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امللخص
هذه األطروحة عبارة عن دراسة حتليلية تطبيقية يف عقد الوكالة يف االستثمار يف الفقه اإلسالمي
وتطبيقاته يف البنوك اإلسالمية البحرينية ابعتباره أحد األسس واملبادئ اجلديدة اليت تعتمد عليها
املعامالت املالية يف البنوك اإلسالمية ،ولقد هدفت الدراسة إىل تعريف عقد الوكالة يف االستثمار،
وبيان أحكامه ،وحتديد دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وهيئات الفتاوى

a

ay

والرقابة الشرعية يف عقد الوكالة يف االستثمار ،وذكر أبرز التطبيقات املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار

al

يف البنوك اإلسالمية البحرينية.

M

واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي التحليلي وذلك للوصول إىل مفهوم وأحكام الوكالة يف الفقه

of

اإلسالمي ،وحتديد صورة عقد الوكالة يف االستثمار وأبرز األحكام اليت خيتص هبا ،وكما استخدم فيها
املنهج الوصفي التحليلي لوصف التطبيقات املتعلقة بعقد الوكالة يف االستثمار.

ty
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وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج بناء على ما عرض ونوقش بشكل تفصيلي يف الدراسة ،ومتثلت

ve
r

الزما خبالف عقود
شرعا ،ويعترب ً
أبرز هذه النتائج أبن عقد الوكالة يف االستثمار ً
عقدا جائز ً
عقدا ً
الوكاالت األخرى ،وبرز دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف أهنا أصدرت معيار

ni

الوكالة يف االستثمار وحددت أبرز معامله الشرعية للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،ومن جانب

U

آخر اتضح دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف الرقابة السابقة والالحقة لتطبيقات البنوك اإلسالمية
لعقد الوكالة يف االستثمار ،ومتثلت أبرز التطبيقات املعاصرة يف البنوك اإلسالمية البحرينية لعقد الوكالة
يف االستثمار يف الودائع االستثمارية والصكوك االستثمارية و عقد املراحبة الدولية ،وتعامل البنوك
اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية ،ويف اجلملة توصلت الدراسة إىل جواز هذه الصور بشرط

أ

االلتزام بضوابط العقد ،وتوصلت الدراسة إىل عدم جواز صورتني من صور التطبيقات املالية لعقد
الوكالة يف االستثمار.
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Abstrak
Kajian ini adalah satu kajian praktikal dan analisis kontrak agensi pelaburan dan
aplikasinya dalam bank-bank Islam Bahrain memandangkan ianya merupakan
salah satu asas dan prinsip-prinsip baru.

a

Kajian ini bertujuan untuk definisi kontrak agensi dalam pelaburan, kajian ini

ay

bermatlamat untuk menjelaskan peruntukan-peruntukan oleh kontrak agensi
dalam pelaburan dan mengenalpasti peranan Organisasi Perakaunan dan Audit

al

bagi Institusi-Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) dan organisasi-organisasi

M

penyelia Fatwa dan Shariah dalam kontrak agensi bagi pelaburan. Kajian ini

of

menumpukan kepada gambaran aplikasi-aplikasi moden untuk kontrak agensi
dalam pelaburan di Bank-Bank Islam Bahrain.
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Kajian ini bergantung kepada pendekatan analisis induktif supaya sampai kepada

si

konsep agensi dalam perundangan dan peruntukan Islam, juga menentukan
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imej kontrak agensi dalam pelaburan, dan juga menggunakan pendekatan
deskriptif dan analisis untuk menggambarkan permohonan kontemporari

ni

kontrak agensi dalam pelaburan.
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Keputusan-keputusan

utama

adalah: kontrak agensi dalam

pelaburan

merupakan kontrak yang dibenarkan berdasarkan Shariah, dan kontrak ini lebih
bermanfaat berbanding kontrak-kontrak agensi yang lain. Tambahan pula,
peranan AAOIFI muncul dalam mengeluarkan piawaian agensi bagi pelaburan
dan mengenalpasti ciri-ciri utamanya untuk Bank-Bank Islam dan InstitutInstitut Kewangan Islam. Berkaitan dengan peranan organisasi-organisasi
penyelia Fatwa dan Shariah, sebahagian besarnya ialah dalam mengawal
ج

aplikasi-aplikasi pada masa lepas dan hadapan terhadap kontrak agensi dalam
pelaburan oleh bank-bank Islam. Walaubagaimanapun, kajian ini menunjukkan
model bagi tinjauan yang lepas disepanjang pengeluaran Fatwa berdasarkan
Shariah oleh salah satu bank mengenai agensi dalam pelaburan.
Kesimpulannya, kajian ini menjelaskan aplikasi-aplikasi moden yang utama di
Bank-Bank Islam Bahrain berkaitan kontrak agensi dalam pelaburan dan ianya

a

dipersembahkan oleh: simpanan-simpanan pelaburan, instrumen pelaburan,
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kontrak Murabaha Antarabangsa, dan transaksi-transaksi Bank-Bank Islam di
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antara satu sama lain atau dengan bank-bank tradisional – secara ringkasnya,

M

aplikasi-aplikasi ini dibenarkan dalam Shariah tetapi ia perlu komited dalam
peruntukan-peruntukan dan kontrak. Selain itu, kajian ini mendapati terdapat
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dibenarkan menurut asas Shariah.
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dua jenis aplikasi kewangan dalam kontrak agensi bagi pelaburan tidak

د

Abstract
This study is a practical and analytical study of the agency contract in the
investment and its applications in the Bahraini Islamic banks. The study aimed
to release the concept of agency contract in the investment considering that
cash transactions in Islamic banks rely on it. In addition to clarifying the
provisions of the agency contract in the investment, and to identify the role of

ay

a

the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) and the Fatwa and Sharia supervisory organizations in the agency

M

agency to invest in Bahrain's Islamic banks.
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contract in the investment, Identify models of modern applications to hold the
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The study relied on inductive analytical approach so as to reach to the concept
of the agency in Islamic jurisprudence and provisions, Also defining image of

ty

the agency contract in the investment and highlighted provisions that respect,
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and also used the descriptive and analytical approach to describe the applications
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relating to the holding in the investment agency.
The study reached of many results . And The main results ware that: the agency
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contract at investment is acceptable contract based on Sharia, and this contract
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needful rather than other agency contracts. In addition, the role of AAOIFI
appeared in issuing agency standard at investments and identified its main
features for Islamic banks and Islamic financial institutes. Regarding to the role
of Fatwa and Sharia supervisory organizations it mainly was in past and future
controlling to the applications of Islamic banks for agency contract at
investment.

ه

In conclusion, the study illustrated the main modern applications in Bahraini
Islamic Banks for agency contract at investment and it represented by: the
investment deposits, investment Instruments, International Murabaha contract,
and Islamic Banks transactions with each other or with traditional banks –
briefly, these applications are acceptable based on Sharia. Moreover, the study
reached that, two forms of monetary applications in agency contract at
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investment are not acceptable according to Sharia.

و

الشكر والتقدير:
أشكر هللا – سبحانه وتعاىل -وأمحده أن وفقين يف اختيار موضوع الدراسة ابتداءً ومن مث يسر يل إمتام
هذه الدراسة ،فله الفضل واملنة وحده ال شريك له.
ومما ال شك فيه أبن من صفات املسلم املتبع لسنة احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم أال ينكر
فضل غ ريه عليه ،وألجل ذلك أعترب اإلسالم شكر الناس من شكر هللا سبحانه وتعاىل ،فقد قال
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الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا)).1

al

وهلذا أتقدم بعظيم االمتنان وجزيل الشكر للدكتور الفاضل أمني أمحد النهاري الذي قبل اإلشراف

M

علي إلجناز هذه األطروحة والدراسة والذي مل يقصر علي يف التوجيه واملساندة والتشجيع والنصيحة ملا
َّ

of

فيه اخلري يل ولدراسيت ،وجزيل الشكر موصول كذلك للدكتور الفاضل رضوان بن أمحد املشرف الثاين
علي يف دراسيت والذي مل يقصر يف التوجيه واإلرشاد ملا فيه خري للدراسة ،وإىل كل أعضاء اهليئة
َّ

ty

ا ألكادميية بقسم الفقه وأصوله جبامعة ماالاي الذين سعدت وشرفت وأفدت من أطروحاهتم ومناقشاهتم
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أثناء املناقشات يف العرض األول واألخري ،وكذلك من شارك يف مناقشة دفاع الدراسة ،وكذلك كل
الشكر والتقدير إىل من قبل املناقشة من الداخل واخلارج ،وأسأل هللا هلم األجر والثواب.
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وأتقدم إىل كل من دعمين وشجعين طيلة فرتة دراسيت األكادميية ابتداءً من البكالوريوس جبامعة الكويت
وختاما جبامعة ماالاي العريقة بدولة
بدولة الكويت مث املاجستري جبامعة الريموك ابململكة األردنية اهلامشية ً
ماليزية اليت هلا منزلة يف قليب ولذلك اخرتت أن تكون آخر حمطايت العلمية.

 - 1رواه الرتمذي ،حممد عيسى ،اجلامع الصحيح الرتمذي( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ط ،د.ت) ،ج ،4ص ،339رقم
احلديث ، 1954 :وصححه األلباين .رواه أمحد :الشيباين ،أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل( ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،د.ط،
د.ت) ،ج ،2ص ،295رقم احلديث ،7926 :وقال عنه شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم.
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االهداء:

الدي الذين تعبوا يف تربييت ،وملشاخيي وأساتذيت يف
أهدي هذا العمل املتواضع إىل و َّ
شىت الدول والبقاع وعلى مر األزمنة ،وإىل أصحايب الذين يرجون يل اخلري كما يرجونه
ألنفسهم ،وإىل طلبة العلم والدعاة إىل هللا -تعاىل -يف شىت دول العامل ،وإىل كل من ساهم
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أبي شكل من األشكال يف جناح عملي يف هذه الدراسة وكل من شجعين ووجهين طيلة

al

علي ،وإىل بلدي احلبيبة البحرين خاصةً،
مسرييت العلمية املاضية ،وإىل كل من له حق َّ

M

والبالد اليت احتضنتين أثناء دراسيت اجلامعية األوىل أو يف أثناء دراسيت العليا وهي ابلرتتيب
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الكويت ،مث األردن ،مث ماليزاي.
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املقدمة
محدا يليق به ،أفضل ما ينبغي له ،سبحانه وتعاىل امللك الوهاب،
احلمد هلل محد الشاكرينً ،
الكرمي املنان ،الغفور الودود ،الرحيم الرمحن وهو على كل شيء قدير ،والصالة والسالم على خري
املصطفني حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه امليامني ومن تبعهم إبحسان
إىل يوم الدين ،وعنا معهم بفضلك ومنك اي رب العاملني ،وبعد:

a

لقد جاء اإلسالم للبشرية كافة مبنهج كامل يشمل كافة جماالت احلياة البشرية املختلفة ،وحاز

ay

هذا املنهج القوي على التنظيم الدقيق الذي ال حيتمل اخلطأ ،ومل يرتك اإلسالم شاردة وواردة إال وقد

M

al

أوضحها ،ولذا فقد قال تعاىل{ :ما فَ َّرطْنَا ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء} [األنعام ،]38 :وقال تعاىل{ :الْيَ ْو َم
َ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا} [املائدة ،]3 :فاإلسالم هو
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ

of

أمت األداين وأكملها ال ينقصه شيء من األشياء.

ty

ويعترب النظام االقتصادي املايل من اجملاالت اليت جاء هبا اإلسالم لكونه حيتل أمهية ابلغة يف حياة

si

اإلنسان ،وله صلة أبهم ركن من أركان اإلسالم وهو الزكاة اليت تعترب أداة فاعلة ورئيسة يف النظام

ve
r

اإلسالمي بصفة عامة ،والنظام االقتصادي بصفة خاصة ،وله أثر على االستثمار يف العصر احلديث.

ni

والناظر ملتطلبات احلياة والعصر جيدها متجددة ومتسارعة يف التطور واحلداثة ،ابعتبار أن املال هو

U

عصب احلياة ،ويعتمد عليه التطور العصري والنمو البشري والعمراين اهلائل يف عاملنا اليوم ،وملا كانت
احلاجة ماسة للتملك مع قلة املوارد املالية ألفراد اجملتمع ،أوجدت لدى الشركات والبنوك املالية
اإلسالمية منتجات وصيغ متويلية معاصرة وجديدة ،ومن هذه املبادئ املالية احلديثة يف عامل البنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية عقد الوكالة يف االستثمار حيث هناك اندفاع من قبل البنوك اإلسالمية حنو
تطبيقه بشكل واسع واعتماده كمبدأ يف تطبيقاهتم وخدماهتم اليت تطرح للتعاملني مع البنوك.

1

وبناء على ذلك وقع االختيار عند حتديد عنوان موضوع دراسة الدكتوراه حول عقد الوكالة يف
االستثمار ،وذلك حلل اشكاليته وحتقيق الفائدة العلمية املرجوة وبيان أحكام الشريعة االسالمية يف عقد
الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته يف البنوك االسالمية ،انطالقًا من أهم خصائص الشريعة اليت وضعها هللا
تعاىل لتكون صاحلة لكل زمان ومكان ،ويتأتى دور الباحثني يف دراسة العقود املالية املعاصرة وتطبيقاهتا
يف املؤسسات والبنوك الستخراج أحكامها الفقهية ،و اجياد احللول التمويلية اليت تتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،لتتسم املعامالت املالية املعاصرة ابلسالمة من املخالفات الشرعية.

a

أمهية الدراسة:

ay

تربز أمهية الدراسة يف كوهنا ووفق إطالع الباحث من الدراسات األكادميية األوىل حول املوضوع،

M

al

ولذلك ميكن اعتبارها األساس الصلب الذي يبىن عليه تطبيقات البنوك اإلسالمية "بشكل عام

والبحرينية بشكل خاص" املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار ،وميكن حصر أمهية الدراسة

of

فيما يلي:

ty

 يعد عقد الوكالة يف االستثمار أحد املبادئ اجلديدة يف املعامالت املالية اليت حتتاج إىل الدراسة

si

واإلحاطة أبحكامها يف الفقه اإلسالمي.

ve
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 دراسة صور التطبيقات املالية املعاصرة املبنية على مبدأ الوكالة يف االستثمار وتقوميها فقهيًا.

 خلو املكتبة اإلسالمية من الدراسة الفقهية التطبيقية هلذا املنتج.

U

ni

 إجياد ضوابط فقهية للتطبيقات املعاصرة للوكالة يف االستثمار.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف كون عقد الوكالة يف االستثمار يعد أهم أبرز املبادئ اجلديدة واملعاصرة يف
فقه املعامالت املالية اإلسالمية اليت تكيف على أساسه املنتجات املالية املصرفية ،ويكتنف عقد الوكالة

2

يف االستثمار الغموض يف أحكامه التفصيلية مما يدعو إىل دراسة وبيان أحكام عقد الوكالة يف
االستثمار من اجلانب الفقهي.
وتتوفر صور لتطبيقات مالية استثمارية معاصرة يف البنوك االسالمية مبنية على أساس عقد الوكالة يف
االستثمار مل أتخذ حقها من البيان والبحث والتكييف الفقهي ،ومن جانب آخر فإن االبتكارات يف
جمال التطبيقات واملنتجات املالية االستثمارية آخذة يف االستمرار يف كل فرتة مبنية على هذا األساس،

a

ويالحظ إقبال املؤسسات والبنوك االسالمية على ختريج وبناء الصور املعاصرة يف كل فرتة على أساس

ay

عقد الوكالة يف االستثمار ،مما يدعو إلبراز صورها ودراستها وفق أحكام الفقه اإلسالمي.

al

M

ويف هذه اإلشكالية برزت العديد من املناقشات والتساؤالت إبمكانية ختريج التطبيقات املالية
االستثمارية املعاصرة بناء على أساس عقد الوكالة يف االستثمار ،ولذلك هل ميكن بناء تطبيق

of

احلساابت االستثمارية على أساس الوكالة يف االستثمار ،وهل ميكن ختريج املراحبات الدولية على أساس

ty

الوكالة يف االستثمار؟ وهل هناك فرق بني الوكالة يف االستثمار والوكاالت األخرى من اجلانب الفقهي،

si

وهل يوجد فرق يف التطبيقات االستثمارية الواسعة املبنية على املضاربة وبني املبنية على أساس الوكالة يف

ve
r

االستثمار؟

ni

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك اختالف وتباين يف آراء العلماء مبدى امكانية تطبيق عقد الوكالة يف

U

االستثمار على املعامالت املالية املعاصرة ،فريى العديد من الباحثني واملهتمني مبجال االقتصاد والتمويل
اال سالمي أبن ختريج عدد من الصور املالية خصوصا يف اجلانب االستثماري على أساس عقد الوكالة يف
االستثمار هو التخريج اآلمن لتالشي االشكاليات الشرعية يف التخرجيات والتكييفات اليت تقوم على
أساسها وخترجيات فقهية أخرى متت جتربتها سابقا واشتملت على بعض اإلشكاالت الفقهية عند
التطبيق.

3

أسئلة الدراسة:
وميكن حل مشكلة الدراسة عن طريق اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .1ما املقصود بعقد الوكالة يف االستثمار وما أمهيته ومشروعيته؟
 .2ما أحكام عقد الوكالة يف االستثمار؟
 .3ما دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ودور هيئة الفتاوى والرقابة

a

ay

الشرعية ابلبنوك اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار؟

 .4ما التطبيقات املالية املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار وما تكييفها الفقهي؟

al
M

أهداف الدراسة:

of

تسعى الدراسة إىل حتقيق االهداف اآلتية:

ty

 .1التعريف بعقد الوكالة يف االستثمار وأمهيته ومدى مشروعيته.

si

 .2بيان أحكام عقد الوكالة يف االستثمار يف الفقه اإلسالمي.

ve
r

 .3حتديد دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وهيئات الفتاوى والرقابة

ni

الشرعية ابلبنوك اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار ،ومراجعة معيار الوكالة يف االستثمار.

U

 .4ذكر أبرز التطبيقات املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار ودراستها وبيان تكييفها الفقهي وإبراز
مميزاهتا.

4

الدراسات السابقة:
يعترب عقد الوكالة يف االستثمار منتجاً جديداً مستنبطاً من عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي ،ولذا ال
توجد دراسة متخصصة حىت اآلن يف عقد الوكالة يف االستثمار ،ولكن توجد دراسات متعلقة أبحكام
الوكالة بصورهتا العامة ،ودراسات متخصصة يف االستثمار ،وأبرزها ما يلي:
 -1الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا:1

a

ay

حتدث الباحث يف حبثه املقدم يف ندوة علمية عن تعريف الوكالة يف االستثمار كما وردت يف املعايري

al

الشرعية ،مث ذكر هلا تعري ًفا وفق منظوره ،وتناول أدلة مشروعيتها ،مث تتطرق الباحث عن صفتها وبني

M

نوعها بشكل خمتصر ،مث ذكر بعض التطبيقات اليت ميكن خترجيها عليها.

of

وخلص البحث إىل أن الوكالة يف االستثمار حظيت ابلتطبيق الواسع إىل درجة أضحت تزاحم

ty

املضاربة واملراحبة يف معامالت البنوك اإلسالمية.

si

وتتميز دراسيت عن هذا البحث يف اخلوض يف عمق التفصيل يف أحكام عقد الوكالة يف االستثمار،

ve
r

ابإلضافة لدراسة التطبيقات املالية املعاصرة للبنوك اإلسالمية يف البحرين وإبراز تكييفها الفقهي ومميزاهتا
املصرفية.

ni
U
 - 1أبو غدة ،عبد الستار ،الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا ،حبث مقدم لندوة الربكة 34:لالقتصاد اإلسالمي( ،جمموعة الربكة
املصرفية ،ط.)2013 ،1
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 -2الوكالة التجارية يف ضوء الفقه والقانون :األحكام العامة ،الوكالة ابلعمولة وكالة العقود:1
تناول الباحث احكام الوكالة العامة يف الفقه االسالمي والقانون ،مع الرتكيز على الوكالة ابلعمولة وما
يتعلق هبا من أحكام ،وكان يلحظ يف هذه الدراسة تركيز الباحث على اجلانب القانوين للوكالة ابلعمولة
والوكالة ابلعقود حيث قام بتحليل أحكام الوكالة التجارية يف ضوء القانون بشكل مفصل دون التطرق
ابلتفصيل ألحكام الوكالة عند الفقهاء.

a

ay

 -3الوكالة يف الفقه اإلسالمي:2

al

تناول الباحث يف كتابه املوسوم ب ـ ـ عقد الوكالة يف الفقه االسالمي ،حيث بني تعريف الوكالة،

M

وذكر اركاهنا ،وأبرز أحكامها ،وذلك ببيان االحكام املتعلقة ابلوكيل واملوكل والصيغة ،وختم دراسته

of

بكيفية انتهاء عقد الوكالة مع ذكر رأي كل فريق من الفقهاء.

ty

ويؤخذ ع لى هذه الدراسة قلة اإليعاز للمصادر األصلية ،ابإلضافة لعمومية إبراز أحكام الوكالة وعدم

si

الرتتيب يف ذكر اآلراء الفقهية ولعل السبب يف ذلك يعود العتبار املؤلف كتب قدميًا.

ve
r

 -4عقد الوكالة يف التشريع والفقه واالجتهاد:3

1

U

عام ،مع الرتكيز على املسائل ذات اخلالف الفقهي املتعلقة ابلوكالة.

ni

تناول الباحث عقد الوكالة يف الفقه االسالمي من خالل استقراء احكامها من كتب الفقهاء بشكل

 -قزمان ،منري :الوكالة التجارية يف ضوء الفقه والقانون :األحكام العامة ،الوكالة ابلعمولة وكالة العقود( ،دار الفكر ،مصر،

2005م)
 - 2طالب قائد مقبل :الوكالة يف الفقه اإلسالمية( ،دار اللواء ،الرايض1983 ،م).
 - 3صابر ،شربل طانيوس :عقد الوكالة يف التشريع والفقه واالجتهاد( ،د.ن ،بريوت1988 ،م).

6

ويعد هذا الكتاب من الكتب العلمية القدمية يف جمال الوكالة ومل يتناول أحكام الوكالة بشيء من
التفصيل ،حيث أنه خال من التطرق بشيء من التفصيل للقضااي واملسائل املتعلقة ابلوكالة.
 -5عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف االسالمية:1
تناول الباحث يف حبثه موضوع عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية ،حيث تطرق إىل نظرية
الوكالة من وجهة النظر االقتصادية ،ودراسة الوكالة من وجهيت نظر الفقه والقانون ،مع األخذ بعني

a

ay

االعتبار مناقشة آاثر الوكالة وحاالت انتهائها.

al

أيضا لنوعني من أنواع الوكالة مها :الوكالة ابلعمولة والوكالة ابخلصومة وحبث العالقات
وتطرق الباحث ً

of

ابلعمولة.

M

الناشئة عن الوكالة ابلعمولة بني املوكل والوكيل واآلخرين ،وأورد احلاالت اليت حتدد انقضاء الوكالة

ty

وخلص البحث إىل أنه جيب أن تتوفر صفات وأركان عقد الوكالة املعروفة يف الفقه اإلسالمي يف

si

التطبيقات املعاصرة يف املصارف اإلسالمية ،وأوصى املصارف اإلسالمية بوجوب دراسة موضوع الوكالة

ve
r

من مجيع جوانبه الفقهية والقانونية ،ودراسة تطبيقاته االقتصادية بشكل مستفيض ومعمق وشامل.

ni

وابلنظر إىل توصية الباحث أبمهية وجود دراسة مستفيضة لعقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي لتستفيد

U

منه البنوك اإلسالمية يف تطبيقاهتا املعاصرة ،فإن دراسيت حتقق جانب من جوانب هذه التوصية العامة
عموما وهي الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته يف البنوك
حيث أهنا ستدرس صورة من صور عقود الوكالة ً
اإلسالمية البحرينية.

 - 1أبو فضة ،مروان حممد :عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية ،حبث حمكم ،جملة اجلامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،فلسطني2009 ،م) اجمللد  ،17العدد ،2ص.789
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 -6دور الوكالة يف االستثمار بديالً عن املضاربة واملشاركة واملراحبة:1
تناول الباحث يف مقال يف صفحته عرب موقعه الشخصي دور الوكالة يف االستثمار كبديل عن
املضاربة واملشاركة واملراحبة يف تطبيق البنوك االسالمية ،حيث أشار يف مقالته ابستخدام هذا املبدأ
الشرعي اجلديد من خالل عرض بعض الصور التطبيقية بني املؤسسات املالية اإلسالمية وبني البنوك
الربوية او الشركات التقليدية ،وتوصل إىل أن هذه العالقة ال يراد منها االستمرار ،وطرح عدة اسئلة

a

حول مدى فعالية كون الوكالة يف االستثمار بديل للمضاربة واملشاركة يف مثل هذه التطبيقات.

ay

al

 -7االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي:2

M

تناول الباحث أح كام االستثمار يف الفقه اإلسالمي ،حيث تناول معىن االستثمار ،وحكمه

of

وأمهيته من الناحية االقتصادية والشرعية واالجتماعية ،مث عرض ضوابط االستثمار يف ضوء الفقه
اإلسالمي بشكل مستفيض وأطال نفسه يف ذلك ،ويعترب هذا الكتاب من املراجع املعاصرة اليت

ty

وضعت ضوابط االستثمار يف الفقه اإلسالمي.

si

ve
r

وتتميز دراسيت عن الدراسات السابقة ابعتبارها متخصصة يف الوكالة يف االستثمار وهو مبدأ
جديد يف املعامالت املالية املعاصرة ،وهذا ما مل تتعرض له الدراسات السابقة وابلتايل فهي تتميز

ni

بكوهنا جتمع وتفصل أحكام عقد الوكالة يف االستثمار ،ابإلضافة لكوهنا متخصصة يف اجلانب

U

اآلخر بدراسة التطبيقات املالية املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك اإلسالمية البحرينية،
وذكر تكييفها الفقهي وإبراز مميزاهتا.

 - 1القره داغي ،علي حميي الدين :دور الوكالة يف االستثمار بديالً عن املضاربة واملشاركة واملراحبة ،مقال ،اتريخ االسرتداد-23 ،
http://www.qaradaghi.com13:2014-2
 - 2سانو ،قطب مصطفى :االستثمار :أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس ،األردن ،ط)2000 ،1:
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حدود الدراسة:
عموما يف الفقه
هذه الدراسة خمصصة يف حبث عقد الوكالة يف االستثمار وهو أحد جماالت الوكالة ً
اإلسالمي ،ابإلضافة إىل أهنا حمددة حنو دراسة تطبيقية لنماذج حمددة من عقود الوكالة يف االستثمار
اليت تقوم بتطبيقها البنوك اإلسالمية البحرينية ،وأخذت الدراسة حبسب املتوفر مناذج من تطبيقات عقد
الوكالة يف االستثمار من بيت التمويل الكوييت -البحرين وبنك الربكة اإلسالمي -البحرين.

a

ay

هيكلة الدراسة

al

قسمت الدراسة إىل فصل متهيدي وثالثة فصول ،وهي كاآليت:

M

الفصل التمهيدي :مدخل إىل الدراسة؛ وفيه أربعة مباحث:

of

املبحث األول :مفهوم عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي

si

ty

املبحث الثاين :االستثمار مفهومه ومشروعيته ،وأمهيته ودوافعه وأنواعه

ve
r

املبحث الثالث :تعريف عقد الوكالة يف االستثمار
املبحث الرابع :نشأة البنوك اإلسالمية يف البحرين

ni

املبحث األول :أنواع الوكالة يف االستثمار وصفتها وحكم العقد وحقوقه
املبحث الثاين :أحكام الوكيل يف االستثمار
املبحث الثالث :املوكل فيه واملوكل يف االستثمار
املبحث الرابع :االختالف بني الوكيل واملوكل ،وانتهاء الوكالة
9

U

الفصل األول :أحكام عقد الوكالة يف االستثمار؛ وفيه أربعة مباحث:

الفصل الثاين :دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئات الرقابة الشرعية يف
عقد الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار
املبحث الثاين :معيار الوكالة يف االستثمار

a

املبحث الثالث :هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ودورها

ay

الفصل الثالث :تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك اإلسالمية البحرينية ،وفيه أربعة

M

al

مباحث:

املبحث األول :عقد الوكالة يف االستثمار يف احلساابت والودائع

of

املبحث الثاين :صكوك الوكالة يف االستثمار

ty
si

املبحث الثالث :عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية

ve
r

املبحث الرابع :عقد الوكالة يف االستثمار يف تعامالت البنوك اإلسالمية والتقليدية

ni

اخلامتة ،وتضمنت:

U

النتائج والتوصيات

10

منهجية الدراسة:
ستتبع الدراسة املناهج التالية:
 -1املنهج االستقرائي التحليلي :يستخدم هذا املنهج يف هذه الدراسة الستقراء نصوص املراجع
الفقهية للوصول إىل مفهوم وأحكام الوكالة يف الفقه اإلسالمي وحتديد صورة عقد الوكالة يف
االستثمار بشكل حمدد ،مث تناول أحكام عقد الوكالة اليت ختتص ابلوكالة يف االستثمار.

a

 -2املنهج الوصفي التحليلي :سيتم استخدام هذا املنهج يف املعيار الشرعي اخلاص ابلوكالة يف

ay

أيضا سيستخدم من
االستثمار يف هيئة واحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،و ً

al

خالل التطرق لصور التطبيقات املالية عقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك االسالمية يف

M

البحرين ،وذكر التكييف الفقهي هلا وأبرز مميزاهتا عند التطبيق.

of

وتتم الدراسة يف جانبها الفقهي يف حدود املذاهب الفقهية األربعة احلنفية واملالكية والشافعية

si

ty

واحلنابلة ،مع اإلشارة إىل رأي اإلمام ابن حزم يف بعض املسائل.

ve
r

وهللا أسأل أن يوفقين يف حتقيق أهداف هذه الدراسة ،وإن أصبت فمن هللا وحده ،وإن أخطأت
فمن هوى نفسي والشيطان ،واستغفر هللا من الزلل واخلطأ والنسيان.

ni
U
11

a
ay
al
M

الفصل التمهيدي :مدخل إىل الدراسة

of
ty
si
ve
r
ni
U
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الفصل التمهيدي :مدخل إىل الدراسة
خيتلف الناس يف قدراهتم وطبائعهم ،فمنهم أانس أقوايء ،ومنهم ضعفاء ،وليس كل منهم يقدر
على مباشرة األعمال بنفسه ،وهلذا تتجلى احلاجة إىل الوكالة ،وال ميكن للتشريع اإلسالمي أن يهمل
هذا األمر ،بكون هللا عز وجل هو الذي خلق البشر ويعرف اختالفهم ،وعدم تشريع الوكالة قد يتوقف
عليه إىل حد كبري مصاحل الناس فهم حيتاجون إليها وتوجد املصلحة فيها.

a

ay

يوما بعد يوم ،وميكن عزو أمهية الوكالة وكثرة الطلب عليها إىل مرونتها،
وتزداد أمهية عقد الوكالة يف زمننا ً

al

ومل ا تتميز به من التيسري لصاحب احلاجة الذي ال يستطيع أن يزاول عمله بنفسه ،فيحتاج إىل من يعينه

M

وحيقق له مصاحله ويبلغه غايته ،ولقد القت الوكالة يف العصر احلديث صور عديدة من التطبيقات مما

لعمالئها وزابئنها.

of

جعلها أداة اقتصادية فريدة من نوعها يقبل عليها االفراد ،مما دعا املؤسسات احلديثة جلعلها أداة جذب

ty

si

وملا كانت هذه الدراسة خمصصة يف عقد الوكالة يف االستثمار وهو منتج جديد حيث يعد من

ve
r

ابتكارات العصر احلديثة يف جمال املعامالت املالية ،ولذا فإن هذا الفصل هو احلجر األساس الذي تبىن
عليه دراسة عقد الوكالة يف االستثمار حيث هذا املبدأ اجلديد يف صيغ املعامالت املالية املعاصرة عبارة

ni

عن عقد بني طرفني مها الوكيل واملوكل ولذلك لزم بيان األساس الذي يقوم عليه يف الفقه اإلسالمي

U

بياان إمجاليًا قبل اخلوض يف دراسة تفاصيل أحكام عقد الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته يف البنوك
ً
اإلسالمية يف البحرين.
وجيدر التوضيح أبن سبب النص يف تسمية الدراسة "بعقد" الوكالة يف االستثمار هو للتأكيد أبن
هذه املعاملة هي عقد يف األصل واألساس وليست جمرد عملية تتم يف عدة عقود يف تطبيقات
املعامالت املالية للبنوك اإلسالمية ،ولو كانت كذلك ستكون جمرد عملية للتحايل من أجل حتليل بعض

13

العقود واملعامالت املالية ،ولذلك عند النص على أهنا عقد يف األساس فمن هذا الباب تتأكد قضية
االلتزام ابلضوابط والشروط املؤسسة للعقود يف الفقه اإلسالمي.

a
ay
al
M
of
ty
si
ve
r
ni
U
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املبحث األول :مفهوم عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي
يعترب عقد الوكالة يف االستثمار مصطلح مركب من عدة عناصر وألجل الوصول إىل ماهيته وحقيقته
فال بد من تفكيكه وتناول كل جزء منه على حدة ،ولقد تناول الفقهاء عقد الوكالة وجتلى ذلك يف
مراجعهم الفقهية اليت اشتملت على ابب الوكالة وألجل الوصول إىل بيان املقصود بعقد الوكالة يف

a

االستثمار ال بد من تعريف عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي ،ويتكون مصطلح عقد الوكالة من لفظني

ay

مركبني هلما داللتهم يف الفقه اإلسالمي ،وعلى هذا فال بد من تعريفهما كل على حدة ليتبني املعىن

M

al

األساس اليت ينبين عليه عقد الوكالة يف االستثمار.

املطلب األول :مفهوم العقد ومشروعيته

of

تقدم أن مصطلح عقد الوكالة مركب من لفظني من عقد ووكالة ،فأوله العقد وهو مصطلح تناوله

ty

الفقهاء واعتربه بعضهم نظرية ملا يشمله من معاين وما يتضمن وجيمع من أحكام ،ويف هذا املطلب

ve
r

اليت تعترب أحد العقود يف الفقه اإلسالمي.

si

سيتم الوقوف على نظرة إمجالية حول معىن العقد ومشروعيته ليتبني األساس الذي بنيت عليه الوكالة

U

ni

الفرع األول :تعريف العقد:

وللوصول إىل معىن العقد ال بد من بيان تعريفه يف اللغة ،مث بيان املراد منه يف الفقه اإلسالمي.
أوالً :تعريف العقد يف اللغة:
العقد مفرد ومجعه عقود ويطلق يف اللغة ويراد منه ما يلي:

 -1العهد :ومنه قوله تعاىل{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود} [املائدة ]1 :فقيل هي العهود.
َ َ
ُ
َ َ ْ

15

 -2الربط والشد :يقال عقد احلبل والبيع والعهد فانعقد من ابب ضرب وعقد النكاح وغريه
إحكامه وإبرامه.
 -3الضمان.
 -4اجلمع بني أطراف الشيء :فيقال :عقد احلبل إذا مجع أحد طرفيه على اآلخر وربط بينهما.

1

فالعقد يف املفهوم اللغوي يطلق ويراد منه العهد ،والربط والشد ،والضمان واجلمع بني أطراف

a

الشيء ،وعلى ذلك ميكن القول أبن العقد يف اللغة هو " :ربط أجزاء التصرف ابإلجياب والقبول

ay
شرعاً ."2

al

M

ومن األلفاظ ذات الصلة ابلعقد االلتزام وهو مأخوذ من لزم يلزم لزوما ،مبعىن ثبت ودام ،فيقال :لزمه
املال :وجب عليه ،ولزمه الطالق :وجب عليه حكمه ،وألزمته املال والعمل فالتزم ،وااللتزام االعتناق.3

of

اثنياً :تعريف العقد يف االصطالح:

ty
si

يطلق العقد يف االصطالح على معنيني:

ve
r

 -1املعىن العام:

ni

هو كل ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يفعله غريه على وجه اإللزام.

U

عقدا  ،ألن كل واحد منهما قد ألزم نفسه التمام عليه،
ولذلك يسمى البيع والنكاح واإلجارة ً
والوفاء به ،وكذلك مسي اليمني على املستقبل عقداً؛ ألن احلالف قد ألزم نفسه الوفاء مبا حلف
1

-انظر :الفيومي ،أمحد حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ،املكتبة العلمية ،بريوت) ،ج  2ص  .431الرازي ،زين

الدين أبو عبد هللا حممد أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط ،)،1999 ،5ج  1ص  .214الفريوز آابدي ،جمد
الدين أبو طاهر حممد يعقوب ،القاموس احمليط( ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط ،)2005 ،8ج 1ص .300
 - 2اجلرجاين ،علي حممد علي ،التعريفات( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،1هـ) ،ج.196 ،1
 - 3انظر :ابن منظور ،حممد مكرم علي ،لسان العرب( ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ) ،ج ،12ص541
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عليه من فعل أو ترك ،وكل شرط شرطه إنسان على نفسه يف شيء يفعله يف املستقبل فهو
عقد ،ومن ذلك سائر النذور.1
َّ ِ
آمنُوا أ َْوفُوا
ين َ
ومثل هذا اإلطالق العام قول األلوسي يف تفسري قوله تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
ِابلْع ُق ِ
ود} [املائدة ،]1 :أن املراد هبا يعم مجيع ما ألزمه هللا تعاىل على عباده وعقد عليهم
ُ
التكاليف واألحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود األماانت واملعامالت وحنوها مما

a

جيب الوفاء به.2

ay

وعليه؛ فإن العقد يف معناه العام يشمل مجيع أنواع العقود اليت يعقد اإلنسان ًأاي كان نوعها،

al

وبغض النظر عن تعلقها حبق هللا -تعاىل -أو حبق العباد اليت جيب الوفاء هبا.

M

 -2املعىن اخلاص:

of

وأما املعىن اخلاص للعقد فيمكن أن يوضح من خالل النظر إىل تعريفات الفقهاء للعقد:

ty

شرعا على وجه يظهر أثره يف احملل.3
 -احلنفية :هو تعلق كالم أحد املتعاقدين ابآلخر ً

si

 -املالكية :مل يذكر املالكية تعريفا للعقد صراحة ،ولكن يفهم من خالل نصوصهم الفقهية

ve
r

أبن العقد بني اثنني إبجياب وقبول حيث قالوا " :ال يكون العقد إال بني اثنني إبجياب
وقبول"4

ni

 -الشافعية :هو ارتباط اإلجياب ابلقبول اإللتزامي كعقد البيع والنكاح وغريمها.5

U
 - 1انظر :اجلصاص ،أمحد علي ،احكام القرآن للجصاص( ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ) ،ج ،3ص.133
القرطيب ،حممد أمحد أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن( ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1964 ،2م) ،ج ،6ص 32
- 2انظر :األلوسي ،شهاب الدين حممود عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم( ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ)
ج 3ص .222
 - 3البابريت ،حممد حممود أكمل الدين ،العناية شرح اهلداية( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج 6ص.248
 - 4الصاوي ،أمحد حممد اخللوايت ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري (،دار املعارف ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص.12
 - 5الزركشي ،بدر الدين حممد عبد هللا ،املنثور يف القواعد الفقهية( ،وزارة االوقاف الكويتية) ،ج 2ص.397
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 احلنابلة :مل يذكر احلنابلة تعريف العقد صراحة كاملالكية ولكن يفهم من بعض نصوصهمالفقهية اليت وردت عنهم حيث قالوا:
" البيع ال يكون إال بني اثنني حقيقة أو حكما كتويل طريف العقد"

1

ولعل التعريف اجلدير ابالختيار هو تعريف احلنفية أبن العقد هو "تعلق كالم املتعاقدين ابآلخر شرعا
على وجه يظهر أثره يف حمل العقد".

a

ay

فيشري التعريف إىل أن العقد ال بد أن ينشأ عن إرادتني يف الغالب عن طريق ارتباط االجياب الصادر من

al

أحد املتعاقدين بقبول اآلخر على وجه يظهر أثره الشرعي يف حمل العقد ،كما أنه نص على أن يكون

M

شرعا".
تعلق اإلجياب والقبول موافق ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك ابلنص بكلمة " ً

of

وسبب اختيار تعريف احلنفية ألنه أدق التعريفات وأمشلها مع عدم ورود تعريف واضح ودقيق من قبل
تعريفات املذاهب الفقهية األخرى يف العقد ،وما مييز تعريف احلنفية عن تعريفات بقية املذاهب أبنه

ty

نص على ظهور األثر يف حمل العقد ،وهذا ما مل ينص عليه تعريف الشافعية.

si
ve
r

الفرع الثاين :مشروعية العقد

ni

ثبتت مشروعية العقد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة واإلمجاع ،وفيما يلي أبرز أدلة مشروعيتها:

U

أوالً :القرآن الكرمي:

فقد قال تعاىل{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود} [املائدة ،]1 :ووجه الداللة من اآلية الكرمية :أهنا
َ َ
ُ
َ َ ْ
تضمنت األمر ابلوفاء ابلعقود ،1ويدخل يف معىن هذه اآلية ما يعقده الناس فيما بينهم من عقود
األماانت واملعامالت وحنوها مما جيب الوفاء به.2
1

 -البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج3

ص.146
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وعليه فإن هذه اآلية تضمنت املعىن العام واخلاص للعقد.
الثاين :السنة النبوية:
فعن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :الصلح جائز
بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما واملسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو
حل حراما) ،3فقد دل احلديث الشريف جواز العقد مث بني وجوب االلتزام الوفاء ابلشروط اليت يتم

a

ay

االتفاق عليها يف العقد.4

M

al

الثالث :اإلمجاع:

فقد أمجعت األمة على جواز التعامل ابلعقود اجلائزة شرعا ،وأمهية احرتامها والوفاء هبا.5

of

عموما ومشروعيتها
املطلب الثاين :تعريف الوكالة ً

ve
r

1

si

عموما.
لتعريفها ،وبيان أدلة مشروعيتها ً

ty

عموما فيجدر التطرق
وملا كانت الدراسة متخصصة يف عقد الوكالة يف االستثمار
ً
خصوصا ،والوكالة ً

 -انظر :القرطيب ،حممد أمحد أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج 6ص .31األلوسي ،شهاب الدين حممود ابن

ni

عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج 3ص .222

 - 2انظر :األلوسي ،شهاب الدين حممود ابن عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج 3ص .222

U

 - 3اخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام ابب ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصلح بني الناس ،اجلامع الصحيح،
حتقيق :أمحد شاكر واأللباين( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت) ،ج 3ص .634وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وصححه
األلباين .وأخرجه أمحد يف مسند أيب هريرة رضي هللا عنه ،مسند األمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط (،مؤسسة قرطبة،
مصر) ،ج 2ص .366وقال عنه شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
 - 4انظر :الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (،دار الكتب العلمية ،ط1
1994م) ،ج 3ص . 161املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري ،احلاوي يف فقه الشافعي( ،دار الكتب
العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج 6ص.365
5

 -انظر :املاوردي ،احلاوي يف فقه الشافعي ،مرجع سابق ،ج 6ص .365النووي ،حمي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح

املهذب( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج 13ص.385
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الفرع األول :معىن الوكالة:
للوصول إىل معىن الوكالة يف الفقه اإلسالمي ال بد من بيان تعريفها يف اللغة أوالً ،مث بيان املراد منها
عند الفقهاء.
أوالً :تعريف الوكالة يف اللغة:

a

تطلق الوكالة يف اللغة بفتح وكسر الكاف فيقال الوَكالة ،ويقال الوكِالة ،ويراد منها عدة معان:

ay
 -1احلفظ:

al

فالوكيل :فعيل مبعىن مفعول ألنه موكل إليه ،ويكون مبعىن فاعل إذا كان مبعىن احلافظ ،1ومنه

M

ِ
قوله تعاىل{ :وقَالُوا حسب نَا َّ ِ
يل} [آل عمران]173 :
َ ُْ
َ
اّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ

of

 -2التفويض:

ty

من ذلك التوكل وهو :إظهار العجز واالعتماد على الغري ،منه قوله تعاىل{ :وتَوَّكل علَى َِّ
اّلل
ََ ْ َ

si

وَك َفى ِاب َِّ
ّلل َوكِ ًيال} [النساء ،]81 :أي اعتمد عليه وفوض أمرك إليه.
َ

ve
r

والتوكيل :تفويض التصرف إىل الغري ،ومسي الوكيل وكيال؛ ألن موكله قد فوض إليه القيام أبمره
فهو موكول إليه األمر.2

ni

U

ومما سبق يتبني أن الوكالة يدور معناها يف اللغة على احلفظ والتفويض ،وبناء على ذلك فإن
مفهوم الوكالة يف اللغة:
االعتماد على الغري وتفويض التصرف إليه.

