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الخصائص الشروط األركان التعریف العقود:أنواع
.التمییز و الرشد و التملك الصحیح و حریة اإلرادة .ع و المشتريالبائ: العاقدان-

.طاھرًا غیر نجس،منتفعا بھ معلوماغیر منھي عن بیعھ .المبیع والثمن)المعقود علیھ(المحل

...لطرفیھ بما تم التعاقد علیھملزم- 
.ناقل للملكیة- 
.رضائي- 
.عوضي-  .الرضا ...اإلیجاب و القبول:الصیغة

مقابلة مال قابل للتصرف فیھ 
بمال مثلھ مع اإلیجاب و القبول 

.على الوجھ المأذون بھ شرعا
):البیع(عقد مبادلة الشيء بثمنھ

.التمیز و الرشد و الحریة .العاقدان- 
.مقدورًا على تسلیمھامباحة ومعلومة ، .منفعة العین المكتراة- 

...ملزم لطرفیھ بما تم التعاقد علیھ- 
...نفعي ال تصرفي- 
.مشاھرة أو وجیبة: مقید بزمن- 
.عوضي- .             رضائي-  .ماال معلوم القدر و الصفة .َسومة الكراء- 

عقد یمنح الُمكري بمقتضاه 
للمكتري منفعة منقول أو عقار 
خالل مدة معینة مقابل أجرة 

.محددة

):الكراء(يء بثمنھ عقد مبادلة منفعة الش

.لك الصحیح و حریة اإلرادةالتمییز و الرشد و التم .المستأجر و األجیر:العاقدان- 
.)مقیدة بعمل أو بزمن(األجلو.معلومة القدر أو العدد .األجرة- 

...ملزم لطرفیھ بما تم التعاقد علیھ- 
تبعیة إرادة األجیر إلرادة المستأجر- 
.عوضي- .             رضائي-  .مباحا .العمل- 

عقد یكون المعقود علیھ فیھ 
عمال معلوما مقابل أجر 

...معلوم
):اإلجارة(عقد مبادلة المال بعمل 

.عدم اشتراط شيء من الربح لإلنفراد بھ دون اآلخر- 
.عدم اشتراط ضمان رأس المال على العامل-  .الشریكان: العاقدان- 

.نقدا،حاضرا، محدد المقدار: رأس المال- 
.تحدید نسبة قسمة الربح- 
...عدم تحدید أجل معلوم للعمل في مال القراض- 

.المال و العمل: المعقود علیھ- 

ف الثاني ال یجیز للطر. استثماري- 
استھالك المال في وجھ غیر 

.بھاالتجار
.غیر مقید بزمن- 
.عوضي- 

.الرضا .اإلیجاب و القبول: الصیغة

عقد یقوم على دفع المالك جزءًا 
من مالھ لطرف ثان یتاجر بھ 

یتفقان مقابل نسبة من الربح
...علیھا 

):راضشركة الِق(عقدمخالطة مال بعمل مقابل اقتسام ربح

كیف نستفید من العقود العوضیة لالندماج في المحیط االقتصادي-4

.الخصائص و المقاصد: العقود العوضیة- 2

. :و خصائصھاعقود المعاوضة و أنواعھامفھوم -1-2

.الشرع و القانوناتفاق بین شخصین راشدین ینشأ عنھ التزام إرادي حر من الطرفین بإمضاء تصرف ینسجم مع :العقد
.طرفاھا علیھتراضىاألصل في العقود وجوب الوفاء بھا حسب ما

.  عقد ینشأ عنھ التزام إرادي بین المتعاقدین بأداء التزاماتھما المتقابلة أخذًا و عطاًء لتملك عین أو االستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن:عقد المعاوضة

:تربویة

المفھوم

تنمویةاقتصادیةحقوقیةتنظیمیة

تحریك مشاعر 
الوفاء في نفس 

و المتعاقدین
اكتسابھم خلق 

....العفة

تأسیس أنشطة 
دیة متعددة  اقتصا

قائمة على الثقة 
و الوضوح 
بفضل األحكام 

....التفصیلیة 

حفظ حقوق 
المتعاملین  

بفضل القیمة 
اإلثباتیة و 
اإلبرائیة للعقود 

...العوضیة

ضمان ازدھار 
المعامالت 

نشاط والمالیة
لحركة ا

....االقتصادیة

التفقھ في فقھ 
سھاما األموال إ

في الدفع بمسیرة 
التنمیة للبالد و 
األمة و 

....اإلنسانیة

:العوضیةعقود المقاصد-3

.العقود العوضیة قبل التصدي لكسب الرزقتعلم أحكام- 

.االستعانة بأھل الخبرة للتعرف على الجانب التطبیقي لھذه العقود تجنبا للضرر و اإلضرار- 

تعمیق الدراسة لفقھ األموال عموما، و لفقھ العقود خصوصا، و التخصص في دراسة علوم التجارة و تسییر - 

.المالمقاوالت الكتساب خبرة التاجر و فقھ الع

.توظیف أحكام ھذه العقود في إنشاء عقود تخدم مقصد الشارع في تنمیة المال و حفظ الحقوق- 


