ربحا ینفرد بھ
كون رأس المال محدد المقدار
عدم تحدید أجل معلوم للعمل في مال القراض
عدم اشتراط ضمان رأس المال

خصائص عقد شركة القراض 
oأنھ استثماري
oغیر مقید بزمن
oعوضي

: مقاصد العقود العوضیة
.وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثیقة تثبت حق الغیر-الوفاءكوجوب :مقاصد تربویة

ت حیث استطاع التشریع المالي اإلسالمي أن یؤسس بواسطتھا أنشطة اق:مقاصد تنظیمیة
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