 -1انظر :الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ،املكتبة العلمية ،بريوت) ،ج 2ص670
 - 2انظر :ابن منظور ،مرجع سابق ،ج  11ص .736
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اثنياً :تعريف الوكالة يف االصطالح:
ولقد عرفت الوكالة بعدة تعريفات وميكن تناوهلا حبسب تعريف فقهاء املذاهب األربعة هلا وتتضح فيما
يلي:
 -1احلنفية" :إقامة الغري مقام نفسه -ترفهاً أو عجزاً -يف تصرف جائز معلوم"1

a

فقد أشار احلنفية يف تعريفهم إىل املوكل بقوهلم(نفسه) ،وبقوهلم (الغري) فقد أشاروا إىل الوكيل،

ay

وبكلمة (تصرف) إشارة إىل حمل الوكالة أو املوكل فيه ،وعندما قالوا (تصرف جائز معلوم) فقد

ابلوكالة.

M

al

جائزا ،وأن يتصف ابملعلومية لكي يستطيع الوكيل الوفاء
اشرتطوا أن يكون التصرف املوكل فيه ً

of

ويالحظ يف تعريف احلنفية أنه غري مانع من دخول عقود أخرى فيه ،حيث أنه مل يشرتط يف

ty

التعريف أن تكون إقامة اإلنسان لغ ريه يف حياة املوكل ،حيث أهنم مل ينصوا على إقامة الغري تكون

si

يف حياة املوكل فقط  ،وابلتايل فقد يشمل هذا التعريف الوصية ،ابعتبار أن الوصية إانبة بعد موت

ve
r

املوصي يف حني أن الوكالة إانبة حال حياة املوكل.

ni

 -2املالكية " :نيابة ذي حق  -غري ذي إمرة وال عبادة  -لغريه فيه ،غري مشروط مبوته"2

U

إذن فاملالكية يعتربون الوكالة أبن ينيب صاحب حق غريه يف حق خيصه ،وأخرجوا نيابة إمام
الصالة والوالية اخلاصة والعامة من عموم كلمة النيابة يف قوهلم (غري ذي إمرة وال عبادة) ،وكذلك مل
يعتربوا الوصي وكيال بقوهلم (غري مشروطة مبوته).
 - 1احلصكفي ،حممد عالء الدين ،الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة( ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط،
1386هـ) ،ج ،5ص.510
 - 2احلطاب الرعيين ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل( ،دار الفكر،
ط1992 ،3م) ،ج ،5ص.181
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ويؤخذ عل ى تعريف املالكية أبنه قد يفهم منه أنه يشمل الوكالة املعلومة وغريها ،وحيتمل أن يكون
التصرف يقبل النيابة ومما ال يقبل النيابة ،ولذلك ال بد من توضيح معاين األلفاظ اليت تضمنها
معقدا مما جيعل الباحث يف حرية يف حل ألغازه وتوضيح رموزه.1
تعريفهم املعقد الذي جيعله ً
 -3الشافعية " :تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حال حياته"

2

يتبني من تعريف الشافعية أنه جعل الوكالة شاملة لكل ما ميكن اإلنسان فعله يف حياته إذا كان

a

ay

شرعا تدخل ضمن الوكالة عند الشافعية.
يقبل النيابة ،وبناء عليه فكل نيابة مقبولة ً

al

 -4احلنابلة " :استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"

3

M

فالوكالة عندهم أن ينيب شخص شخصا آخر يف فعل ،بشرط أن يكون الشخص املوكل يف

ty

التعريف الراجح:

of

شيء كامل األهلية وذلك عندما نصوا يف التعريف بكلمة " جائز التصرف" أي كامل األهلية.

si

والراجح من التعريف تعريف الشافعية وهو" :تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل

ve
r

غريه ليفعله يف حال حياته".

ni

مانعا حبيث تدخل فيه مجيع أنواع الوكالة ،كما أنه نص على
جامعا ً
وسبب اختيار هذا التعريف كونه ً

U

أن تكون الوكالة يف حال احلياة ،وهذا يتفق مع حكم انتهاء الوكالة بوفاة املوكل ،وكذلك فقد مشل
أركان الوكالة األربعة ،حيث نص يف التعريف على ( تفويض شخص ما له فعله) وهو املوكل القادر

 - 1العاين ،حممد رضان عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون( :دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط3007 ،1م) ص .38
 - 2الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص.231
 - 3ابوالنجا ،موسى بن أمحد بن موسى ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( ،دار املعرفة ،لبنان ،)،ج 2ص.232
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على فعل شيء معني يقبل النيابة ،مث ذكر الوكيل بقوله( إىل غريه) ،وأما قوهلم( ليفعله) فهو عائد إىل
املوكل فيه.
الفرع الثاين :مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة يف الفقه اإلسالمي ودل على جوازها أدلة شرعية من القرآن والسنة النبوية واالمجاع
واملعقول ،وفيما يلي مجلة من أدلة مشروعيتها:

a

ay

أوالً :القرآن الكرمي:

M

al

وردت عدة آايت تدل على مشروعية الوكالة ومنها:
َح َد ُك ْم بَِوِرقِ ُك ْم َه ِذ ِه إِ َىل الْ َم ِدينَ ِة فَ لْيَ ْنظُْر أَيُّ َها أَ ْزَكى طَ َع ًاما
 .1قال هللا سبحانه وتعاىل{ :فَابْ َعثُوا أ َ

of

ِ
َح ًدا} [الكهف]19 :
فَ لْيَأْتِ ُك ْم بِ ِرْز ٍق ِم ْنهُ َولْيَ تَ لَطَّ ْ
ف َوَال يُ ْشع َر َّن بِ ُك ْم أ َ

si

على صحة الوكالة.

1

ty

وجه الداللة :حيث دلت اآلية الكرمية على مشروعية الوكالة ،ففي هذه البعثة ابلورق دليل

ِ
ِ
اّللُ بَ ْي نَ ُه َما إِ َّن َّ
َّ
ريا} [النساء]35 :
اّللَ َكا َن َعل ً
يما َخب ً

ni

ve
r

ِ ِ
ِ ِِ
ص َال ًحا يُ َوفِ ِق
 .2قال هللا سبحانه وتعاىل{ :فَابْ َعثُوا َح َك ًما م ْن أ َْهله َو َح َك ًما م ْن أ َْهل َها إِ ْن يُ ِري َدا إِ ْ

U

وجه الداللة :فهذه اآلية الكرمية تدل على مشروعية الوكالة ،وهذا بناء على الرأي القائل أبن احلكم
بني الزوجني املتخاصمني وكيل عن الزوجني ،1فهو موكل عن الزوج والزوجة ابإلصالح بينهما ،فيسمع
قول كل طرف مث يصلح بينهما بناء على يظهر له.
1

 -انظر :ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،املغين( ،مكتبة القاهرة ،مصر1968،م) ،ج ،5ص .63وانظر:

السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط( ،دار املعرفة ،بريوت1993،م) ،ج ،2ص .19القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن،
مرجع سابق ،ج 10ص.376
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اثنياً :السنة النبوية:
جاءت السنة النبوية بعدة أحاديث تدل على مشروعية الوكالة ومنها:
 .1عن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه ديناراً
يشرتي له به شاة ،فاشرتى له به شاتني ،فباع إحدامها بدينار ،فجاء بدينار وشاة ،فدعا له
ابلربكة يف بيعه ،وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه).2

a

ay

وجه الداللة :فدل احلديث على مشروعية الوكالة يف البيع والشراء ،وهذا يظهر يف احلديث حيث أن

al

دينارا ليشرتي له به شاة ،وهذه هي
النيب صلى هللا عليه وسلم أعطى الصحايب أيب اجلعد البارقي ً

M

الوكالة ،فالنيب عليه الصالة والسالم هنا املوكل ،وأيب اجلعد هو الوكيل ،واملوكل فيه هو شراء الشاة،

of

فهذه تعترب من قبيل الوكالة يف الشراء.3

حالل ،وكنت أان الرسول بينهما).4

si

ty

 .2عن أيب رافع قال( :تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة وهو حالل ،وبىن هبا وهو

ve
r

وجه الداللة :فقد دل احلديث على جواز التوكيل يف النكاح من قبل الزوج ،1فهنا الصحايب كان

U

ni

وكيل النيب صلى هللا عليه وسلم يف الزواج من قبل ميمونة رضي هللا عنها.

 - 1ابن كثري ،ابو الفداء امساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم( ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1000 ،2م) ،ج  2ص .297
الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص .231ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.63
 - 2أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،ابب ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح ،دار طوق النجاة1422 ،هـ،
ط ،1حديث رقم ،3642:ج 4ص.207
 - 3انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.63
 - 4اخرجه مسلم يف ابب حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته ،النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح (صحيح
مسلم)( ،دار اجليل ،بريوت )،حديث رقم 3518:ج 4ص.137
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اثلثا :االمجاع:
فقد أمجع الفقهاء على جواز الوكالة منذ عصر النيب –صلى هللا عليه وسلم -هللا عليه وسلم ومل خيالف
يف ذلك أحد من املسلمني.2
رابعاً :املعقول:

a

جاءت الشريعة اإلسالمية ابليسر ورفع احلرج فقال تعاىل{ :يُ ِري ُد َّ
اّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر}

ay

[البقرة ]185 :واحلاجة داعية إىل الوكالة ،وهذا يظهر بوضوح يف حالة عدم متكن الشخص من القيام

al

بفعل ما حيتاج إليه بنفسه فيحتاج إىل من يقيم له أموره ،وحيقق له مراده ،ويقضي له حاجته على الوجه

M

الذي يتفق عليه بينهما ،ومن ههنا تربز احلاجة إىل الوكالة.3

of

شرعا وثبتت مشروعيتها أبدلة من القرآن والسنة واإلمجاع واملعقول.
فإذن تبني أبن الوكالة جائزة ً

ty

املطلب الثالث :أركان عقد الوكالة

si

يراد من الركن يف اللغة الناحية القوية للشيء الذي عليه اعتماده .4وأما يف االصطالح ،فهو ما به قوام

ve
r

الشيء الذي ال يتحقق وال يوجد إال به.5

U

ni

وقبل التطرق ألركان عقد الوكالة ال بد التطرق إىل التقسيم الفقهي ألركان عقد الوكالة:

 - 1انظر :الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1994م) ،ج 3ص.231
 - 2انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج 5ص  .63الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج3
ص.231
 - 3انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج 5ص  .63الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج3
ص.231
- 4انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،13ص185
- 5انظر :شليب ،حممد مصطفى( ،دار التأليف ،مصر ،ط1956 ،1م)  ،ص.239
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الفرع األول :تقسيم أركان الوكالة:
يالحظ عند البحث يف كتب الفقهاء عدم تعرض كثري من الفقهاء ألركان الوكالة بشكل صريح،
ولكنهم يشريون هلذه االركان يف سياق كالمهم عن الوكالة وأحكامها ،وحسب ما اطلعت عليه حول
أركان الوكالة فإن للفقهاء اجتاهني حنو تقسيم األركان يف الفقه اإلسالمي ،وينطبق ذلك على عقد
الوكالة:

a

ay

االجتاه األول:

al

فريى احلنفية أن للوكالة ركن واحد فقط ،وهو الصيغة ويعربونه ابإلجياب والقبول فقالوا " :وأما بيان ركن

M

التوكيل فهو اإلجياب والقبول فاإلجياب من املوكل أن يقول( :وكلتك بكذا) أو (افعل كذا) أو (أذنت

of

لك أن تفعل كذا) وحنوه ،والقبول من الوكيل أن يقول ( :قبلت ) وما جيري جمراه ،فما مل يوجد اإلجياب
والقبول ال يتم العقد" ،1واملقصود من كالمهم أبن ركن التوكيل هو اإلجياب والقبول ،هو صيغة الوكالة

ty

اليت تتضمن االجياب من املوكل ،والقبول من الوكيل ،فهم يرون أن الوكيل واملوكل واملوكل فيه(حمل

si

ve
r

الوكالة) من شرائط ركن الص يغة ،وأن العاقدان واحملل فهم مما يستلزمه وجود الصيغة ولذلك فال يعتربوهنم
من األركان.

U

ni

االجتاه الثاين:

وأما بقية الفقهاء فريون أن للوكالة أربعة أركان ،وهم العاقدان (الوكيل واملوكل) واحملل (املوكل فيه)
والصيغة ،فقالوا" :وأركاهنا أربعة :موكل ،ووكيل ،وموكل فيه ،وصيغة"

2

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع( ،دار الكتب العلمية ،ط ،)1986 ،2ج ،6ص20
- 2الشربيين ،مرجع سابق ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص.232

26

والراجح من تقسيم أركان عقد الوكالة هو ما اجته إليه اجلمهور يف تقسيم األركان إىل أربعة بشكل
صريح :املوكِل والوكيل واملوكل فيه والصيغة ،وذلك ألن العقد يتم بني طرفني ،ومها املوكل والوكيل ،ويف
شيء وهو املوكل فيه ،وعن طريق صيغة متفقة بني املوكل والوكيل يلتزم كل منهما مبا جاء فيها.
ومرد اخلالف بني مجهور الفقهاء واحلنفية يرجع لنظرة كل من الفريقني إىل طبيعة الركن؛ فريى احلنفية أن
الركن هو جزءًا من ماهية الشيء وال قيام له إال به .1ولذلك اقتصر عندهم اسم الركن على االجياب

a

والقبول ،ولكون االجياب والقبول يقتضي وجود العاقدين وحمل العقد فيهما كما تقدم.

ay

al

ولكن مجهور الفقهاء يرون أبن الركن هو ما توقف عليه وجود الشيء سواء كان جزءًا من ماهيته أم

M

كاان يف العقد ابإلضافة إىل الصيغة.2
خارجا عنها ،وابلتايل يعتربون املوجب والقابل وحمل العقد أر ً
ً

of

ولذلك يعترب اخلالف بني الفقهاء يف تقسيم أركان العقد يف احلقيقة لفظي وال يرتتب عليه أثر عملي،
وحىت مع عدم اعتبار األ حناف لألمور اليت اعتربها الفقهاء من أركان الوكالة ،فهي موجودة أصال يف

ty
si

كاان.
عقد الوكالة عندهم حىت وإن يسموها أر ً

ve
r

الفرع الثاين :تعريف أركان الوكالة وشروطهم:

حدة مع بيان شروطه:

أوالً :املوكل :هو من يقيم غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم.3

U

ni

وبعد ترجيح قول اجلمهور أبن أركان الوكالة أربعة ،فهنا سيتم تعريف كل ركن من أركان الوكالة على

- 1انظر :زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز يف أصول الفقه( ،مطبعة سلمان األعظمي ،العراق ،ط1967 ،3م) ،ص.48
- 2انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط2007 ،1م) ،ص.60
3

 -ابن جنيم ،زين الدين بن ابراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت) ،ج7

ص.141
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ويعترب املوكِل أحد العاقدين يف عقد الوكالة ،ومنه تصدر إرادة التوكيل ،وال جيوز التوكيل من كل
شخص ،فال بد من شروط للتوكيل ،وميكن حصرها فيما يلي:
شروط املوكل:
 -1ان يكون مالكا للتصرف الذي يوكل فيه.
 -2ان يكون ممن يصح تصرفه :1واملقصود هبذا الشرط أن ميلك أهلية التصرف وهي:

a

ay

 -العقل :فال بد من وجود العقل ألنه هو مناط التكليف واألهلية للتصرف ،فمنه أساس صحة

al

التصرفات اليت تصدر عن األشخاص ،ومىت فقد العقل عند شخص بسبب ما كاجلنون فإن تصرفاته

M

الصادرة عنه ال ميكن أن يعتد هبا إذا مل يتسبب من جراءها بضرر ابلغري ،2وبناء على ذلك فال تصح

of

وكالة اجمل نون والصيب الذي ال يعقل ومن يف حكمها كاملعتوه واملغمى عليه والنائم ألهنم ال يقدرون على
مباشرة التصرف أبنفسهم فال ميلكون نيابة غريهم فيه.

ty

si

-البلوغ :اختلف الفقهاء يف حكم توكيل الصيب الذي مل يبلغ على قولني؛ القول األول يرى بصحة

ve
r

الوكالة إذا إذن الويل للوكيل الصيب غري البالغ ،وهذا القول للحنفية 3واملالكية واحلنابلة 4والقول الثاين
يرى بعدم صحة وكالة الصيب حىت يبلغ وهذا القول للشافعية ،5والراجح جواز وكالة الصيب املميز إذا

ni

إذن له وليه ألنه مىت اقرتن تصرف الصيب إبذن وليه فدل ذلك على أن الويل قد رأى فيه القدرة والفطنة

U

إلجراء التصرفات.

 - 1انظر :الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص .232الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .20ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج 5ص 63
 - 2انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص.105
 - 3الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص20
 - 4البهويت ،منصور يونس ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص463
 - 5الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص.232
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اثنياً :الوكيل :هو املعهود إليه تنفيذ الوكالة.
والوكيل هو الطرف الثاين من أطراف عقد الوكالة ،وهو الشخص الذي ينوب املوكل يف القيام إبجراء
التصرفات املنوطة به من قبل املوكل مبوجب عقد الوكالة ،1ولذلك ال بد من توفر شروط معينة يف
الوكيل وهي:
شروط الوكيل:

a

ay

2
قادرا على إجراء
 -1ان يكون ممن يعقل التصرف الذي وكل فيه  :فال بد من أن يكون الوكيل ً

al

التصرف بنفسه ولنفسه ،ولذلك قال الفقهاء :كل من صح تصرفه لنفسه صح تصرفه لغريه3؛

M

وهذا ألن الوكيل إذا مل ميلك التصرف لنفسه فلغريه أوىل.

of

قاصدا العقد :مبعىن أنه يقصد العمل يف هذا العقد ال يف غريه.
 -2ان يكون ً
 -3ان يكون معينًا من قبل املوكل :4معىن ذلك أن يكون مت تعيينه من قبل املوكل ،فال تصح أن

ty

ve
r

ومعلوما.
بكون الوكيل معينًا
ً

si

يكون الوكيل جمهوالً ألن الوكالة عقد ترتتب مبوجبه التزامات وحقوق وال يتحقق ذلك إال

اثلثًا :املوكل فيه (حمل الوكالة) :هو التصرف املأذون فيه من املوكل للوكيل مبلك أو والية.5

ni
U
 1انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص.118
 - 2الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص.233
 - 3الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.20
 - 4انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج 6ص .21ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج 5ص 63
 - 5انظر :الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص.235
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و يسمى املوكل به ،وهو التصرف الذي يتم اتفاق بني املوكل والوكيل على إجراءه ،وليس كل تصرف
يتم االتفاق عليه بني املوكل والوكيل جيوز إجراؤه فال بد من توفر شروط معينة لقبول التصرف يف هذا
الشيء.
شروط املوكل فيه:
 -1أن يكون املوكل فيه مملوًكا للموكل :فال جيوز أن يعمل يف غري ملكية املوكل.

a

ay

معلوما :فال يصح أن يكون املوكل فيه جمهوالً.
 -2أن يكون ً

al

شرعا.1
 -3أن يكون قابال للنيابة ً

M

ابعا :الصيغة :وهي االجياب والقبول.
رً

of

وعرفت الصيغة أبهنا( :األلفاظ والعبارات اليت تعرب عن إرادة املتكلم ونوع تصرفه).2

ty

وصيغة عقد الوكالة هي صورته يف اخلارج فهو يوجد بوجودها ،وذلك ألهنا األساس يف معرفة توجه

si

إراديت العاقدين إىل االتفاق على انشاء الوكالة ،وبدون الصيغة ال وجود للعقد ،ابعتبار أن إراديت

ve
r

العاقدين أمر خفي مسترت ال ميكن معرفته إال مبا يدل عليه وهو الصيغة ،وتتكون الصيغة من إجياب

U

ni

يصدر من أحد املتعاقدين ،وقبول يصدر من العاقد اآلخر.3

1

 -انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج 6ص .21الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ

املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص235ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج 5ص 63
2

 -وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية( ،دار الصفوة ،مصر ،ط1427 ،1هـ) ،ج28

ص.152
- 3انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص.62
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شروط الصيغة:
ويشرتط للصيغة عدة شروط وأبرزها ما يلي:
 .1أن تكون صادرة ممن هو أهل للتصرف :فال تصح من اجملنون والصيب وحنو ذلك.
 .2أن يقصد املتكلم ابلصيغة لفظها مع املعىن املستعمل فيه اللفظ :حبيث يوافق القبول لإلجياب
وهذا يتم ابحتاد موضوع الوكالة حبيث يقول املوكل وكلتك ببيع سياريت ،فيقول الوكيل :قبلت

a

ay

توكيلك.

al

 .3أن تصدر الصيغة عن اختيار :1وعليه؛ فال جيوز أن تكون الصيغة صادرة عن غري قصد أو

M

ابإلكراه .وميكن أن تقوم مقام الصيغة الكتابة واإلشارة كما نص على ذلك الفقهاء.

of

ومما تقدم ذكره يف هذا املبحث تبني لنا املعىن احلقيقي لعقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي -وهو :
شرعا
تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حال حياته -وهو جائز ً

ty

ابالتفاق ولتظافر األدلة الشرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة وامجاع العلماء ولتحقق

si

ve
r

املصلحة اليت ميكن أن جتىن من وراء عقد الوكالة ،وختم املبحث أبركان عقد الوكالة وهم العاقدان:
أخريا الصيغة :وهي اليت تكون أساس عمل
ومها الوكيل واملوكل ،واملوكل فيه :أي حمل الوكالة ،و ً

U

ni

الوكالة وطريق عمل الوكيل حيث تتواجد فيها تعليمات املوكل وشروطه وما إىل ذلك.

 - 1انظر :الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج 3ص290
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املبحث الثاين :االستثمار مفهومه ومشروعيته ،وأمهيته ودوافعه وأنواعه:
يعترب االستثمار العنصر احليوي والفعال لعملية التنمية االقتصادية ،فعند التوسع يف االستثمار يزداد
الدخل ،وكلما مت مضاعفة االستثمار تضاعف الدخل وهذا ينطبق على صعيد األفراد واملؤسسات وحىت
على مستوى الدول.
وإلكمال التصور العام حول الدراسة املتخصصة يف عقد الوكالة يف االستثمار فيجدر بنا أن نسلط

a

ay

الضوء بشكل عام حول تعريف االستثمار ومشروعيته ،وبيان أمهيته ودوافعه.

al

املطلب األول :تعريف االستثمار

M

للوصول إىل تعريف االستثمار ال بد من تناول تعريفه يف اللغة مث االصطالح.

of

الفرع األول :التعريف يف اللغة:

si

ty

االستثمار مصدر لفعل استثمر يستثمر ،ويطلق على عدة معان ،ومن أمهها:
 -1محل الشجر :وهو ما ينتجه الشجر من مثر وحنوه.1

ve
r

ال لِص ِ
َع ُّز
احبِ ِه َو ُه َو ُُيَا ِوُرهُ أ ََن أَ ْكثَ ُر ِم ْن َ
ك َم ًاال َوأ َ
 -2املال :ومنه قوله تعاىلَ { :وَكا َن لَهُ ََثَر فَ َق َ َ

ni

نَ َف ًرا} [الكهف ،]34 :وفسر الثمر هنا أبنه نوع من أنواع املال.2

U

اَّللُ َمالَهُ " أي مناه وكثره.3
 -3النماء والزايدة :ومنه ما يقال يف الدعاءَ " :مثََّر َّ

 - 1انظر :الفيومي ،أمحد حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،املكتبة العلمية ،بريوت ج 4ص .107الزبيدي ،حممد عبد
الرزاق احلسيين ،اتج العروس من جواهر القاموس( ،دار اهلداية ،د.ت) ،ج 10ص.328
2

 -الفارايب ،أبو نصر امساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية( ،دار العلم للماليني ،بريوت1987 ،م)،

ج 2ص .606الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،مرجع سابق ،ج 10ص.329
- 3ابن فارس ،أمحد أبو احلسني القزويين الرازي ،معجم مقاييس اللغة( ،دار الفكر ،د.ط1979،م) ،ج 1ص.388
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وملا كان االستثمار يف اللغة يطلق على محل الشجر واملال ،والنماء والزايدة؛ فإذن ميكن القول أبن
االستثمار يف اللغة يدور حول معىن مناء املال وزايدته.
الفرع الثاين :التعريف االصطالحي:
عند البحث يف املراجع واملصادر الفقهية الكربى القدمية فإنه يتضح أن أصحاب هذه املصادر واملراجع
مل يستخدموا مصطلح االستثمار يف مؤلفاهتم ،وهذا ال يعين أهنم مل يعرفوا االستثمار ،لكنهم استخدموا

a

ay

بدالً عن مصطلح االستثمار ألفاظاً أخرى هلا مدلول االستثمار ،ومن تلك االلفاظ االستنماء ،والنماء

al

وحنوها.

ty

 -1احلنفية:

of

معىن االستثمار.

M

وفيما يلي جمموعة من النصوص الفقهية اليت تدل على استخدام الفقهاء هلذه األلفاظ للداللة على

si

" -وحاجتهم إىل استنماء املال متحققة وهذا النوع طريق صاحل لالستنماء فكان مشروعا".1

ve
r

ويفهم من هذا النص الذي يبني جواز االستثمار فقد دل على جوازه حاجة الناس على استنماء أمواهلم

U

 " -ألن املقصود من هذا العقد استنماء املال ".2

ni

أي استثمارها مبا حيقق هلم العوائد املالية املطلوبة ،وقد جاء هذا النص لبيان جواز شركة العنان.

ويتبني من هذا الن ص أبن املقصود من عقد املضاربة هو استنماء املال أي استثماره مبا حيقق الربح
املايل.

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج 6ص.58
 - 2الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج 6ص.88
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 "ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطااب ،فقال :ذلك من املضاربةفهو جائز ،والوضيعة على رب املال ،والربح على ما اشرتطا؛ ألنه من صنيع التجار
يقصدون به استنماء املال"

1

ويتضح من هذا النص أبن االستنماء (االستثمار) جائز وهو قد يكون نوع من أنواع املضاربة وأستدل
على جوازه ابملعقول حيث أن هذا النوع من املضاربة بقصد استنماء املال أي استثماره بغرض حتقيق

a

زايدة املال وحتقيق األرابح.

ay
 -2املالكية:

al

عاجزا عن التنمية جيب عليه الزكاة" ،2فيتضح من
 " -وال خالف أن من كان من املكلفني ً

M

هذا النص يف مراجع املالكية التأكيد أبنه ال خالف على وجوب الزكاة على عجز على

ty

 -3الشافعية:

of

التنمية ،أي؛ عجز عن استثمار املال.

3

ve
r

اخلارج منها كالنخل يف املساقاة"

si

 " -وألن األمثان ال يتوصل إىل منائها املقصود إال ابلعمل فجاز املعاملة عليها ببعض النماء

جاء هذا النص يف مراجع الشافعية لالستدالل على جواز القراض (املضاربة) حيث أنه ال

ni

U

ميكن لزايدة املال اال ابالستثمار عن طريق القراض ،وهنا عرب عن االستثمار بلفظ النماء.
 -4احلنابلة:
" -فإن النقدين ال تنمى إال ابلتجارة"

1

- 1السرخسي ،املبسوط ،مرجع سابق ،ج 22ص.73
 - 2احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج 2ص.292
 - 3الشريازي ،أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي( ،دار الكتب العلمية) ،ج 2ص226
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وابلتايل؛ فإن الفقهاء وإن كانوا مل يستخدموا مصطلح االستثمار ،فهم ذكروه أبلفاظ أخرى وعرفوه
أبنه مطلق الزايدة يف مناء املال اململوك عن طريق الوسائل املشروعة كاملراحبة واملضاربة واإلجارة وغريها
من الوسائل املستخدمة يف املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة.
تعريفات الفقهاء املعاصرين:
وردت عدة تعريفات لالستثمار لدى الفقهاء املعاصرين واملتخصصني يف االقتصاد االسالمي ومنها:

a

ay

" -االستثمار يراد به العمل يف املال لنمائه وزايدته وإحيائه فيما أحله هللا بكل الوسائل املشروعة يف

al

اإلسالم بواسطة الفرد او اجلماعة أو هبما معاً"

2

M

" -االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يرتكز حول تشغيل األموال يف جماالت النشاط املشروعة،

االقتصادية".3

of

طبقاً لقواعد الشريعة اإلسالمية ،هبدف تنميتها لتحقيق التكافل االجتماعي والتنمية

ty

 -هو" التوظيف املنتج لرأس املال ،أو هو بعبارة أخرى توجيه األموال حنو استخدامات تؤدي إىل

si
ve
r

إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية".4

" -االستثمار هو تدبري املال وتقليبه يف الوجوه املختلفة ليغزر وينمو".5

ni
U
- 1البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.507
 - 2فريد ،نصر ،آفاق استثمار املال يف الوطن العريب واإلسالمي ،حبث منشور ،جملة الشريعة والقانون ،العدد ،9ص.116
3

-الشريف ،حممد عبد الغفار ،التنمية يف املصارف اإلسالمية عن طرق االستثمارات املتوسطة والطويلة األجل (،دار ابن حزم،

د.ط ،د.ت) ،ص.15
 - 4الساهي ،شويف عبده ،املال وطرق استثماره( ،مطبعة اجليش ،القاهرة ،ط1984 ،2م) ص.183
 - 5فكري ،علي ،املعامالت( ،مصطفى البايب احلليب ،ط ،1د.ت) ج ،4ص256
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ويتبني من هذه التعريفات املعاصرة لالستثمار التوظيف التطبيقي ملعىن االستثمار الذي تناوله الفقهاء
قدميًا مبا يناسب ويالئم الوضع يف العصر احلديث مبا حيتويه من معامالت مالية ذات صلة مباشرة أو
غري مباشرة يف عملية االستثمار.
أيضا يالحظ تركيزها حنو ما تؤول إليه عملية االستثمار ،وهو احلصول على عائد أو ربح نتيجة
و ً
لتوظيف رأس املال املتاح من خالل عملية االستثمار.

a

ay

ويالحظ على التعاريف املعاصرة لالستثمار أهنا مل تركز على وصف عملية االستثمار ،وقد يكون
السبب من وراء ذلك لتعدد عمليات االستثمار وتنوع أشكاهلا وصورها ،وهلذه الدراسة -اليت أقوم هبا

al

M

إضافة ملا ذكره العلماء يف قضية االستثمار -حيث تعترب الوكالة يف االستثمار عملية من عمليات
االستثمار ونوع من أنواعه وشكل من أشكاله وصوره ،ووسيلة تؤدي الغرض منه.

of

األلفاظ ذات الصلة:

ty

si

ولعل من املناسب ذكر بعض األلفاظ ذات الصلة ابالستثمار اليت استخدمها الفقهاء قدميًا أو ما

ve
r

اصطلح عليها يف العصر احلديث وقريبة من معىن االستثمار ،ومنها:

ni

-1التنمية :وهي مأخوذة يف اللغة من اإلمناء وهو مصدر أمنى ،وهو من منى ينمي منيا ،ومناء ،فيقال:

U

منا ينمو منوا ،أي زاد وكثر ،ومنيت الشيء تنمية جعلته ينمو ،1وابلتايل فإن املراد من التنمية هي الزايدة.
وتقدم ذكر بعض الفقهاء ملصطلح التنمية أو النماء يف كتبهم ويريدون به عملية تكثري املال وهو قريب
من اهلدف من االستثمار.

- 1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،15ص.341
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وإذا أردان اخلوض يف احلديث عن عملية التنمية بشكل عام والتنمية املالية بشكل خاص ،فإن التنمية
يف اإلسالم فرض من فروض الكفاية ،فإذا مل تقم هبا األمة أمثت ،فاإلسالم يهدف إىل إصالح حياة
اجملتمع املسلم ،وحتسني مستواه االقتصادي واالجتماعي.
ويهدف اإلسالم إىل حتقيق التنمية االقتصادية من خالل اآليت:
أ -توفري عناصر القوة االقتصادية واحلضارية والعسكرية الالزمة حلماية وأتمني اجملتمع ،إىل جانب

a

ay

التنمية االجتماعية والفردية ،فاإلسالم منهج حياة يقوم على العلم والعمل ،ويف هذا اإلطار

يقول النيب – صلى هللا عليه وسلم(( :-املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن

al
M

الضعيف)) مسلم

ب -حتقيق احلياة الطيبة للمسلم وذلك يتم عن طريق حتقيق متام الكفاية لكل فرد ،وعدالة التوزيع،

of

إىل جانب سيادة األمن يف اجملتمع.

ty

ج -عدم تعطيل املوارد االنتاجية يف األمة من خالل أمهية استثمار األموال بشىت الطرق املتاحة

si

واملشروعة يف اإلسالم وعدم اكتناز األموال مثالً .1

ve
r

جترا وجتارةً ومعناها تقليب املال لغرض احلصول
-2التجارة :وهي مأخوذة يف اللغة من اجتر يتجر ً

U

ni

على الربح .2وأما يف االصطالح فهي "التصرف يف البيع والشراء للربح".3

فإذن ميكن القول أبن التجارة هي أعمال يقصد هبا زايدة املال ،وعلى ذلك فهي كاالستثمار
وسيلة من وسائل زايدة املال.

 - 1انظر :مشهور ،أمرية عبد اللطيف ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي( ،مكتبة مدبويل ،مصر ،ط1991 ،1م) ،ص.39
 - 2الزبيدي ،حممد عبدالرزاق احلسيين ،اتج العروس من جواهر القاموس ( ،دار اهلداية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،10ص.279
 - 3البهويت ،منصور يونس صالح الدين ،شرح منتهى اإلرادات( ،عامل الكتب ،ط1993 ،1م) ،ج ،1ص.395
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َّ ِ
آمنُوا َال َأتْ ُكلُوا
ين َ
نصا يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ :
ولقد وردت كلمة التجارة ً
{اي أَيُّ َها الذ َ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتارًة عن تَر ٍ ِ
أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم إِ َّن َّ
اّللَ َكا َن
ْ َ ْ َْ ْ َ
اض م ْن ُك ْم َوَال تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َ
ََ َْ َ
ِ ِ
شرعا يف األموال هي التجارة
يما} [النساء ،]29 :فذكر هللا عز وجل من األمور اجلائزة ً
ب ُك ْم َرح ً
بشرط الرتاضي بني الطرفني البائع واملشرتي ،ولذلك قيل إن "ظاهر -اآلية -يقتضي إابحة سائر
التجارات الواقعة عن تراض ،والتجارة اسم واقع على عقود املعاوضات املقصود هبا طلب

a

األرابح".1

ay

-3االدخار :ويعود أصل كلمة االدخار يف اللغة إىل "اذختار" وهي مأخوذة من "ذخر الشيء يذخره

al

ذخرا واذخره اذخارا :اختاره ،وأصله اذختره فثقلت التاء اليت لالفتعال مع الذال فقلبت ذاال وأدغمت

M

فيها الذال األصلية فصارت ذاال مشددة" ،2ومعىن اذخار :خبأه لوقت احلاجة.3

of

وابلتايل فإن االدخار هو االحتفاظ ابملال لوقت احلاجة أو لزايدته بقصد الشراء أو التجارة وحنو ذلك،

ty

نوعا ما.
وهبذا املعىن يكون االدخار قريب من معىن االستثمار ً

si

وورد االدخار يف السنة النبوية فعن جابر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه هنى عن أكل حلوم

ve
r

الضحااي بعد ثالث ،مث قال بعد(( :كلوا ،وتزودوا ،وادخروا)).4

ni

وبناء على ما تقدم فإن التنمية والتجارة واالدخار مصطلحات معانيها قريبة من معىن االستثمار ،وكل

U

منهم يلتقى يف هدف واحد وهو زايدة املال.

 - 1الكيا اهلراسي ،علي حممد علي ،أحكام القرآن( ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،2هـ) ،ج ،2ص.348
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،4ص.302
 - 3انظر ،الزبيدي ،اتج العروس ،مرجع سابق ،ج ،11ص.362
 - 4أخرجه مسلم ،النيسابوري ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان ،ابب بيان ما كان من
النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم ،وبيان نسخه وإابحته إىل مىت شاء ،ج ،3ص ،1562رقم احلديث:
.1972
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املطلب الثاين :مشروعية االستثمار
االستثمار الذي يراد منه العمل على زايدة املال وإحياءه ثبتت مشروعيته يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية:
أوالً :القرآن الكرمي:
حيث جاء يف القرآن الكرمي عدة آايت تدلل على مشروعية االستثمار ومنها:

a

ay

شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم ِف َيها} [هود]61 :
{ه َو أَنْ َ
 -1قال تعاىلُ :
ض َو ْ

M

al

وجه الداللة :دلت اآلية الكرمية على أن هللا تعاىل خلق اإلنسان من األرض ومكنه من عمارهتا
واستثمار ما فيها واالنتفاع مبا تشتمل عليه من خريات ،وذلك يتأتى بعمارة ما حيتاج إليه اإلنسان فيها

of

من بناء مساكن وزراعة وغرس شجر وجتارة وحنو ذلك من وسائل االستثمار املشروعة.1

ty

ض ِل َِّ
ِ
ضي ِ
الص َالةُ فَانْتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
اّلل َواذْ ُك ُروا َّ
ت َّ
ض َوابْتَ غُوا ِم ْن فَ ْ
اّللَ
 -2قال تعاىل{ :فَِإذَا قُ َ

si

ِ
ريا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن} [اجلمعة ،]10 :ووجه الداللة :أبنه يف هذه اآلية أمر هللا تعاىل
َكث ً

ve
r

املؤمنني أن ينتشروا يف األرض ابستثمار خرياهتا ابلتجارة وحنوها ويبتغوا من فضله بعد فراغهم

ni

من أداء الصالة بواسطة الوسائل املشروعة ،2اليت توصلهم إىل الوصول لتحقيق االستثمار

U

املشروع.

ِ
{ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ش قَلِ ًيال َما تَ ْش ُك ُرو َن}
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
 -3قال تعاىلَ :

[األعراف ،]10 :فيخرب هللا تعاىل يف هذه اآلية أبنه ميكن عباده يف األرض وأنه مينحهم

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج،4ص.331
- 2انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،18ص.108
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القوة الستغالهلا واالنتفاع من خرياهتا ،ويهيئ هلم فيها كل وسائل العيش وطرق وسبل
استثمارها.1
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
س ْب تُ ْم َوِِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
ض}
ين َ
 -4قال تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا أَنْف ُقوا م ْن طَيبَات َما َك َ
[البقرة ،]267 :ووجه الداللة :أن اآلية الكرمية دلت على أن هللا -تعاىل -أمر املؤمنني
ابإلنفاق من جيد ما حيصلون عليه بعملهم وما يتيسر هلم إخراجه من األرض من زروع

a

ومعادن وغريها ،وكما معلوم فإن االنفاق ال يكون إال يف حالة وجود مال فائض عن حاجة

ay

اإلنسان ،فإذن األمر ابإلنفاق هنا فيه حثا للمؤمنني على استثمار امواهلم وتنميتها.2

M

al

ض ِل َِّ
ض ِربُو َن ِيف ْاأل َْر ِ
اّلل} [املزمل]20 :
ض يَ ْب تَ غُو َن ِم ْن فَ ْ
آخ ُرو َن يَ ْ
 -5قال تعاىلَ { :و َ

وجه الداللة :فقد دلت اآلية الكرمية على جواز التنقل يف األرض بغرض التجارة والعمل وكسب الرزق

of

من هللا تعاىل ،وهذا يؤكد على مشروعية استثمار األموال وتنميتها ابلوسائل املشروعة.3

si

ty

اثنيًا :السنة النبوية:

ve
r

وردت أحاديث تدل على مشروعية االستثمار ،ولكن ميكن اإلشارة إىل احلديث الذي روي عن أنس
رضي هللا عنه قال :قال رسل هللا صلى هللا عليه وسلم( :ما من مسلم يغرس غرسا ،أو يزرع زرعاً فيأكل

U

ni

منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة) .4ففي احلديث حث النيب صلى هللا عليه وسلم على
استثمار خريان األرض وتنميتها ابلطرق املشروعة ،كما دل احلديث داللة واضحة على أن املسلم الذي
يقوم بغرس األرض أو زرعها وأيكل منها بعد ذلك طري او إنسان او حيوان يكون له على ذلك أجر.
 - 1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،7ص.167
- 2انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،1ص.697
- 3انظر :الطربي ،جامع البيع يف أتويل القرآن ،مرجع سابق ،ج ،23ص.699
 - 4أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة ،ابب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح مرجع
سابق ،رقم احلديث  ،2320ج ،3ص.103
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املطلب الثالث :أمهية االستثمار ودوافعه:
يعد االستثمار من السبل العظيمة اليت جتعل من األمة اإلسالمية أمة قوية معتمدة على نفسها،
وخصوصا يف املوارد املالية اليت ال ميكن للدولة أن تقوم إال هبا ،وال ميكن لإلنسان أن يعيش من غريها،
ً
وملواجهة املخاطر اليت قد تتعرض هلا األمة فشرع اإلسالم االستثمار الذي يساعد على اعتماد األمة
اإلسالمية على نفسها من الناحية املالية.

a

موضحا لدوافعه اليت حددها
وعلى هذا فإن هذا املطلب يتعرض ألمهية االستثمار من الناحية الشرعية
ً

ay

النظام اإلسالمي يف مبادئه ومفاهيمه.

al
M

الفرع األول :أمهية االستثمار:

of

تكمن أمهية االستثمار يف أن هللا سبحانه وتعاىل جعل اإلنسان خليفة يف األرض ليعمرها ويبنيها قال

ty

تعاىلُ { :ه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
استَـ ْع َمَرُك ْم فِ َيها} [هود ،]61 :ومن سبل العمارة يف االرض وبنائها
ض َو ْ
االستثمار بشىت أنواعه وجماالته ،ومن هنا ميكن أن نوضح أمهية االستثمار يف اإلسالم ،وتربز يف النقاط

si
ve
r

التالية:

 -1االستثمار عبادة يتقرب هبا املستثمر املسلم إىل هللا تعاىل إذا أخلص النية فيها هلل تعاىل ،وهو

ni

U

من فروض الكفاية توفرياً لالحتياجات الضرورية للعباد إلعانتهم على طاعة هللا سبحانه
وتعاىل.

 -2االستثمار وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة يف جانب حفظ املال ،فحفظ املال من قوام كليات
الشريعة اإلسالمية ،كما أن الواقع يكشف أن أساس حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي
ألي جمتمع يرتكز على كيفية احملافظة على اخالقها وثرواهتا وتنميتها.
- 1انظر :دوابه ،أشرف حممود ،االستثمار يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص41

41

1

 -3تنمية العنصر البشري يف عملية التنمية ،وذلك يتحقق بتوفري مشروعات البنية التحتية يف الدولة
وضمان حد الكفاية من الدخل لكل فرد من افراد اجملتمع ،كما حيقق االستثمار رفع الكفاءة
االنتاجية لدى العنصر البشري.1
 -4االستثمار أحد الوسائل املشروعة للكسب ،ففيه دوران لرأس املال وتقليبه ،وتسخري املوارد
االقتصادية والبشرية ،وسبيل إلشاعة اخلري والنماء يف األمة ،واإلسالم دائما يسعى ويهدف إىل

a

إشراك أكرب عدد ممكن من افراد اجملتمع يف االستفادة من املال ،دون حصره يف أيدي فئة قليلة

ay

2
آخ ُرو َن
من فئاته ،كما أن تداول الثروة مقصد شرعي عظيم  ،ويف شأن ذلك يقول تعاىلَ { :و َ

M

al

ض ِل َِّ
ض ِربُو َن ِيف ْاأل َْر ِ
اّلل} [املزمل]20 :
ض يَ ْب تَ غُو َن ِم ْن فَ ْ
يَ ْ

وبناء على ما سبق فيتبني أمهية االستثمار كونه أحد الوسائل املشروعة للكسب ،ويعد أحد أهم أسباب

of

التنمية البشرية ،ووسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ املال.

si

ty

الفرع الثاين :دوافع االستثمار:

ve
r

ويف ضوء احلديث عن أمهية االستثمار ،فإنه من األمهية مبكان التطرق لدوافع االستثمار يف اإلسالم،
فالدوافع العامة لالستثمار هلا ارتباط ابملبادئ واملفاهيم األساسية للنظام اإلسالمي ،ويعد االستخالف

U

ni

عموما.
وتداول املال وعمارة األرض من أبرز املبادئ اإلسالمية الدافعة لالستثمار ً
أوالً :االستخالف:

 - 1انظر :العوضي ،رفعت السيد ،منهج االدخار واالستثمار يف االقتصادي اإلسالمي( ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،مصر،
1980م) ،ص180
 2انظر :دوابه أشرف حممود ،االستثمار يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص43
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يطلق االستخالف يف اللغة ويراد منه " :إقامة خلف يقوم مقام املستخلف ،أو مقام الغري على شيء
ما" ،وأما يف االصطالح فهو " :متكني البشر يف األرض وتسلطهم على املقدرات فيها".1
وتفرد اإلسالم بفكرة االستخالف ،فلم تدع إليه عقيدة أخرى ،وهو يعترب من األصول األساسية يف
االقتصادي اإلسالمي ،ومعناه يف ذلك :تكليف هللا تعاىل خالق كل شيء ومالك كل شيء خللقه
ابلقيام أبمانة اخلالفة يف الدنيا ،حبسب األوامر والقواعد اليت وضعها هللا تعاىل ،فقد خلق هللا اإلنسان

a

من األرض واستعمره فيها للعمل يف الطيبات اليت سخرها هللا لالنتفاع هبا.2

ay

وينقسم استخالف هللا تعاىل للبشر يف األرض إىل قسمني ،األول :استخالف عام؛ وهو متكني البشر

al

M

من األرض وما عليها من طيبات لالنتفاع هبا بناء على القواعد اليت ارساها هللا تعاىل ووضعها هلم.
والثاين :استخالف خاص؛ وهو استخالف لألفراد والدولة يف احلكم على أساس أن هللا هو احلاكم

of

3
ِ ِِ
ّلل أَمر أ ََّال تَعب ُدوا إَِّال إِ َّايهُ َذلِ َ ِ
ِِ
ين الْ َقيِ ُم}
ُْ
ك الد ُ
احلقيقي يف الكون  ،فقال تعاىل{ :إن ا ْحلُ ْك ُم إ َّال َّ َ َ

si

ty

[يوسف]40 :

ve
r

وتضبط عملية االستخالف على املال أربعة ضوابط وهي:
 -1أن يكتسب الفرد املال من طريق حالل.

ni

 -2أن ينفقه حيث أمر هللا تعاىل.

U

 -3أن يتعامل فيه ابلطرق املشروعة.

 - 1عبده ،عيسى ،برتول املسلمني وخمططات الغاصبني( ،دار املعارف ،مصر1983 ،م) ،ص.12
 - 2انظر :مشهور ،امرية عبد اللطيف ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .55
 - 3انظر :عودة ،عبدالقادر ،املال واحلكم يف اإلسالم( ،دار السعودية للنشر ،لبنان ،ط1971 ،4م) ،ص .22عبده ،عيسى،
برتول املسلمني وخمططات الغاصبني ،مرجع سابق ،ص13
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 -4أن خيرج زكاة ما يدخره من هذا املال.1
وتكمن عالقة االستخالف مع االستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي أبن االستخالف هو
متكني االنسان على املال لتنميته واستثماره على الوجه املشروع مبا حيقق االنتفاع به الوفاء حباجات
الفرد واجلماعة وحيقق املصلحة للمجتمع املسلم حبيث ال تتعارض املنفعة الفردية مع مصلحة
اجلماعة ،وحتد هذا املبدأ االلتزام ابلضوابط اليت حتكم االستخالف واالستثمار.2

a

ay

وختاما؛ فإن االستخالف يعد قاعدة أساسية يف االقتصاد اإلسالمي ومما مييز امللكية الفردية للمال
ً
يف اجملتمع اإلسالمي عن اجملتمع الرأمسايل ،وهذا ابعتبار أن االستخالف مبثابة وكالة للفرد ابلعمل

al

M

يف املال ،فهو يضعه أمام جمموعة من التعاليم واملبادئ اليت جيب عليه االلتزام هبا كتحرمي الراب الذي
يؤدي إىل استغالل حاجة اآلخرين للمال.3

of

اثنيًا :دافع تداول املال

ty

si

فيعترب تداول الثروة دافع هام للوصول إىل اقتصاد إسالمي قوي ،مبا حيقق التكافل االجتماعي يف

ve
r

اإلسالم ،حيث يهدف اإلسالم من خالل االستثمار إىل إشراك أكرب عدد ممكن من اجملتمع يف
االستفادة من املال ،وعدم حصره يف فئة واحدة من فئاته .4ولقد دلت على دافع تداول املال عدة

ni

آايت من القرآن الكرمي ومنها:

U

ني ْاألَ ْغنِيَ ِاء ِم ْن ُك ْم} [احلشر ، ]7 :ووجه الداللة من هذه
 -1قوله تعاىلَ { :ك ْي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْ َ
اآلية أن هللا تعاىل أمر بتداول املال لكي حمصور بني فئة قليلة من الناس ،ويف تفسري هذه اآلية
 - 1قاسم ،يوسف ،مبادئ الفقه اإلسالمي( ،دار النهضة العربية ،ط1998 ،1م) ،ص296
- 2انظر :مشهور ،امرية عبد اللطيف ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ،ص .62
 - 3انظر :قاسم ،يوسف ،التعامل التجاري يف ميزان الشريعة( ،دار النهضة العربية ،مصر ،ط1980 ،1م) ،ص.15
- 4انظر :دوابة ،االستثمار يف اإلسالم( ،دار السالم ،مصر ،ط2009 ،1م) ،ص.43
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يقول ابن كثري" :أي جعلنا هذه املصارف ملال الفيء لئال يبقى مأكلة يتغلب عليها األغنياء
ويتصرفون فيها ،مبحض الشهوات واآلراء ،وال يصرفون منه شيئًا إىل الفقراء"1
فقسم هللا تبارك وتعاىل أموال الفيء على املصارف املتعددة سواء كان املصرف غين او فقري ،وذلك من
أجل أال يسيطر األغنياء على املال وابلتايل ال حيصل تداول للمال.
ومن هنا يتبني لنا كيف أهتم اإلسالم يف تشريع أحكام تعترب األساس الذي يعتمد عليه مقصد

a

ay

تداول الثروة املالية وعدم حصرها يف مجاعة دون أخرى.

al

يل َِّ
 -2قال تعاىلِ َّ :
اّلل فَ بَ ِش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
وَنَا ِيف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب
ض َة َوَال يُْن ِف ُق َ
َ
الذ َه َ
{والذ َ

M

أَلِ ٍيم} [التوبة ،]34 :فقد حرم هللا تعاىل يف هذه اآلية كنز املال اجملموع يف مقابل اخراج املال

of

الواجب ،ولقد قال الطربي يف تعريف الكنز" :قال آخرون" :الكنز" كل ما فضل من املال عن
بعضه على ٍ
بعض ،يف
حاجة صاحبه إليه" وقال" :الكنز يف كالم العرب :كل شيء جمموع ُ

ty

بطن األرض كان أو على ظهرها ،"2وهذا التحرمي فيه حتقيق مقصد تداول الثروة ،الذي له أثر

si

ve
r

يف التوجيه حنو عملية االستثمار ،وإعادة توزيع املال والثروة يف اجملتمع.

 -3قال تعاىل{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتَ َارًة َع ْن
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ

U

ni

ِ ِ
تَر ٍ ِ
يما} [النساء]29 :
اض م ْن ُك ْم َوَال تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َس ُك ْم إِ َّن ا َّّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
َ

- 1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج 8ص.67
 - 2الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن( ،مؤسسة الرسالة ،ط2000 ،1م) ،ج ،14ص.225
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ففي بداية السورة حرم هللا تعاىل أكل أموال الناس ابلباطل ،وأما يف اجلزء الثاين من اآلية إىل أمهية
وجود شرط الرضا يف عقد البيع ،1ويبني أن تداول املال التجاري مبين على الرضا املتبادل بني طريف
العقد.
ويعد البيع أحد أهم صور تطبيقات تداول املال بني الناس ،والبيع والشراء جزء مهم يف عملية
االستثمار ،ولذلك ضبط هذا االستثمار مبا حيقق عدم الظلم يف البيع والشراء عن طريق حترمي أكل

a

أموال الناس ابلباطل ،وابلتايل حيقق عملية تداول املال ويشجع عليه حبيث ال يتضمن أي صورة من

ay

صور أكل أموال الناس ابلباطل كالغش والظلم وغريه.

al
M

اثلثًا :عمارة األرض:

of

اإلعمار لغة هو اإلغناء وجعل املكان آهال ،و" املعمر" هو املنزل الواسع من جهة املاء والكأل الذي
يقام فيه .وعمارة األرض تعترب إهلام من هللا تعاىل خللقه ابحلرث وحفر األهنار وغريها وهو أمر أوجبه هللا

ty

ve
r

اسكن اخللق األرض وطلب منهم عمارهتا.

si

شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم فِ َيها} [هود ،]61 :فاهلل تعاىل
تعاىل على خلقه فقال سبحانهُ { :ه َو أَنْ َ
ض َو ْ

وال يقتصر دور االستثمار يف النظام االقتصادي على حتقيق املنفعة املادية الفردية أو حىت اجلماعية ،بل

ni

يشمل دوره حتقيق املنفعة املادية اليت تعد وسيلة لتحقيق هدف أمسى وهو عمارة األرض لتكون صاحلة

U

للحياة البشرية الراقية ببنائها وتثمري طيباهتا ،وأييت ذلك امتثاالً ألمر هللا تعاىل خالق الكون وحتقي ًقا
وإمياان أبن هللا تعاىل سيحاسب عباده عما قدموا من عمل يف احلياة الدنيا،
ملسؤولية اخلالفة يف األرضً ،

 -1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن مرجع سابق ،ج ،5ص.151
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ولذلك فإن عمارة األرض تكليف شرعي لتحقيق استمرارية احلياة البشرية من أجل عبادة هللا تعاىل،
وهذا األمر فرض ،وطاعة هللا فيه واجبة ،وعبادة يثاب املرء على قدر ما بذله يف سبيل حتقيقها.1
عنصرا أساسيًا إلعمار األرض
وقد عزز هللا تعاىل العمارة بقوانني وأسس عديدة ومنها الربكة اليت تعد ً
أيضا
وتنمية طيباهتا ،والعمل اجلماعي والتعاوين؛ فالفرد املسلم يعمل على إشباع حاجاته الشخصية ،و ً
يعمل إلشباع حاجات اجملتمع ،ومسؤولية اإلعمار تتضمن العمل اجلماعي والفردي لتحقيق أكرب فائدة

a

ممكنة ،ولذلك يقول هللا تعاىلَ { :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ْرب َوالتَّ ْق َوى} [املائدة.]2 :

ay

al

وبناء على ما تقدم يتبني لنا أن لالستثمار دوافع شرعية واجتماعية ومالية واقتصادية متعددة ،والوكالة

M

يف االستثمار وهي حمل الدراسة هنا حتقق الغاايت والدوافع لالستثمار.

of

املطلب الرابع :أنواع االستثمار وجماالته

يعترب االستثمار من األمور العملية الواقعية يف احلياة ،ولذلك ال بد من التوضيح أبنواع االستثمار

ty

ليتضح مفهوم االستثمار بشكل أكرب ،مث التعرج على اجملاالت اليت ميكن االستثمار هبا.

si
ve
r

الفرع األول :أنواع االستثمار:

ni

يتنوع االستثمار ابعتبار حقيقته إىل نوعني وميكن توضحيهما فيما يلي:

U

النوع األول :االستثمار املباشر:

االستثمار املباشر هو استثمار جيمع فيه صاحب املال بني ملكية رأس املال والعمل فيه فيتصرف يف
إدارة ماله ويتخذ القرارات االستثمارية بشأنه وجيين مثار استثماره ويتحمل املخاطر وحده.2

 - 1انظر :مشهور ،امرية عبد اللطيف ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .65
- 2انظر :اجلمال ،غريب ،املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانونة( ،د.ن ،مصر ،د.ط ،)1978 ،ص.319
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منفردا دون شريك أو ميكن أن يشرتك معه جمموعة من
وميكن أن يقوم هبذا النوع من االستثمار
شخصا ً
ً
االشخاص ممن يرغبون يف استثمار أمواهلم أبنفسهم ،ويتحملون خماطر االستثمار وجينون الثمار ،ويف
هذا النوع جيمعون بني امللك والتصرف.1
وهذا النوع من االستثمار التجاري املباشر يعني كثرياً يف أوقات األزمات املالية واالقتصادية حبكم أنه
خيضع حلكم جمموعة من احملددات منها:

a

ay

 يعتمد على تنظيم مايل وإداري على درجة عالية من الدقة والتقنية. -يشتمل على نظام رقابة فعال وحاسم.

al

M

 يتم عن طريق مهارة يف االداء وخربة عملية وتدريب مستمر. -تتم دراسة مؤشرات السوق املتغرية بصورة دائمة ومتجددة.2

of

النوع الثاين :االستثمار غري املباشر يف املشاركة (النوعي):

ty

si

االستثمار غري املباشر هو االستثمار الذي يكون بطريقة املشاركة بني رأس املال والعمل ،ففي هذا النوع

ve
r

من االستثمار يقدم املالك ماله ملن يعمل فيه حبصة من منائه ففيه ينفصل املالك عن إدارة املال ويتخلى
مالك املال عن سلطته يف اختاذ القرارات االستثمارية خبصوص هذا املال مع بقائه مالكا ملاله ومتحمالً

ni

ملخاطر استثماره.3

U

ويعترب االستثمار النوعي من أفضل أنواع االستثمارات املمكن أن تستفيد منها املؤسسات والبنوك
اإلسالمية ،حبيث تبىن عليها سياستها االستثمارية وميكن إبراز أمهية ذلك يف النواحي التالية:

 - 1انظر :سويلم ،حممد علي ،الوكالة التجارية :دراسة مقارنة( ،دار املطبوعات اجلامعية ،ط ،)2014 ،1ص269
 - 2انظر :البعلي ،عبد احلميد حممود ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاق( ،مكتبة وهبه ،د.ط ،د.ت) ،ص.131
 - 3انظر :اجلمال ،غريب ،املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانون ،مرجع سابق ،ص319
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 تشكيل املتعاملني مع البنوك واملؤسسات املالية االسالمية تكويناً صحيحاً يساعدها على خلق وعياستثماري لديها ليساعدها يف دعم النشاط االقتصادي هلا ،وممكن أن يتعدد النشاط فيشمل الزراعي
والتجاري والصناعي حبسب النشاط االقتصادي الرائج.
 أتمني مسرية النشاط االستثماري يف املؤسسات والبنوك اإلسالمية ابعتبار أهنا تقوم ابلدرجة األوىلعلى توظيف أمواهلا يف املشروعات االستثمار ال يف االئتمان.

a

ay

 حتقيق أعلى نسبة ربح ممكن حىت تستطيع مواجهة التحدي املفروض يف نظام سعر الفائدة املستقرواملأمون ،وابلتايل يفرتض عليها الدخول يف االستثمارات.1

al

M

كما ميكن القول أبن االستثمار حبسب القائم به ينقسم إىل قسمني :استثمار شخصي ،واستثمار

of

مؤسسي .وينقسم االستثمار ابعتبار ملكيته إىل قسمني ،استثمار خاص واستثمار عام.2

ty

وابلتايل نستطيع أن نقول إن أنواع االستثمار لو فصلناها حسب اهلدف اليت تريد أن تصل إليه أو

si

حسب حقيقتها أو حسب فاعلها لنجد أهنا أنواع متعددة وهلا مسميات خمتلفة ،ولكن يف النهاية

ve
r

يالحظ أهنا تندرج حتت النوعني الذين سبق االشارة إليهما وتوضحيهما.

ni

الفرع الثاين :جماالت االستثمار

U

ينقسم االستثمار من حيث جماالته وف ًقا لقطاعات النشاط االقتصادي املختلفة وابلتايل ميكن تقسيمه
إىل ما يلي:
 -1االستثمار الصناعي.
 -2االستثمار الزراعي
 - 1انظر :البعلي ،عبد احلميد حممود ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاق ،مرجع سابق ،ص.129
 - 2انظر :دوابه ،أشر حممد ،االستثمار يف االسالم ،مرجع سابق ،ص.29
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 -3االستثمار التجاري
 -4االستثمار اخلدمي.1
ويف ختام هذا املبحث تبني لنا أمهية االستثمار ودوافعه يف احلياة بشكل عام ،ولذلك حثت عليه
الشريعة اإلسالمية وتظافرت األدلة يف الكتاب والسنة على ذلك ،ومن مث فقد دأبت املؤسسات والبنوك
اإلسالمية على جعله أهم األدوات اليت تعتمد عليها يف عملها وخدماهتا اليت تقدمها للعمالء ،مث أن

a

الدول يف مجيع أقطار املعمورة هتتم ابالستثمار ابعتباره اجلانب الضامن القتصاد الدولة ،وعلى ذلك فإن

ay

عقد الوكالة يف االستثمار أحد أهم املبادئ وأبرز العقود املالية الشرعية احلديثة اليت تبىن عليها املعامالت

al

املالية يف شىت البنوك اإلسالمية.

M
of
ty
si
ve
r
ni
U
- 1انظر :دوابه ،أشر حممد ،االستثمار يف االسالم ،مرجع سابق ،ص.30
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املبحث الثالث :تعريف عقد الوكالة يف االستثمار وأدلة مشروعيته
يكتسب عقد الوكالة يف االستثمار يف الوقت احلايل أمهية كربى لدى البنوك واملؤسسات املالية
اإلسالمي يف تطبيقاهتا يف الوقت املعاصر وسيستمر ذلك يف املستقبل مع التطور والعمران املتسارع يف
اسعا للحصول على السيولة مما يساعد على توفري ما حتتاج إليه
عامل املال ،وذلك لكونه يفسح جماالً و ً

a

املؤسسات من السلع أو اخلدمات أو املنتجات املالية لعمالئها.

ay

al

جدا ولذلك هم حيتاجون إىل وضع أمواهلم
ومن جانب آخر فإن خربة العمالء يف استثمار املال قليلة ً

M

لدى البنوك او املصارف أو املؤسسات املالية اإلسالمية لتنمية أمواهلم واستثمارها من خالل التطبيقات
االستثمارية املبنية على عقد الوكالة يف االستثمار.

of

ومتثل الوكالة يف االستثمار لدى املؤسسات املالية اإلسالمية بداية حلقبة جديدة من التطوير والتحديث

ty

املصريف ،ولذلك تقدم اآلن العديد من البنوك واملؤسسات املالية على تطوير خدماهتا وتوسيع نطاقها

si

املطلب األول :تعريف عقد الوكالة يف االستثمار:

ni

ve
r

بناء على الوكالة يف االستثمار.

ورد تعريف عقد الوكالة ابالستثمار بعنوان "تعريف الوكالة ابالستثمار" يف املعايري الشرعية هليئة احملاسبة

U

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:
"الوكالة ابالستثمار هي إنبة الشخص غريه لتنمية ماله أبجرة أو بغري أجرة".1

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ( ،)46مملكة البحرين ،ص.52
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يالحظ يف التعريف اإلشارة إىل تنمية املال أبجر او بغري أجرة ،وقد يكون إانبة الشخص غريه يف تنمية
ماله بنسبة مقطوعة ،وهذا ما مل يشر إليه التعريف.
كما عرف عبد الستار أبو غدة 1الوكالة يف االستثمار أبهنا:
"عقد يربم الستثمار األموال وتنميتها على غري أساس املضاربة او املشاركات األخرى".2

a

ورد يف التعريف التنبيه على أن الفقهاء مل يهتموا ويعتنوا عقد الوكالة يف االستثمار ،مث بني بعد التعريف

ay

أبن الوكالة يف االستثمار عقد خيتلف عن املضاربة واملشاركات االخرى وذلك عندما نص على اآليت

al

بعد التعريف مباشرة  " :وهذه الوكالة مل يعنت هبا الفقهاء لرتكيزهم على املضاربة واملشاركات لكن

M

التطبيق املعاصر اهتم ابلوكالة ابالستثمار بصفتها أداة استثمارية ختتلف عن املضاربة " ،و أشار إىل

of

أمهية الوكالة يف االستثمار لتطبيقها املعاصر يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.

ty

وبناءً على ما تقدم من تعريف الوكالة بشكل عام عند الفقهاء ،وما انتهى إليه العلماء املعاصرين يف

si

تعريف االستثمار ،وابإلضافة هلذه التعريفات ،ميكن القول أبن عقد الوكالة يف االستثمار:

ve
r

عقد بني املوكل والوكيل يهدف املوكل إىل استثمار أمواله أبجرة معينة أو بنسبة ربح معلومة متفق

ni

عليها عند إبرام العقد.

U

شرح التعريف:

 -1عقد :وذلك ابعتباره التزام يصدر بني الطرفني ومها املوكل والوكيل يف االستثمار.

 - 1عبد الستار أبو غدة :استاذ أكادميي ،وهو األمني العام للهيئة الشرعية املوحدة.
 - 2أبو غدة ،عبد الستار ،الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا 2013 ،مرجع سابق ،ص331
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 -2بني املوكل والوكيل :وهبذا القيد يتم التأكيد على أن العقد بني الوكيل واملوكل ،ويدخل يف
مصطلح الوكيل :الفرد احلقيقي أو املؤسسة؛ ألن ممكن أن يكون الوكيل مؤسسة مالية وال
فردا ميثل شخصه .وأما املوكل فهو الشخص – أو اجلهة -الذي
يقتصر على أن يكون الوكيل ً
يريد استثمار أمواله لتحقيق ربح معني.
 -3ابستثمار أمواله :ألن املوكل يضع أمواله بصورة معينة او أن يعطي الوكيل ليستثمرها يف أوجه

a

االستثمار.

ay

 -4أبجرة معينة :اي أجرة معينة تستحق للوكيل عند اداء الوكالة.

al

 -5أو بنسبة ربح :وميكن أن تكون األجرة عبارة عن حافز بتحديد جزء من االرابح.

M

 -6متفق عليها عند إبرام العقد :ويقصد بذلك أنه ال بد من حتديد األجرة أو نسبة الربح يف

of

العقد ،وال جيوز تركها من غري حتديد سواء كان ذلك يف األجرة أو نسبة األرابح.

ty

املطلب الثاين :مشروعية عقد الوكالة يف االستثمار

si

الوكالة يف االستثمار مشروعة يف الكتاب والسنة واالمجاع شأهنا شأن مشروعية الوكالة عموماً ،وميكن

ve
r

االستدالل بشكل خاص لعقد الوكالة يف االستثمار ابحلديث التايل:

ni

عن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه ديناراً يشرتي له به

U

شاة ،فاشرتى له به شاتني ،فباع إحدامها بدينار ،فجاء بدينار وشاة ،فدعا له ابلربكة يف بيعه ،وكان لو
اشرتى الرتاب لربح فيه) .1ووجه االستدالل :أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث عروة بن أيب اجلعد

البارقي يف أن يشرتي له شاه ،وهذا هو التوكيل يف البيع ،لكن الصحايب رضي هللا عنه اشرتى ابلدينار
الذي اعطاه إايه النيب صلى هللا عليه وسلم شاتني ،فباع إحداهم بدينار ،ومن مث جاء للنيب صلى هللا
1

 -أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،ابب ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح ،مرجع سابق ،حديث

رقم ،3642:ج ،4ص.207
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عليه وسلم بشاة ودينار ،فلم ينهه النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك ومل يناقشه ،بل دعا له ابلربكة،
فدل ذلك على رضا النيب صلى هللا عليه وسلم على فعل الصحايب ،من استثمار الدينار الذي اعطاه
إايه أوال ليشرتي به شاة واحدة ،لكنه استثمر الدينار فاشرتى شاتني وابع احدامها ورجع بشاة واحدة
كما طلب منه النيب صلى هللا عليه وسلم وبدينار .وهذه الصورة هي صورة واضحة للوكالة يف
االستثمار ،غري أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يطلب منه ذلك عندما اعطاه الدينار يف البداية.

a

و ميكن االستدالل على مشروعية عقد الوكالة يف االستثمار ابملعقول حيث أن اإلسالم أهتم حبفظ

ay

الضرورايت اإلنسانية وحفظ املصاحل ،واليت تتضمن حفظ املال ،وألجل أن حيفظ املال ال بد من

al

استثماره على الوجه املقبول شرعاً  ،وعدم مجع املال دون حتريك أو استثمار ،ولذلك حث اإلسالم

M

على االستثمار كما تبني لنا يف مشروعية االستثمار ،وأكد على أمهية وضرورة حتريك املال وتداوله،

ty

بقاء املال ومناءه.

of

وكذلك حرم اإلسالم كنز األموال ألنه يعارض بناء وتعمري األرض الذي دعا إليه اإلسالم ،ومن أجل

si

املطلب الثالث :الفرق بني الوكالة يف االستثمار والوكالة يف التصرفات

ve
r

الوكالة يف التصرفات هي التفويض ابلتصرف بشيء معني ملرة واحدة فقط يف الغالب ولقد اهتم هبا

ni

الفقهاء قدميًا.1

U

وابلتايل فهناك فرق بني الوكالة يف االستثمار والوكالة يف التصرفات ،فالوكالة يف التصرفات أعم من
حيث مشوهلا القيام ابلتصرفات العادية واالجرائية عن املوكل كالطالق مثال ،يف حني ان الوكالة يف
االستثمار ختتص إبدارة املال وتنميته لصاحل املوكل وقد يشمل هذا عدة تصرفات مالية استثمارية.

- 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.20
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وتشرتك الوكالة يف االستثمار والوكالة يف التصرفات يف معظم أحكام التفويض إال أن الوكالة يف
التصرفات تقتصر على فعل حمدد ال يتكرر كتوكيل البائع ابملراحبة املشرتي يف شراء السلعة لصاحل البائع،
بينما يف الوكالة يف االستثمار فإن املوكل يعهد للوكيل ابالستثمار لتنمية ماله من خالل الشراء والبيع
مر ًارا وتكر ًارا وليس جملرد مرة واحدة كما يف الوكالة يف التصرفات.1
جدا يف التفريق بني الوكالة يف التصرفات وبني الوكالة يف االستثمار أن الوكالة يف
ومن األمور املهمة ً

a

التصرفات قد تكون عملية ال يتحصل الوكيل على أجر بسببها فقد تكون اتبعة ملعاملة مالية معينة يف

ay

البنك اإلسالمي مثالً ،بينما الوكالة يف االستثمار فهي مبدأ بل هي عقد قائم بذاته يهدف من خالله

al

املوكل ابحلصول على الربح من خالل عملية االستثمار اليت سيقوم هبا الوكيل والذي بدوره يبحث عن

M

أجرة الوكالة أو ما زاد على نسبة الربح املتوقع أو املتفق عليها عند إبرام العقد.

of

وعليه؛ فيتبني أن عقد الوكالة يف االستثمار من املبادئ الفقهية اجلديدة اليت تبىن عليه التطبيقات املالية

ty

واالستثمارية يف مؤسسات البنوك اإلسالمية ،كما أنه يعد من املخارج الشرعية املالية احلديثة اليت ميكن

si

أن خترج عليها تطبيقات ومعامالت مالية لدى املؤسسات والبنوك اإلسالمية.

ve
r
ni
U
 - 1انظر :ابو غدة ،عبد الستار ،الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا ،مرجع سابق ،ص.333
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املبحث الرابع :نشأة البنوك اإلسالمية يف البحرين
حتتل البنوك اإلسالمية يف عامل اليوم مكانة واسعة يف التطبيقات املالية والتجارية واالقتصادية الوطنية
احمللية منها واخلارجية ،وكما أهنا حتتل املراتب األوىل من حيث إقبال األفراد واملؤسسات يف وضع أمواهلم
فيها واالستفادة من اخلدمات املالية والتسهيالت واالستثمارات املالية اليت تقدمها هلم.
وملا كانت هذه الدراسة متخصصة يف تطبيقات البنوك البحرينية لعقد الوكالة يف االستثمار فإن هذا

a

ay

املبحث يتناول أهم البنوك اإلسالمية يف البحرين ،وقبل اخلوض يف ذلك جيدر اإلشارة وتسليط الضوء

al

عن مفهوم البنوك اإلسالمية والفرق بينها وبني البنوك التقليدية.

M

املطلب األول :مفهوم البنوك اإلسالمية

of

للوصول إىل صورة عن البنك أو املصرف اإلسالمي ال بد من تعريفه أوالً ،مث بيان خصائصه.

ty

وقبل اخلوض يف ذلك جتدر اإلشارة إىل أن البنوك التجارية بشكل عام مرت بتدرج اترخيي انطلقت فيه

ve
r

واملرابني والصاغة.1

si

من أصل معني وهو جمموعة النظم البدائية اليت كانت تتوىل عمليات اإليداع واالئتمان ككبار التجار

ni

ولذلك فإن البنك لفظة إيطالية ويقابلها ابللغة العربية مصطلح املصارف ،وهي مجع مصرف ،وهو يف

U

ضا يف معىن املصرف إنه
اللغة مأخوذة من الصرف ،ويقصد هبا املكان الذي يتم فيه الصرف ،وقيل أي ً
يدل على "مكان الصرف وبه مسي البنك مصرفا" .2وعرف الفقهاء الصرف أبنه" :بيع النقد ابلنقد".3

- 1انظر :مرسي ،فؤاد ،النقود والبنوك( ،دار املعارف ،مصر ،ط1958 ،1م).
 - 2مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون ،املعجم الوسيط( ،دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.513
 - 3جمموعة من علماء اخلالفة العثمانية ،جملة األحكام العدلية ،حتقيق :جنيب هواوين( ،نور حممد ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص،31
املادة.121 :
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وبدأ نشاط البنوك منذ عصور الرومان حىت القرون الوسطى ولذلك كان الصرييف يقوم بتجارة خمتلف
العمالت ،ببيع النقود ويشرتيها دون أن يضم إليها أنواعاً أخرى من التجارة ،مث نشأت البنوك احلديثة
وكان مطلع القرن احلادي عشر اهلجري البداية الفعلية هلا حيث أقيم مبدينة البندقية عام (1007هـ)
أول بنك منظم مث بنك أمسرتدام يف عام (1029هـ) وهو النموذج الذي احتذته البنوك األخرى يف
أورواب.1

a

الفرع األول :تعريف البنوك واملصارف اإلسالمية

ay

al

قبل اخلوض يف تعريف البنك اإلسالمي ال بد التوضيح أبن كلمة بنك هي كلمة غري عربية أصالً،

M

واملسمى الصحيح للبنك يف اللغة العربية هو املصرف فقيل يف املعجم الوسيط" :املصرفِ :االنْ ِ
صَراف

of

َوَم َكان الص ْرف َوبِه مسي البنك مصرف" ،وقيل يف تعريف البنك يف اللغة أبنه " :مؤسسة تقوم
بعمليات االئتمان ابالقرتاض واإلقراض".2

ty

ve
r

اإلسالمية"

3

si

وأما يف االصطالح فقد عرف البنك اإلسالمي أبنه " :مؤسسة مصرفية جتارية تقوم على الشريعة

ni

ويف هذا التعريف ميز البنك أبنه مؤسسة مصرفية وابلتايل فهو يقوم أبعمال مصرفية كقبول الودائع

U

وتقدمي اخلدمات ،ووصفه بتجارية يدخل فيه االستثمار يف التجارة اليت متيز البنوك التجارية.
كما عُرف البنك اإلسالمي أبنه:

 -1انظر :الطيار ،عبد هللا أمحد ،البنوك اإلسالمية( ،د.ن1401 ،ه) ،ج ،1ص.20
 - 2الزايت وأخرون :املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ج ،1ص.71
3

 -السعيدي ،عبد هللا بن حممد ،الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة( ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط1420 ،1هـ)،

ج ،2ص.1021
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"مؤسسة مالية نقدية تقوم ابألعمال واخلدمات املالية واملصرفية وجذب املوارد النقدية وتوظيفها توظي ًفا
فعاالً يكفل منوها وحتقيق أقصى عائد منا ومبا حيقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف إطار
أحكام الشريعة اإلسالمية".1
مصدرا هلا يف
وابلتايل فإن البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية أتخذ من أحكام الشريعة اإلسالمية
ً
معامالهتا وخدماهتا املصرفية اليت تقدمها للعمالء.

a

ay

الفرع الثاين :خصائص البنوك واملصارف اإلسالمية

al

تتميز البنوك واملصارف اإلسالمية بعدة خصائص عن البنوك التقليدية ،ويعترب التزامها أبحكام الشريعة

M

اإلسالمية يف معامالهتا املالية أبرز خصيصة وميزة وهي األساس يف تكوينها ،وميكن إبراز أهم خصائص

of

البنوك اإلسالمية يف اآليت:

اإلسالمية ،وعلى عدم التعامل ابلراب.

si

ty

 -1مؤسسات ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة

ve
r

 -2مؤسسات مالية ومصرفية غايتها جتميع األموال وتوظيفها مبا خيدم اجملتمع.2
 -3التزام البنوك االسالمية الكامل بقاعدة احلالل واحلرام يف نشاطها املصريف.

ni

 -4تتجه البنوك واملصارف اإلسالمية وتركز جهودها يف توفري التمويل الالزم للنشاطات األكثر

U

نفعا وأمهية للفرد واجملتمع ،فهي تنمي النشاطات والقطاعات االقتصادية سواء كانت زراعية أو
ً
صناعية أو جتارية.

1

 -العجلوين ،حممد حممود ،البنوك اإلسالمية :أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية( ،دار املسرية ،األردن ،ط2008 ،1م)،

ص110
2

 -انظر :رشيد ،حممود عبد الكرمي أمحد ،الشامل يف معامالت املصارف اإلسالمية2001( ،م) ،ص .13خلف ،فليح حسن،

البنوك اإلسالمية ،2006،مرجع سابق ،ص.93
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 -5ال يعترب الربح اهلدف األساس الوحيد اليت تسعى لتحقيقه ،رغم أمهيته من انحية كونه هدفًا
ملؤسسة اقتصادية ،فللبنوك اهداف أساسية أخرى متمثلة يف عملية تطوير االقتصاد وتنميته
وخدمة اجملتمع ،فتحقيق الربح املناسب ليس اهلدف الوحيد للبنوك اإلسالمية.1
املطلب الثاين :الفرق بني البنوك اإلسالمية والتقليدية
تنقسم البنوك إىل تقليدية وهي اليت تتعامل ابلراب ،وبنوك إسالمية وهي اليت ال تتعامل ابلراب وتتخذ من

a

الشريعة اإلسالمية مصدراً رئيساً ملعامالهتا املالية ،وابلتايل هناك فرق بني البنوك اإلسالمية والبنوك

ay
الربوية.

al

واالختالف بينهما.

M

وميكن الوصول إ ىل إيضاح الفرق بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية من خالل تناول أوجه التشابه

of

الفرع األول :أوجه االتفاق والتماثل بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية:

ty

si

تتفق البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف عدة وجوه وأمهها ما يلي:

ve
r

 -1تتفق يف كوهنا مؤسسات ذات طبيعة مالية ومصرفية ،حبيث تقوم ابألعمال املتصلة ابجلانب

ni

املايل واملصريف.

U

 -2ختضع لرقابة البنك املركزي وتعليماته وقراراته وأنظمته وقوانينه ابعتبارها مؤسسات مالية
ومصرفية خاضعة للبنك املركزي التابع للدولة اليت تتواجد فيه هذه املؤسسات.

 -3تتفق البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف عدم دفع فائدة ألصحاب احلساابت اجلارية
الدائنة ،ابعتبار أن اهلدف من هذه احلساابت تسيري معامالت مالية جارية.

- 1انظر :خلف ،فليح حسن ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.96
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 -4تتماثل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف خضوعها للرقابة املالية الداخلية ،واخلارجية
ذات العالقة ،ابختالف طبيعة تنظيم هذه الرقابة.
 -5تتفق البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف جمموعة من اخلدمات املصرفية اليت ال تتضمن
التعامل ابلفائدة ،وال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل حتويل األموال والصرافة
وحتصيل الديون ابإلانبة عن الدائن.1

a

الفرع الثاين :أوجه االختالف بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية:

ay

al

ختتلف البنوك االسالمية والبنوك التقليدية يف وجوه عدة ومن أبرز أوجه االختالف فيما بينهما ما يلي:

M

 -1من حيث االسم فإن البنك اإلسالمي يتضمن اإلشارة إىل عقيدته وهي (اإلسالم) عندما

of

يضاف إىل بعد البنك كلمة اإلسالمي ،وإذا مل توضع هذه اإلضافة يف االسم ،فمن املؤكد أنه
ستتضمن يف تفاصيل التعريف ابلبنك او املؤسسة ،بينما البنك التقليدي ال يوضح منهجه وال

ty
si

عقيدته ،كأن يكون رأمسالياً أو اشرتاكياً مثالً.

ve
r

 -2مبدأ الوساطة املالية يف البنك اإلسالمي يقوم على أساس إمكانية الربح واخلسارة ،بينما يقوم
هذا املبدأ لدى البنوك التقليدية على أساس االقرتاض بفائدة(الراب).

ni

 -3يعترب االستثمار جزءًا مهما وله مكانة كبرية من معامالت البنك اإلسالمي ،ومن أمثلته املراحبة

U

واملشاركة واإلجارة املنتهية ابلتمليك وغريها ،بينما يعترب االقرتاض هو اجلزء األكرب من عمليات
البنك التقليدي.
 -4البنوك اإلسالمية ختضع ملراقبة داخلية عن طريق إدارة او قسم املراقبة الشرعية املتواجدة يف
املؤسسة نفسها ،وبعض البنوك ختضع لرقابة شرعية خارجية أيضاً حسب تنظيف كل دولة
- 1انظر :العجلوين ،حممد حممود ،البنوك اإلسالمية :أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية ،مرجع سابق ،ص .120خلف ،فليح
حسن ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.100
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للمؤسسات والبنوك اإلسالمية ،ابإلضافة للرقابة املصرفية من البنك املركزي ،بينما ال ختضع
البنوك التقليدية للرقابة الشرعية الداخلية واخلارجية ،وإمنا ختضع للرقابة املصرفية من البنك
املركزي فقط.
 -5تتطلب استثمارات البنوك اإلسالمية -بناء على أحكام الشريعة اإلسالمية -إىل امتالك
األصول الثابتة واملنقولة ،بينما مينع ذلك على البنوك التقليدية خوفا من جتميد أمواهلا.

a

 -6تتميز البنوك اإلسالمية ابملسؤولية التنموية واالقتصادية واالجتماعية ،وهذه قد ال تكون من

ay

أولوايت البنوك التقليدية اليت هدفها الربح فقط.

al

 -7ترتكز استثمارات وأعمال البنوك اإلسالمية على املشروعات اليت تعود ابلنفع على اجملتمع

M

وحبسب أولوايت احلاجات اإلنسانية ،بينما ال هتتم البنوك التقليدية سوى ابلضماانت والقدرة

of

على تسديد القرض ،دون التطرق حلاجة الناس والبحث عن سبل حلياة كرمية هلم.

ty

مهما ،حبيث تركز على اإلسهام يف متويل مشروعات
دورا اقتصاد ًاي ً
 -8تؤدي البنوك اإلسالمية ً

si

استثمارية ،وإنتاجية ،مما يسهم يف زايدة القدرة على اإلنتاج يف االقتصاد ،ومبا حيقق التطور

ve
r

االقتصادي وتنميته يف الدولة ،بينما ال هتتم البنوك التقليدية يف اجلملة على القيام مبثل هذا
الدور احليوي يف تنمية االقتصاد واالسهام يف زايدة االنتاج وتنويع مصادر الدخل.1

ni

U

وبناء على ما تقدم؛ فإن البنوك اإلسالمية ختتلف عن البنوك التقليدية(الربوية) يف عدة وجوه ،ولعل أهم
أساسا ملعامالهتا املالية،
هذه الفروق أبن البنوك اإلسالمية جتعل من أحكام الشريعة اإلسالمية
مصدرا و ً
ً
بينما يعترب القرض الربوي وتطبيقاته املعاصرة األساس الذي تعتمد عليه معامالت وخدمات البنوك
التقليدية(الربوية).

 - 1انظر :العجلوين ،حممد حممود ،البنوك اإلسالمية :أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية ،مرجع سابق ،ص .122خلف ،فليح
حسن ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.102
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املطلب الثالث :أهم البنوك واملصارف اإلسالمية يف البحرين
تتبوأ مملكة البحرين مكانة على اخلريطة العاملية يف جمال عمل املؤسسات املالية اإلسالمية ولذلك
تعد مملكة البحرين من أفضل الوجهات لعمل املؤسسات املالية اإلسالمية لشموهلا عدد كبري من البنوك
واملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية.
الفرع األول :بنك البحرين اإلسالمي :يعترب بنك البحرين اإلسالمي أول بنك إسالمي يف مملكة

a

البحرين وخامس بنك إسالمي يف الوطن العريب واإلسالمي بعد بنك ديب الذي أتسس يف 1975

ay

ميالدية ،وبنك فيصل وبيت التمويل الكوييت الذين أتسس يف عام 1977ميالدية ،1وفيما يلي أبرز

al

املراحل اليت تبني تطور هذا البنك:

M

فقد أتسس بنك البحرين اإلسالمي يف العام  1979ابعتباره أول بنك إسالمي جتاري يف مملكة

of

البحرين ،وبلغ رأمسال البنك املصرح به ما قيمته  100مليون دينار حبريين ،كما يبلغ رأس املال املدفوع

si

ty

مطردا ،ويف عام 2007
منوا ً
ما قيمته 93.967مليون دينار حبريين ،وسجل بنك البحرين اإلسالمي ً
دشن البنك هويته اجلديدة ،وذلك مع الرتكيز بشكل أساسي على دخول البنك إىل عصره اجلديد

ve
r

واحليوي بشكل يفوق كافة التوقعات سواء على صعيد التطلع والطموح أو على الصعيد الوظيفي.

ni

ولقد حافظ البنك على موقعه الرايدي يف صفوف قطاع البنوك اإلسالمية ،وذلك من خالل تبين طرح

U

منتجات إسالمية استثمارية ومتويلية مبتكرة املدعمة ابخلدمات املصرفية الكبرية واملقدمة من قبل البنك
لألفراد والشركات ،كما أن بنك البحرين اإلسالمي مدرج ضمن قائمة سوق البحرين لألوراق املالية.

- 1انظر :مقال :اتريخ ونشأة املصارف اإلسالمية ،جابر شعيب االمساعيل ،شبكة األلوكة الثقافية:
/http://www.alukah.net/culture/0/22027
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و مرت الرقابة الشرعية يف بنك البحرين اإلسالم بعدة مراحل منذ نشأة البنك عام 1979م إىل اليوم،
وحدثت فيها تغيريات كثرية ،ميكن تصنيفها وتلخيصها يف أربعة مراحل ،ففي املرحلة األوىل ( -1979
 1984م)اقتصر العمل الرقايب الشرعي على وجود جلنة رقابة شرعية ،يقتصر عملها ابإلجابة على
االستفسارات املوجهة إليها من اإلدارة أو املوظفني وإقرار العقود والتدقيق عليها ،مث املرحلة
الثانية(1984-2002م) فقد أنشئ البنك قسم للرقابة الشرعية وعني له مراقب شرعي داخلي متفرغ

a

للعمل به ،مث جاءت املرحلة الثالثة(2002-2005م) فقد ارتفع عدد أعضاء الرقابة الشرعية إىل اثنني،

ay

ونظم العمل يف القسم ووضعت خطط لتطوير املراجعة والتدقيق الشرعي يف البنك وتطوير وتوثيق أعمال

al

اهليئة بصورة أكثر مهنية ،وكونت جلنة تنفيذية تتكون من عضوين ،واملرحلة الرابعة(  -2005اآلن) فقد

M

منحا مهنيًا من خالل التدقيق على كافة منتجات
مت توسيع عمل الرقابة الشرعية ،وبدأ التدقيق ينحى ً

of

البنك وإعداد التقارير الالزمة وخطط العمل ،ومجع وفهرسة وحتديث العقود.1

ty

الفرع الثاين :بنك الربكة اإلسالمي :أتسس بنك الربكة اإلسالمي – البحرين (الربكة البحرين) يف عام

si

 1984يف البحرين ،ومنذ إطالقه ظل يتبوأ مركز الرايدة يف جمال تطوير العمل املصريف املايل واإلسالمي،

ve
r

ويبلغ رأمسال البنك املصرح به  600مليون دوالر أمريكي الصادر واملدفوع ابلكامل منه  122مليون
دوالر أمريكي.2

ni

U

الفرع الثالث :بنك اإلَثار :يف  21أكتوبر  ،2003قام مصرف الشامل بشراء مجيع أصول
ومطلوابت مصرف فيصل البحرين لالستثمار ( )FIBECمع بقاء الوديعة النظامية بشكل استثنائي
مودعة لدى مؤسسة نقد البحرين .وقد تلى عملية الشراء هذه مباشرة قيام مصرف الشامل ببيع حصته

 - 1بنك البحرين اإلسالمي ،من حنن ،التاريخhttp://www.bisb.com/ar/who-we-are/history.html :
 - 2بنك الربكة اإلسالمي ،حول الربكة:
http://www.albaraka.bh/ar/default.asp?action=category&id=34
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كاملة من رأمسال مصرف فيصل البحرين لالستثمار إىل جمموعة دار املال اإلسالمي القابضة ومت تغيري
اسم مصرف فيصل البحرين لالستثمار إىل بنك اإلمثار ش.م.ب( .مقفلة).1
الفرع الرابع :بيت التمويل الكوييت -البحرين :أتسس يف يناير من العام  2002كشركة مملوكة واتبعة
ابلكامل إىل بيت التمويل الكوييت (الكويت) ،الذي يعترب من رواد الصناعة املصرفية اإلسالمية ملدة
عاما.2
تزيد عن ً 30

a

ay

ويوجد يف مملكة البحرين العديد من البنوك واملصارف والشركات االستثمارية والتأمينية اإلسالمية ،ولكن

اخلالصة:

M

al

تعترب البنوك السالفة الذكر هي أبرز البنوك اإلسالمية يف البحرين.

of

وخالل ه ذا الفصل التمهيدي تعرفنا على مفهوم عقد الوكالة يف االستثمار وأركانه وهم الوكيل واملوكل

ty

واملوكل فيه ابالستثمار ،وتبني لنا مدى أمهية الوكالة يف االستثمار حيث تعترب من املعامالت املالية

si

املعاصرة املهمة حلاجة العمالء هلا بسبب عدم قدرهتم على االستثمار أو عدم معرفتهم هلا ،وتوفر

ve
r

وختاما تناولنا أهم ما يتعلق ابلبنوك اإلسالمية وأبرزها يف البحرين ابعتبار الدراسة
األموال عندهم،
ً
التطبيقية تشمل البنوك اإلسالمية يف البحرين.

ni
U
 - 1بنك اإلمثار ،عنك بنك اإلمثارhttps://www.ithmaarbank.com/ar/about-us/ithmaar-bank- :
at-a-glance/ithmaar-bank-history
- 2بيت التمويل الكوييت البحرين :من حننhttps://www.kfh.bh/ar/kuwait-finance-house/about- :
us.html
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a
ay
al
M
of

الفصل األول :أحكام عقد الوكالة يف االستثمار

ty
si
ve
r
ni
U
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الفصل األول :أحكام عقد الوكالة يف االستثمار
ونظرا
بعد انتهاء احلديث عن مفهوم الوكالة يف االستثمار وأمهيتها يف املعامالت املالية املعاصرةً ،
لقصر اخللفية العلمية حول عقد الوكالة يف االستثمار فإن هذا الفصل يسلط الضوء على أحكام الوكالة
يف االستثمار للوصول إىل نظرة مشولية حلكم عقد الوكالة يف االستثمار من مجيع النواحي الفقهية،
ابعتبار أن الشريعة اإلسالمية مل ترتك الناس يتصرفون كيف يشاؤون ،بل بينت هلم أحكام حياهتم مبا

a

حيقق هلم مصلحتهم.

ay

وسأبني يف هذا الفصل أحكام عقد الوكالة يف االستثمار بذكر أنواع الوكالة يف االستثمار ،وصفتها

al

M

وحكم عقدها وحقوقه ،مث سأتناول أحكام عقد الوكالة يف االستثمار يف الفقه اإلسالمي والرتكيز على
أحكام أطرافها املكونة من الوكيل واملوكل واملوكل فيه-حمل الوكالة ،-مث التطرق ألسباب اخلالف بينهما

of

وأحكامه ،وكيفية انتهاء الوكالة يف االستثمار.

ty

ولذلك فيشمل هذا الفصل املباحث اآلتية:

si

املبحث الثاين :الوكيل يف االستثمار

املبحث الرابع :االختالف بني الوكيل واملوكل ،وانتهاء الوكالة
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U

املبحث الثالث :أحكام املوكِل واملُوَكل فيه ابالستثمار

ni

ve
r

املبحث األول :أنواع الوكالة يف االستثمار؛ صفتها وحكم العقد وحقوقه

املبحث األول :أنواع الوكالة يف االستثمار؛ صفتها وحكم العقد وحقوقه
عموما يف الفقه اإلسالمي وقبل الدخول يف
تعترب الوكالة يف االستثمار إحدى جماالت الوكالة ً
تفاصيل أحكام الوكالة يف االستثمار جيدر التعرض ألنواع الوكالة يف االستثمار وصفتها وحكم عقدها
وحقوقه.
املطلب األول :أنواع الوكالة يف االستثمار

a

ay

تتنوع الوكالة حبسب تعدد اعتباراهتا وتعدد جهة النظر إليها ،فإذا نظر إليها من جهة حمل تصرف

al

املوكل فيه فتكون عامة وخاصة ،وإذا نظر إليها من جهة احلدود اليت يقررها املوكل للوكيل فقد تكون

M

هبذا االعتبار وكالة مطلقة ومقيدة ،وإذا نظر إليها من جهة الوقت احملدد إلهناء الوكالة فقد تكون هبذا
االعتبار مؤقتة وغري مؤقتة ،وإذا نظر إليها من جهة قدرة الوكيل واملوكل على إهناء الوكالة فتكون الزمة

of

وغري الزمة ،وبناء على ذلك فيمكن تنقسم الوكالة على حسب اعتباراهتا املتنوعة ،وتفاصيلها يف الفروع

si

ty

اآلتية:

ve
r

الفرع األول :أنواع الوكالة ابعتبار حمل تصرف املوكل فيه
تنقسم الوكالة ابعتبار حمل تصرف املوكل فيه إىل نوعني:

ni

U

النوع األول :الوكالة العامة :يقصد ابلوكالة العامة تفويض املوكل وكيله صالحية التصرف يف مجيع
أموره وحقوقه دون قيد او استثناء ،وهي متحققة كأن يقول املوكل لوكيله يف صيغة الوكالة :أنت وكيلي
يف كل شيء .1وابلتايل فهنا أطلق املوكل التصرف لوكيله يف كل شيء من مال وملك وهبة وزواج
وطالق.1
 - 1انظر :الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج( ،دار الفكر ،بريوت1984،م)،
ج ،5ص 26
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ولقد اختلف الفقهاء يف حكم الوكالة العامة على ثالثة أقوال:
اقوال الفقهاء وأدلتهم يف حكم الوكالة العامة:
القول األول :عدم صحة الوكالة العامة ،وذهب إىل هذا الرأي الشافعية 2واحلنابلة ومقتضى مذهب
3
كبريا يف ملك املوكل ،حيث
الظاهرية  .واستدل أصحاب هذا الرأي أبن يف التوكيل العام ً
وخطرا ً
غررا ً

a

تدخله هبة أمواله وطالق نسائه ،وتزوجيه بنساء كثري ،وابلتايل يُكلف املوكل أبمثان ابهظة

.4

ay

القول الثاين :إن الوكالة العامة صحيحة ولكنها خمصصة ابلعرف ومصلحة املوكل فال يُنفذ من

واملالكية.6

M

al

التصرفات إال ما هو انفع للموكل وال ضرر فيه عليه ،وذهب إىل هذا الرأي احلنفية يف املذهب

5

of

واختلف أصحاب هذا الرأي يف استثناء بعض األمور من التوكيل العام ،فقد ذهب احلنفية إىل استثناء

si

ty

التربعات والطالق من التوكيل العام.7

ve
r

1

انظر :احلصكفي ،حممد عالء الدين بن علي ،الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة( ،دار الفكر،

بريوت1386 ،ه) ،ج 5ص.510

ni

 - 2الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص  .26الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق،
ج ،2ص165

U

 - 3ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص  . 69ابن حزم ،علي أمحد سعيد ،احمللى ابآلاثر (،دار الفكر،بريوت ،د.ط ،د.ت)
ج ،7ص.91

 - 4انظر :الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص  .26الشريازي ،أبو اسحاق ابراهيم علي ،املهذب يف فقه
اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص 165وابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص .69
 - 5ابن عابدين ،حممد أمني عمر عبد العزيز الدمشقي ،رد احملتار على الدر املختار( ،دار الفكر ،بريوت ،ط1992 ،2م) ،ج،5
ص510
6

 -ابن رشد احلفيد ،حممد أمحد حممد القرطيب ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ،دار احلديث ،القاهرة ،د.ط2004 ،م) ،ج،4

ص86
 - 7انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار مرجع سابق ،ج ،5ص.510
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وذهب املالكية إىل استثناء طالق الزوجة وبيع دار السكىن وتزويج بنت املوكل البكر  ،فال جتوز عندهم
إال بتوكيل خاص وما عداها فالوكالة العامة تشملها.1
واستدلوا لقوهلم مبا يلي:
 أن املوكل أراد من التوكيل النفع لنفسه وحتقيق املصلحة له ابعتبار أن الوكيل أقدر منه علىحتقيق ذلك ،فمن التناقض حينئذ تنفيذ ما هو مضر ابملوكل.2

a

ay

كثريا ما مت ختصيصها
 -أن العام املفروض فيه أن جيري على عمومه ،فلما كانت العموميات ً

al

أبلفاظ مل تذكر يف ألفاظ العموم فتخصصت ابلعرف والعقل.3

M

فإذن استدل أصحاب هذا القول مبصلحة املوكل والعموم.

of

القول الثالث :إن الوكالة العامة صحيحة وميلك الوكيل التصرفات املتعلقة ابملوكل مطل ًقا حىت التربعات

ty

والطالق وغريه من احلقوق اليت ميلكها املوكل ،وذهب إىل هذا الرأي ابن أيب ليلى 4وبعض احلنفية.5

si

واحتج أصحاب الرأي الثالث الذين يرون صحة الوكالة العامة أبن العموم جيري على عمومه فيعمل به

ve
r

يف كل ما حيصل املوكل من أمور وحقوق.6

U

ni

القول الراجح:

- 1انظر :احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج ،5ص.193
 - 2انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص161
- 3انظر :احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج ،5ص.193
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص 69
 - 5ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص510
- 6انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص510
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اتفق من حيث املبدأ مع حجة أصحاب القول األول الذين يرون أبن الوكالة العامة تشتمل على
غرر كبري ولكين اختلف معهم يف منع الوكالة العامة على اإلطالق ،ولذلك فإن الراجح هو القول الثاين
وهو مذهب احلنفية واملالكية الذين يرون أبن الوكالة العامة صحيحة بشرط أن تكون مبا حيقق مصلحة
املوكل وال يعارض العرف ،1وهذا الرتجيح مبين على األسباب اآلتية:
 -1ان الوكالة العامة تدعو احلاجة إليها فقد يعجز اإلنسان عن حصر التصرفات اليت يرغب يف أن

a

يوكل فيها الوكيل.

ay

 -2أن األصل ان يكون الوكيل أمينًا فال يقوم ابلتصرفات الضارة ابملوكل.

al

 -3الوكيل منوط به مراعاة مصلحة املوكل ألنه ال جيوز إيقاع الضرر على املوكل بناء على قاعدة

M

قاصدا هذا الضرر.
[ال ضرر وال ضرار] فالوكيل ال جيوز له أن يوقع الضرر على موكله ً

of

وابلتايل فإن اإلشكالية اليت ذكرها أصحاب القول األول تالشت مع اشرتاط مصلحة املوكل وعدم

si

ty

التعارض مع العرف.

ve
r

وأما أصحاب القول الثالث الذين يرون صحة الوكالة العامة مطل ًقا فريد عليهم أبن يف جواز الوكالة
كبريا على مصلحة املوكل ،ولذلك من األسلم اشرتاط مراعاة مصلحة
العامة دون قيد أو شرط ً
ضررا ً

U

ni

املوكل يف الوكالة العامة ،وعدم التعارض مع العرف للسالمة من أي خطر قد يهدد ملك املوكل.

 - 1العرف :هو " هو ما تعارفه الناس ،وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك" خالف ،عبد الوهاب :علم أصول الفقه( ،دار القلم،
مطردا أو
الكويت ،ط1970 ،9م) ،ص .99ويشرتط لصحة العرف :أال يعارض النصوص الشرعية أو األصول القطعية ،وأن يكون ً
قائما عند حتكيمه ،وأال يقدح خبالفه .انظر :زيدان ،عبد الكرمي :الوجيز
غالبا مبعىن
ً
مستمرا ال يتخلف يف مجيع احلوادث ،وأن يكون ً
ً
يف أصول الفقه (مؤسسة الرسالة ،دمشق،

2009 ،1م) ،ص .203

70

وعليه؛ فإن الوكالة العامة صحيحة إذا مل تتعارض مع مصلحة املوكل ومل ختالف العرف ،ويدخل يف معىن
العرف ما اشتهر واتفق عليه التجار واملستثمرون يف السوق.
وقد تطرأ مسألة تعارض العرف مع الشرط؛ كأن يكون العرف يف السوق تقسيط الثمن ،واتفق
العاقدان صراحة على األداء؛ فهنا يعترب الشرط ال العرف .ويف ذلك يقول العز بن عبد السالم " :كل
ما يثبت يف العرف إذا صرح املتعاقدان خبالفه مبا يوافق مقصود العقد صح".1

a

ay

النوع الثاين :الوكالة اخلاصة :الوكالة اخلاصة هي أن يوكل املوكل الوكيل يف تصرف معني ،ويرى العلماء

al

أن األصل أن تكون الوكالة خاصة؛ فإذا وكل شخص آخر يف تصرف معني كبيع أو شراء أو إجارة فإن

M

النوع من الوكالة يعترب وكالة خاصة وال خالف بني العلماء يف صحتها.2

of

وابلبحث يف تطبيق أنواع الوكالة ابعتبار تصرف املوكل فيه يف الوكالة يف االستثمار ،فإن الوكالة اخلاصة
هي األنسب لتخريج الوكالة يف االستثمار على أساسها ،إذ ال ميكن أن تنطبق الوكالة العامة على

ty

الوكالة يف االستثمار ابعتبار أن الوكالة العامة يدخل فيها مجيع أنواع التصرفات ،بينما الوكالة يف

si

ve
r

االستثمار حمددة يف جمال خاص وهو اجملال املايل ،وعلى ذلك فإن الوكالة يف االستثمار هي من قبيل
الوكالة اخلاصة.

ni

الفرع الثاين :أنواع الوكالة ابعتبار صفتها:

U

وقبل اخلوض يف تقسيم الوكالة ابعتبار صفتها ال بد من بيان املراد من الصفة يف اللغة واالصطالح
ليتبني بعد ذلك كل نوع من أنواع الوكالة من حيث صفتها.

- 1العز بن عبد السالم ،عبد العزيز عبد السالم أيب القاسم احلسن السلمي ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم( ،دار املعارف،
بريوت ،د.ت) ،ج ،2ص.158
2

 -الشريازي ،أبو اسحاق ابراهيم علي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي( ،دار الكتب العلمية ،د.م ،د.ط ،د.ت) ،ج،2

ص .165ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ص .69
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الصفة لغةً :قيل مأخوذة من الوصف وهي احللية ،وقال الليث" :الوصف وصفك الشيء حبليته ونعته"،
وتواصفوا الشيء من الوصف ،واتصف الشيء :أي أمكن وصفه.1
أيضا أبهنا" :االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك حنو طويل وقصري وعاقل وأمحق
وعرفت ً
وغريها ،وهي األمارة الالزمة بذات املوصوف الذي يعرف هبا".2

a

اصطالحا :أن ينضبط املوصوف على وجه ال يبقى بعد الوصف إال تفاوت يسري.3
الصفة
ً

ay

وبناء على ذلك فال بد أن توصف الوكالة من قبل املوكل على وجه ميكن للوكيل أن ينضبط يف تنفيذه.

M

al

وتنقسم الوكالة ابعتبار صفتها إىل نوعني:
النوع األول :الوكالة املطلقة:

of

وهي الوكالة اليت ال حيدها أي قيد ،فهي خالية من بيان نوع أو جنس أو مثن أو تعيني مكان أو زمان

si

ty

للتصرف وغريه.4

ve
r

عرضا
وبناء على هذا البيان ملفهوم الوكالة املطلقة فإن الفقهاء اختلفوا يف جواز الوكالة املطلقة وفيما يلي ً
ألقواهلم:

ni

U

القول األول :جواز الوكالة املطلقة وسراين اطالقها يف التصرفات كيف ما يشاء الوكيل ،وذهب إىل
هذا الرأي أبو حنيفة.5

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،9ص.356
 - 2اجلرجاين ،التعريفات ،مصدر سابق ،ص.175
- 3انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،5ص.208
 - 4انظر :العاين حممد رضا عبداجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص162
 - 5السرخسي ،املبسوط ،مرجع سابق ،ج ،19ص ،37الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.27
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و ابلرغم من جواز الوكالة املطلقة لديهم إال أن أاب حنيفة قد فرق بني البيع والشراء فريى جواز سراين
الوكالة املطلقة يف البيع ،واستدل على ذلك أبن الوكيل يبيع للوفاء ابلوكالة وهذا ال ينايف قلة الثمن إن
ابع ابلقليل ،واستدل على عدم سرايهنا يف الشراء أبن الوكيل ابلشراء حمل هتمة أبن يشرتي السلعة أو
الشيء لنفسه مث ال يعجبه الذي اشرتاه فيحيله إىل املوكل.1
القول الثاين :أن الوكالة املطلقة ال تسري على إطالقها ،بل هي مقيدة ابلعرف وما فيه مصلحة املوكل،

a

وذهب إىل هذا الرأي مجهور الفقهاء من املالكية 2والشافعية 3واحلنابلة وهو مذهب الصاحبني عند

ay
احلنفية.4

al

M

وأستدل اصحاب القول الثاين الذين يرون عدم سراين إطالق الوكالة على إطالقها ،تقييدها ابلعرف
ومصلحة املوكل مبا يلي:

of

 -1أن إطالق الوكالة ترافقه اجلهالة ،فال يصح التصرف مع اجلهالة.

ty
ve
r

الرتجيح:

si

 -2ان التصرفات وجدت لدفع احلاجات فتقييد مبواقعها.5

ni

الراجح هو مذهب اجلمهور وهم الصاحبان من احلنفية ،واملالكية والشافعية واحلنابلة أبن الوكالة املطلقة

U

ال يسري إطالقها بل تقيد ابلعرف ومصلحة املوكل وذلك ألن املوكل وإن أطلق الوكالة فال يعين أنه
يرضى بوقوع الضرر عليه فال بد من تقييده.
 - 1انظر :السرخسي ،املبسوط ،مرجع سابق ،ج ،19ص.37
 - 2الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ج ،3ص.382
 - 3الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص243
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص 73
5

-انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .382الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين

ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص .243ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص 73
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ويرد على دليل أصحاب القول األول أبنه ال فرق بني البيع والشراء ألن التهمة قائمة يف كال الصورتني
وليس يف الشراء فقط ،حيث ميكن أن يبيع الوكيل املطلق بغنب فاحش أو نسيئة ملدة طويلة ،او ممكن
أن يتأخر يف بيع ما هو قابل للتلف بدون عذر فيفسد على املوكل ،ويف هذا ضرر وإيقاع الضرر ممنوع
شرعا.
ً
وعليه؛ فال فرق للتفريق بني التوكيل يف البيع والشراء ،فتجوز الوكالة املطلقة ،وتسري على إطالقها وتقيد

a

فقط ابلعرف ومصلحة املوكل.

ay

al

النوع الثاين :الوكالة املقيدة:

M

حدودا ال يتجاوزها
الوكالة املقيدة هي اليت حيد فيها املوكل وكيله يف تصرفات معينة حبيث يضع له
ً

of

ويتصرف بناء على قيود معينة وضعها املوكل له.

ty

وبناء على ذلك فإن الوكيل يف الوكالة املقيدة يُلزم بتنفيذ الوكالة على ما قيده املوكل ،1وال جيوز هلا

ve
r

التصرف فيما مل أيذن له فيه.2

si

خمالفة احلدود اليت وضعها املوكل له يف الوكالة ،فهو موكل يف تصرف معني أذن املوكل له فيه وال جيوز له

ni

وابلنسبة للوكالة يف االستثمار فهي ميكن أن تكون وكالة مطلقة أو مقيدة؛ فتكون الوكالة يف االستثمار

U

وكالة مطلقة إذا أطلق املوكل يد الوكيل يف التصرف دون تعيني النوع أو الثمن أو املكان ،أو دون حتديد
نوعية اجملال االستثماري ،فتعترب هنا وكالة مطلقة غري مقيدة بشرط أال يتعارض التصرف مع العرف
أيضا أن تكون وكالة مقيدة يف
التجاري واالستثماري ومبا ال يتعارض مع مصلحة املوكل .وميكن ً
معامالت استثمارية حمددة.
 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص27
 - 2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .27ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.95

74

الفرع الثالث :أنواع الوكالة ابعتبار وقتها:
ومن حيث حتديد مدة الوكالة فتنقسم الوكالة هبذا االعتبار إىل وكالة مؤقتة وغري مؤقتة.
النوع األول :وكالة مؤقتة :وهي وكالة تقيد بفرتة زمنية حمددة ،كأن يقول شخص آلخر أنت وكيلي يف
شهر أو عشرة أايم ،فهنا الوكيل له التصرف مبوجب الوكالة خالل هذه الفرتة احملددة ،وبناء على ذلك
تستمر وكالته حىت انتهاء املدة احملددة ،وبعد ذلك ال حيق له التصرف إال بتوكيل جديد ابعتبار أن

a

ay

الوكالة منتهية.

M

al

فقد اختلف الفقهاء يف حكم الوكالة املؤقتة على قولني:

القول األول :جواز الوكالة املؤقتة يف الفرتة احملددة .وهذا القول جلمهور الفقهاء من املالكية

of

والشافعية 2واحلنابلة.3

1

si

ty

القول الثاين :عدم جواز الوكالة املؤقتة .وهذا قول احلنفية.4

ve
r

قيدا حيق للموكل
والراجح هو رأي اجلمهور جبواز أن تكون الوكالة مؤقتة ،لسبب أن الوكالة املؤقتة تعترب ً
أن يقيد وكالته بوقت حمدد ،وجيب على الوكيل أن يقوم يف تنفيذ الوكالة يف الوقت املتفق عليه.

ni
U
- 1الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص397
- 2النووي ،ابو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمة املفتني( ،املكتب اإلسالمي ،لبنان ،ط3،1991م) ،ج،4
ص302
 - 3البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.462
4

 -ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت) ج،7

ص.141
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وأما أصحاب القول الثاين فلعلهم منعوا الوكالة املؤقتة خشية عدم متكن الوكيل من إمتام الوكالة يف
وقتها ،ويرد عليهم أبن املوكل والوكيل إذا اتفقا على وقت معني للوكالة ،فإن اتفاقهم مبين على دراية
اتمة أبن هذا الوقت يكفي إلمتام الوكالة.
النوع الثاين :وكالة غري مؤقتة :الوكالة غري املؤقتة هي الوكالة اليت مل ينص يف عقدها على حتديد مدة
معينة تنتهي فيها الوكالة ،وهنا تنتهي الوكالة ابنتهاء املهمة او التصرف الذي وكل فيه الوكيل ،إال إذا

a

رأى املوكل عزل الوكيل او أن يتنازل الوكيل عن الوكالة قبل اهناء املهمة املوكل فيها.1

ay

al

وبناء على ما سبق من بيان أنواع الوكالة من حيث وقتها؛ فيمكن القول إن الوكالة يف االستثمار يف

M

الغالب تكون وكالة مؤقتة بوقت معني ،وميكن أن تكون غري مؤقتة حبيث تكون مربوطة بتحقيق عملية
استثمارية معينة لتحقيق ربع متفق عليه.

of

اخلالصة:

ty

si

ويف اخلتام فيمكن القول أبن الوكالة يف االستثمار تعترب من حيث حمل تصرف الوكيل من قبيل الوكالة

ve
r

اخلاصة اليت اتفق الفقهاء على صحتها ،وذلك ألهنا حمددة يف اجملال املايل وهو جمال خاص ابلنظر إىل
جماالت التوكيل العامة ،وتعترب وكالة مقيدة من حيث صفتها إذا كانت يف جماالت حمددة يف االستثمار،

ni

وجيوز أن تكون مطلقة إذا أطلق املوكل يد الوكيل يف التصرف دون تعيني النوع أو الثمن أو املكان

U

ولكن يشرتط أال يتعارض التصرف مع العرف ومصلحة املوكل.

وأما ابعتبار الوقت فهي غالبًا تكون وكالة مؤقتة بوقت معني قابل للتجديد ،وجيوز أن تكون غري مؤقتة
حبيث تربط بتحقيق عملية استثمارية معينة الغرض منها حتقيق ربح معني متفق عليه.

 - 1انظر :العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،مرجع سابق ،ص164
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املطلب الثاين :صفة عقد الوكالة يف االستثمار
الفرع األول :أقسام العقود من حيث اللزوم وعدمه:
قبل التطرق لتحديد صفة عقد الوكالة يف االستثمار ال بد من بيان أن العقود من حيث صفتها تنقسم
إىل قسمني:
القسم األول :العقود الالزمة :وهي ما ال يكون ألحد العاقدين فيها حق الفسخ دون رضا اآلخر.

a

ay

القسم الثاين :العقود غري الالزمة :وهي العقود اجلائزة الفسخ مبعىن أنه ميكن ألحد العاقدين فيها حق

M

al

الفسخ.1

وتعترب الوكالة من العقود غري الالزمة(اجلائزة) ابتفاق الفقهاء ،2فيمكن لكل من طريف عقد الوكالة

of

إهناؤها ،وللموكل أن يعزل الوكيل مىت شاء ،كما للوكيل أن يعزل نفسه مىت شاء.

si

غري الزم.

ty

والسبب يف عدم لزوم عقد الوكالة يعود إىل كوهنا من جهة املوكل إذن ومن جهة الوكيل نفع ،وكالمها

ve
r

الفرع الثاين :املواضيع املستثناة من جواز عقد الوكالة عند الفقهاء:

ni

رغم اتفاق الفقهاء على أن عقد الوكالة عقد جائز مبعىن أبنه غري الزم فيحق لكل من طرفيه فسخه مىت

U

شاء ،ولكن يرى مجهور الفقهاء من احلنفية 1واملالكية 2والشافعية 3أبن هناك بعض األسباب اليت جتعل
 - 1انظر :الزركشي ،حممد بن هبادر بن عبد هللا ،املنثور يف القواعد الفقهية( ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،ط،2
1405هـ) ،ج ،3ص .47
 - 2انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .539ابن جنيم ،زين الدين ابراهيم حممد ،البحر الرائق
شرح كنز الدقائق( ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت) ،ج ،7ص .187اخلرشي ،حممد عبدهللا ،شرح حمتصر خليل للخرشي،
(دار الفكر للطباعة ،بريوت ،د.ط ،د.ت) ج ،6ص .86ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج،4
ص .86الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص .52والبهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق،
ج ،3ص.468
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الزما حبيث ال جيوز فسخها من أحد أطراف الوكالة ،بينما يرى احلنابلة أن عقد الوكالة
من عقد الوكالة ً
من العقود اجلائزة (غري الزمة) مطل ًقا من غري استثناء.4
وميكن عرض املواضع اليت اعتربها مجهور الفقهاء من العقود الالزمة يف عقد الوكالة على النحو اآليت:
أوالً :املواضيع املستثناة من جواز عقد الوكالة عند احلنفية:

a

شخصا على أن يبيع
 -1الوكالة ابلرهن :فإن رهن شخص عند آخر عينا يف نظري دين ،مث وكل
ً

ay

العني لسداد ذلك الدين ،فإن الوكالة تصبح الزمة فليس للوكيل أن يعزل نفسه كما ليس

al

للموكل أن يعزله لتعلق صاحب الدين هبذه الوكالة.

M

 -2الوكالة على تسليم عني الشخص مع غياب املوكل ،فإنه جيب على الوكيل أن يسلم العني

of

لصاحبها وال جيوز له أن يعزل نفسه.

 -3الوكالة ابخلصومة ابلتماس الطالب عند غيبة املطلوب :كأن يكون لشخص عند آخر دين ،مث

ty

si

شخصا ليخاصمه
أراد املدين السفر لبالد انئية فطلب صاحب الدين من املدين أن يوكل عنه
ً

ve
r

يف طلب الدين حال غيابه ،فوكل عنه بناء على طلبه ،فحينها يصبح الوكيل غري قابل للعزل
وذلك ألنه قام مقام املدين الغائب.5

ni
U
 - 1ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مرجع سابق ج ،7ص.187
 - 2اخلرشي ،شرح حمتصر خليل للخرشي ،مرجع سابق ،ج ،6ص.86
 - 3الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص.52
 - 4ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج ،4ص ،86والبهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع
سابق ،ج ،3ص.468
 5انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .539ابن جنيم ،زين الدين ابراهيم حممد ،البحر الرائق
شرح كنز الدقائق( ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت) ،ج ،7ص.187
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فهذه املواضيع اليت يرى احلنفية أهنا تعترب الزمة يف عقد الوكالة وال جيوز فسخها من أحد أطراف
الوكالة.
اثنيًا :املواضع املستثناة من جواز عقد الوكالة عند املالكية:
 -الوكالة يف مقابلة عوض على وجه اإلجارة :حبيث يوكله على عمل معني أبجرة معلومة.

a

 -الوكالة يف مقابلة عوض على وجه اجلعالة :كأن يوكله على أن يستخلص له دينا يف نظري ُجعل

ay

أيخذه بشرط أن يبني له قدر الدين أو الشخص الذي عنده الدين.1

M

al

اثلثًا :املواضع املستثناة من جواز عقد الوكالة عند الشافعية:
 -1إذا ترتب على خروج الوكيل من الوكالة ضياع مال املوكل أو فساده.

of

 -2إذا كانت الوكالة بلفظ اإلجارة واستكملت شرائطها فإنه تلزم يف هذه احلالة.2

ve
r

أ-

si

تكون الزمة يف احلاالت اآلتية:

ty

ويظهر مما سبق يف بيان املواضع املستثناة عند الفقهاء من جواز عقد الوكالة أهنم اتفقوا على أن الوكالة

إذا كانت مقابلة عوض حبيث يوكل املوكل الوكيل على عمل معني أبجرة معينة أو إذا

ج-

إذا كان يف خروجه ضياع مال املوكل أو فساده.

U

ب-

إذا شرع الوكيل يف العمل يف الوكالة.

ni

كانت على عوض على وجه اجلعالة.

ومجيع هذه احلاالت املستثناة من جواز عقد الوكالة تعترب من أهم بنود عقد الوكالة يف االستثمار عند
النظر يف التطبيقات املعاصرة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وبناء عليه؛ فإن عقد الوكالة يف
 - 1اخلرشي ،حممد عبدهللا ،شرح حمتصر خليل للخرشي( ،دار الفكر للطباعة ،بريوت ،د.ط ،د.ت) ج ،6ص.86
- 2انظر :الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص52
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االستثمار يعترب من العقود الالزمة خبالف عقود الوكاالت األخرى ،والسبب أهنا عقد الزم يعود إىل
كوهنا تعترب وكالة أبجر أو قائمة على عوض على وجه اجلعالة وهذا من خالل حتديد ما زاد على نسبة
الربح املتفق عليها بني الوكيل واملوكل للوكيل من ابب احلافز له ،وهذا يعد من أهم الفروق بني الوكالة
عموما يف الفقه اإلسالمي.
يف االستثمار وبني الوكاالت ً
املطلب الثالث :حكم العقد وحقوقه:

a

يبحث هذا املطلب حكم عقد الوكالة وحقوقه ،وقبل اخلوض يف هذا اجملال ،جتدر اإلشارة إىل الفرق

ay

بني حكم العقد وبني حقوقه.

al

M

شرعا ،وهو الغرض الذي وضع الشارع العقد لتحقيقه ،كنقل
حكم العقد :هو األثر املرتتب على العقد ً
امللكية يف عقد املبيع واملنفعة يف عقد اإلجيار.1

of

حقوق العقد :هي االلتزامات اليت ستتبع العقد لتؤكد حكمه ،وتقرره وتكمله ،وحيفظ لكل ذي حق

ty

ve
r

استحق املبيع مثال.2

si

حقه ،كتسليم املبيع ،وقبض الثمن ،والرد ابلعيب أو خبيار الرؤية أو الشرط ،وضمان رد الثمن إذا

فإذن حكم العقد هو األثر املرتتب عليه ،وأما حقوق العقد فهي االلتزامات اليت تتبع العقد لتؤكد

الفرع األول :أقسام العقود من حيث حكم إضافته للوكيل:

U

ni

حكمه وتقرره.

- 1انظر :عيسوي ،أمحد عيسوي ،املدخل للفقه اإلسالمي( ،دار التأليف ،د.ط .د.ت) ص .512السنهوري ،عبد الرزاق ،املدخل
للفقه اإلسالمي( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج ،5ص189
 - 2انظر :البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.472
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وقبل بيان حكم العقد فيجدر اإلشارة أبن العقود تنقسم إىل عقود جيب إضافتها إىل املوكل ،و عقود
أيضا.
ميكن اضافتها للموكل والوكيل ً
أوالً :عقود جيب إضافتها للموكل:
 عقود الزواج واخللع والطالق والكتابة والعتق. -عقود التصرفات ابإلسقاطات :مثل الصلح عن دم العمد والصلح ابإلبراء.

a

ay

 -العقود اليت ال تثبت اال ابلقبض كاهلبة والصدقة واإلعارة واإليداع والرهن واملضاربة.1

M

al

اثنيًا :عقود جيوز إضافتها للموكل أو الوكيل:
إذا كان النوع األول ال جيوز للوكيل أن يضيف العقد لنفسه ،بل ال بد من إضافته ملوكله ،فإن هناك

ve
r

-

عقود البيع والشراء :يشمل مجيع أنواعه مثل السلم والصرف.

si

-

ty

من هذه العقود:

of

عدد من العقود جيوز إضافتها ملوكله وجيوز أن يضيفها لنفسه كذلك ،وفيما يلي مجلة مما ذكره الفقهاء

اإلجارة :وقد تشمل املساقاة واملزارعة ابعتبار ان احلنفية يعتربوهنا من أنواع اإلجارة.

U

الفرع الثاين :حكم العقد

ni

 -الصلح على مال :كل صلح يقتضي يف مقابله عوض.2

اتفق الفقهاء على أن حكم العقد يرجع إىل املوكل سواء أضاف الوكيل العقد إىل املوكل أو أضافه
لنفسه ،وذلك ألن الوكيل ال يعقد العقد لنفسه ،بل يعقده لغريه بطريقة النيابة عن الغري ،ومقتضى ذلك
أن يكون حكم العقد لألصيل وهو املوكل وليس للوكيل.1
 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص34
 - 2الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.34
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ولكن خيتلف الفقهاء يف تكييف انتقال حكم العقد إىل املوكل ،كأن يكون مثالً حكم العقد يف الوكالة
يف البيع هو متلك املبيع من جانب املشرتي ومتلك الثمن من جانب البائع ،فالسؤال يف هذه الصورة هو
كيفية انتقال امللك إن كان املشرتي هو املوكل.
فقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قولني:

a

القول األول :أن امللك ينتقل إىل املوكل ابتداءً وال ينتقل إىل الوكيل ،وذلك ألن الوكيل يربم العقد لغريه

ay

وهو املوكل فوجب أن ينتقل امللك إىل من مت له العقد ،وذهب إىل هذا القول املالكية والشافعية يف

al

الصحيح 2واحلنابلة وقول عند احلنفية.3

M

القول الثاين :أن امللك ال ينتقل إىل املوكل ابتداء وإمنا ينتقل إىل الوكيل ومث ينتقل إىل املوكل ،وهذا قول

of

عند احلنفية ،4وذلك ألن الوكيل هو الذي يباشر العقد وموجود عند ابرامه.5

ty
si

الراجح:

ve
r

الراجح هو قول اجلمهور أبن امللك ينتقل إىل املوكل ابتداءً ،ولذلك ألن الوكالة تعقد لصاحل املوكل

ni

مبوجب التوكيل ،فيعترب املوكل سببًا يف تعاقد الوكيل .ويرد على أصحاب القول الثاين الذين يرون أن

U

امللك ينتقل إىل الوكيل أوالً مث إىل املوكل ،أبن هذا القول غري صحيح ألن املوكل هو املالك احلقيقي
- 1انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .513الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،تبني
احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب( ،املطبعة الكربى األمريية ،مصر ،ط1313 ،1هـ) ،ج ،4ص .269النووي ،أبو زكراي
حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني( ،املكتب اإلسالمي ،لبنان ،ط1991 ،3م) ج ،4ص326
 - 2النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص326
 - 3ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص.514
 - 4ابن عابدين ،املرجع السابق ،ج ،5ص.514
- 5انظر :املرجع السابق :ج ،5ص.514
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للموكل فيه أو املتصرف فيه ،ويعد الوكيل انئبًا للموكل يف هذا التصرف ،وال عالقة له ابملوكل فيه من
ُ
حيث امللكية.
اثنيًا :حقوق العقد:
وهي األعمال اليت ال بد منها للحصول على الغاية والغرض من العقد ،مثل تسليم املبيع ،وقبض الثمن،
والرد ابلعيب أو خبيار الرؤية أو الشرط ،وضمان رد الثمن إذا استحق املبيع مثال.1

a

ay

واختلف الفقهاء يف عودة حقوق العقد إىل املوكل أو إىل الوكيل على قولني:

والشافعية.4

M

al

القول األول :أن حقوق العقد تتعلق ابلوكيل وليس ابملوكل ،وهذا القول للحنفية 2واملالكية

3

of

القول الثاين :أن حقوق العقد تتعلق ابملوكل دون الوكيل وهو رأي احلنابلة 5فقد قالوا:

ty

" وحقوق العقد متعلقة ابملوكل ألن امللك ينتقل إليه ابتداء وال يدخل يف ملك الوكيل فال يعتق قريب

si

ve
r

وكيله عليه ،وال يطالب يف الشراء ابلثمن وال يف البيع بتسليم املبيع بل يطالب هبما املوكل".6
الراجح:

ni

ويرتجح قول اجلمهور وهو انصراف حقوق العقد إىل الوكيل ،ألن لو صرفت حقوق العقد إىل املوكل

U

شرعا.
رمبا يرتتب على ذلك اإلضرار مبصاحل الغري ،وهو ممنوع ً
 - 1انظر :البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.472
 - 2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص514
 - 3الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 4النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني مرجع سابق ،ج ،4ص327

 - 5ابو النجا ،موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى احلجاوي ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( ،دار املعرفة ،لبنان،
د.ط ،د.ت) ج ،2ص238
- 6ابو النجا ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،مرجع سابق ،ج ،2ص238
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ويرد على احلنابلة الذين يرون أن حقوق العقد ترجع للموكل دون الوكيل واحتجاجهم أبن املشرتي ال
يطالب ابملبيع والبائع ال يطالب ابلثمن من الوكيل ويطالب هبما املوكل ،أن هذا الكالم ال يستقيم يف
التوكيل ابلبيع الذي استدلوا به ،حيث أن الوكيل هو الذي يباشر العقد بنفسه ويتواله ويتحمل العملية
بكاملها وبناء على ذلك فإن املشرتي أو البائع ال يعرف املوكل ،بل يعرف الوكيل الذي يتعاقد معه ،مث
أن الوكيل هنا قد أقامه املوكل مقام نفسه.

a

وخالصة القول يف هذا املطلب أنه يف عقد الوكالة يف االستثمار يتعلق أثر العقد ابملوكل ألن

ay

الوكيل ال يعقد العقد لنفسه ولكنه يعقده لغريه بطريقة النيابة عن الغري واملوكل هو األصيل ،وليس

al

الوكيل ،وأما حقوق العقد فتنصرف إىل الوكيل ألن لو صرفت حقوق العقد إىل املوكل لرتتب على ذلك

M

اإلضرار مبصاحل الغري ،وهذا األمر خمالف للشريعة اإلسالمية اليت حترم اإلضرار ابآلخرين والوكالة مل تعقد

of

إال للمصلحة فال جيوز حتصيل املصلحة لطرف وتفريطها عن طرف آخر.

ty
si
ve
r
ni
U
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املبحث الثاين :الوكيل يف االستثمار
الوكيل يف االستثمار هو املعهود إليه تنفيذ الوكالة يف االستثمار ،ويعترب الوكيل يف االستثمار من أهم
أركان الوكالة يف االستثمار وعليه؛ فهو منوط به القيام بواجبات والتزامات متعددة وحمددة مبنية على
التعليمات املتفق عليها يف عقد الوكالة يف االستثمار.
ولذلك سيتطرق هذا املبحث إىل بيان التزامات وصالحيات الوكيل يف االستثمار ،مث تناول حكم

a

ay

التوكيل يف البيع والشراء كون هذين التصرفني من أهم تصرفات الوكيل يف االستثمار.

al

املطلب األول :التزامات وصالحيات الوكيل يف االستثمار

M

يعترب الوكيل يف االستثمار من أهم األطراف يف عقد الوكالة يف االستثمار ،حيث يوكل إليه املوكل يف

of

القيام بشؤون املوكل فيه حبسب االتفاق الذي يكون بينهما ،ولذلك ترتتب عليه مسؤوليات ،ويعطى
صالحيات حمددة من قبل املوكل جيب أال يتجاوزها ،وميكن تناوهلا ابلتفصيل يف الفروع اآلتية:

ty
si

الفرع األول :تنفيذ الوكالة

ve
r

يقوم الوكيل يف االستثمار يف عدة أمور يلتزم هبا جتاه ما ُوكِل به يف عقد الوكالة يف االستثمار ،وأوهلا
ملزما أمام املوكل يف تنفيذ ما وكل به ،فيجب على
القيام بتنفيذ الوكالة ابلوجه املتفق عليه ابعتباره ً

U

ni

الوكيل أن ينفذ الوكالة يف االستثمار حسب العقد املتفق عليه بينه وبني املوكل وعلى ذلك جيب أن
يراعي أثناء تنفيذ الوكالة األمور اآلتية:

أوالً :االلتزام بتعليمات املوكل :أن يتم تنفيذ الوكالة حسب التعليمات اليت صدرت من املوكل جتاه
املوكل فيه يف االستثمار وال جيوز له اخلروج عنها.
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اثنيًا :توفري البيانت واملعلومات :جيب أن يلتزم الوكيل يف االستثمار أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة أبن
يقدم للموكل البياانت واملعلومات اخلاصة ابلوكالة يف االستثمار اليت يطلبها املوكل عما قام به أثناء
تنفيذ الوكالة.
اثلثا :رد ما للموكل يف يد الوكيل:
فبعد أن يقوم الوكيل مبهامه جيب عليه أن يرد ما يف يده ملوكله من مال وغريه ،فإن امتنع عن الرد مع

a

مطالبة املوكل له به بدون عذر يف التأخري حىت هلك املال أو تلف كان ضامنا ،وكذا إذا امتنع عن الرد

ay

بعذر ولكن زال العذر ،فأخر الرد حىت تلف املال أو هلك كان ضامنا أيضا ،ألن ما يف يد الوكيل

M

al

للموكل أمانة ،وابلتايل جيب على الوكيل أن يرد األمانة إىل صاحبها.1

الفرع الثاين :صالحية الوكيل يف توكيل غريه:

of

يقوم الوكيل يف االستثمار بتنفيذ الوكالة مبفرده ،ولكن قد يقوم بتوكيل شخص آخر ليساعده يف تنفيذها

ty

أو ينفذها بدال منه ،فهل جيوز له ذلك؟

si

وميكن بيان حكم هذه االفرتاضات بتناول مسألة توكيل الوكيل غريه فيما وكل به ،وهذه املسألة ال خترج

وحالة اإلطالق دون النهي أو التصريح ابألذن.
احلالة األوىل :حالة اإلذن ابلتوكيل أو النهي عنه:

U

ni

ve
r

عن ثالث حاالت؛ وهي حالة اإل ذن املسبق أو النهي املسبق عن التوكيل ،وحالة التفويض ابلتوكيل،

 - 1الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .392ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.76
الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص49
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 -1األذن يف التوكيل :فإذا أذن املوكل للوكيل بتوكيل غريه فقد اتفق الفقهاء 1على أنه جيوز توكيل
الوكيل غريه إذا أذن املوكل له يف ذلك.
واستدلوا أبن الوكالة عقد أذن له فيه ابلتوكيل فجاز له فعله ،كأي تصرف مأذون فيه. 2
 -2النهي عن التوكيل :وأما يف حالة إذا هنى املوكل عن التوكيل فقد اتفق الفقهاء 3على أنه ال جيوز
للوكيل أن يوكل غريه إذا هناه املوكل عن ذلك.

a

واستدلوا على ذلك؛ أبن ما هناه عنه غري داخل يف إذنه ،فلم جيز له التوكيل كما لو مل يوكله مطلقا.4

ay
احلالة الثانية :التفويض:

al

كيل دون تقييد الوكالة بشيء معني ومثاله أن يقول املوكل
كل الو َ
املقصود ابلتفويض هو أن يوكل املو ُ

M

للوكيل :اصنع ما شئت ،أو تصرف كيف شئت أو اعمل برأيك.5

of

واختلف الفقهاء يف توكيل الوكيل غريه يف هذه احلالة على قولني:

ty

القول األول :جيوز للوكيل أن يوكل غريه يف هذه احلالة ،وهذا القول للجمهور من احلنفية 6واملالكية

1

ve
r

عموم التوكيل.

si

واحلنابلة .2وذلك ألنه عندما يقول اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت فهذا لفظ عام فيدخل فيه

ni

 - 1املرغيناين ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج،3
ص .148الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .388ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج،5
- 2انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.70

U

ص .70البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.466

 - 3املرغيناين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،مرجع سابق ،ج ،3ص.148الغنيمي ،عبد الغين بن طالب بن محادة ،اللباب يف شرح
الكتاب( ،املكتبة العلمية ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج ،2ص .144الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج،3
ص . .388ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص70
- 4انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص70
 - 5انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ،مرجع سابق ،ج ،7ص.175
- 6املرغيناين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،مرجع سابق ،ج ،3ص.148الغنيمي ،اللباب يف شرح الكتاب ،مرجع سابق ،ج،2
ص144
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القول الثاين :أن التفويض هبذه األلفاظ ال يكون إذان ابلتوكيل ،فال جيوز للوكيل أن يوكل غريه ،وهذا
القول للشافعية.3
إذان يف التوكيل ،فال جيوز أن
واستدلوا لرأيهم أبن مثل هذه األلفاظ كقوله " افعل ما شئت" ال تعترب ً
يوكل أبمر حمتمل كما ال يهب.

4

الرتجيح:

a

القول الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور أبن التوكيل هبذه األلفاظ يدخل فيه األذن يف توكيل الوكيل

ay

غريه بسبب عموم التوكيل ،فتؤخذ الوكالة على عمومها ،حيث إنه مل يقيد املوكل الوكالة بشيء معني ومل

al

أيضا ،كما أنه ليس فيها ما خيالف العرف أو مصلحة املوكل بدليل أنه هو الذي
ينه الوكيل عن شيء ً

M

أطلق يده يف التصرف دون تقييد.

of

إذان يف التوكيل ألنه ال جيوز للوكيل أن يوكل أبمر
ويرد على قول الشافعية أبن هذه األلفاظ ال تعترب ً

ty

حمتمل وقاسوا على ذلك أبنه ال جيوز للوكيل أن يهب ،وهذا قياس مع الفارق؛ فالتفويض جاء فيما هو

si

لصاحل املوكل ،والتوكيل فيه مصلحة للوكالة إذا كان الوكيل ال يستطيع بنفسه أن يقوم ابلعمل ،بينما يف

ve
r

اهلبة قد تكون -وهي كذلك غالبًا -تضييع ملال املوكل.

احلالة الثالثة :اإلطالق دون التصريح ابإلذن أو ابلنهي:

ni

فإذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذن املوكل للوكيل ابلتوكيل أو دون النهي أو دون التفويض أبن يوكل

U

غريه فيما وكل به ،وختتلف هذه احلالة عن احلالة السابقة أبن الوكالة هنا مطلقة بدون تفويض أو هني
عن التوكيل ،بينما يف احلالة السابقة املوكل فوض الوكيل ابلعمل مبا يشاء ،ففي احلالة السابقة هناك

 - 1الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.388
 - 2انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص .70البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص466
- 3النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص314
 - 4انظر :املرجع السابق ،ج ،4ص314
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تفويض ابلعمل بعمومية التوكيل ،بينما يف هذه احلالة ال يعلم رضا الوكيل يف اإلذن ابلتوكيل أو منعه،
ألنه مل يصرح بشيء ،ويف يف حكم هذه املسألة اختلف الفقهاء على قولني:
القول األول :أن الوكيل جيوز له أن يوكل غريه مبطلق الوكالة ،وهذا القول منسوب إىل أمحد يف رواية
وابن ايب ليلى .1وقالوا إن اإلطالق يشمل اإلذن ابلتوكيل ،فيجوز للوكيل أن يوكل غريه مبقتضى هذا
اإلطالق.

a

القول الثاين :أن الوكيل ليس له أن يوكل غريه فيما وكل به ،وذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء من

ay

احلنفية 2واملالكية 3والشافعية 4واحلنابلة يف املذهب.5

al

واستدلوا على ذلك أبن املوكل فوض الوكيل يف التصرف دون التوكيل به ،وألنه إمنا رضي برأيه ،والناس

M

يتفاوتون يف اآلراء فال يكون راضيا بغريه ،واستثىن بعض الفقهاء من هذا احلكم صورتني حيث أجازوا

of

للوكيل أن يوكل هبا غريه ،ومها:

ty

 -1أن يكون العمل حمل الوكالة يرتفع الوكيل عن القيام مبثله ،كاألعمال الدنيئة يف حق أشراف الناس

si

املرتفعني عن فعلها يف العادة أو يعجز الوكيل عن العمل الذي وكل فيه لكونه ال حيسنه.

ve
r

وذلك ألن اإلذن ينصرف إىل ما جرت به العادة ،وألن التفويض يف مثل هذه احلالة إمنا يقصد منه
االستنابة ،وقد نص على ذلك املالكية 6والشافعية 7واحلنابلة.8

ni
U

 - 1انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص .325ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.71

 - 2املرغيناين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،مرجع سابق ،ج ،3ص.148الغنيمي ،اللباب يف شرح الكتاب ،مرجع سابق ،ج،2
ص144
 - 3الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .388ابن
 - 4النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.313
 - 5انظر :البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص466
 - 6انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .388ابن
 - 7انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص313
 - 8انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص .71البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ص466
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وقيد املالكية 1والشافعية 2هذا احلكم يف حال إذا كان املوكل يعلم بوجاهة الوكيل ،أو اشتهر الوكيل هبا،
أما إذا مل يكن يعلم املوكل هبذا فإنه ليس للوكيل أن يوكل غريه ،ويضمن -لو تلفت املوكل فيه -إن وكل
يف هذه احلالة لتعديه يف توكيل غريه دون إذن املوكل.
 -2أن يكون العمل الذي فيه التوكيل مما يعمله الوكيل بنفسه ولكن العمل املوكول إليه يعجز عن عمله
مبفرده كله لزايدته عن طاقته.

a

فذهب مجهور الفقهاء 3إىل جواز التوكيل يف هذه احلالة أيضا ،ولكنهم اختلفوا يف مدى حق الوكيل يف

ay

هذا النوع من التوكيل على رأيني:

al

الرأي األول :فريى املالكية 4والشافعية يف املذهب 5واحلنابلة يف وجه 6عدم جواز التوكيل إال يف العمل

of

مطلق.

M

الزائد فقط ،ألن التوكيل إمنا جاز للحاجة فاختص مبا دعت إليه احلاجة فقط ،خبالف وجود إذنه فإنه

ty

الرأي الثاين :بينما يرى احلنابلة يف املذهب 7والشافعية يف قول 8؛ جواز التوكيل يف العمل كله ،ألن

si

الوكالة اقتضت جواز التوكيل ،فصح التوكيل يف فعل العمل كله ،كما لو أذن يف التوكيل بلفظه.

ve
r

والصحيح هو ما ذهب إليه الرأي األول يف عدم جواز التوكيل إال يف العمل الزائد فقط ،وهذا التقييد
لكون املوكل مل أيذن صراحة يف ذلك.

ni
U

- 1انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص388
 2انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص313
 3انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص71
 - 4الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.388
 - 5النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص313
 - 6انظر :البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.466

 - 7انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص .71البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص466
 - 8النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص313
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الرتجيح :الراجح يف مسألة صدور الوكالة دون التصريح ابألذن أو النهي يف أن يوكل الوكيل غريه هو
قول اجلمهور وهو عدم جواز التوكيل يف حالة اإلطالق دون األذن أو النهي إال يف الصورتني التني
استثنامها الفقهاء من املنع ،ولقد استثنيت للحاجة واملصلحة ،حيث ال ميكن للوكيل أن يقوم يف الصورة
األوىل هبذا العمل لدانءته وترفع الوكيل مثالً عن هذه األعمال ،وابلتايل جيوز أن يوكل هبذا العمل غريه،
ومن جهة أخرى فإن كان العمل ال ميكن أن يقوم به الوكيل بنفسه فهنا جيوز له أن يوكل غريه ليعينه

a

على أداء الوكالة كما ينبغي ،ويف هذا العمل مصلحة للموكل فجاز.

ay

ويرد على أصحاب القول األول الذين يرون جواز أن يوكل الوكيل غريه فيما وكل به يف حالة

al

اإلطالق دون التصريح ابإلذن أو النهي أبن اإلطالق جاء يف التصرف يف الوكالة ،وليس يف التنازل

M

عنها للغري دون سبب مقنع أو حاجة ملحة ،وعلى ذلك فال ينصرف اإلطالق يف الوكالة إىل جواز

of

توكيل الوكيل غريه.

ty

الفرع الثالث :يد الوكيل:

ve
r

أمانة أو يد ضمان؟

si

تعترب صفة يد الوكيل من املسائل املتعلقة بتنفيذ الوكالة من قبل الوكيل ،ولذلك فهل تعترب يد الوكيل يد

ni

نظرا ألمهية هذا املوضوع فال بد من
وقبل اخلوض يف حتديد يد الوكيل هل هي يد أمانة أو يد ضمان و ً

U

التوضيح أبن اليد يف اإلسالم تنقسم إىل قسمني:

 -1يد أمانة :حيازة الشيء أو املال نيابةً ال متل ًكا ،كيد الوديع واملستعري ،واملستأجر واملضارب
وانظر الوقف والوصي.
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 -2يد ضمان :حيازة املال للتملك أو ملصلحة احلائز ،ك ـيـ ـد املشرتي ،والغاصب ،واملالك
واملقرتض.1
وحكم يد األمانة أنه ال يكون اإلنسان فيها ضامنًا إال يف حالة التعدي والتقصري ،بينما حكم يد
الضمان فاإلنسان يكون ضامنًا هلا يف مجيع األحوال سواء فرط أو مل يفرط.
أوال :صفة يد الوكيل:

a

ay

ونظرا لكون الوكيل انئبًا يف التصرف عن املوكل ،فتعترب يد الوكيل يد أمانة ألنه على ما حتت يده من
ً

al

أموال موكله وهي تعترب مبنزلة الوديعة.

M

وعلى ذلك؛ فال ضمان على الوكيل ملا يهلك حتت يده إال إذا تعدى أو فرط وهذا ابتفاق الفقهاء.2
وال فرق فيما لو كان الوكيل يعمل أبجر أو كان متربعا ابلعمل ،ألن الوكيل انئب املوكل يف اليد

of

والتصرف فكان اهلالك يف يده كاهلالك يف يد املوكل وألن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ،ويف تعلق الضمان

ve
r

اثنيًا :ما يرتتب على كون الوكيل أمينًا:

si

ty

هبا ما خيرجها عن مقصود اإلرفاق واملعونة فيها وهذا ابتفاق الفقهاء.3

يرتتب على كون الوكيل أمينا فيما وكل به أن القول يكون له يف دفع الضمان عن نفسه ،مبعىن أنه لو

ni

ادعى املوكل أبن الوكيل قد فرط أو تعدى ،وأنكر الوكيل ذلك ،كان القول قوله (أي الوكيل) مع ميينه

U

يف دفع الضمان عن نفسه ،ألن مبىن الوكالة على التسامح واليسر واإلرفاق ابلناس فيقبل فيها قول

- 1انظر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية مرجع سابق ،ج ،28ص.258
2

-انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ،مرجع سابق ،ج ،7ص .180النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج،4

ص .325ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5،83البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.484
3

-انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص ،325البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج،3

ص484
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األمني مع ميينه يف دفع الضمان عن نفسه ،وإال امتنع الناس عن الدخول يف األماانت ويف ذلك من
الضرر ما فيه.1
الفرع الرابع :تويل الوكيل طريف العقد:
كيل يف بيع سلعة ،فيشرتي
كل الو َ
املراد هبذه املسألة هو حكم تويل الوكيل طريف العقد كأن يُـوكل املو ُ
الوكيل السلعة لنفسه ،أو يوكله شخص ببيع السلعة ويوكله طرف آخر بشرائها ،ففي احلالتني يكون

a

الوكيل هو البائع وهو املشرتي يف نفس الوقت ،ولذلك يعترب كأنه تعاقد مع نفسه ،وهذه الصورة ممكنة

ay

جدا يف عقد الوكالة يف االستثمار ،فقد يكون املوكل قد وكل الوكيل يف االستثمار يف ماله يف جتارة أو
ً

al

نشاطات استثمارية معينة ،ومن جهة أخرى يقوم الوكيل بصفته وكيال عن مؤسسة مالة أخرى بشرائها

M

وحنو ذلك.

of

وبناء على ذلك فيكون الوكيل وحده هو طريف العقد ،وهلذه احلالة ثالثة صور.

ty

الصورة األوىل :أن يكون الوكيل وكيال عن طرفني يف البيع لواحد ،والشراء لآلخر.

si

ve
r

الصورة الثانية :أن يكون الوكيل وكيال ابلشراء لطرفني ،فيشرتي لطرف ،مث يشرتي مثل هذه السلعة من
الطرف األول للطرف الثاين.

ni

U

الصورة الثالثة :أن يكون الوكيل وكيال عن موكله يف البيع ،ويكون هو املشرتي للسلعة لنفسه أو
العكس.

يالحظ أنه يف الصورتني األوىل والثانية الوكيل مل يبع سلعته أو يشرتيها لنفسه ،ففي الصورة األوىل يعترب
وكيال من قبل الطرف األول ابلبيع ،ووكيالً عن الطرف الثاين ابلشراء أو العكس ،فهو مل يبع لنفسه ومل
 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .34النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع
سابق ،ج ،4ص .342ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
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يشرت هلا ،وأما يف الصورة الثانية فهو موكل من قبل طرفني ابلشراء وهذا جائز ،فهو يقوم ابلشراء لصاحل
موكله األول ،وهنا يكون وكيالً ابلشراء والبيع ملوكل األول ،مث يقوم بشراء السلعة من موكله األول لصاحل
املوكل الثاين ،وهنا يكون الوكيل قد وكل ابلشراء لصاحل املوكل الثاين ،وهذا جيوز يف اجلملة وسيأيت
تفصيل أحكام التوكيل يف البيع والشراء الح ًقا.
بينما يف الصورة الثالثة فإن الوكيل توىل البيع ملوكله مث الشراء لنفسه ،فهو ابئع ومشرتي يف آن واحد،

a

حتديدا اليت يبحثها الفقهاء حتت مسمى تويل الوكيل طريف العقد ،فما حكم تويل الوكيل
وهذه املسألة ً

ay

طريف العقد يف عقد الوكالة يف االستثمار؟

al

M

فقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قولني:

والشافعية.3

of

القول األول :عدم جواز تويل الوكيل طريف العقد ،وهذا القول هو مذهب احلنفية ،1واملالكية،2

ty

si

وحجتهم يف ذلك أبن الوكيل يف الشراء لنفسه أو بيعه من نفسه متهم ابحملاابة لنفسه وحنو ذلك ،وهذا

ve
r

ينايف األمانة يف الوكالة ،ولذلك فال جيوز له أن يتوىل طريف العقد.

- 1الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،2ص232
- 2الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،3ص387
 - 3الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،6ص.176
 - 4ابن قدامة ،املغين ،ج ،5ص86
 - 5ابن حزم ،احمللى ،ج ،9ص62
- 6انظر :ابن حزم ،احمللى ،ج ،9ص62
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U

وحجتهم أبن جيوز للوكيل أن يتوىل طريف العقد ما مل حياهبا بشيء.6

ni

القول الثاين :جواز أن يتوىل الوكيل طريف العقد ،وهو مذهب احلنابلة 4وقول ابن حزم.5

وذكروا أبن جيوز أن يتوىل الوكيل طريف العقد ،وذكروا مثاال على ذلك بقوهلم:
" وإن وكله رجل يف بيع عبده ووكله آخر يف شراء عبد ،فقياس املذهب أنه جيوز له أن يشرتيه له من
نفسه ،ألنه أذن يف طريف العقد ،فجاز له أن يليهما إذا كان غري متهم".1
أيضا
الرتجيح :الراجح هو القول األول مبنع تويل الوكيل طريف العقد ،لوجود هتمة حماابة النفس ،و ً
للمنافاة احلاصلة بينه وبني ما علم من لزوم كون اإلجياب قد صدر من طرف والقبول من طرف آخر،

a

ay

ومشرتاي يف وقت واحد.
ابئعا مثالً
وبناء على ذلك فال جيوز للوكيل أن يتوىل طريف العقد فيكون ً
ً

al

وأما ما ذكره أصحاب القول الثاين يف املثال الذي مت توكيل رجل فيه ببيع عبد من طرف وشراؤه لطرف

M

آخر ال ينطبق على مسألة تويل الوكيل طريف العقد ،بل هنا يكون الوكيل وكيال عن طرفني ،وليس موكالً

of

ومشرتاي لنفسه ،وهذا املثال الذي ذكروه ينطبق على إحدى صور عقد الوكالة يف
ووكيالً أو ابئعا
ً
االستثمار وهي عندما يكون وكيالً عن طرف يف بيع سلعة ،ووكيال عن آخر يف شراء سلعة ،فهذا ليس

ty

مستثىن من ترجيح منع الوكيل من تويل طريف العقد ،بل ال يدخل أصال يف هذه املسالة.

si

ve
r

كما أن حالة األذن من املوكل للوكيل يف تويل طريف العقد ال ينطبق على عقد الوكالة يف االستثمار،
ألن عقد الوكالة يف االستثمار يتضمن يف الغالب عمليات البيع والشراء ،وسيأيت الح ًقا احلديث

ni

ابلتفصيل عن مسألة بيع الوكيل لنفسه وهي مسألة متفرعة عن هذه املسألة.

U

ويف النهاية جيب على الوكيل أن ينفذ الوكالة كما طلبها منه املوكل ،وأن يلتزم مبا جاء يف العقد ،وإذا
طلب املوكل أي معلومة بشأن الوكالة فعلى الوكيل أن يقدمها للموكل ،وجيب عليه أن يرد ما بيده إىل
املوكل بعد القيام ابملهام اليت ُوكل هبا ،ومن جهة أخرى فإن الوكيل أمني على ما وكل به ألنه يده يد
أمانة.
 - 1ابن قدامة ،املغين ،ج ،5ص86
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املطلب الثاين :التوكيل يف البيع والشراء
يتميز عقد الوكالة يف االستثمار أبنه من العقود اليت تتضمن البيع والشراء أبشكال متعددة وبصورة
مستمرة  ،ولذلك فمن ضمن األمور اليت يقوم هبا الوكيل يف االستثمار هو البيع والشراء لصاحل موكله،
وملا كان األمر كذلك فال بد من تسليط الضوء بشكل موسع على املسائل املتعلقة حبكم التوكيل يف
البيع والشراء.

a

الفرع األول :التوكيل يف البيع

ay

مقيدا ولذلك فإن حبث هذه املسألة ينقسم إىل قسمني:
الوكيل ابلبيع إما أن يكون توكيله مطل ًقا أو ً

al

M

القسم األول :التوكيل يف البيع املطلق:

of

اختلف الفقهاء فيما جوز للوكيل عند توكيله ابلبيع املطلق على قولني:
القول األول :أن الوكيل ابلبيع مطلقا عن القيود ال يكون مقيدا أبي قيد وميلك البيع ابلقليل والكثري،

ty
si

وابلنقد والنسيئة ،وهذا القول للحنفية.1

ve
r

واستدلوا لقوهلم أبن "األصل يف اللفظ املطلق أن جيري على إطالقه ،وال جيوز تقييده إال بدليل والعرف
متعارض ،فإن البيع بغنب فاحش لغرض التوصل بثمنه إىل شراء ما هو أربح منه متعارف أيضا فال جيوز

U

ni

تقييد املطلق مع التعارض ،مع ما أن البيع بغنب فاحش إن مل يكن متعارفا فعال ،فهو متعارف ذكرا
وتسمية؛ ألن كل واحد منهما يسمى بيعا أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب لغة ،ومطلق
الكالم ينصرف إىل املتعارف ذكرا وتسمية من غري اعتبار الفعل".2
فإذن هنا اعتربوا اللفظ املطلق إال إذا قيد بدليل أو عرف يعارض هذا اإلطالق.

- 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص27
 - 2الكاساين ،املرجع السابق ،ج ،6ص27
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القول الثاين :أن الوكيل ابلبيع املطلق ال جيوز سراينه على إطالقه ،ولكن جيوز التوكيل ابلبيع املطلق مع
التقييد ابلعرف التجاري ،وهذا القول جلمهور الفقهاء من املالكية 1والشافعية 2واحلنابلة.
الرتجيح:
والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من جواز التوكيل ابلبيع ابملطلق مع االلتزام ابلقيود اليت وضعوها
واملتفقة مع العرف التجاري ،وذلك ألن إطالق الوكالة دون تقييد فيه نوع من اجلهالة وهذا ال جيوز يف

a

البيع ،والتوكيل ابلبيع املطلق دون تقييد فيه نوع من اإلضرار مبصاحل املوكل ،فقد يبيع الوكيل أبقل من

ay
الثمن وحنو ذلك.

al

وأما أصحاب القول األول الذين يرون جواز البيع املطلق على إطالقه دون قيود ،فيناقشون أبن إذا قام

M

الوكيل ابلبيع املطلق دون قيود قد يضر مبصاحل املوكل ،فقد يبيع أبقل من مثن املثل ،وهذا يضر مبصاحل

of

شرعا.
املوكل ،وهذا ال جيوز ً

ty

القيود يف التوكيل ابلبيع املطلق عند مجهور الفقهاء:

si

وتقدم اتفاق مجهور الفقهاء جبواز التوكيل ابلبيع املطلق ،ولكن ذلك مقيد ابلعرف الذي اتفق الفقهاء

ve
r

عليه وهو مبثابة قيود هلذا البيع ،ولكنهم اختلفوا يف تفاصيل هذه القيود ،وميكن توضيح ذلك من خالل
ما يلي:

ni

أوالً :البيع بثمن املثل:

U

ذهب املالكية 3والشافعية 4واحلنابلة يف رواية 1إىل أن الوكيل ابلبيع املطلق ال جيوز له البيع بدون مثن
املثل مما ال يتغابن الناس مبثله ،وأما ما يتغابن الناس مبثله كالدرهم يف العشرة فإن ذلك معفو عنه.

- 1الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 2انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص170
 - 3الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 4الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص172
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ويف حني ابع الوكيل بدون مثن املثل فقد اختلف هؤالء الفقهاء يف املسألة على النحو اآليت:
 -1املالكية :خيري املوكل بني القبول والرد إذا ابع الوكيل بدون مثن املثل ولو يسريا ،واليسري عندهم
نصف العشر فأقل.2
 -2الشافعية :يرون أنه لو سلم الوكيل املبيع ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا لتعديه بتسليمه
ببيع فاسد ،ويسرتده إن بقي.3

a

 -3احلنابلة على املذهب :يرون صحة البيع ويضمن الوكيل النقص ،ألن من صح بيعه بثمن

ay

املثل صح بدونه كاملريض.4

al

ولعل القول الوسط بني هذه اآلراء هو القول أبنه يصح البيع بدون مثن املثل ويضمن الوكيل النقص يف

ty

اثنيًا :البيع بنقد البلد:

of

مثن املثل.

M

حال ابع أبقل من مثن املثل ،وابلتايل فالبيع جاز ألن الوكيل أمني يف األصل ،ولكنه يضمن الناقص من

si

اتفق اجلمهور من املالكية 5والشافعية 6واحلنابلة 7على أن الوكيل ابلبيع املطلق مقيد ابلبيع بنقد البلد وال

ve
r

جيوز له عند إطالق الوكالة أن يبيع بغري نقد البلد.

دليلهم :استدلوا أبن إطالق التوكيل ابلبيع ينصرف إىل نقد البلد ،1فال جيوز أن يبيع بغري نقد البلد.

ni
 2انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382

U

- 1انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص98

 - 3انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص .172الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،
مرجع سابق ،ج ،3ص.244
- 4انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص98
 - 5الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 6انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص170
 - 7انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .382البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع،
مرجع سابق ،ج ،3ص474
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اثلثًا :البيع ابلنقود:
ومن ضمن القيود اليت وضعها اجلمهور الذين يرون جواز الوكالة ابلبيع املطلق أن يبيع الوكيل ابلنقود،
ولكنهم اختلفوا يف تفاصيل ذلك حبيث جيوز أن يبيع ابلدراهم والداننري فقط أم ال ،فقد اختلفوا يف
ذلك على قولني:
القول األول :أن املوكل إذا أطلق الوكالة ابلبيع ال يصح للوكيل أن يبيع إال ابلدراهم والداننري ،فال جيوز

a

أن يبيع بعرض ،وهذا القول للجمهور من املالكية 2واحلنابلة 3والصاحبان من احلنفية.

ay
أدلتهم

al

أ .قالوا ألن األمر ابإلطالق يتقيد ابلعرف ،والبيع املتعارف البيع ابلنقود.

M

ب .أن املقايضة بيع من وجه وشراء من وجه آخر وعليه؛ فال يتناوله مطلق اسم البيع.4

of

القول الثاين :جيوز أن يبيع الوكيل "يف البيع املطلق" ابلعرض إذا كان العرض من البيوع اليت يتعامل هبا

ty

أهل البلد وأما إذا كان العرض مما ال يتعامل به أهل البلد فإنه ال يصح بيعه ،وهذا القول للشافعية.5

si

واستدلوا أبن العرف هو املعترب يف حتديد ذلك  :فإذا كان العرف يف أهل البلد التعامل ابلبيع ابلعرض

ve
r

فإن إطالق الوكالة ابلبيع يشمل كل أنواع البيع اليت يتعامل هبا أهل البلد ومنها البيع ابلعرض.6
والراجح هو التفصيل يف املسألة على حنو ما جاء عند الشافعية ،فإذا كان العرف يقتضي يف البيع

ni

املطلق أن يكون يف الدراهم والداننري فقط فال جيوز البيع ابلعرض ،وأما إذا كان العرف يقتضي البيع

U

ابلعرض؛ جاز.
 1انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص170
 - 2الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 3البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.475
- 4انظر :البهويت ،املرجع السابق ،ج ،3ص.475
 - 5الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص.244
 6انظر :الشربيين ،املرجع السابق ،ج ،3ص.244
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وبناء على الرتجيحات يف املسائل املتعلقة ابلقيود اليت وضعها اجلمهور يف التوكيل ابلبيع املطلق ،فإن
القيود اليت ينبغي أن تراعى يف التوكيل ابلبيع املطلق هي:
البيع بثمن املثل ،وإذا نقص البيع عن مثن املثل فيجب على الوكيل أن يضمن ما نقص

-1

عن مثن املثل.

-3

أن يبيع ابلنقود "الداننري والدراهم" ،وجيوز أن يبيع ابلعرض إذا كان العرف التجاري

a

-2

أن يبيع الوكيل بنقد البلد وهذا األصل عند اإلطالق.

ay

السائد يف البلد يقتضي البيع ابلعرض.

al

والتوكيل ابلبيع املطلق قد يكون صورة من صور الوكالة يف االستثمار حبيث تكون الوكالة يف استثمارات

M

متعددة ومت كررة ،وغري مقيدة بنوع حمدد منها ،ولذلك على الوكيل أن يلتزم ابلعرف الساري بني التجار

of

يف السوق ،والذي قد خيتلف من زمن إىل آخر ،ومن بلد إىل آخر.

ty

القسم الثاين :التوكيل يف البيع املقيد:

si

كيل يف البيع بقيود معينة وإذا قيد املوكل وكيله بقيود معينة وجب عليه أن يلتزم
كل الو َ
جيوز أن يقيد املو ُ

ni

الفرع الثاين :التوكيل يف الشراء

ve
r

هبا عند تنفيذ الوكالة وهذا احلكم ابتفاق الفقهاء.1

U

ميكن أن يوكل املوكِل الوكيل يف الشراء وهذه القضية تتم بشكل متكرر يف الوكالة يف االستثمار والتوكيل
مقيدا ،وفيما يلي تفاصيل حكم
يف الشراء ينقسم إىل قسمني؛ توكيل ابلشراء مطل ًقا ،وتوكيل ابلشراء ً
القسمني.

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .27ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.95
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القسم األول :التوكيل يف الشراء مطل ًقا:
إذا وكل املوكل الوكيل يف الشراء مطل ًقا دون حتديد سلعة معينة أو سعر معني فهل هذا النوع من التوكيل
جائز؟ وقد اختلف الفقهاء يف جواز التوكيل ابلشراء مطل ًقا إىل قولني:
القول األول :جيوز التوكيل ابلشراء مطل ًقا ،وهذا القول للحنفية 1واملالكية 2وأمحد يف رواية.3
دليلهم:

a

قالوا ألن الشراء مطل ًقا مما ميلك املوكل مباشرته بنفسه فيجوز له التفويض إىل غريه ،ومن أمثلته أن يقول

ay

املوكل للوكيل :اشرت يل ما شئت ،أو ما رأيت ،أو أي ثوب شئت ،أو أي دار شئت ،أو ما تيسر لك

al

من الثياب ومن الدواب ،فإنه يصح مع اجلهالة الفاحشة من غري بيان النوع والصفة والثمن ،ألنه فوض

M

الرأي إليه ،فيصح مع اجلهالة الفاحشة كالبضاعة واملضاربة.4

of

القول الثاين :ال يصح التوكيل يف الشراء مطل ًقا كأن يقول املوكل للوكيل :اشرت يل ما شئت ،وهذا القول

si

دليلهم

ty

للشافعية 5واحلنابلة يف املذهب.6

U

ni

ve
r

قالوا ألنه قد يشرتي ما ال يقدر على مثنه ،7وابلتايل فهذا يضر مبصلحة املوكل.

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.29
- 2ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج ،4ص87
 - 3ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص69
- 4انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص23
 - 5انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص165
 - 6ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص69
 7انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص69
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الرتجيح:
الراجح هو أن جيوز التوكيل يف الشراء مطل ًقا بشروط مت تناوهلا ساب ًقا يف الوكالة املطلقة ،فيجوز هذا
االطالق بشرط أال خيالف الوكيل العرف التجاري يف الشراء ،وال يضر مبصلحة املوكل ،فاملوكل وكله
ألنه يثق به وخبربته ،فيجوز له أن يشرتي حبسب ما وكله الوكيل ،ولكن دون االضرار مبصاحل املوكل،
ومبا ال يعارض العرف اجلاري يف السوق.

a

ay

ويرد على أصحاب القول الثاين أبن التوكيل يف الشراء املطلق مقيد مبا ال خيالف العرف ،فإذا كان

al

العرف املتفق عليه يف السوق بني التجار يتضمن عدم الشراء مبا ال يقدر على مثنه ،فهنا ال جيوز للوكيل

املطلق.

M

أن يشرتي ما ال يقدر على مثنه ،وابلتايل فإن هذه الصورة قد تكون ممنوعة أصالً يف التوكيل ابلشراء

of

القسم الثاين :التوكيل يف الشراء املقيد:

ty

si

كيل يف شراء سلعة مقيدة بنوع حمدد أو بثمن
كل الو َ
واملقصود ابلتوكيل يف الشراء املقيد هو أن يقيد املو ُ

ve
r

حمدد أو من مكان حمدد وحنو ذلك ،ولقد اختلف الفقهاء يف التوكيل ابلشراء املقيد على قولني:
القول األول :جواز الوكالة ابلشراء املقيدة بشرط خلوها عن اجلهالة الكثرية حىت لو مل يذكر نوع السلعة

أدلتهم :استدلوا حبديث نبوي وابملعقول فيما يلي:

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.29
 - 2الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص382
 - 3ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.69
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U

ni

املعقود عليها ،وهذا القول للحنفية 1واملالكية 2واحلنابلة يف املذهب.3

 ما رواه عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه ديناراً يشرتيله به شاة ،فاشرتى له به شاتني ،فباع إحدامها بدينار ،فجاء بدينار وشاة ،فدعا له ابلربكة يف بيعه،
وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه).1
ووجه الداللة من هذا احلديث أنه لو كانت اجلهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل ابلشراء ملا فعله
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألن جهالة الصفة ال ترتفع بذكر األضحية وبقدر الثمن.

a

-أن اجلهالة القليلة يف ابب الوكالة ال تفضي إىل املنازعة ألن مبىن التوكيل على الفسحة واملساحمة،

ay

فالظاهر أنه ال جتوز املنازعة فيه عند قلة اجلهالة ،خبالف البيع ألن مبناه على املضايقة واملماكسة لكونه

al

معاوضة املال ابملال ،فاجلهالة فيه وإن قلت تفضي إىل النزاع.2

M

القول الثاين :عدم جواز التوكيل ابلشراء املقيد إذا مل يذكر نوع السلعة املعقود عليها ،وهذا القول

ty

دليلهم:

of

للشافعية 3ورأي عند احلنفية 4واحلنابلة.5

ve
r

الرتجيح:

si

6
شرعا يف البيع والشراء.
قالوا إن هذا التوكيل يكثر فيه الغرر ألن النوع جمهول  ،وهذا األمر ممنوع ً

ni

يرجح القول األول وهو جواز التوكيل يف الشراء املقيد حىت وإن مل يذكر النوع بشرط خلوها من اجلهالة

U

لوجود األدلة املؤيدة هلذا الرأي ،وال سيما ان بعض األمور ال ميكن حتديدها كالثوب مثالً ،فهو معروف
1

 -أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،ابب ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح ،مرجع سابق ،حديث

رقم ،3642:ج 4ص.207
- 2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.23
 - 3انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص165
 - 4لكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص.29
 - 5ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص69
 - 6انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص165
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يف السوق واتفق الناس على ما يؤدي إليه ،مث إن املوكل عندما وكل الوكيل فهو يثق به وبقدرته على
القيام ابلوكالة على أكمل وجه بسبب خربته ومسعته يف جمال الشراء.
وأما أصحاب القول الثاين الذين منعوا التوكيل ابلشراء املقيد دون ذكر السلعة بشكل واضح بسبب
الغرر ،فريد عليهم أبنه ال غرر يف هذا النوع من التوكيل ،وابلتايل جيوز هذا النوع من التوكيل ابلشراء.

a
ay
al
M
of
ty
si
ve
r
ni
U
104

املبحث الثالث :أحكام املوكِل واملُوَكل فيه ابالستثمار
وملا كان املبحث السابق تضمن أحكام الوكيل يف االستثمار ابعتباره الطرف الذي يتحتم على عاتقه
تنفيذ الوكالة ،فهذا املبحث يتناول أحكام املوكِل واملوَكل فيه ابالستثمار (حمل الوكالة).
املطلب األول :التزامات املوكل يف االستثمار وصالحياته:

a

يعترب املوكل الطرف الثاين يف عقد الوكالة يف االستثمار وترتتب عليه التزامات جتاه أطراف الوكالة

ay

جيب أن يلتزم هبا ،وله صالحيات معينة يف العقد بكونه مالك املال املستثمر أو صاحب الوكالة.

al

الفرع األول :التزامات املوكل يف االستثمار:

M

أوالً :دفع األجرة للوكيل:

of

املقصود هبذا االلتزام أبن يدفع املوكل للوكيل أجرة الوكالة بعد ما يقوم بتنفيذها.

ty

اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغري أجر ،وقد تكون أبجر ،1واستدلوا بعدة أحاديث ومنها:

si

 -1عن زيد بن خالد ،وأيب هريرة رضي هللا عنهما ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :واغد اي

ve
r

أنيس إىل امرأة هذا ،فإن اعرتفت فارمجها)).2

 -2عن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه ديناراً

ni

يشرتي له به شاة ،فاشرتى له به شاتني ،فباع إحدامها بدينار ،فجاء بدينار وشاة ،فدعا له

U

ابلربكة يف بيعه ،وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه).3

- 1انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص68
2

 -أخرجه البخاري يف كتاب الوكالة ،ابب الوكالة يف احلدود ،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،رقم احلديث  ،2314ج،3

ص.102
3

 -أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،ابب ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح ،مرجع سابق ،رقم

احلديث ،3642:ج 4ص.207
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وإذا اتفق املوكل والوكيل على األجر وجب األجر اتفاقا ،1وذلك ألن اإلسالم أمر ابلوفاء ابلعقود
واحرتام العهود وما اشتمل عليه من التزامات ،ولقد دلت على ذلك آايت من كتاب هللا تعاىل
وأحاديث للنيب صلى هللا عليه وسلم ومنها:
أ .قال تعاىل{ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود} [املائدة ،]1 :ووجه الداللة أن هذه اآلية
َ َ
ُ
َ َ ْ
تضمنت األمر ابلوفاء ابلعقود ،2ومن ضمنها االلتزامات بني املوكل والوكيل على األجرة.

a

َّ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُ بُوهُ} [البقرة:
آمنُوا إِذَا تَ َدايَ ْن تُ ْم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
ب .قوله تعاىلَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ

ay

 ،]282وقال صاحب أضواء البيان يف تفسري هذه اآلية " :ظاهر هذه اآلية الكرمية أن كتابة

M

al

الدين واجبة؛ ألن األمر من هللا يدل على الوجوب ."3

وعلى ذلك فإن هللا تعاىل أمر بتوثيق الدين جتنبًا للنسيان وضعف العزمية على أداءها فشرع الكتابة عند

of

الدين حفظًا حلقوق اآلخرين وألجل ايفاء الدين يف وقته.

si

ty

{وأَ ْش ِه ُدوا إِذَا تَبَايَ ْعتُ ْم} [البقرة]282 :
ج .قال تعاىلَ :

ففي هذه اآلية الكرمية أيمر هللا تبارك وتعاىل ابلشهادة عند البيع وهي تعترب أحد أساليب

ve
r

التوثيق يف اإلسالم ،وكل ذلك من أجل ايفاء العقود واملواثيق.

ni

د .عن جابر بن عبد هللا قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لو قد جاء مال البحرين قد

U

أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ،فلم جييء مال البحرين حىت قبض النيب صلى هللا عليه وسلم،
فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي هللا عنه فنادى من كان له عند النيب صلى هللا عليه
- 1النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.332
2

 -انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج 6ص .31األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،مرجع

سابق ،ج 3ص .222
 - 3الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( ،دار الفكر للطباعة والنشر ،لبنان،
1995م) ،ج ،1ص.184
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وسلم عدة أو دين فليأتنا ،فأتيته فقلت :إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يل :كذا وكذا،
فحثي يل حثية فعددهتا فإذا هي مخسمائة وقال :خذ مثليها))

1

فإن أمهية الوفاء ابلعهد واحرتامه جعل خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق
رضي هللا عنه حيرض أشد احلرص على الوفاء مبا عاهد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم صحابته حىت
بعد مماته .وعلى هذا فال بد من االشهاد على توثيق االتفاق بني املوكل والوكيل ،ومع ضرورة االلتزام

a

مبضامني االتفاق بينهما وبنوده يف العقد الذي مت بينهما.

ay

وقت استحقاق أجرة الوكالة وشروطها:

al

وإذا كانت الوكالة أبجر فهناك وقت الستحقاقها وشروط مبينة يف اآليت:

M

أ -وقت استحقاق االجرة:

of

فيستحق الوكيل األجرة بتسليم ما عهد إليه بتنفيذه إىل املوكل إن كان مما ميكن تسليمه كثوب ينسجه

ty

أو خييطه فمىت سلمه إىل املوكل فله األجرة املتفق عليها.

si

وإن وكل رجل آخر يف أن يبيع له سلعة أو يشرتي له أو حيج عنه ،استحق األجرة املتفق عليها إذا أمت

ve
r

العمل حىت ولو مل يقبض الثمن يف البيع ،ولكن لو اشرتط املوكل على الوكيل تسليم الثمن حىت يعطيه

ب -شروط استحقاق األجرة:
يشرتط الستحقاق األجرة إذا كانت الوكالة أبجرة عدة شروط وهي:

U

ni

األجر ،ومل يقم الوكيل ابلتسليم مل يستحق شيئا من األجر املتفق عليه لفوات الشرط.2

 -1أن تكون األجرة معلومة املقدار.1

1

 -أخرجه البخاري يف كتاب احلواالت ،ابب من تكفل عن ميت دينا ،فليس له أن يرجع ،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،رقم

احلديث ،2297 :ج ،3ص.96
- 2انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص68
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 -2أال تكون األجرة جزءًا من املوكل فيه ،فلو كانت كذلك فسدت التسمية واستحق الوكيل أجر
املثل.
فقال املاوردي" :الوكالة جتوز جبعل وبغري جعل ،وال يصح اجلعل إال أن يكون معلوما ،فلو قال :قد
وكلتك يف بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر مثنه ،أو من كل مائة درهم من مثنه درهم مل يصح
للجهل مببلغ الثمن ،وله أجرة املثل".2

a

 -3أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذا صحيحا.

ay

وبناء على ذلك يرتتب سقوط األجرة إذا خالف الوكيل موكله خمالفة جتعل الوكالة فاسدة فلو أعطاه

al

حبا لبيعه ويشرتي أجود منه ،فقام الوكيل إببداله مبا هو أجود منه من نفس الصنف ،كان عمل الوكيل

M

راب فيكون قد قام بتنفيذ الوكالة تنفيذا فاسدا فال يستحق أجرا ،ألن مطلق اإلذن ابلبيع يقتضي

of

الصحيح فقط ،أما الفاسد فغري مأذون فيه فال يستحق أجرا عليه ،فلو ابعه بيعا صحيحا وقبض مثنه
وتلف الثمن يف يد الوكيل فله األجرة لوجود العمل.3

ty
si

اثنيًا :دفع تكاليف الوكالة:

ve
r

جيب على املوكل أن يتحمل تكاليف الوكالة ابعتبار أنه هو املالك للموكل فيه ،وعليه فلو تكفل الوكيل
بدفع بعض التكاليف أثناء توليه للوكالة فوجب على املوكل أن يرد على الوكيل ما دفعه ، 4وذلك ألن

ni

متربعا هبذا الدفع بل حيق له الرجوع على املوكل ومطالبته به ،ويلزم املوكل الدفع لوكيله.
الوكيل ال يكون ً

U

وإذا وكله ابلشراء من غري دفع الثمن إليه فدفع الوكيل ابلشراء مثن املبيع من ماله اخلاص ،فقد ذهب
احلنفية إىل جواز حبس املبيع ليستويف الثمن كحق البائع حببس املبيع عن املشرتي حىت يدفع الثمن

- 1انظر :املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،6ص529
 - 2املرجع السابق ،ج ،6ص.529
 3انظر :املرجع السابق ،ج ،6ص530
 - 4انظر :البابريت ،حممد بن حممود ،العناية شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ج ،8ص38
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ويتضح ذلك يف قوهلم " :وله أن حيبسه حىت يستويف الثمن) ملا بينا أنه مبنزلة البائع من املوكل" ،1إال أن
الشافعية 2وزفر خالفوا احلنفية يف عدم جواز حبس املبيع ،حبيث لو هلك املبيع عنده بعد احلبس فإن
ضمانه يكون ضمان الغاصب.3
الفرع الثاين :صالحيات املوكل يف االستثمار:
وملا كان على املوكل جمموعة من الواجبات وااللتزامات وقد مت تناوهلا يف الفرع السابق ،فإنه ميتلك عدة

a

صالحيات ختوله بصفته موكالً ومال ًكا للمال املستثمر فتخوله هذه الصفة احلق يف هذه الصالحيات يف

ay

عقد الوكالة يف االستثمار وميكن توضيحها فيما يلي:

al

أوالً  :طلب احلصول على معلومات عن الوكالة:

M

حيق للموكل أن يطلب من الوكيل يف االستثمار تقدمي معلومات الوكالة عند تنفيذها أو بعد االنتهاء

of

منها ،وذلك طب ًقا ملا مت التعاقد يف االستثمار فيه.

ty

اثنيًا :عزل الوكيل يف االستثمار:

si

عموما من العقود غري الالزمة ،فإنه جيوز ألي من الطرفني إهناؤها،
ميلك املوكل عزل الوكيل ألن الوكالة ً

شروط عزل الوكيل:

و يشرتط لصحة عزل الوكيل من املوكل الشروط التالية:

U

ni

ve
r

فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه عن التصرف الذي أمره به.4

 - 1البابريت ،حممد بن حممود ،العناية شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ج ،8ص.39
 - 2النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص335
 - 3انظر :البابريت ،حممد بن حممود ،العناية شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ج ،8ص.39
 - 4انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .536النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع
سابق ،ج ،4ص .330ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.88
البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص468
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الشرط األول :علم الوكيل ابلعزل:
تبني أن املوكل ميلك عزل الوكيل مىت شاء ولكن هل هذا إبطالقه أو جيب أن يعلم الوكيل بذلك؟
ولذلك فقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط علم الوكيل ابلعزل إىل قولني:
القول األول:
يشرتط علم الوكيل ابلعزل ،وعللوا ذلك بقوهلم :إن العزل فسخ للعقد ،فال يلزم حكمه إال بعد العلم به،

a

وإنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ،ألنه قد يتصرف تصرفات فتقع ابطلة ،وهذا القول للحنفية

1

ay

والراجح عند املالكية 2وقول عند الشافعية 3ورواية عند احلنابلة.4

al

القول الثاين:

M

عدم اشرتاط علم الوكيل ابلعزل ،فلو تصرف الوكيل بعد العزل فتصرفه ابطل ،ألن العزل رفع عقد ال

of

يفتقر إىل رضا صاحبه ،فال يفتقر على علمه كالطالق ،وهذا ما ذهب إليه املالكية يف قول ،5والشافعية

ty

يف الصحيح ،6واحلنابلة يف املذهب.7

si

خصوصا وأن الوكالة مع تعلق حقوق اآلخرين
والراجح هو القول األول ابشرتاط علم الوكيل ابلعزل،
ً

ve
r

تعترب الزمة ،وابلتايل فال جيوز اإلضرار مبصاحل اآلخرين ،ويرد على أصحاب القول الثاين أبن يف عزله
دون علمه تضرر ملصاحل الغري بسبب التصرفات اليت سيقوم هبا جلهله ابلعزل ،وأما قياسهم على

ni

الطالق ،فهذا قياس مع الفارق ،فاملطلق ميلك احلق يف الطالق دون املرأة ،ولكن عقد الوكالة هو عقد

U
 - 1ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص.536
- 2الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص396
 - 3النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.330
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص89
 - 5الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص396
 - 6النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.330
 - 7ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص89
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بني طرفني ميلكون حق الفسخ كليهما خبالف الطالق ،مث أن يف ذلك تعلق حبقوق اآلخرين خبالف
املرأة لو مل تعلم بطالقها.
الشرط الثاين :عدم تعلق حق الغري ابلوكالة:
فنص احلنفية على أنه إذا تعلق ابلوكالة حق الغري فإنه ال جيوز العزل بغري رضا صاحب احلق ،ألن يف
العزل إبطال حقه من غري رضاه وال سبيل إليه ،وهو كمن رهن ماله عند رجل بدين له عليه ،أو وضعه

a

على يدي عدل وجعل املرهتن أو العدل مسلطا على بيعه وقبض مثنه عند حل األجل ،فعزل الراهن

ay

املسلط على البيع ال يصح به عزله.1

املدعي ال ينعزل.2

M

al

وكذلك إذا وكل املدعى عليه وكيال ابخلصومة مع املدعي ابلتماس املدعي فعزله املدعى عليه بغري حضرة

of

الشرط الثالث :أال تقع الوكالة على وجه اإلجارة:

ty

فقد اشرتط املالكية والشافعية لصحة عزل املوكل وكيله أال تكون الوكالة قد وقعت على سبيل اإلجارة،

si

فإن وقعت على سبيل اإلجارة فهي الزمة لكل منهما.

3

ve
r

الشرط الرابع :عدم ترتب مفسدة على العزل:

ni

فإذا علم املوكل أن هناك مفسدة ترتتب على عزل وكيله ،فإنه حيرم على املوكل عزل الوكيل ،وإذا عزله

U

فال نفاذ لعزله.

فقد قال الشافعية " :لو علم املوكل مفسدة ترتتب على عزل الوكيل كما لو وكل يف مال املوىل عليه

حيث جوزانه وعلم أنه إذا عزل الوكيل استوىل على مال املوىل عليه ظامل أو وكل يف شراء ماء لطهره أو
 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص38
- 2انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص.536
- 3انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .397النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني،
مرجع سابق ،ج ،4ص.332

111

ثوب للسرت به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع احلر أو الربد اللذين حيصل بسببهما عند عدم
السرت حمذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل ال يتيسر له ذلك فيحرم العزل وال ينفذ ".1
املطلب الثاين :املوكل فيه ابالستثمار
الفرع األول :التعريف ابملوكل فيه ابالستثمار
يقصد ابملوكل فيه ابالستثمار هو الشيء الذي مت توكيل الوكيل فيه ،حبيث اتفق املوكل مع الوكيل على

a

القيام بعملية معينة وهي (االستثمار) يف املوكل فيه وهو (املال املستثمر).

ay

ولذلك فإنه جيدر تسليط الضوء يف أحكام املوكل فيه ابملعىن املطلوب يف عقد الوكالة يف االستثمار وهو

al

املال املستثمر ،وذلك يتضح من خالل الفروع اآلتية:

M

الفرع الثاين :ضوابط االستثمار

of

يعترب االستثمار يف اإلسالم ليس غاية حبد ذاته إلشباع حاجات املستثمر من خالل زايدة ثروته وماله،

ty

ولكنه وسيلة لتحقيق غاية أمسى وهي حتقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع واألمة وحتقيق رضا هللا تعاىل.

si

ولذلك فقد وضع اإلسالم ضوابط لعملية االستثمار ،وذلك حتقي ًقا للمقاصد الشرعية ومراعاة للحالل

ve
r

واحلرام ،ومراعاة حق اجملتمع.2

U

بد من التطرق لضوابط عملية االستثمار وتكمن فيما يلي:

ni

وملا كان االستثمار هو من أهم عمليات الوكالة يف االستثمار وعصب هذه املعاملة املالية الشرعية فال

أوالً :االستثمار يف املال احلالل :فأوجب اإلسالم االستثمار يف احلالل من الطيبات اليت أحلها هللا

تبارك وتعاىل وذلك وردت األدلة الشرعية على أتكيد هذا املعىن وهو االستثمار يف احلالل واالبتعاد عن
االستثمار فيما حرم هللا تعاىل ،ومن هذه األدلة ما يلي:
- 1الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج وحاشية الشرباملسي األقهري( ،دار الفكر ،لبنان ،ط2،1984م) ،ج ،5ص.52
 - 2انظر :دوابة ،أشرف حممد ،االستثمار يف اإلسالمي )،دار السالم ،مصر ،ط2009 ،1م) ،ص85
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 -1قال تعاىل{ :قُل من ح َّرم ِزينةَ َِّ
ِ َِّ ِ
اّلل الَِّيت أَ ْخر ِ ِ ِ
ادهِ والطَّيِب ِ
ات ِمن ِ ِ
ين
ْ َْ َ َ َ
ج لعبَ َ َ
ََ
الرْزق قُ ْل ه َي للذ َ
َ
ِ
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
ص ًة يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة} [األعراف ،]32 :فدلت اآلية الكرمية على
الدنْيَا َخال َ
َ
استنكار حترمي زينة هللا سبحانه ونعمه وأهنا رزق من هللا لعباده يف الدنيا واآلخرة.1
اخلَبِ ِ
اخلَبِ ُ َِّ
ك َكثْ َرةُ ْ
 -2قال تعاىل{ :قُ ْل َال يَ ْستَ ِوي ْ
يث} [املائدة]100 :
ب َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
يث َوالطي ُ
ففي هذه اآلية يبني تبارك وتعاىل حرمة اخلبائث وأهنا ال تستوي مع الطيبات اليت أحلها هللا،2

a

ومن هنا فال جيب االستثمار يف اخلبائث اليت حرمها هللا تعاىل.

ay

 -3عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا عز وجل إذا حرم أكل

al

شيء حرم مثنه))

M

فإن كل ما حرم اإلسالم استهالكه حرم إنتاجه ،وابلتايل حيرم االستثمار فيه ،فيجب أن يكون

of

مشروعا.
املستثمر فيه
ً

ty

 -4عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا

si

ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام)) فقيل :اي رسول هللا :أرأيت شحوم امليتة فإنه

ve
r

يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس ،فقال( :ال هو حرام ،مث قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عند ذلك :قاتل هللا اليهود إن هللا عز وجل ملا حرم عليهم شحومها

وعن هذا احلديث يقول ابن القيم رمحه هللا:

U

ni

أمجلوه مث ابعوه وأكلوا مثنه)

3

" اشتملت هذه الكلمات اجلوامع على حترمي ثالثة أجناس :مشارب تفسد العقول ،ومطاعم
تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبيثًا ،وأعيان تفسد األداين وتدعو إىل الفتنة والشرك ،فصان حترمي
- 1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،7ص.196
- 2انظر :ابن كثري ،فسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،3ص203
 - 3أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ،ابب بيع امليتة واألصناع ،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،حديث رقم  ،2236ج ،3ص.84
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النوع األول العقول عما يزيلها ويفسدها ،وابلثاين القلوب عما يفسدها ومن وصول أثر الغذاء
اخلبيث إليها والغاذي شبيه ابملتغذي  ،وابلثالث األداين عما وضع إلفسادها ،فتضمن هذا
التحرمي صيانة العقول والقلوب واألداين".1
وعلى ذلك فكل خبيث ضار للجسد والدين فهو حرام يف الشريعة اإلسالمية ،ولذلك حرم هللا
تعاىل اخلمر ألنه يضر العقل ،وحرمت امليتة واخلنزير ألنه تضر اجلسد وتورث املرض ،وحرمت األصنام

a

ألهنا تضر الدين وتورث اإلنسان الشرك ابهلل – تعاىل -وهو أعظم ذنب يقرتفه اإلنسان ويدخل بسببه

ay

النار.

al

وبناء على األدلة السابقة يتبني أن اإلسالم أحل االستثمار يف األمور املشروعة وحرم االستثمار يف

M

األمور احملرمة يف الشريعة اإلسالمية.

of

اثنيًا :عدم االستثمار ابلباطل :ويقصد هبذا الضابط عدم استخدام طرق التداول اليت مل أيذن هبا هللا

ty

تعاىل أو هنى عنها ،ولذلك هناك عدة مبادئ تؤسس لعدم االستثمار يف الباطل او ما يؤدي إليه بصورة

ve
r

 -1مبدأ اشرتاط الرضا يف البيع:

si

مباشرة أو غري مباشرة ،وميكن إمجاهلا فيما يلي:

فمن أهم املبادئ املؤسسة للبيع الصحيح يف الشريعة اإلسالمية هو اشرتاط الرضا يف البيع ويعتمد

U

ni

َّ ِ
آمنُوا َال
ين َ
هذا املبدأ والضابط يف البيع على ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتارًة عن تَر ٍ ِ
َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم إِ َّن َّ
اّللَ
ْ َ ْ َْ ْ َ
اض م ْن ُك ْم َوَال تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َ
ََ َْ َ
ِ ِ
يما} [النساء]29 :
َكا َن ب ُك ْم َرح ً

- 1ابن القيم ،حممد أيب بكر أيوب ،زاد املعاد يف هدي خري العباد( ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط1994 ،27م) ،ج ،5ص.746
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ففي بداية اآلية حرم هللا تعاىل أكل أموال الناس ابلباطل ،وأشارت اآلية الكرمية يف اجلزء الثاين منها
إىل اشرتاط الرضا يف عقد البيع ،1وهلذا ال جيوز أن يتم عقد البيع بدون وجود الرضا املتبادل بني
الطرفني.
 -2حترمي الراب:
سد اإلسالم كافة السبل املؤدية ألكل أموال الناس ابلباطل من خالل حترمي الراب ،وهذا لتحقيق

a

شرعا ،وألمهية هذا املوضوع ال بد من التطرق لتعريف الراب يف
االستثمار بطرق التداول املشروعة ً

ay

اللغة االصطالح وأنواعه واألدلة الدالة على حترميه يف الشريعة اإلسالمية.

al

تعريف الراب يف اللغة:

M

الراب يف اللغة هو مطلق الزايدة فيقال" :راب الشيء يربو ربوا ورابء :زاد ومنا .وأربيته :منيته .ومنه أخذ الراب

of

ِ
َّاس فَ َال ي ربو ِع ْن َد َِّ
ِ
اّلل} [الروم.2"]30:
احلرام؛ قال هللا تعاىلَ { :وَما آتَ ْي تُ ْم م ْن ِرًاب ل َْريبُ َو ِيف أ َْم َو ِال الن ِ َ ْ ُ

si

تعريف الراب يف االصطالح الشرعي:

ty

وهلذا فإن الراب يف اللغة يدل على أن األصل يف معناه يعود إىل الزايدة.

ve
r

وردت تعاريف عديدة للراب يف اصطالح العلماء ،ولعل أبرز تعريف ميكن أن يبني معناه اآليت :هو "
عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أو مع أتخري يف البدلني أو

ni

أحدمها".3

U

أنواع الراب :ينقسم الراب إىل ثالثة أنواع وهي؛ راب الفضل :هو البيع مع زايدة أحد العوضني عن اآلخر.
فهذا النوع من الراب هو الذي يكون فيه التفاضل يف اجلنس الواحد من املال كأن يباع درهم بدرمهني،
ومسي براب الفضل بسبب فضل أحدهم على اآلخر .وراب اليد :هو البيع مع أتخري قبضهما أو قبض
 -1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،5ص.151
 - 2الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج  ،14ص .304
 - 3الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،2ص.363
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1
أيضا براب القروض وهو يكون
أحدمها .وراب النسا :هو البيع ألجل  .وهذا النوع الثالث والذي يسمى ً

عن طريق البيع ابألجل مع الفائدة.
شرعا ابالتفاق ،ودلت على حترميه نصوص من القرآن والسنة ،فمن القرآن الكرمي
حكم الراب :الراب حرام ً
اّللُ الْبَ ْي َع َو َح َّرَم ِ
َح َّل َّ
الرَاب} [البقرة ،]275 :فقد دلت اآلية الكرمية على إابحة البيع
{وأ َ
قوله تعاىلَ :
بوجه عام ،وحترمي الراب .2ومن السنة النبوية فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم

a

قال :اجتنبوا السبع املوبقات قالوا :اي رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت

ay

حرم هللا إال ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت

al

املؤمنات).3

M

ولذلك فال جيوز االستثمار عن طريق التفاضل ابلراب سواء كان ذلك عن طريق الشراء والبيع أو عن

of

طريق االستقراض الربوي.

ty

 -3حترمي الغرر :واملقصود ابلغرر هو "ما يكون جمهول العاقبة ال يدري أيكون أم ال" ،4فالغرر هو

ve
r

ويشرتط لتحرمي الغرر ما يلي:

si

اجلهالة يف حصول الفائدة يف البيع مثالً أو يف االستثمار التجاري وهكذا.

كثريا ،أما إذا كان الغرر يسريا فإنه
 -أن يكون الغرر كثريا :فيشرتط يف الغرر حىت يكون مؤثرا أن يكون ً

ni

ال أتثري له على العقد ،فقال القرايف" :الغرر واجلهالة  -أي يف البيع  -ثالثة أقسام :كثري ممتنع إمجاعا،

U
 1انظر :الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،2ص.363
 - 2انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،3ص.357
3

 -أخرجه البخاري يف كتاب الوصااي ،ابب قوله هللا تعاىل {إن الذين أيكلون أموال اليتامى} ،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق،

حديث رقم ،2766 :ج ،4ص.10
 - 4اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ،التعريفات ،مرجع سابق ،ج ،1ص.208
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كالطري يف اهلواء ،وقليل جائز إمجاعا ،كأساس الدار وقطن اجلبة ،ومتوسط اختلف فيه ،هل يلحق
ابألول أم ابلثاين؟"

1

أن يكون الغرر يف املعقود عليه أصالة :فيشرتط يف الغرر حىت يكون مؤثرا يف صحة العقد أن يكونيف املعقود عليه أصالة .وأما إذا كان الغرر فيما يكون اتبعا للمقصود ابلعقد فإنه ال يؤثر يف العقد ،ومن
القواعد الفقهية املقررة :أنه يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها ،2مبعىن أنه لو افرتاضنا أبن العقد

a

اتبعا لعقد
األصيل هو عقد استثماري وكان الغرر يف عقد االستثمار مثالً فهنا حيرمه وأما إن كان ً

ay

االستثمار فال يؤثر يف حكمه ألن التابع ال يدخل يف العقد.

al

شرعا وذلك ملا رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم(:
وحكم الغرر املؤثر حرام ً

M

هنى عن بيع احلصاة ،وعن بيع الغرر).3

of

وعلى هذا فال جيوز أن يشتمل املـُوكل فيه (حمل الوكالة) على غرر مؤثر فيه ،وأال يشتمل على الراب وال

كاشرتاط الرضا املتبادل بني البائع واملشرتي.

si

ty

يكون االستثمار يف الباطل وأن تكون البيوع اليت ستتضمنها عملية االستثمار موافقة للشروط الشرعية

ve
r
ni
U
 - 1القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريس ،الفروق( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،د.ط1998 ،م) ،ج ،3ص.434
 - 2انظر :ابن جنيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر( ،دار الكتب العلمية ،لبنان1980 ،م) ج ،1ص.121
3

 -أخرجه مسلم يف كتاب الطالق ،ابب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيه غرر ،النيسابوري ،مسلم بن احلجاج( ،دار احيار

الرتاث العريب ،لبنان) حديث رقم ،1513 :ج ،3ص.1153
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املبحث الرابع :االختالف بني الوكيل واملوكل ،وانتهاء الوكالة
يتناول هذا املبحث املسائل اليت ميكن أن خيتلف الوكيل واملوكل عليها ،مع التطرق ألحكامها ويتناول
أيضا أسباب انتهاء الوكالة عند الفقهاء.
ً
املطلب األول :االختالف بني الوكيل واملوكل:

a

بعد بيان أحكام الوكيل واملوكل يف االستثمار ،ال بد من التطرق للقضااي اليت ممكن أن خيتلف فيها

ay

الوكيل مع املوكل يف االستثمار وبيان حكم كل قضية.

al

الفرع األول :االختالف يف أصل الوكالة

M

إذا كان االختالف يف أصل الوكالة ،فقال الوكيل :وكلتين يف كذا ،ولكن املوكل أنكر ذلك وقال له :مل

of

أوكلك .فقد اتفق الفقهاء على أنه لو كان اختالفًا يف أصل الوكالة كان القول قول املوكل .ألن األصل

si

الفرع الثاين :االختالف يف صفة الوكالة

ty

عدم الوكالة فلم يثبت أنه أمينه ليقبل قوله عليه.1

ve
r

فإذا اختلف املوكل والوكيل يف صفة الوكالة ،كأن يقول املوكل" :وكلتك يف بيع هذا العبد ،ويقول
الوكيل :بل وكلتين يف بيع هذه اجلارية .أو قال املوكل :وكلتك يف البيع أبلفني ،وقال الوكيل :بل أبلف،

U

ni

أو قال املوكل :وكلتك يف بيعه نقدا ،وقال الوكيل :بل نسيئة"

2

فقد اختلف الفقهاء يف حتديد من يقبل قوله يف هذه الصور اليت متثل االختالف بني املوكل والوكيل يف
صفة الوكالة على قولني:
القول األول :أن القول قول املوكل ،وهذا القول للحنفية 1واملالكية 2والشافعية 3واحلنابلة يف وجه.4
1

 -اخلرشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،دار الفكر للطباعة ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج ،6ص .83النووي،

روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص .338ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص77
 - 2ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.78
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دليلهم:
فقد وجهوا قوهلم أبنه إذا اختلف املوكل والوكيل يف التوكيل الذي يدعيه الوكيل واألصل عدمه ،فكان
القول قول املوكل الذي ينفيه ،كما لو مل يقر املوكل بتوكيله يف غريه.
أيضا أبنه يف حالة اختالف املوكل والوكيل يف صفة قول املوكل ،فكان القول قوله يف
كما وجهوا قوهلم ً
صفة كالمه ،كما لو اختلف الزوجان يف صفة الطالق.5

a

القول الثاين :أن القول عند االختالف يف صفة الوكالة قول الوكيل ،ألنه أمني يف التصرف ،فكان

ay

القول قوله يف صفته .وهذا القول للحنابلة يف املذهب.6

al

الرتجيح:

M

القول الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور وهو القول عند االختالف يف صفة الوكالة للموكل لقوة ما

of

استدلوا به ،حيث إن األصل قبول قول املنفي وهو املوكل وليس من يدعي وهو الوكيل ،وأما ما استدل

ty

به أصحاب القول الثاين أبن الوكيل أمني ،فريد عليهم بقوهلم ،حيث إن أمانة الوكيل يف التصرف ،وأما

U

ni

ve
r

احلالة ،وهي حتديد صفة الوكالة.

si

صفة الوكالة فاألصل أهنا تصدر من املوكل إىل الوكيل ،وهو أعلم هبا ،ولذلك فقوله مقدم يف هذه

 - 1ابن جنيم املصري ،زين الدين بن ابراهيم بن حممد ،البحر الرائق شر كنز الدقائق( ،دار الكتاب اإلسالمي ،د ،2.د.ت) ج،7
ص.171
- 2اخلرشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،دار الفكر للطباعة ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج ،6ص.83
 - 3النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص338
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص78
- 5انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص79
 - 6ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص78
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الفرع الثالث :اختالف الوكيل واملوكل يف تلف املوكل فيه وتعدي الوكيل أو تفريطه:
عندما خيتلف الوكيل واملوكل يف حالة املوكل فيه ،فإن مرد اخلالف إما يف حالة تلف املوكل فيه دون
تفريط من الوكيل ،أو عندما يتلف املوكل فيه بسبب تفريط الوكيل ،وتتضح فيما يلي:
أوالً :يف حالة تلف املوكل فيه:
سبق وأن اتضح يف الدراسة أبن الوكيل أمني ،وابلتايل فال ضمان عليه ملوكله إال إذا حدث منه

a

تعد وتفريط ،ولكن إذا اختلف الوكيل واملوكل حول تلف ما بيد الوكيل للموكل بغري تفريط ،فقد ذهب

ay

الفقهاء إىل أن القول قول الوكيل مع ميينه ،1وذلك لألسباب اآلتية:

لديه.2

M

al

 -1ألن الوكيل أمني ،وما بيده يعترب أمانة ،وقد يتعذر عليه إقامة البينة ،فال يكلف ذلك كاملودع

of

 -2ألنه لو كلف الوكيل إقامة البينة مع تعذر ذلك عليه ،المتنع الناس من الدخول يف األماانت
مع حاجتهم إليها ،فيلحقهم الضرر من ذلك.3

ty

فإذن إذا اختلف الطرفان املوكل والوكيل بسبب تلف ما بيد الثاين فإن القول للوكيل مع ميينه.

si
ve
r

اثنيًا :يف حالة تعدي الوكيل أو تفريطه:

عند اختالف الوكيل واملوكل يف تعدي الوكيل وتفريطه يف حفظ ما بيده من مال ملوكله أو خمالفته أمر

ni

موكله ،كأن يدعي املوكل على الوكيل أنه محل على الدابة فوق طاقتها ،او فرط يف حفظها او لبس

U

الثوب ،او أمره برد املال فلم يفعل.

فقد ذهب الفقهاء إىل أن القول قول الوكيل مع ميينه ،ألنه منكر ملا يدعى عليه ،والقول قول املنكر،
وألنه أمني يف التصرف ،1فيصدق مع ميينه.
 - 1انظر :ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج ،4ص .87النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق،
ج ،4ص .342ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
 2انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص342
 - 3انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
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الفرع الرابع :االختالف يف التصرف:
عندما خيتلف الوكيل واملوكل يف التصرف املأذون فيه وذلك؛ كأن يقول الوكيل :بعت الثوب وقبضت
الثمن فتلف ،فيقول املوكل :مل تبع ومل تقبض ،أو يقول :بعت ومل تقبض شيئًا ،فاختلف الفقهاء يف
حكم هذه املسألة على قولني:
القول األول :أن القول قول الوكيل ،ألنه ميلك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كما يقبل قول ويل املرأة

a

اجملربة على النكاح يف تزوجيها ،وهذا القول للحنفية 2واملالكية 3والشافعية يف قول 4واحلنابلة.5

ay

القول الثاين :أن القول قول املوكل بيمينه ،ألن األصل بقاء ملك املوكل وعدم التصرف من الوكيل،

الراجح:

M

al

وهذا القول للشافعية.6

of

يرتجح قول اجلمهور وهو أن القول قول الوكيل ألنه ميلك البيع والقبض فقبل قوله ،وألنه أمني يف
التصرف ابالتفاق ،وهبذا يرد على أصحاب القول الثاين ،وأبن املوكل مل يوكل الوكيل يف ذلك إال وهو

si

ty

يثق به وأبمانته.

ve
r

الفرع اخلامس :االختالف يف دعوى رد ما بيد الوكيل:

U

ni

إذا اختلف املوكل مع الوكيل يف رد ما بيد الوكيل ملوكله من مال ،أبن يدعي الوكيل الرد فينكره املوكل.
 -1انظر :ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج ،4ص .87ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.75
- 2السرخسي ،املبسوط ،مرجع سابق ،ج ،19ص10
- 3احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج ،5ص210
 - 4الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص .259الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،
مرجع سابق ،ج ،2ص178
 - 5ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
6

 -الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص .259الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام

الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص178

121

فقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قولني:
القول األول :أن القول قول الوكيل مع ميينه ،سواء كانت الوكالة أبجر أو بغري أجر ،وهذا القول
جلمهور الفقهاء من احلنفية 1واملالكية 2والشافعية 3واحلنابلة يف املذهب.4
وذلك ألنه إن قبض املال فهو لنفع مالكه كاملودع يقبل قوله وإن كان أبجر ،ابإلضافة لكون الوكيل
أمني فهو مصدق بقوله ،ومل يوكله املوكل إال ألنه يثق به.

a

القول الثاين :أن الوكيل إذا كان يعمل ابألجر ال يقبل قوله إال ببينة ،وهذا قول الشافعية يف مقابل

ay

األصح ،5واحلنابلة يف وجه.6

of

الراجح:

M

مثنها.

al

وذلك ألنه قبض املال لفائدة نفسه ،فال يقبل قوله يف الرد كاملستعري وسواء اختلفا يف رد العني أو رد

ty

تربعا،
والراجح هو القول األول الذي يرى قبول قول الوكيل مطل ًقا مع ميينه سواء كانت الوكالة أبجر أو ً

si

وذلك؛ ألن الوكيل أمني واملوكل ائتمنه على ما ميلك ،فيجب قبول قوله عندما ال تكون لدى املوكل

ve
r

بينة فيما يدعي ،ويرد على أصحاب الثاين أبنه إذا كان املوكل ال ميلك البينة فال جيوز أن يدعي عدم رد
الوكيل من مال أو حنوه ،وال جيوز له أن ينكر ذلك من غري بينة ،والقاعدة تقول :البينة على من ادعى

ni

واليمني على من أنكر ،وهنا املوكل يدعي عدم رد الوكيل ما بيده من مال للموكل ،والوكيل ينكر،

U

فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمني.
 - 1السرخسي ،املبسوط ،مرجع سابق ،ج ،19ص10
 - 2احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج ،5ص210
 - 3الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص179
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص76
 - 5الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص179
 - 6ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
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الفرع السادس :االختالف يف قدر الثمن:
إذا اخ تلف املوكل مع الوكيل يف قدر الثمن الذي ابع به الوكيل الشيء الذي وكل ببيعه أو اشرتى به
دينارا،
دينارا ،فيقول املوكل إنه اتفق معه على بيعها خبمسة وعشرين ً
كأن يبيع الوكيل السلعة بعشرين ً
ينارا فقط ،ففي املسألة
دينارا ،فيدعي املوكل أنه أمره بشرائها بثالثني د ً
أو أن يشرتي سلعة أبربعني ً
اختلف الفقهاء على أربعة أقوال:

a

القول األول :أن احلكم للسلعة فإن كانت تساوي الثمن الذي يدعيه املوكل ،وكان الوكيل قد دفع له

ay

الثمن ،فالقول قول الوكيل ألنه أمني يف الثمن املدفوع إليه ،واملوكل يدعي عليه ضمان الزايدة ،والوكيل

al

ينكره ،والقول قول ِ
املنكر.

M

وأما يف حالة كانت السلعة ال تساوي الثمن الذي ادعاه املوكل ،فالقول للموكل ويلزم الوكيل ضمان

of

الثمن ،ألنه إما أن يكون قد اشرتى بغنب فاحش فلتزمه السلعة اليت اشرتاها يف غري حدود إذن املوكل،
وإما ان يكون قد خالف إذن املوكل ،فهو هنا مفرط ،وهذا القول للحنفية.

ty

القول الثاين :التفريق بني إذا كانت السلعة املشرتاة أو املبيعة ابقية أو ال؛ فإن كانت السلعة ابقية

si

ve
r

فالقول قول املوكل بيمينه سواء كان الثمن مناسبًا أم ال ،وأما إذا كانت السلعة غري ابقية فالقول قول
الوكيل بشرط أن يكون الثمن مناسبًا لدعواه ،وإال كان القول قول املوكل بيمينه ،فإن نكل عن اليمني

ni

كان القول قول الوكيل ،وهذا القول للمالكية.1

U

القول الثالث :أن القول قول املوكل مطل ًقا وذلك؛ ألنه أعلم مبا أذن فيه ،وهو ِ
منكر للزايدة اليت يدعيها
الوكيل ،والقول قول املنكر ،وهذا القول للشافعية.2
القول الرابع :أن القول قول الوكيل مطل ًقا ألنه أمني ،وهذا القول للشافعية يف قول 3واحلنابلة.1
- 1ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مرجع سابق ،ج ،4ص87
 - 2الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص.262
 - 3الشربيين ،املرجع السابق ،ج ،3ص.262
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الراجح:
القول الراجح هو اجلمع بني قول احلنفية واملالكية وهو مراعاة حال السلعة املبيعة أو املشرتاة ،ومعىن
ذلك أنه إذا كانت السلعة ابقية فالقول قول املوكل إذا كانت السلعة تساوي الثمن الذي يدعيه املوكل،
وإذا كانت السلعة غري ابقية فالقول قول الوكيل ألنه أمني بشرط أن تكون السلعة تساوي الثمن الذي
بيعت فيه.

a

دائما للمنكر غري صحيح ،ألن املنكر هنا مل يباشر عملية البيع أو
ويرد على أصحاب الثالث أبن القول ً

ay

الشراء بنفسه ،وإمنا وكل غريه ابلقيام هبذه املهمة وهو يثق به ،ومن جهة أخرى هو أمني على ما وكل

al

به ،فال جيوز أن يرتك قوله ويؤخذ قول املوكل مطل ًقا ألنه املنكر ،وأما أصحاب القول الرابع فريد عليهم

M

أيضا أبن قبول قول الوكيل مطل ًقا ألنه أمني ،غري صحيح ألنه قد يستغل هذا احلكم لصاحله ،مث أن
ً

of

احلكم أبمانة الوكيل يف التصرف مقيدة مبصلحة املوكل ،فعندما يفرط أو يقصر يف عمله فعليه الضمان،

ty

وعلى ذلك فاستدالهلم يف غري حمله يف هذه املسألة.

si

وبناء على ذلك فإن اختلف الوكيل واملوكل يف قدر الثمن فإن كانت السلعة يف يد الوكيل فيقبل قول

ve
r

املوكل بشأن قدر الثمن الذي يدعيه ،وإن كانت السلعة غري ابقية فالقول للوكيل بشرط أن يكون السعر
مناسبًا للسلعة.

ni
U

 - 1ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص75
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املطلب الثاين :انتهاء الوكالة
نظرا ألسباب معينة تعد احلد الفاصل بني استمرار الوكالة وبني انتهاؤها فما
تنتهي الوكالة بعدة أمور ً
هي األسباب اليت تؤدي لبطالن أو انتهاء الوكالة ،وبناء عليه يرتتب انتهاء عمل الوكيل يف الوكالة؟
ولذلك ففي هذا املطلب نتناول أسباب انتهاء الوكالة.
الفرع األول :إجراء املوكل التصرف املوكل فيه:

a

وهو أن يقوم املوكل ابلعمل الذي وكل فيه غريه ،كأن يوكل إنسان غريه ببيع شيء مث يبيعه املوكل،

ay

فتنتهي الوكالة ابالتفاق.1

al

ألن األصل أن التصرف املوكول للوكيل أن يقوم به الوكيل ،فلو قام املوكل إبجراء التصرف بنفسه ،ففي

M

هذه احلالة تكون الوكالة يف حكم املنتهية ،ألن إجراء التصرف من قبل املوكل معناه عزل الوكيل من

ty

الفرع الثاين :املوت:

of

الوكالة أو االستغناء عنه.2

si

تبطل الوكالة مبوت املوكل أو الوكيل ابتفاق الفقهاء ،3وذلك ألن املوت مبطل ألهلية التصرف ،فإذا

ve
r

مات املوكل أو الوكيل بطلت أهليته ابملوت فتبطل الوكالة.

وألن الوكيل انئب عن املوكل يف ماله ،وقد انتقل هذا املال ابلوفاة إىل ورثته ،فال يلزمهم ما ابع أو

ni

اشرتى.4

U

1

 -الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .39ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع

سابق ،ج ،5ص.538
- 2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص .39ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع
سابق ،ج ،5ص.538
 - 3ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .538الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع
سابق ،ج ،3ص .396النووي مرجع سابق ،ج ،4ص .330ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.88
- 4انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص.177
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علم الوكيل مبوت املوكل:
إذا كان موت املوكل ينهي الوكالة ،فماذا لو كان الوكيل ال يعلم أبن موكله قد مات ،فهل تبطل الوكالة
أو تنتهي؟ ويف هذه املسألة اختلف الفقهاء يف اشرتاط علم الوكيل مبوت املوكل للحكم ببطالن الوكالة
إىل قولني:
القول األول :ال يشرتط علم الوكيل مبوت املوكل لبطالن الوكالة ،وهذا القول للحنفية 1والشافعية

2

a

واحلنابلة يف املذهب.3

ay

وذلك ألن امللك الذي يتصرف فيه الوكيل انتقل إىل ورثة املوكل فيبطل التوكيل حينئذ.4

الرواية الثانية. 6

M

al

القول الثاين :يشرتط علم الوكيل مبوت املوكل حىت تبطل الوكالة ،وهذا القول للمالكية 5واحلنابلة يف

of

وذلك ألن لو بطلت الوكالة او عزل الوكيل قبل علمه مبوت املوكل كان فيه ضرر ،حبيث يتصرف

si

الرتجيح:

ty

تصرفات فتكون ابطلة كأن يبيع اجلارية ويطؤوها املشرتي ،أو الطعام فيأكله وغري ذلك.

ve
r

الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور وهو بعدم اشرتاط علم الوكيل مبوت املوكل لبطالن الوكالة ،ألن يف
حالة وفاة املوكل تكون الوكالة يف حكم املعدوم ،ألن امللك الذي ُوكل فيه الوكيل انتقل إىل ورثة املوكل،

ni

فحينها بطلت الوكالة وإن مل يعلم الوكيل ،وأما أصحاب القول الثاين الذين يرون أبن الوكالة سارية حىت

U
 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( ،مرجع سابق ،ج ،6ص38
- 2الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص55
 - 3ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.89
4

-انظر :الكاساين ،مرجع سابق ،ج ،6ص .38الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص .177ابن

قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.89
 .- 5الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص396
 - 6ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص.89
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يعلم الوكيل مبوت املوكل حىت تبطل الوكالة وأن يف بطالهنا ضرر للغري ،يرد عليهم أبن الوكالة صارت يف
شرعا ،ومن جهة أخرى فإن الضرر من استمرار الوكالة يف ملك
حكم املعدوم من جهة وهذا ال جيوز ً
جمهول أكثر من الضرر الذي قد يتسبب بشكل جزئي حىت يعلم الوكيل مبوت املوكل.
وبشكل عام فإن هذه املسألة يف الزمن املعاصر صعبة احلدوث ،فإن الوكيل سيصله خرب وفاة املوكل
بشكل سريع بسبب التطور اهلائل يف تقنية املعلومات واالتصال واإلعالم وحنو ذلك.

a

الفرع الثالث :العزل:

ay

فتنتهي الوكالة بعزل املوكل وكيله؛ ألن الوكالة كما عرفنا عقد غري الزم كما بينا ساب ًقا ،كما أن للوكيل

al

أن يعزل نفسه منها أيضا ،كأن يقول الوكيل :عزلت نفسي أو رددت الوكالة أو خرجت منها وحنوها

M

انعزل ،لداللة ذلك عليه.

si

الفرع الرابع :اإلفالس:

ty

ابتفاق الفقهاء يف اجلملة.1

of

وقد اشرتط الفقهاء النتهاء الوكالة مما ذكر أن يعلم املوكل هبذا ،حىت ال يتضرر مما فعل الوكيل وهذا

الفرع اخلامس :خروج حمل التصرف عن ملك املوكل:

ni

ve
r

تنتهي الوكالة إبفالس املوكل إذا كانت الوكالة أبعيان ماله؛ ألنه ابإلفالس ينتقل مال املوكل لغرمائه.2

فتبطل الوكالة إذا تصرف املوكل بنفسه يف حمل الوكالة تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه.

U

فلو وكل شخص شخصا آخر يف أن يبيع له سلعة معينة ،ولكن قبل أن يبيعها الوكيل قام املوكل ببيعها
بنفسه ،أو استحقت لشخص آخر بطلت الوكالة ،ألن الوكيل عجز عن التصرف بنفسه يف حمل
- 1انظر :ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص .536الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،
مرجع سابق ،ج ،3ص .396النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص .330ابن قدامة ،املغين ،مرجع
سابق ،ج ،5ص.88
 - 2البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص468
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الوكالة ،لزوال ملك املوكل فينتهي حكم الوكالة .1وكذا لو وكله يف تزويج امرأة فتزوجها بنفسه بطلت
الوكالة.2
الفرع السادس :تعدي الوكيل فيما وكل فيه:
فقد اختلف الفقهاء يف بطالن الوكالة إذا تعدى الوكيل فيما وكل فيه على ثالثة أقوال:
القول األول :عدم بطالن الوكالة بتعدي الوكيل فيما وكل عليه ،وهذا القول للشافعية يف األصح

3

a

وللحنابلة يف قول.4

ay

واستدلوا على قوهلم ابلتوضيحات اآلتية:

al

 -1قالوا ألن الوكيل إذا تصرف فقد تصرف إبذن موكله ،فصح تصرفه كما لو مل يتعد.5

M

 -2أن العقد يتضمن أمانةً وتصرفًا ،فإذا تعدى الوكيل فيه بطلت األمانة ،وبقي التصرف ،كالرهن

of

يتضمن أمانة ووثيقة ،فإذا تعدى فيه بطلت األمانة وبقيت الوثيقة.6

si

املذهب.8

ty

القول الثاين :بطالن الوكالة ابلتعدي من الوكيل ،وهذا القول للشافعية يف مقابل األصح 7واحلنابلة يف

ve
r
ni

- 1انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.331

 - 2ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص . 540الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
 - 3الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص177

U

مرجع سابق ،ج ،3ص.262
 - 4ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص90
- 5انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص90
- 6انظر :الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص.177

- 7الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،مرجع سابق ،ج ،2ص .177الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق،
ج ،5ص60
 - 8ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص .90املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف( ،دار إحياء الرتاث العريب،
ط ،2د.ت) ،ج ،5ص370
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واستدلوا بقوهلم أبن الوكالة عقد أمانة فتبطل ابلتعدي كالوديعة ،1وذلك ألن التعدي والتقصري من قبل
الوكيل أمر ال شأن له بكونه أمني ،فهنا تبطل بسبب التعدي.
القول الثالث :التفصيل فإذا كانت العني ابقية ال تبطل الوكالة ،وإن تلفت فتبطل الوكالة ،وهذا القول
املفصل للحنابلة؛ حيث قالوا احلنابلة" :أنه إن أتلف بتعديه عني ما وكله فيه :بطلت الوكالة .وإن كانت
عني ما تعدى فيه ابقية :مل تبطل".2

a

الرتجيح:

ay

الراجح هو القول األول وهو عدم بطالن الوكالة بسبب تعدي الوكيل ويكتفى مبطالبته ابلضمان؛

al

فيضمن الضرر احلاصل بسبب تعديه ويضمن أجرته إن كان املوكل فيه مما يؤجر ،وذلك ألن الوكيل

M

أمني يف التصرف ،فإذا تعدى يف توكيله بطلت أمانته ومل يبطل تصرفه.

of

ويرد على أصحاب القول الثاين أبن التعدي والتقصري يف هذه احلالة ال يقاس على الوديعة ،بل يقاس

ty

على الرهن ،والوكيل أمني يف التصرف ،فإن تعدى أو قصر فعليه الضمان .وأما أصحاب القول الثاين

si

فال وجه لتفريقهم بني بقاء العني أو ذهاهبا ،فبعدم وجود العني فال شك أن الوكالة قد تكون منتهية

ve
r

أصالً ،وإن كانت العني ابقية فالوكالة مستمرة.

ni

الفرع السابع :جحود الوكالة:

اختلف الفقهاء يف حكم انتهاء الوكالة عند جحودها من الوكيل أو املوكل على قولني:

U

القول األول :بطالن الوكالة ابجلحود من املوكل او الوكيل وذلك ألن اجلحود مبثابة رد الوكالة ،وهذا
القول للحنفية على الراجح 1والشافعية 2واحلنابلة يف وجه.3
1

-انظر :الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج( ،دار الفكر ،لبنان ،الطبعة األخرية1984 ،م) ج ،5ص .60ابن قدامة ،املغين،

مرجع سابق ،ج ،5ص .90املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع سابق( ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط،2
د.ت) ،ج ،5ص370
 - 2املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع سابق ،ج ،5ص370
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القول الثاين :ال تبطل الوكالة جبحود الوكيل أو املوكل الوكالة وذلك؛ ألن اجلحود منهما ليس فيه شيء
يدل على دفع اإلذن السابق ،كما لو أنكر زوجية امرأة مث قامت هبا البينة فإنه ال يكون طالقا ،وهذا
القول للحنفية يف أحد أقواهلم 4واحلنابلة.5
الرتجيح:
تعمدا منهما ،ولكن إن كان
الراجح هو بطالن الوكالة عند جحودها من الوكيل أو املوكل وكان ذلك ً

a

اجلحود بسبب النسيان سواء من املوكل أو الوكيل فإن الوكالة ال تبطل ،وهذا التفصيل ذكره الشافعية يف

ay
مراجعهم.6

al

وعللوا تفصيلهم بقوهلم " :وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان هلا أو لغرض له يف اإلخفاء كخوف أخذ ظامل

M

املال املوكل فيه ليس بعزل لعذره فإن تعمد إنكارها وال غرض له فيه انعزل بذلك؛ ألن اجلحد حينئذ رد

of

هلا ،واملوكل يف إنكارها كالوكيل يف ذلك"

7

ty

جحودا يف احلقيقة ،وعليه ال تنتهي الوكالة
فإن جحود الوكالة إذا كان لغرض أو عذر مقبول ال يعترب
ً

si

بسبب جحودها إن كان اجلحود لسبب عذر او غرض مقبول ألنه مل يكن األمر كذلك إال بسبب

 - 1ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص538

U

ni

ve
r

متعمدا فهنا تنتهي بسبب ردها.
احلرص على استمرارها ،خبالف لو كان اجلحود
ً

 - 2النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،مرجع سابق ،ج ،1ص .137النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع
سابق ،ج ،4ص331
 - 3املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع سابق ،ج ،5ص371
 - 4ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص538
 - 5البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص470
6

-انظر :النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،حتقيق ،عوض قاسم ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،137الشربيين ،مغين

احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص259
 - 7الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص259
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وأما أصحاب القول الثاين الذين يرون عدم بطالن الوكالة جبحودها فريد عليهم أبن التعمد يف اجلحود
فهو رد للوكالة وهو خالف للقياس الذي ذكروه يف عدم وقوع الطالق بسبب إنكار الزوجية مث قيام
البينة على وجودها ،حيث أن صورة جحود الوكالة هنا جاءت بتعمد من قبل الوكيل أو املوكل وليس
غرضا من ذلك إال إرادة إهناؤها أو إنكارها من األساس.
هلما ً
فإذن يف يف ختام هذا املبحث فإن عقد الوكالة يف االستثمار ينتهي مبباشرة املوكل التصرف املوكل

a

فيه قبل أن يبدأ الوكيل ابلعمل ،ومبوت املوكل أو الوكيل ،وبعزل الوكيل وفق الشروط اليت مت التعرض هلا

ay

مسب ًقا ،وإبفالس املوكل ألن إبفالسه ينتقل ماله إىل غرمائه ،.وتبطل الوكالة يف االستثمار جبحودها من

al

قبل الوكيل أو املوكل إال إذا كان اجلحود بسبب النسيان من قبل الوكيل أو املوكل فإهنا ال تنتهي وال

M

تبطل.

of
ty
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الفصل الثاين :دور هيئة احملاسبة واملراجعة وهيئات الرقابة الشرعية يف عقد الوكالة يف االستثمار

si

ty

وتطبيقاته

ve
r
ni
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الفصل الثاين:
دور هيئة احملاسبة واملراجعة وهيئات الرقابة الشرعية يف عقد الوكالة يف
االستثمار وتطبيقاته
وملا كان الفصل السابق قد اشتمل على أحكام عقد الوكالة يف االستثمار فإن هذا الفصل يكمل

a

ay

اجلانب النظري ويبدأ يف اجلانب التطبيقي للدراسة من خالل التطرق هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمي ودورها يف إصدار معيار الوكالة يف االستثمار والذي سيتم حتليله ابإلضافة لبيان دور

al

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف عقد الوكالة يف االستثمار قبل الدخول يف الفصل الثالث وهو املتعلق

M

بتطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار ،وهلذا سيشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث:

of

املبحث األول :دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف عقد الوكالة يف

ve
r

املبحث الثاين :معيار الوكالة يف االستثمار

si

ty

االستثمار

ni

املبحث الثالث :هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ودورها يف عقد الوكالة يف

U

االستثمار
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املبحث األول :دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف
عقد الوكالة يف االستثمار
تعد هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املظلة اليت تستظل حتت ظلها وتعتمد
عليها أغلب املؤسسات والبنوك اإلسالمية يف العامل ،حيث تقوم بدور املؤسس هلا واملراقب واملوجه
لعملها ،وهذا يتم عن طريق االجتماعات والبياانت والتقارير واملعايري والنظم اليت خترج عن هذه

a

ay

املؤسسة ،مع وجود املؤمترات الدورية والدورات اليت تساعد هذه املؤسسات املالية لتطبيق نظامها املايل

al

وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

M

ولبيان هذا الدور فإن هذا املبحث سيسلط الضوء يف التعريف هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

of

وأمهيتها ،وبيان دورها.

si

ty

املطلب األول :التعريف هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ودورها وأمهيتها:
يتميز النظام احملاسيب اإلسالمي ابلقواعد احملاسبية املستمدة من الفقه اإلسالمي اليت متيزه عن

ve
r

الفكر احملاسيب االقتصادي املعاصر ابلسبق والدقة يف الضبط ،ويف هذا املطلب نشري إىل أول مثرات

ni

وبذرات النظام احملاسيب اإلسالمي يف العصر احلديث وذلك من خالل إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة

U

للمؤسسات املالية ،وابلتايل ال بد من التعريف هبيئة احملاسبة واملراجعة وبيان دورها يف النظام املايل
اإلسالمي القائم يف العصر احلديث.
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الفرع األول :التعريف ابهليئة ودورها:
ميكن التعريف هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من خالل بيان نبذة لنشأهتا
مث بيان أهدافها والتطرق هليكلها التنظيمي.
أوالً :نبذة اترخيية:1
أنشئت اهليئة مبسمى "هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية" واآلن تغري

a

ay

امسها إىل " هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" مبوجب اتفاقية موقعة من عدد من

al

املؤسسات املالية اإلسالمية يف عام  1990م يف اجلزائر ،ومت تسجيل اهليئة بصفتها هيئة عاملية ذات

M

شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح يف البحرين يف عام 1996م.

of

وقد سبق إنشاء اهليئة جهود حتضريية كبرية يف اجلانب اإلداري والفين ،وكانت البداية ورقة
العمل اليت قدمها البنك اإلسالمي للتنمية يف اجتماعه السنوي حملافظي البنك يف إسطنبول يف عام

ty

 1987م مث تكونت بعد ذلك عدة جلان للنظر يف أفضل السبل إلعداد معايري حماسبة للمؤسسات

si
ve
r

املالية اإلسالمية.2

وكان اهليكل التنظيمي للهيئة من بداية عملها يف عام 1991م حىت عام 1995م يتكون من

ni

جلنة اإلشراف ،وجملس معايري احملاسبة املالية ،وجلنة تنفيذية ،وجلنة شرعية ،وبعد مضي أربعة أعوام على

U

عمل جلنة اإلشراف قررت تشكيل جلنة للتقومي هدفها النظر يف النظام األساسي للهيئة وهيكلها
التنظيمي ،وبناء على ذلك فقد تقرر إ دخال تعديالت على النظام األساسي ،فتم تغيري اسم اهليئة إىل
مسمى " هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل يف

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،املعايري الشرعية( ،البحرين ،)2014 ،ص(ع)
- 2انظر :سفر ،أمحد ،العمل املصريف ،مرجع سابق ،ص 272
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مجعية عمومية ،وجملس أمناء بدالً من جلنة اإلشراف ،وجملس معايري احملاسبة واملراجعة بعد أن كان
مقتصرا على احملاسبة فقط ،وجلنة تنفيذية ،وجلنة شرعية ،وأمانة عامة يرتأسها أمني عام.
ً
ومن ضمن التعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي للهيئة تغيري أسلوب التمويل ،ففي
السابق كان متويل اهليئة يتم عن طريق مسامهات يدفعها األعضاء املؤسسون ( البنك اإلسالمي للتنمية،
وجمموعة دار املال اإلسالمي ،شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ،جمموعة دله الربكة ،وبيت التمويل

a

الكوييت) ،ولكن بعد التعديل نص النظام األساسي على إنشاء مال (وقف وصدقة) تساهم فيه

ay

املؤسسات األعضاء يف اهليئة بدفع رسم عضوية مرة واحدة فقط ،ويتم متويل نشاطات اهليئة من ريع

al

هذا الوقف ورسوم االشرتاك السنوي واملنح والتربعات والوصااي وأية مصادر متويل أخرى.

M

ومشل التعديل كذلك تعديل نظام العضوية فأصبحت مكونة من :أعضاء مؤسسني ،وأعضاء

of

غري مؤسسني ،وأعضاء مراقبني .1وبعد مضي عدة سنوات جرى بعض التعديالت على النظام

ty

األساسي وذلك بتسمية األعضاء غري املؤسسني بـ "أعضاء مشاركني" ،ونصت املادة الثالثة من النظام

si

املعدل على أن األعضاء املشاركني يتكونون من الفئات التالية:

ve
r

أ-

املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها يف

اهليئات الرقابية واإلشراقية اليت تشرف على مؤسسات مالية إسالمية وتشمل البنوك

U

ب-

ni

مجيع أنشطتها.

املركزية ومؤسسات النقد وما يف حكمها.
ج-

اجملامع واهليئات الفقهية اإلسالمية ذات الشخصية املعنوية.2

 - 1انظر :هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص(ف)
 - 2هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص(ص)
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اثنيًا :أهداف اهليئة:
قبل ذكر أهداف عمل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ال بد التنويه أبنه جرى
توسيع أهداف اهليئة إبدخال تعديالت على النظام األساسي يف عام 1998م ،ونصت املادة الرابعة من
النظام األساسي املعدل على أن اهليئة هتدف يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إىل:
"تطوير فكر احملاسبة واملراجعة واجملاالت املصرفية ذات العالقة أبنشطة املؤسسة املالية

-1

a

ay

اإلسالمية.

-2

al

نشر فكر احملاسبة واملراجعة املتعلقة أبنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاته عن

M

طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األحباث والتقارير وغري

ذلك من الوسائل.

of

-3

إعداد وإصدار معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسريها للتوفيق ما

si

ty

بني املمارسات احملاسبية اليت تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية يف إعداد قوائمها املالية
وكذلك التوفيق بني إجراءات املراجعة اليت تتبع يف مراجعة القوائم املالية اليت تعدها

ve
r

املؤسسات املالية اإلسالمية.

ni

-4

مراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتواكب التطور يف

-5

U

أنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية والتطور يف فكر وتطبيقات احملاسبة واملراجعة.

إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البياانت واإلرشادات اخلاصة أبنشطة املؤسسات املالية
اإلسالمية فيما يتعلق ابملمارسات املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمني.

-6

السعي الستخدام وتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة والبياانت واإلرشادات املتعلقة
ابملمارسات املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمني ،اليت تصدرها اهليئة ،من قبل كل مـن
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اجلهات الرقابية ذات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها ممن يباشر نشاطا ماليا
1

إسالميا ومكاتب احملاسبة واملراجعة".

اثلثًا :اهليكل التنظيمي للهيئة :تتكون اهليئة من هيكل تنظيمي قوي وميكن توضيح تنظيم هذا اهليكل
مبا يلي:
أ-

األمانة العامة :تتكون من األمني العام واجلهاز الفين واإلداري مبقر اهليئة ،ويعترب األمني العام هو

a

ay

املدير التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال إدارات وجمالس اهليئة ،ويقوم بتوثيق الصلة بني اهليئة

al

واجلهات األخرى ذات اهلدف املماثل ،وكذلك بني اهليئة واملؤسسات املالية اإلسالمية ،ومتثيل

M

اهليئة يف املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية.

of

عضوا غري متفرغ تعينهم اجلمعية العمومية ملدة
ب -جملس األمناء :يتكون جملس األمناء من عشرين ً
مخس سنوات ،وميثل أعضاء جملس األمناء فئات متعددة من جهات رقابية واشرافية ،ومؤسسات

si

ty

مالية إسالمية ،وهيئات رقابية شرعية ،واجلهات املسئولة عن تنظيم مهنة احملاسبة وإعداد معايري
احملاسبة واملراجعة ،وجيتمع جملس األمناء مرة يف السنة على األقل ،وخيتص عمل جملس األمناء يف

ve
r

األمور اآلتية:

 -3تعيني عضوين من بني اعضاءه يف تشكيل اللجنة التنفيذية.

U

 -2تدبري املصادر املالية لتمويل اهليئة واستثمار أمواهلا.

ni

 -1تعيني أعضاء جمالس اهليئة واعفاؤهم وفقا ألحكام النظام األساسي للهيئة.

 -4تعيني األمني العام للهيئة.
ج -اللجنة التنفيذية :تتكون من ستة أعضاء ،رئيس وعضوان من جملس األمناء ،واألمني العام،
ورئيس جملس املعايري ،ورئيس اجمللس الشرعي ،ومن مهامها مناقشة خطة العمل واملوازنة التقديرية
 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص(ف)
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السنوية ،ومناقشة القوائم املالية وتقرير املراجع اخلارجي ،واعتماد الئحة التوظيف والالئمة املالية،
وجتتمع سنواي بدعوة من األمني العام مرتني على األقل.
د -اجلمعية العمومية :تتكون اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء املؤسسني واألعضاء املشاركني
واألعضاء املراقبني ،وحيق لألعضاء املراقبني حضور اجتماعاهتا دون حق التصويت،
واجلمعية العمومية هي السلطة العليا يف اهليئة ،وجتتمع مرة يف السنة.

a

عضوا يعينهم جملس
ه-اجمللس الشرعي :يتكون اجمللس الشرعي من أعضاء ال يزيد عددهم عن عشرين ً

ay

األمناء ملدة مخس سنوات من الفقهاء الذين ميثلون هيئات الرقابة الشرعية

al

للمؤسسات املالية اإلسالمية األعضاء يف اهليئة وهيئات الرقابة الشرعية يف البنوك

M

املركزية.

of

عضوا غري متفرغني يعينهم جملس
و -جملس معايري احملاسبة واملراجعة :يتكون جملس املعايري من عشرين ً

ty

األمناء ملدة مخس سنوات ،وميثل أعضاء جملس املعايري الفئات املتعددة من جهات

si

رقابية وإشراقية ،ومؤسسات مالية إسالمية ،وهيئات رقابية شرعية ،وأساتذة جامعات،

ve
r

واجلهات املسؤولة عن تنظيم مهنة احملاسبة أو إعداد معايري احملاسبة واملراجعة،
وحماسبني قانونني ،ومستخدمي القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وجيتمع

ni

جملس املعايري مرتني يف السنة وتصدر قراراته أبغلبية أصوات األعضاء املشاركني.1

U

وهبذا ميكن تصور تكوين هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وجتد يف امللحق أمساء
أعضاء هذه اللجان واجملالس وغريها.

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص (ر -ت)
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الفرع الثاين :دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:
نظرا للمسؤولية امللقاة على عاتقها ،ويعد أبرز عمل اهليئة يف اجمللس
يتحتم على اهليئة عمل كبري ً
جدا ً
الشرعي ويف جملس معايري احملاسبة واملراجعة.
أوالً :دور اجمللس الشرعي:

a

عضوا يف املهام التالية اليت تعد من أهم اختصاصاته:
يتلخص دور اجمللس الشرعي املكون من عشرين ً

ay
أ-

"حتقيق التطابق أو التقارب يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة الشرعية

M

al

للمؤسسات املالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم االنسجام بني الفتاوى والتطبيقات

لتلك املؤسسات مبا يؤدي إىل تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية اخلاصة ابملؤسسات املالية

السعي إلجياد املزيد من الصيغ الشرعية اليت متكن املؤسسات املالية اإلسالمية من مواكبة

ty

ب-

of

اإلسالمية والبنوك املركزية.

النظر فيما حيال إىل اجمللس من املؤسسات املالية اإلسالمية أو من هيئات الرقابة الشرعية

ve
r

ج-

si

التطور يف الصيغ واألساليب يف جماالت التمويل واالستثمار واخلدمات املصرفية.

لديها ،سواء كانت اإلحالة إلبداء الرأي الشرعي فيما حيتاج إىل اجتهاد مجاعي ،أو

ni

للفصل يف وجهات الرأي املختلفة ،أو للقيام بدور التحكيم.

U

د-

دراسة املعايري اليت تعمل اهليئة على إصدارها يف جماالت احملاسبة واملراجعة أو األخالقيات،
والبياانت ذات الصلة وذلك يف املراحل املختلفة للتأكد من مراعاة هذه اإلصدارات
ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية".1

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص(ش)
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جدا من خالل حتقيق التفاهم بني هيئات الرقابة الشرعية
وابلتايل فإن دور اجمللس الشرعي مهم ً
واملؤسسات املالية اإلسالمية وتفعيل دورها ،ابإلضافة للبحث عن صيغ متويلية حديثة توافق
وختاما
الشرعية اإلسالمية كما حدث يف إجياد صيغة عقد الوكالة يف االستثمار حمل الدراسة،
ً
بدراسة املعايري الشرعية الصادرة وتعديلها إن لزم األمر.
اثنيًا :دور جملس معايري احملاسبة واملراجعة:

a

ay

يتلخص دور جملس معايري احملاسبة واملراجعة فيما يلي:

al

أ-

"إعداد واعتماد بياانت ومعايري وارشادات احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

إعداد واعتماد معايري األخالقيات والتعليم املتعلقة مبحال نشاط املؤسسات املالية
اإلسالمية.

ty

ت-

of

ب-

M

وتفسريها.

إعادة النظر بغرض اإلضافة أو احلذف أو التعديل يف أي بيان من بياانت ومعايري

si

ث-

ve
r

وإرشادات احملاسبة واملراجعة.

إعداد واعتماد اإلجراءات التنفيذية إلعداد املعايري ولوائح وإجراءات عمل جملس

U

ni

املعايري".1

وابلتايل فإن جملس املعايري هو املسؤول يف إصدار املعايري احلسابية والشرعية وذلك بعد القيام
أيضا املسؤول ابعتمادها ،وفيما
ابلدراسات واملراجعات الالزمة للوصول إىل الصيغة النهائية منها ،وهو ً
يلي أبرز املعايري الشرعية اليت مت إصدارها من قبله :املتاجرة يف العمالت ،وبطاقة احلسم وبطاقة
االئتمان ،واملدين املماطل ،واملقاصة ،والضماانت ،وحتويل البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي،
 1هيئة احملاسبة واملراجعة :املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص(ت)
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واملراحبة لآلمر ابلشراء ،واإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك ،والسلم والسلم املوازي وغريها من املعايري
الشرعية ،ولعل أبرزها معيار الوكالة ابالستثمار املعد واملعتمد حديثًا من قبل هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية وهو حمل الدراسة هنا ،وكذلك يقع على عاتق جملس املعايري اصدار معايري
احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية.
الفرع الثالث :أمهية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

a

تكمن أمهية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابعتبار أن نشاط االستثمار

ay

وتوظيف األموا ل يف املؤسسات املالية اإلسالمية هو املصدر الرئيس لتحقيق اإليرادات ،ولكن يشرتط

al

ملمارسات النشاط املصريف اإلسالمي أن يكون وفق القواعد اإلسالمية احلاكمة لتوظيف املال ووفق

M

إطار صيغ االستثمار اإلسالمي املعروفة من ضمنها الوكالة يف االستثمار.

of

املطلب الثاين :أهداف النظام احملاسيب اإلسالمي وأهم قواعده:

si

ty

يهدف النظام احملاسيب اإلسالمي يهدف إىل حتقيق عدة أهداف وأمهها:

-2

حتليل مشروعات ودراسة جدواها الشرعية والفنية واالقتصادية والقانونية واالجتماعية

ve
r

-1

التعرف على فرص االستثمار وتعريف املستثمرين هبا.

-3

ترويج فرص االستثمار ،وحتسني املناخ االستثماري العام.

-4

أتسيس مشروعات جديدة ،والتوسع يف مشروعات انجحة قائمة.
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U

ni

واإلدارية.

القواعد احملاسبية اإلسالمية:1
وبعد بيان مجلة من أهداف النظام احملاسيب اإلسالمي ،فإن النظام احملاسيب اإلسالمي يقوم على
جمموعة من القواعد األساسية الثابتة املستقرة املستخرجة من مصادر الفقه اإلسالمي ومن أبرز هذه
القواعد احملاسبية املستنبطة من الفقه اإلسالمي ما يلي:
-1

قاعدة استقالل الذمة املالية :ويقصد هبا أن يكون للمشروع شخصية معنوية مستقلة

a

ay

عن شخصية أصحابه الطبيعية ،مبعىن يفصل بني ملكية املشروع وبني ملكية أصحابه.2

al

-2

قاعدة االستمرارية :تعين هذه القاعدة ابلنظر للمشروع على أنه مستمر يف نشاطه وأن

M

التصفية أمر غري عادي يف حياته ،وهذه القاعدة مبنية على أساس أن احلياة مستمرة وأن

اإلنسان فان وأن هللا سوف يرث األرض ومن عليها واملال هو مال هللا عز وجل لقوله

of

ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [احلديد.]7 :
تعاىل{ :آمنُوا ِاب َّّلل َوَر ُسوله َوأَنْف ُقوا ِمَّا َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ

ty

si

ويف التطبيق الفعلي فإن قاعدة االستمرارية جلية وواضحة يف النشاط االقتصادي اإلسالمية عند

ve
r

حتديد وقياس األرابح وتقدمي العروض ألغراض حساب زكاة املال.3

 -3قاعدة احلول :4واملقصود ابحلول لغة سنة ،وحال عليه احلول أي مضى عليه سنة ،ويقصد هبا

ni

U

يف جم ال احملاسبية اإلسالمية تقسيم حياة املشروع إىل فرتات زمنية متساوية كل منها سنة ،ولقد
طبق الفقهاء قاعدة حوالن احلول يف جمال إعداد احلساابت اخلتامية للشركات واملنشآت

 - 1انظر :سفر ،أمحد ،العمل املصريف اإلسالمي :أصوله وصيغه وحتدايته( ،احتاد املصارف العربية ،لبنان2004 ،م) ،ص264
 - 2انظر :سفر ،املرجع السابق ،ص.264
 - 3انظر :سفر ،العمل املصريف اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.265
 - 4انظر :املرجع السابق ،ص.265
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الفردية لغرض حساب الزكاة ،وتنبين هذه القاعدة على قوله صلى هللا عليه وسلم( :ليس يف
مال زكاة حىت حيول عليه احلول).1
-4

قاعدة التسجيل الفوري :حيث يتم تسجيل املعامالت يف السجالت أوالً أبول مؤرخة
ابليوم والشهر والسنة وذلك حىت ميكن متابعة األنشطة واستخراج املعلومات ،وأساس هذه
َّ ِ
َج ٍل
آمنُوا إِذَا تَ َدايَ ْن تُ ْم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
القاعدة مستنبطة من قوله هللا تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ

a

س ًّمى فَا ْكتُ بُوهُ} [البقرة ]282 :واملقصود بعبارة "أجل مسمى" التاريخ ،وكلمة
ُم َ

ay

"فاكتبوه" تقتضي األمر ابلتسجيل والتقييد الفوري للمعلومات.

al

-5

قاعدة التسجيل املقرتن ابلشهود :وتقضي هذه القاعدة تسجيل األحداث االقتصادية

M

املالية يف السجالت والدفاتر على أساس املستندات املستوفاة للنواقض الشكلية

of

واملوضوعية سواء أكانت داخلية أو خارجية ويطلق الفقه اإلسالمي على هذا التسجيل

ty

استَ ْش ِه ُدوا َش ِهي َديْ ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
ابملقرتن ابلشهود ،وأساس هذه القاعدة قوله تعاىلَ { :و ْ

si

ون َر ُجلَ ْ ِ
ض ْو َن ِم َن ُّ
الش َه َد ِاء} [البقرة]282 :
ني فَ َر ُجل َو ْام َرأ ََات ِن ِِمَّ ْن تَ ْر َ
فَِإ ْن َملْ يَ ُك َ

ve
r

 -6قاعدة حتقيق النماء ابإلنتاج :ومعىن هذه القاعدة أنه ينظر إىل الربح يف الفقه اإلسالمي على
أنه مناء يف املال جيري خالل احلول ،سواء حتول املال من بضاعة نقدية أو مل يتحول بعد.2

ni

 -7قاعدة القياس النقدي على أساس الذهب والفضة :وتقضي هذه القاعدة بضرورة قياس

U

االحداث االقتصادية وإثباهتا يف السجالت والدفاتر على أساس وحدات نقدية مها الذهب
ومعيارا للتقومي وخمزًان للقيمة.
والفضة ابعتبارمها مثنا لألشياء
ً

- 1الشيباين ،امحد حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل( ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص ،148رقم احلديث
 ،1264وقال عنه شعيب االرنؤوط :صحيح.
 - 2انظر :سفر ،العمل املصريف اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص267
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وأشار القرآن الكرمي إىل كون الذهب والفضة من وسائل االكتناز يف قوله تعاىلِ َّ :
ين
َ
{والذ َ
يل َِّ
اّلل فَ بَ ِش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
يَ ْكنِ ُزو َن َّ
وَنَا ِيف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب أَلِ ٍيم} [التوبة]34 :
ضةَ َوَال يُْن ِف ُق َ
الذ َه َ
ومعيارا للتقومي.
فيتفق الفقهاء على أن الذهب والفضة مثنًا لألشياء
ً
-8

قاعدة املقابلة لتحديد األرابح :فيوجد يف الفقه اإلسالمي أغراض لتحديد وقياس الربح
واخلسارة يف شركات املضاربة وغريها من األنشطة واملعامالت اليت يلزم مقابلة النفقات

a

فيها ابإليرادات خالل الفرتة الزمنية اليت قد تكون سنة ،ويقصد ابلنفقات :تضحية مالية

ay

مقابل احلصول على عائد ،ويقصد ابإليرادات :مقدار النماء الذي ينتج خالل فرتة زمنية

al

معينة" وتقسم اإليرادات يف الفقه اإلسالمية إىل ثالثة أنواع:

M

أ -الربح :وهو النماء الناتج من مزاوله النشاط العادي وسببه التقليب واملخاطرة.

of

ب -الغلة :ويطلق عليه اإليرادات العرضية وهي النماء الناتج يف السلع املشرتاة للتجارة

ty

قبل بيعها.

si

ت -الفائدة :ويطلق عليه اإليرادات الرأمسالية وهي النماء يف عروض التقنية.

ve
r

وطبقت هذه القاعدة قدميًا يف جماالت كثرية كالوقف وزكاة املال.1

ni

وهكذا يتبني سبق الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جمال وضع وتطبيق القواعد احملاسبية ألسس اثبتة

U

وراسخة  ،وهي تعترب مصدر املعايري احملاسبية والشرعية اليت تسري على موادها ولوائحها املؤسسات املالية
اإلسالمية يف العصر احلديث.

ومما تتقدم ذكره يتبني لنا دور وأمهية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابعتبارها
املؤسسة العاملية املنظمة للبنوك واملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وبشكل خاص تلك املنظمة

 - 1انظر :سفر ،العمل املصريف اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص270
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واملنضوية حتتها ،واليت تعترب املعايري احملاسبية والشرعية وغريها مبثابة القوانني واللوائح املنظمة لعملها
واحلاكمة على مدى مالءمة معامالهتا املالية مع أحكام ونظم هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية.

a
ay
al
M
of
ty
si
ve
r
ni
U
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املبحث الثاين :معيار الوكالة يف االستثمار

تقــدم التعريــف هبيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية ،وتبــني أن مــن أهــم أعماهلــا إصــدار
معــايري شــرعية هلــا عالقــة ابلتطبيقــات املاليــة يف البنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســالمية ،ويعــد معيــار الوكالــة
ـؤخرا مــن قبــل هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة
ابالســتثمار مــن املعــايري اجلديــدة الــيت صــدرت مـ ً

a

اإلســالمية ،وأأتمــل بعــد إجنــاز وإمتــام هــذه الدراســة أن تكــون الدراســة املرجعيــة هلــذا املعيــار وتطبيقاتــه يف

ay
البنوك اإلسالمية.

al

M

ويف ضوء ما تقدم فإن هذا املبحث يتناول معيار الوكالة ابالستثمار كما ورد يف املعـايري الشـرعية هليئـة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من حيث تكوينه ،ومراجعته مراجعة فقهية.

of

املطلب األول :التعريف ابملعيار:

ty

هليئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية طريقــة معينــة يف إعــداد املعــايري الشــرعية ،وهــذه

si

ve
r

الطريقــة تــتم بعــد دراســات متع ــددة وع ــرض ألوراق عمــل يف امل ـؤمترات العلميــة واالقتص ــادية ومــن مث يــتم
إصدار املعيار ،ولذلك كل معيار يشتمل على نبذة اترخيية وتكوين خاص به.

U

ni

أوالً :نبذة اترخيية عن إعداد معيار الوكالة ابالستثمار:

يعــود اتريــخ إعــداد معيــار الوكالــة ابالســتثمار إىل قـرار األمانــة العامــة تكليــف مستشــار شــرعي إلعــداد
دراسة بشأن الوكالة ابالستثمار يف عام 2009م ،وبعد اجتمـاع جلنـة املعـايري الشـرعية الـذي عقـد يف 20
فربايــر مــن عــام 2010م ابلكويــت ،انقشــت اللجنــة مســودة مشــروع معيــار الوكالــة ابالســتثمار وأدخلــت
التعديالت الالزمة.
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ومث عرضت مسودة مشروع املعيار املعدلة على اجمللس الشـرعي يف اجتماعـه رقـم  28يف مملكـة البحـرين
أيضــا عــرض املعيــار
خــالل  22-20أكتــوبر مــن عــام 2010م ،وأدخلــت التعــديالت الالزمــة للمعيــار ،و ً
املعــدل مــرة أخــرى علــى اجمللــس الشــرعي يف اجتماعــه رقــم  29يف مكــة املكرمــة خــالل  5-3مــارس مــن
عام 2011م ومتت التعديالت املناسبة للمعيار.
وبعد هذه املناقشات والتعديالت اليت مر هبا معيـار الوكالـة ابالسـتثمار عـرب جلنـة املعـايري واجمللـس الشـرعي

a

يف ع ــدة اجتماع ــات ومبش ــاركة اعض ــاءه العلم ــاء يف جم ــال املع ــامالت املالي ــة واالقتص ــاد اإلس ــالمي عق ــد

ay

األمانــة العامــة جلســة اســتماع يف مملكــة البح ـرين يف  28مــايو مــن عــام 2011م ،واســتمع للمالحظــات

al

ال ــيت طرح ــت عل ــى املعيــار ،ومت الــرد عليه ــا مــن قبــل عض ــو اجمللــس الش ــرعي ،وبع ــد ذل ــك انق ــش اجملل ــس

M

الش ـ ــرعي يف اجتماع ـ ــه رق ـ ــم  30خ ـ ــالل الف ـ ــرتة  29-27م ـ ــايو م ـ ــن ع ـ ــام 2011م يف مملك ـ ــة البح ـ ـرين،

of

التعديالت اليت اقرتحها املشاركون يف جلسة االستماع ،وأدخل التعديالت اليت رآها مناسبة.1

si

ty

ومت اعتماد إصدار املعيار يف اتريخ  29مايو من عام 2011م.2

ve
r

وهبذا تبني لنا أن معيار الوكالة يف االستثمار مرة يف عدة مراحل امتدت لثالث سنوات قبل اعتماده
يف عام  2011م ،وهذا إن دل فإنه يدل على أن اهليئة هتتم بقضية املشورة قبل اعتماد أي معيار

ni

شرعي ،وهذا يزيد من ثقة األخذ هبذه املعايري كمبادئ وقواعد للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يف

U

تطبيقاهتا.

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،معيار الوكالة يف االستثمار ،مرجع سابق ،ص760
 - 2املرجع السابق :ص758
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اثنيًا :مكونت املعيار:
يتكون املعيار من نص املعيار الذي يشتمل على حماور املعيار املبينة له واملفصلة ألحكامه الفقهية،
وميكن توضيحها فيما يلي:
أ-

نطاق املعيار :فقد نص يف نطاق املعيار على أنه يتناول الوكالة ابالستثمار يف شىت جماالته
أو بعضها ،وصالحيات ومسؤوليات املوكل والوكيل ابالستثمار ،وال يتناول الوكالة

a

ay

معيارا.
ابلتصرفات ً
عموما ،وال تصرفات الفضويل ،ألن هلما ً

al

ب-

تعريف الوكالة ابالستثمار ،ومشروعيتها :فقد نص على أن الوكالة ابالستثمار هي إانبة

ت-

M

الشخص غريه لتنمية ماله أبجرة أو بغري أجرة ،وعلى أهنا مباحة ابلضوابط الشرعية.

أركان الوكالة ابالستثمار :فذكر يف هذه النقطة أركان الوكالة ابالستثمار وهي الصيغة

of

واحملل واملوكل والوكيل.

si

ج-

ty

ث-

صفة الوكالة ابالستثمار :فقد نص على أن تكون الزمة يف تطبيقات املؤسسات.
أجرة الوكالة :حيث ذكر فيها بوجوب أن تكون معلومة مببلغ مقطوع أو بنسبة من املال

ve
r

املستثمر.

ni

ح-

مبلغ االستثمار :فتكلم املعيار يف هذه النقطة عن حتديد مبلغ االستثمار ،وحتمل املوكل

U

املصروفات املتعلقة ابالستثمار مثل النقل والتخزين والضرائب وحنو ذلك.
خ-

أحكام الوكالة ابالستثمار :فقد نص املعيار عن مسائل وأحكام تتعلق ابلوكالة يف

االستثمار كذكر ضمان الوكيل ابالستثمار وتعلق حكم العقد وحقوقه ،ومسألة توكيل
الوكيل ابالستثمار غريه فيما وكل به ،وذكر رؤوس للتطبيقات املعاصرة للوكالة ابالستثمار
كتوكيل املؤسسات البنوك التقليدية ابالستثمار والعكس.
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د-

املالحق :وقد اشتمل املعيار على ملحقني:
األول :نبذة اترخيية عن إعداد املعيار ،والثاين :مستند األحكام الشرعية.

املطلب الثاين :حتليل معيار الوكالة ابالستثمار:
بعد التعريف مبعيار الوكالة ابالستثمار ومما يتكون ،فإنه من األمهية مبكان حتليل أهم البنود اليت اشتمل
عليها اجلانب الفقهي إلكمال التصور الفقهي عن أحكام الوكالة يف االستثمار.

a

ay

الفرع األول :أقسام الصيغة يف الوكالة يف االستثمار:

نص املعيار على جواز تعليق الوكالة وإضافتها يف املستقبل ،ففي البند  :2/3جيوز تعليق الوكالة،

M

al

شرعا.
وإضافتها للمستقبل ،واقرتاهنا ابلشروط املقبولة ً
ويتعلق هذا البند مبسألة أقسام صيغة الوكالة عند الفقهاء ،فتنقسم هبذا االعتبار إىل الصيغ التالية:

of

أوالً :الصيغة املنجزة للوكالة:

ty

si

املراد ابلصيغة املنجزة للوكالة يف االستثمار أبن ال تكون معلقة بشرط ،وال مضافة لوقت ،وقد اتفق

ve
r

الفقهاء على صحة الوكالة إذا كانت صيغتها منجزة ،ويرتتب يف الصيغة املنجزة آاثرها يف احلال.1

ni

اثنيًا :الصيغة املضافة للزمن املستقبل:

U

اعتبارا من الشهر القادم.
وهذا حنو أن يقول املوكل للوكيل :أنت وكيلي يف استثمار أموايل ً

ويف هذه احلالة تنعقد الوكالة وال يسري أثرها إال من بداية الشهر القادم .2فذهب الفقهاء على صحة
الوكالة املضافة للمستقبل كما ورد يف مثل الصيغة املذكورة وهو من قبيل إضافة الوكالة للمستقبل.1
 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص ،20حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام( ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص ،535القرايف ،الذخرية ،مرجع سابق ،ج ،8ص5
 - 2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص20
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وأما الوكالة املعلقة على وقت كأن يقول املوكل للوكيل :إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك يف بيع داري،
فقد اختلف الفقهاء يف صحة الوكالة هبذه الصيغة على قولني:
القول األول :تعترب الوكالة ابطلة هبذه الصيغة ،وهذا القول للشافعية على األصح.2
القول الثاين :الوكالة صحيحة ،وهذا القول للحنفية 3والشافعية يف مقابل األصح ،4واحلنابلة.5

a

وقال أصحاب هذا القول أبن الوكالة تكون غري منعقدة يف احلال ،بل تكون معلقة على وجود

ay

الشرط.6

M

al

والقول الثاين هو الصواب فتكون الوكالة معلقة إىل حني حصول الشرط ،فإن حصل انعقدت الوكالة

شرعا وهذا الشرط ال ينايف الوكالة.
وبدء ترتب آاثرها ،ألن تعليمات املوكل معتربة ً

of

اثلثًا :الصيغة املعلقة على شرط:

ty

وهنا تكون الوكالة معلقة على حصول شيء معني ،واملقصود ابلتعليق هو "ربط حصول مضمون مجلة

si

ve
r

حبصول مضمون مجلة أخرى" .7واختلف الفقهاء يف صحة الوكالة إذا كانت صيغتها معلقة على شرط
على قولني:

ni
U

 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص ،20حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،مرجع سابق ،ج،3
ص535
- 2الرملي ،هناية احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص29
 - 3الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص20
 - 4الرملي ،هناية احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص29
 - 5البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص462
 - 6حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،مرجع سابق ،ج ،3ص536
 - 7ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،3ص341
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القول األول :الوكالة صحيحة إذا كانت معلقة على شرط ،وذهب إىل هذا القول احلنفية 1واحلنابلة
على الصحيح يف املذهب ،2والشافعية يف مقابل األصح.3
واستدلوا على ذلك مبا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث عبدهللا بن عمر ،فعن ع َعْب ِد
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف َغ ْزَوةِ ُم ْؤتَةَ َزيْ َد بْ َن َحا ِرثَةَ،
ال :أ ََّمَر َر ُس ُ
اَّللُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
اَّللِ بْ ِن عُ َمَر َر ِض َي َّ
َّ
اَّلل َ

اَّللِ صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم( :إِ ْن قُتِل زي ٌد فَجع َفر ،وإِ ْن قُتِل جع َفر فَـعب ُد َِّ
ال
احةَ» قَ َ
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
َ َ ْ ٌ َْ
اَّلل بْ ُن َرَو َ
َ َْ َ ْ ٌ َ
ول َّ َ ُ َ ْ َ َ َ

a

اَّللُِ :كْن ِ ِ ِ ِ
ك الغَْزوةِ ،فَالْتَمسنَا َج ْع َفر بْن أَِيب طَالِ ٍ
ب ،فَـ َو َج ْد َانهُ ِيف ال َقْتـلَىَ ،وَو َج ْد َان َما ِيف
َعْب ُد َّ
ُ
َْ
ت فيه ْم يف ت ْل َ َ
َ َ

al

ay

جس ِد ِه بِ ْ ِ ِ
نيِ ،م ْن طَ ْعنَ ٍة َوَرْميَ ٍة).4
ض ًعا َوت ْسع َ
ََ
أيضا لكونه عقد اعترب يف حق الوكيل حكمه وهو إابحة التصرف
وتعليق الوكالة يف مثل هذا املعىن ،و ً

M

وصحته ،فكان صحيحا ،وألنه إذن يف التصرف أشبه الوصية والتأمري.5

of

القول الثاين :عدم صحة تعليق الوكالة ،وذهب إىل هذا القول الشافعية يف األصح 6واحلنابلة.7

ty

فقالوا أبن املوكل لو جنز الوكالة وشرط للتصرف شرطا جاز ،كأن يقول :وكلتك ببيع داري وبعها بعد

si

شهر ،فإن الوكالة تصح .8ولذلك قال املاوردي" :تعليق الوكالة ابلشروط واآلجال فاسدة".9

ve
r
ni

 - 1الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص20

U

 - 2املرداوي ،االنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص355
- 3الشربيين ،مغين احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص241

 - 4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،ابب غزوة مؤتة من أرض الشام ،مرجع سابق ،ج ،5ص ،143رقم احلديث:
.4261
- 5نظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص20
 - 6الشربيين ،مغين احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص241
 - 7املرداوي ،االنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص355
 - 8الشربيين ،مغين احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،3ص242
 - 9املاوردي ،احلاوي الكبري ،مرجع سابق ،ج ،6ص500
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والراجح هو القول األول جبواز تعليق الوكالة على شرط ،فال يوجد مانع من تعليقها على حصول هذا
أيضا ميكن قياس ذلك على أتمري النيب صلى هللا عليه وسلم للصحابة يف غزوة مؤتة حبصول
الشرط ،و ً
الشرط؛ فعندما حصل انتقلت االمارة.
وأما أصحاب ال قول الثاين فريد عليهم أبن املوكل علق الوكالة ملصلحة معينة ،فإذا قبل الوكيل فليس
خصوصا وأن الوكالة يف األصل جيب أن حتقق مصلحة املوكل ،فمىت كان
هناك ما مينع هذه الوكالة،.
ً

a

التعليق حيقق املصلحة وال يعرض الوكيل للضرر ،فال يوجد ما مينع التعليق حينئذ.

ay

al

الفرع الثاين :صفة الوكالة ابالستثمار:
فقد نص املعيار يف بند صفة الوكالة ابالستثمار على أن الوكالة ابالستثمار تقع الزمة يف تطبيقات

M

املؤسسات ألهنا ال تقع إال مؤقتة مبدة حمددة يتعهد فيها الطرفان بعدم الفسخ ،سواء كانت أبجر أو من

of

غري أجر.1

si

ty

وقد تقدم احلديث يف الفصل األول عن صفة عقد الوكالة يف االستثمار على أهنا الزمة خبالف
الوكاالت الفقهية يف العموم اليت تكون غري الزمة ويستطيع أي طرف من أطرافها فسخ العقد ،ولكن يف

ve
r

الوكالة يف االستثمار ال ميكن فسخ العقد بسبب طبيعتها حيث غالبًا ما تكون الوكالة يف االستثمار

U

ni

على أجر وليست جمانية.
الفرع الثالث :أجرة الوكالة يف االستثمار:
نص املعيار فيما يتعلق أبجرة الوكالة على ما يلي:

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص754
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 1/5إذا كانت الوكالة أبجرة فيجب حتديدها حبيث تكون معلومة إما مببلغ مقطوع ،أو بنسبة من املال
املستثمر ،وجيوز ربطها مبؤشر منضبط معلوم لطرفني يرجع إليه قبل كل فرتة استثمار بعد حتديد أجرة
الفرتة األوىل ويوضع له حد أعلى ،وحد أدىن.
 2/5إذا مل حتدد األجرة ،وكان الوكيل ممن ال يعمل إال أبجرة كاملؤسسات فريجع إىل أجرة املثل وكذلك
يرجع إىل أجرة املثل إذا توقف الوكيل عن إمتام العمل بعد شروعه وحتقيقه ما ينتفع به املوكل.

a

ay

ففي البند رقم  1/5نص املعيار على أن الوكالة أبجر جيب أن حتدد حبيث تكون معلومة مببلغ مقطوع
أو بنسبة من املال املستثمر ،ففي الشق األول وهو املبلغ املقطوع ال خالف على جواز ذلك عند

al

M

الفقهاء كما تقدم ذلك يف الفصل األول عن أجرة الوكالة.1

of

الزما للوكيل
وأما فيما يتعلق بتحديد نسبة من املال املستثمر فإن هذا األمر ال خيلو من أن يكون ً
الزما للوكيل ،وإمنا هو جمرد توقع ،وابلتايل فال يضمن الوكيل الربح
حبيث يكون ً
تعهدا منه ،أو أال يكون ً

si

ty

اليت املتوقع.

ve
r

جدا وهي جعل أجر الوكالة حتقيق الربح املقدر ،حبيث يشرتط
أيضا مسألة هامة ً
ويتعلق ابلبند ً 1/5
ملزما بتحقيقها
حتقيق نسبة حمددة من الربح حبيث ال يقل الربح عن هذه النسبة ،وابلتايل يكون الوكيل ً

ni

ألنه من خالهلا أيخذ أجرته ،وهذه العملية ال جتوز ألن التزام الوكيل ابلبيع بربح حمدد يعين التزامه

U

بضمان رأس املال وحتقيق الربح احملدد ،وال جيوز يف الوكالة ضمان رأس املال ألن يد الوكيل يد أمانة فال
يضمن املال املستثمر إال ابلتعدي والتقصري.
ويف هذه املسألة اليت قد توجد يف بعض التطبيقات املعاصرة للوكالة يف االستثمار قد جتاوز ضمان
أيضا ،وقد حكي اإلمجاع على بطالن هذا الشرط إن وجد
الوكيل لرأس املال إىل ضمان نسبة من الربح ً
 - 1انظر الفصل األول أحكام الوكالة يف االستثمار:
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يف العقد ،فقال ابن املنذر " :وأمجعوا على إبطال القراض الذي يشرتط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم
معلومة".1
ائدا
قدرا ز ً
وال يدخل فيما تقدم ضمان الوكيل للفرق بني ربح ما استثمر به وربح املثل ،وهذا يعترب ً
على رأس املال أو مثن املثل للسلعة املستثمر هبا ،وللمحافظة على االلتزام هبذا جاء يف املعيار " :1/10
إذا قيدت الوكالة ابالستثمار بعمليها ال يقل رحبها عن نسبة معينة ،ومل جيد الوكيل ما حيقها فعليه

a

الرجوع للموكل ،وإذا استثمر أبقل منها فإنه يضمن الفرق بني ربح ما استثمر به وربح املثل وال يضمن

ay

النسبة املقيد هبا االستثمار".2

al

M

وقد تقدم يف أحكام الوكالة يف االستثمار قضية االلتزام ابلرجوع للموكل إذا اشرتط املوكل من الوكيل
ذلك ،ويدخل يف هذا اشرتاط املوكل على الوكيل أن يكون بيعه بربح بنسبة حمددة وهذا جائز ألن

of

الوكيل هنا ال يلتزم ابلربح ،بل يلتزم ابلبيع حبسب الشرط املتفق عليه.

ty

وخالصة القول يف هذه املسألة أبنه بعد قيام الوكيل ابالستثمار أبقل من النسبة املتفق عليها فإن مل يقبل

si

ve
r

املوكل بتصرف الوكيل-وهو اندر -ينطبق على هذه الوكالة أحكام الوكالة مع املخالفة ،وإن قبل املوكل
بتصرف الوكيل-وهو األكثر-مع مطالبته بضمان املخالفة ففي حكمها حالتني:

ni

األوىل :إذا كان تصرف الوكيل ابلبيع أو اإلجارة وحنو ذلك بسعر املثل أو أكثر فال يضمن الوكيل.

U

الثانية :إذا كان تصرف الوكيل أبقل من مثن املثل وربح املثل فإن الوكيل يضمن ما نقص على املثل وال
يضمن ما نقص على النسبة احملددة.

 - 1ابن املنذر ،حممد ابراهيم ،اإلمجاع( ،دار املسلم ،ط2004 ،1م) ص.124
 - 2هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،املعيار  ،4ص756
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وأما فيما يتعلق ابلبند  2/5فنص على أنه إذا مل حتدد أجرة الوكالة وكان الوكيل ممن ال يعمل إال أبجرة
فريجع إىل أجرة املثل ،وهذا ممكن من خالل الرجوع ملا تتلقاه املؤسسات األخرى مقابل هذه العملية
املوكل فيها ابالستثمار.
الفرع الرابع :مسألة إقراض الوكيل من ماله للشراء ابالستثمار:
قرضا حسنًا ولذلك فقد
اعترب معيار الوكالة يف االستثمار أبن إقراض الوكيل من ماله للشراء ابالستثمار ً

a

قرضا (حسنًا) ال
نص املعيار على اآليت "  4/6إذا أقرض الوكيل من ماله للشراء ابالستثمار فإنه يعترب ً

ay

جيوز َجر نفع مبوجبه للمقرض (الوكيل) ويستحق األجر واحلافظ عن عمله دون مراعاة القرض.

al

ولتوضيح صورة القرض هنا فال بد من تعريف القرض يف اللغة ويف االصطالح:

M

القرض لغةً :ما تعطيه غريك من املال لتتقاضاه ،وهو اسم من اإلقراض ،يقال :أقرضته املال إقراضا،

of

واستقرض :طلب القرض ،واقرتض :أخذ القرض ،فيقال دنته إذا أقرضته فهو مدين ومديون.1

ty

si

القرض اصطالحا :هو عقد خمصوص يرد على دفع مال مثلي آلخر لريد مثله.2

ve
r

واعترب املعيار إن هذا القرض حسنًا وال جيوز أن جير معه منفعة ،مع استحقاق الوكيل أجرة الوكالة،
واحلافز على عمله دون مراعاة القرض الذي قام الوكيل إبقراضه للموكل.

ni
U

الفرع اخلامس :خلط الوكيل أموال الوكالة ابالستثمار مع أمواله:

فقد جاء يف املعيار اخلاص ابلوكالة ابالستثمار أنه " إذا خلط الوكيل أموال الوكالة ابالستثمار مع أمواله
أو مع األموال اليت يديرها ،فيمتنع عليه أن يشرتي لنفسه ًأاي من األصول اليت مت شراؤها ابألموال بعد
خلطها إال بتبادل االشعارات املثبتة النتقال الضمان من أموال الوكالة ابالستثمار إىل الوكيل يف كل

- 1الفيومي ،املصباح املنري ،مرجع سابق ،ج ،1ص205
 - 2ابن عابدين ،الدر املختار ،مرجع سابق ،ج ،5ص.161
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عملية ."1وهذه املسألة متفرعة عن مسألة بيع الوكيل على نفسه أو شرائه من نفسه ملوكله ،وقد اختلف
الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قولني:
القول األول :عدم اجلواز ،وهذا القول لذهب احلنفية ،2واملالكية 3والشافعية على الصحيح 4واملذهب
عند احلنابلة .5واستدلوا هلذا القول أبن العرف يف البيع بيع الرجل من غريه فيقاس على ذلك الوكالة،
أيضا ملا يف ذلك من التهمة عندما يبيع لنفسه
وقالوا ً

6

a

ay

القول الثاين :جواز بيع الوكيل على نفسه أو شرائه من نفسه ملوكله ،وذهب إىل هذا القول ابن

al

حزم ،7وبعض الشافعية ،8ومع العلم أبن املذهب عند املالكية وبعض الشافعية واحلنابلة يرون جواز شراء

of

الرتجيح:

M

الوكيل أو بيعه من نفسه إذا كان املوكل قد أذن للوكيل له بذلك.9

ty

القول األول هو الراجح وهو القائل بعدم جواز بيع الوكيل على نفسه أو الشراء من نفسه حىت ولو

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص 757

U

ni

ve
r

ومتسلما.1
يف زمان واحد مسلما
ً

si

أذن له املوكل لوجود التهمة ،كما أن حقوق العقد تتعلق ابلعاقد فال ميكن أن يكون الشخص الواحد

- 2الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص28
 - 3الدردير ،الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص387
 - 4النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص304
 - 5املرداوي ،االنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص .376

 - 6ابن مفلح ،إبراهيم حممد عبد هللا ،املبدع شرح املقنع( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط1997 ،1م) ،ج ،4ص 246
 - 7ابن حزم ،احمللى ،مرجع سابق ،ج ،9ص.62
 - 8النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.304
 - 9انظر :الدردير ،الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،387النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،ج،4
ص ،304املرداوي ،االنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص .376
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أيضا لكون عقد الوكالة يف االستثمار له نوع من اخلصوصية ،حيث من املمكن أن يكون العقد
و ً
صورًاي إذا أذن املوكل للوكيل ابلشراء لنفسه ،حبيث يوضع ذلك يف العقد لتكون املعاملة نوع من
الضمان املايل فيما لو يستثمر الوكيل مبا حيقق الربح املتفق.
ويرد على أصحاب القول الثاين أبن الوكيل إذا اشرتى من نفسه قد حيايب ،فيقع يف هتمة احملاابة ،وبذلك
تنخرم األمانة اليت استحقها مبوجب الوكالة ،وهذا ممنوع ،وأما إذا أذن املوكل للوكيل أبن يبيع لنفسه أو

a

أن يشرتي من نفسه للموكل فهنا قد يكون بسبب ثقة املوكل للوكيل واتفاقهم على ذلك مسب ًقا ،وهذا

ay

ال ينطبق بشكل عام على املسألة بعمومها.

al

M

وبناء على ذلك فيمنع الوكيل يف االستثمار أن يشرتي من نفسه ًأاي من األصول اليت مت شراؤها من
أموال الوكالة ،ويعتذر الشراء لنفسه من األموال املخلوطة يف وعاء الوكالة يف االستثمار.

of
ty
si
ve
r
ni
U
- 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،6ص28
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املبحث الثالث :هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ودورها
أساسا تقوم عليه تطبيقاهتا وخدماهتا
نظرا لكون البنوك واملصارف اإلسالمية تتخذ من اإلسالم ً
ً
ومعامالهتا املالية واالقتصادية فهي حباجة ماسة إىل وجود هيئات فتوى ورقابة شرعية وذلك لتقدم
املشورة والفتيا يف املسائل اليومية اليت تواجهها اإلدارات من الناحية الشرعية ،ال سيما وأن البنوك

a

اإلسالمية جاءت كتنظيم ووجود يف النظام املايل واالقتصادي بعد وجود النظام املايل واالقتصادي

ay

التقليدي الذي يقوم على أساس ربوي حمرم يف الشريعة اإلسالمية.

al

ومن هنا تربز أمهية هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ملا مييزها من تعامل بصيغة

M

فقهية شرعية يف األنشطة واخلدمات املصرفية ،ويربز دور الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك يف دورين

of

هامني؛ الدور األول يبدأ مع بداية أتسيس البنك حيث يطلب اجلهاز الشرعي مراجعة وضبط ومن مث

ty

املوافقة على نظام العمل والنماذج والعقود املستخدمة يف كافة معامالت البنك ،والدور الثاين هو

si

شهادة اجلهاز الشرعي أمام اجلمعية العمومية أبن معامالت البنك خالل الفرتة قد متت مطابقة مع

ve
r

أح كام الشريعة اإلسالمية وقد تكون هذه الشهادة على شكل تقرير له قوة وقبول لدى اجلمعية
العمومية.1

ni
U

املطلب األول :التعريف هبيئات الرقابة الشرعية يف جمال املؤسسات والبنوك اإلسالمية

تعترب أعمال البنوك يف غالبيتها من األنشطة املستحدثة وملا كان األمر كذلك فإن املصادر الفقهية مل
تتضمن خترجيات شرعية تفصيلية كافية لتغطي تفاصيل العمليات املالية اليومية ،وإن وجدت هذه
التخرجيات الفقهية فإن املصرفيني القائمني على النشاط املايل اإلسالمي قد يكونوا غري قادرين للكشف
عنها أبنفسهم بشكل منضبط فقهيًا ،ومع نشأة البنوك اإلسالمية تبلورت احلاجة لوجود املراجع الشرعية
 - 1انظر :انصر ،الغريب ،أصول املصرفية اإلسالمية( ،حقوق التأليف شخصية للمؤلف ،مصر ،ط2006 ،2م) ص.240

159

القريبة من املمارسة اليومية للنشاط املايل واالقتصادي إلدارة البنوك بقصد اطمئناهنم لسالمة املسار
الشرعية والتحقق من عدم خروجه على أي حكم شرعي ،فتم بلورة هذا املرجع الشرعي على هيئة
جهاز للرقابة الشرعية يف كل بنك ومصرف إسالمية له من الصالحيات ما يساعده على حتقيق التزام
البنك ابلضوابط الشرعية يف نشاطاته وعالقاته.1
ومن هذا املنطلق فإن هذا املطلب سيبني املقصود ابلرقابة الشرعية وكيفية تكوينها وطبيعة عملها وأدلة

a

مشروعيتها.

ay

al

الفرع األول :تعريف هيئة الرقابة الشرعية:

وعرفت الرقابة الشرعية عند العلماء املعاصرين مبا يلي:

M

 " -العلم الذي يبحث يف مراقبة احلقوق وااللتزامات يف ضوء الشريعة اإلسالمية مبا حتويه من

of

قواعد تتعلق ابملال العام مجعا وإنفاقًا".2

si

ty

 "جمموعة األسس الثابتة املستقرة املستنطبة من مصادر الفقه اإلسالمي ،اليت تستخدمللمحاسب املسلم يف عمله سواء يف جمال التسجيل والتحليل والقياس ،أو يف جمال إبداء الرأي

ve
r

عن الوقائع املعينة اليت حدثت لبيان ما إذا كانت تتفق مع أحكام الشريعة أم ال"

3

U

ni

ومن خالل التعاريف السابقة يتبني أن الرقابة الشرعية جيب أن تكون اباللتزام مبا أقرته الشريعة
اإلسالمية من قواعد وأنظمة وتعاليم وأحكام ،واليت هتدف إىل احملافظة على املال العام وصيانته وتنميته،

 - 1انظر :العيادي ،أمحد صبحي ،إدارة العمليات املصرفية والرقابة عليها( ،دار الفكر ،ط1،2010م) ص.240
 - 2وقائع ندوة النظم اإلسالمية املنعقدة يف أبو ظيب يف 1984/11/13-11م( ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرايض).
 - 3شحاتة ،حسني ،مقال علمي( ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،عدد 1984 ،4م).
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سواء كان ذلك يف مجعه من موارده أو يف إنفاقه يف مصارفه املقررة دون هتاون أو تقصري ،مع املتابعة
واإلشراف لتجنب الوقوع يف اخلطأ ،وتاليف التقصري واخللل ،ومعاقبة املسيء.1
وأما هيئة الرقابة الشرعية بكوهنا أحد أجهزة البنك فعرفت أبهنا " :أحد أجهزة البنك اإلسالمي
املستحدثة ملعاونته يف حتقيق أهدافه."2
وعرفها معيار املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )4أبهنا " :جهاز مستقل من الفقهاء

a

ay

املتخصصني يف فقه املعامالت ،وجيوز أن يكون أحد األعضاء من غري الفقهاء على أن يكون من
املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت ،ويعهد هليئة الرقابة الشرعية

al

M

توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكيد من التزامها أبحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية ،وقراراهتا ملزمة للمؤسسة".3

of

فإذن هيئة الرقابة الشرعية هو جهاز مستقل من املتخصصني يف فقه املعامالت ،ويعهد إليها القيام

ty

بتوجيه نشاطات املؤسسة والرقابة واالشراف عليها والتأكد من كوهنا ملتزمة أبحكام الشريعة اإلسالمية.

si

ve
r

وتعترب هيئات الفتوى الشرعية أو هيئة الرقابة الشرعية هيئات مستحدثة يف البنوك اإلسالمية وتنظيماته،
وعند النظر إىل الواقع التطبيقي للبنوك اإلسالمية يف شكلها اليوم فإهنا تتضمن أشكال متنوعة ومتعددة

ni

وبتسميات خمتلفة فتارة يسمون جهاز الرقابة الشرعية هبيئة الرقابة الشرعية ،4واترة بلجنة الرقابة الشرعية

U

واترة يكتفى بتعيني عضو شرعي مبجلس اإلدارة 6أو مستشار شرعي خارجي.1

 - 1انظر :راين ،حسني راتب يوسف ،الرقابة املالية يف الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس ،األردن ،ط1999 ،1م) ص.17
 - 2العيادي ،أمحد صبحي ،إدارة العمليات املصرفية والرقابة عليها ،مرجع سابق ،ص.210
 - 33هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعيار  ،4ص
 - 4التشكيل األساسي لبنك فيصل املصري وبنك ديب اإلسالمي.
 - 5تشكيل بيت التمويل الكوييت قبل .2007
- 6انظر :قرارات بنك انصر االجتماعي.
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5

وأما ابلنظر إىل التطبيق املؤسسي الفعلي يف البنوك اإلسالمية اآلن فهي تقوم على تشكيل جهازين
للرقابة الشرعية ومها:
-1

اجلهاز االستشاري والرقايب :وهو اجلهاز األعلى حيث منوط به إصدار الفتاوى
والقرارات الشرعية وميسى هبيئة الرقابة الشرعية أو جلنة الرقابة الشرعية.

-2

اجلهاز التنفيذي :وهو يتبع اجلهاز األول وهو منوط به القيام ابملراقبة والتدقيق ويسمى

a

إبدارة الرقابة الشرعية أو قسم الرقابة الشرعية أو يتم تعيني مراقب شرعي واحد فقط.2

ay

al

وبشكل عام فإن هذا االختالف يف شكل جهاز الرقابة الشرعية ال يعين اختالفا جوهرًاي يف ممارسة

عملياته املالية.

M

الوظيفة الشرعية اليت تقوم على االطمئنان إىل التزام البنك اإلسالمي ابلضوابط الشرعية اليت حتكم

of

الفرع الثاين :كيفية تكوين هيئة الرقابة الشرعية وطبيعة عملها:
هو طبيعة عملها.

si

ty

وبعد التطرق لتعريف هيئة الرقابة الشرعية ،فمن املهم التطرق لكيفية تكوين هيئة الرقابة الشرعية ،وما

ve
r

أوالً :كيفية تكوين هيئة الرقابة الشرعية:

ni

U

تكون هيئة الرقابة الشرعية ابختالف تسمياهتا عند كل بنك ولكن غرضها واحد ويتم تكوينها بشكل
واحد وهو كاآليت:

 - 1البنك اإلسالمي األردين.
 - 2انظر :بنك فيصل اإلسالمي املصري ،النظام األساسي ،املادة ( ،)42 ،40بنك فيصل اإلسالمي السوداين ،النظام األساسي،
املادة ()117،118،119
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-1

يتم تشكيل اهليئة من ثالثة أعضاء على األقل من فقهاء الشريعة اإلسالمية أو خرباء
القانون املقارن.1
يعني أعضاء اهليئة وحيدد مكافآهتم ونظام عملهم اجلمعية العمومية للبنك وهذا يكون

-2

مدعاة لالستقالل يف إبداء الرأي يف مواجهة إدارة البنك.
متنح نظام بعض البنوك اإلسالمية هلذه اهليئة سلطات متاثل ما ملراقيب احلساابت

-3

a

اخلارجني ،2فيحق هلا يف أي وقت االطالع على مجيع دفاتر البنك وسجالته ومستنداته.

ay

-4

ال يقتصر عمل اهليئة على إبداء الرأي الشرعي عند طلبه ،بل متتد إىل مراجعة اجلهات

al

املسؤولة يف البنك يف مدى االلتزام ابلتنفيذ ملا صدر من فتاوي وتوصيات وعليها أن

ال يتم إقرار امليزانية العمومية وحساابت النتيجة والتقارير املالية املرافقة هلما إال بتصديق

of

-5

M

تتحقق من ذلك.

مكتوب من هيئة الرقابة الشرعية.3

ty
si

اثنيًا :طبيعة عمل هيئة الرقابة الشرعية:

ve
r

تتحدد طبيعة عمل هيئة الرقابة الشرعية من خالل بناء العالقات بينها وبني اإلدارات األخرى

ni

املختلفة عنها يف البنك كل حسب مهامه ونشاطه وختصصه ،ودور هيئة الرقابة الشرعية يف البنك

U

هو التأكد من التزام البنك بضوابط الشريعة اإلسالمية يف ممارسته نشاطه املايل واالقتصادي،
ويعطى سلطة واختصاص مبستوى مراقب احلساابت اخلارجي ،وميكن القول أبن وظيفة الرقابة
الشرعية تشتمل على جانبني رئيسني ومها:

 - 1بنك فيصل اإلسالمي السوداين ،النظام األساسي ،املادة  ،117وبنك فيصل اإلسالمي ،النظام األساسي ،املادة .40
 - 2بنك فيصل اإلسالمي املصري ،النظام األساسي ،املادة .41
 - 3تقرير هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل االسالمي املصري ،التقرير السنوي لألعوام 1415-1400هـ
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-1

الفتيا وإبداء الرأي الفقهي يف املسائل املعروفة من إدارة البنك أو أي من وحداته املختلفة.

-2

إبداء املالحظات والتعليقات وطلب اإليضاحات خبصوص عمليات وممارسات قبل
تنفيذها أو بعد تنفيذها.1

وابلتايل ال يقتصر عمل هيئة الرقابة الشرعية على الفتيا وإبداء الرأي فحسب ،بل منوط به
إببداء املالحظات والتعليقات على العقود املالية قبل إقرارها وهذه وظيفة اجلهاز األعلى وهو

a

املكون من العلماء واملختصني ابجملال حيث يعطون فتواهم أو قرارهم بصحة هذا العقد من عدمه

ay
مثالً.

al

M

ولوجود هيئة رقابة شرعية قوية ال بد من توافر ثالث متطلبات أساسية يف أعضاء الرقابة الشرعية أو
هيئة الفتوى أو اهليئة الشرعية:

العمل الشرعي العميق والفهم الدقيق للمقاصد الشرعية.

si

فهم الواقع وحاجات الناس ومصاحلهم وأشكال التعامالت املالية اليت ميارسوهنا.2

ve
r

-3

ty

-2

of

-1

اإلخالص العميق واجلرأة يف احلق.

الفرع الثالث :أدلة مشروعية الرقابة الشرعية:

ثبتت مشروعية الرقابة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ومنها:
-1

U

ni

وبعد بيان ماهية الرقابة الشرعية ال بد من التطرق إىل مشروعيتها اليت وردت يف األدلة الشرعية ،فقد

قال تعاىل{ :وما َكا َن لِنَِ ٍيب أَ ْن ي غُ َّل ومن ي غْلُل َي ِ
ْت ِمبَا غَ َّل يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ُثَّ تُ َو َّّف ُك ُّل
ََ
َ ََ ْ َ ْ َ
نَ ْف ٍ
ت َو ُه ْم َال يُظْلَ ُمو َن} [آل عمران]161 :
سبَ ْ
س َما َك َ

 - 1انظر :انصر ،الغريب ،أصول املصرفية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص246
- 2انظر :الغامدي ،حممد سعيد ،املصرفية اإلسالمية جتاوزت مرحلة املنشأ إىل اثبات الوجود "مقالة" ،جملة املستقبل اإلسالمي،
(العدد  ،146أغسطس  ،)2003ص.30
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فدلت اآلية الكرمية على نفي اخليانة والغلو عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأن النيب صلى
هللا عليه وسلم ما دام ال خيون يف الغنيمة ،فليس ألحد أن خيونه يف الغنيمة ،فينهى الناس
عن الغلول يف الغنائم ،ومن يغل شيئًا أيت به وهو حيمله على ظهره ورقبته ،وهو نوع من
توبيخا إبظهار خيانته على رؤوس األشهاد
التعذيب ابحلمل الشيء وهو ثقيل ،وفيه
ً
ويعذبه هللا مبا أخذ يف ان ر جهنم ،وأما عقابه يف الدنيا فيحق لإلمام أن يسرت املال املغلول

a

ويؤدبه ويعاقبه ابلتعزير ،ويضع املال يف بيت مال املسلمني.1

ay

ِ
اء أ َْم َوالَ ُك ُم الَِّيت َج َع َل َّ
وه ْم فِ َيها
قال تعاىلَ { :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
اّللُ لَ ُك ْم قيَ ًاما َو ْارُزقُ ُ
الس َف َه َ

-2

al

وه ْم َوقُولُوا َهلُ ْم قَ ْوًال َم ْع ُروفًا} [النساء]5 :
س ُ
َوا ْك ُ

M

قال اجلصاص يف تفسري هذه اآلية " :يف اآلية داللة على النهي عن تضييع املال ،ووجوب

of

حفظه وتدبريه ،والقيام به لقوله تعاىل { الَِّيت َج َع َل َّ
اّللُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما } فأخرب أنه جعل قوام

ty

أجسادان ابملال ،فمن رزقه هللا منه شيئًا فعليه إخراج حق هللا تعاىل منه ،مث حفظ ما بقي

si

وجتنب تضييعه ،ويف ذلك ترغيب من هللا تعاىل لعباده يف إصالح املعاش وحسن

ve
r

اَّللُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما} [النساء ،]5 :يعين:
التدبري ....وقد قيل يف قوله تعاىل{ :الَِّيت َج َع َل َّ
جعلكم قواما عليها فال جتعلوها يف يد من يضيعها".2

ni

-3

عن أيب محيد الساعدي قال( :استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من األزد

U

على صدقات بين سليم يدعى ابن اللتيبة ،فلما جاء حاسبه قال :هذا مالكم وهذا هدية،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت أتتيك
هديتك إن كنت صادقًا؟ مث خطبنا فحمد هللا وأنثى عليه مث قال :أما بعد :فإين أستعمل

 - 1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  ،4ص.256
- 2اجلصاص ،أمحد علي( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان1405 ،هـ) ج ،2ص354
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الرجل منكم على العمل مما والين هللا فيأيت فيقول :هذا مالكم ،وهذا هدية أهديت يل،
أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت أتتيه هديته إن كان صادقًا؟ وهللا ال أيخذ أحد منكم
أحدا منكم لقي هللا حيمل
منها شيئًا بغري حقه إال لقي هللا حيمله يوم القيامة ،فأل عرفن ً
بعريا له رغاء ،أو وبقرة هلا خوار ،أو شاة تعري)
ً

1

دل على احلديث على ممارسة النيب صلى هللا عليه وسلم للرقابة ويظهر ذلك يف اآليت:

a

أ-

أنه حاسب املؤمتن :وهو الوايل الذي كلفه جبمع الزكاة ليعلم ما قبضه وما صرفه من

ay

أموال الزكاة.

al

ب-

منع العمال من قبول اهلدية ممن له عليه حكم ،وبني أن هدااي العمال حرام وغلول،

M

ألنه خان يف واليته وأمانته ،وأن سبب حترمي اهلدية هو الوالية ،وأنه أييت يوم القيامة

ج-

of

حيمل ما غل على رقبته.

على العامل أن يرد ما أخذه ابسم اهلدية إىل مهديه ،فإن تعذر فإىل بيت مال

ty

إبطال كل طريق يتوصل هبا من أيخذ املال إىل حماابة املأخوذ منه واالنفراد

ve
r

د-

si

املسلمني.

ابملأخوذ.2

ni

-4

عن عمرية بن عدي الكندي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :من

U

استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطًا فما فوقه كان غلوالً أييت به يوم القيامة ،قال:
فقام إليه رجل أسود من األنصار كأين أنظر إليه فقال :اي رسول هللا اقبل عين عملك قال،

- 1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،ابب قول هللا تعاىل {والعاملني عليها} ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،2ص ،130رقم
احلديث.1500 :
 - 2انظر :ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،13ص167
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ومالك؟ قال :مسعتك تقول كذا وكذا .قال :وأان أقوله اآلن :من استعملناه منكم على
عمل فليجيء بقليله وكثريه ،فما أويت منه أخذ وما هنى عنه انتهى).1
وجه الداللة :دل احلديث على التصريح الغليظ بتحرمي الغلول وهو اخليانة مطل ًقا ،فقد
حذر النيب صلى هللا عليه وسلم كل مسلم أن يعمل عمالً جيده بسببه على هذه الصفة،
وبني أنه ال ميلك له من هللا شيئًا من املغفرة والشفاعة ،ويكون ذلك غضبًا عليه ،ولقد

a

أمجع املسلمون على تغليظ حترمي الغلول واخليانة ألهنا من الكبائر ،وعلى الغال رد ما غله

ay

وتسليمه لإلمام أو احلاكم ،وإيداعه يف بيت مال املسلمني ،ولإلمام تعزير الغال ومعاقبته

M

al

وتعزيره مبا يناسبه.2

وابلتايل فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قد مارس الرقابة على املال العام بقوله وفعله ،حيث كان

of

حياسب عماله على كل ما قبضوه وما صرفوه من أموال الزكاة ،وكان حيذرهم من أي تفريط يف املال

ty

العام ولو كان مثقال إبرة ،وكان يبني هلم أنه ليس من حقهم أن أيخذوا شيئًا بغري إذنه ،ألن كل ما

si

أيخذه املسلم من املال العام يعترب خيانة وغلوال يستحق عليها العقوبة يف الدنيا مبصادرة ما أخذه

ve
r

وخانه ،وأما يف اآلخرة فعقوبته أشد حيث يلقى عذاب النار ويفضحه هللا تعاىل أمام مجيع اخلالئق،
ويدخل يف هذا احلكم ما أيخذه العمال واملوظفون بغري حق من الرشوة واهلدية واالختالسات واحملاابة

ni
U

وغريها.

- 1أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة ،ابب حترمي هدااي العمال ،النيسابوري ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،1469رقم
احلديث 1833
 - 2النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان ،ط1392 ،2هـ) ،ج ،12ص219
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املطلب الثاين :دور هيئات الرقابة الشرعية ابلبنوك اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار
لبيان دور اهليئة يف الدراسة هنا وهي عقد الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته ،فال بد من بيان واجب
هيئة الرقابة وكيفية عملها عموماً.
الفرع األول :واجبات هيئة الرقابة الشرعية وكيفية عملها:
تتمحور عالقة اهليئة والبنك اإلسالمي حول التأكد من التزام البنك بضوابط الشريعة اإلسالمية يف

a

ممارسة عمله املصريف ،وميكن تلخيص واجبات هيئة الرقابة الشرعية فيما يلي:

ay
-1

تقدمي املشورة وإبداء الرأي واملراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهذا

M

al

يتم من خالل مراقبة تطبيق البنك ألحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي يف

املسائل املطروحة.

of

-2

مشاركة املسؤولني يف البنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقيات والعمليات جلميع معامالت

مراقبة تطبيق البنك ألحكامها وقراراهتا وهذا ميكن أن يتم من قبل اجلهاز التنفيذي هليئة

si

-3

ty

البنك بقصد التأكد من خلوها من احملظورات الشرعية.

-4

تقدمي تقرير دوري إىل جملس اإلدارة واملدير العام عن األعمال املنجزة من قبل اهليئة مبني

ni

فيه مالحظاهتا.

U

-5

ve
r

الرقابة الشرعية وهم املراقبون الشرعيني.

املصادقة على البياانت املالية السنوية للبنك وتقدمي تقرير شامل للهيئة العمومية عن
األعمال اليت قامت هبا اهليئة خالل السنة املالية املنتهية.

168

فهذا فيما يتعلق بواجبات هيئة الرقابة الشرعية متمثلة يف الوقت املعاصر ابجلهاز األعلى وهي هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية يف البنك املكونة من العلماء املتخصصني يف فقه املعامالت ،وابإلضافة
للجهاز التنفيذي هلذه اهليئة "العليا" وهي إدارة-قسم-الرقابة الشرعية يف البنك.1
وحىت تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دورها املطلوب منها وواجبها فال بد من أن تتبع األسلوب اإلداري
العلمي يف تنفيذ واجبها والذي يتضمن التخطيط لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية من خالل رسم

a

السياسات واإلجراءات ووضع برامج العمل واجلداول الزمنية له .وتنظيم عملها من خالل حتديد

ay

الواجبات واالختصاصات واألفراد الذين يؤدون األعمال وختصيص الوقت احملدد إلجنازها،

al

ابإلضافة ملتابعة خطط العمل وتقييمها ،واستخدام مبدأ الشورى من خالل مشاورة موظفي البنك

M

يف كيفية أ داء األعمال املصرفية وسبل تطويرها مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية ،والتدرج يف تطبيق

of

اإلجراءات والسياسات الرقابية هبدف ضمان قبوهلا من قبل العاملني القائمني على تنفيذها.2

ty

كما ال بد من االهتمام أبخالقيات العمل وهذا يتم ابلرفق يف املعاملة فيما يتعلق بطلبات اهليئة

si

للمعلومات والبياانت واإلجراءات من وحدات النشاط املصريف املختلفة ،والنصيحة واإلرشاد إىل

ve
r

العمل الصائب ،والسرية يف النصيحة الفريدة ،واجلهرية يف املراقبة العامة.3

U

ni

ولتحقق الرقابة الشرعية دورها وأهدافها فال بد من أن تؤدي واجباهتا من خالل ثالث مراحل وهي:
املرحلة األوىل :الرقابة املسبقة :يتم من خالهلا عرض املوضوعات واملسائل على هيئة الرقابة والفتاوى
الشرعية مسب ًقا قبل أن يقوم البنك بتنفيذ املعاملة أو النشاط ،فإن أجازت اهليئة املسألة صار العمل هبا،
 - 1العجلوين ،حممد حممود ،البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ج.153
 - 2انظر :زعري ،جملة االقتصاد اإلسالمية ،حلقة  ،2عدد  ،204ص35
- 3انظر :ارشيد ،حممود عبد الكرمي أمحد ،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية( ،دار النفائس ،االردن ،ط،1
2001م) ،ص234
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وإال تركت ،وتقوم إدارة الرقابة الشرعية أو قسم الرقابة الشرعي بتحضري وإعداد كل ما يلزم على
املستوى التنفيذي ليكون عملها على أسس إسالمية من حيث النماذج والعقود واملستندات املستخدمة
وسياسات وصيغ التحليل واالستثمار املطبقة يف البنك.
املرحلة الثانية :الرقابة املصاحبة :وأما هذه املرحلة فهي تتم جنبا إىل جنب مع أتدية البنك وسري عمله
املصريف ،ومن خالل اجتماعات جملس اإلدارة واالجتماع مع املدير العام أو املدير التنفيذي ،وتشمل

a

أيضا الرقابة على طريقة تنفيذ األعمال املصرفية من قبل املوظفني.
هذه احلالة ً

ay

al

املرحلة الثالثة :الرقابة الالحقة :تتضمن هذه املرحلة مراجعة أعمال البنك ومعامالته للتأكد من أن

M

العمليات والعالقات املصرفية والبنكية متت وف ًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.1

of

وكذلك يتم التأكد أبن ما قامت إدارة البنك بتنفيذه ومل تعرض على هيئة الرقابة الشرعية قد مت مواف ًقا
ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ty

si

ويعترب رأي اجلهاز الشرعي يف البنك متمثل هبيئة الرقابة الشرعية يف هذه املرحلة سواء أكان ذلك مما

ve
r

ملزما إلدارة البنك حبيث ال
عرض على اهليئة من مسائل أو ما قامت ببحثه من تلقاء نفسها يكون ً
جيوز هلا خمالفته ،وجيب أخذ برأي البنك على وجه اإللزام.2

ni
U

الفرع الثاين :دور هيئة الرقابة الشرعية يف تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار

تقدم يف الفرع السابق واجبات هيئة الرقابة الشرعية من حيث تقدمي املشورة وابداء الرأي الشرعي وغري
ذلك ،ولبيان دور هيئة الرقابة الشرعية يف تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار فال بد من بيان أن من
أهم أدوارها يف هذا اجلانب أن تبني مدى مالئمة التطبيقات والنماذج للشريعة اإلسالمية.

 - 1انظر :عاشور ،يوسف حسني ،إدارة املصارف اإلسالمية( ،د.ن ،فلسطني ،ط2003 ،2م) ،ص337
- 2انصر ،أصول املصرفية اإلسالمية ،ص247
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أوالً :إبداء املشورة الشرعية "الفتوى":
من أهم واجبات هيئة الرقابة الشرعية ابداء املشورة والفتوى الشرعية قبل تنفيذ العقود املالية واالستثمارية
كما تقدم ساب ًقا ،ويف عقد الوكالة يف االستثمار ،وقبل البدء بتنفيذ تطبيق مايل معني فال بد من عرضه
على هيئة الرقابة الشرعية أوالً متمثلة فيما هو مشهور اليوم هبيئة الفتوى أو اهليئة الشرعية ،ويوجد مثال
تطبيقي لذلك يف بيت التمويل الكوييت -البحرين ،فقبل أن يتم إصدار النماذج التطبيقية مت سؤال هيئة

a

الفتوى وقامت ابإلجابة على السؤال وفيما يلي نص الفتوى:

ay

al

"فتوى اهليئة الشرعية لبيتك -البحرين – عن الوكالة ابالستثمار

M
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ty

أمجعني ،وبعد:

of

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه

si

اطَّلعت اهليئة الشرعية على هيكلة واتفاقية منتج الوكالة ابالستثمار املقدم من بيت التمويل الكوييت-

ve
r

البحرين -وعلى شروطه وأحكامه ،واليت تتم عن طريق توكيل العمالء لبيتك الستثمار أمواهلم بقيود أو

ni

بغري قيود على أن يكون الربح للعمالء ،وما زاد على نسبة معينة يكون لبيتك ،ويستحق بيتك أجرة

U

على الوكالة حبسب ما يتفقان عليه ،وال مانع من أن يُقيد الوكيل أبن ال يستثمر يف استثمارات تقل
أرابحها عن نسبة معينة حبيث إذا استثمر يف أقل منها بغري إذن املوكل يضمن ما نقص عن مثن املثل،
وال يضمن الوكيل إال إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط الوكالة ،واخلسارة تكون على رب
املال(املوكل).
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وال مانع من ذكر نسب الربح املتوقعة للعمالء ،دون ضمان لرأس املال وال لألرابح ،وعليه ترى اهليئة
جواز العمل هبذا املنتج.
هذا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
الشيخ الدكتور /عجيل جاسم النشمي

a

رئيس اهليئة الشرعية

ay

الشيخ الدكتور /خالد مذكور املذكور

al

عضو اهليئة الشرعية

M

الشيخ الدكتور /السيد حممد عبد الرزاق الطبطبائي

of

عضو اهليئة الشرعية"

ty
si
ve
r

ففي هذه الفتوى بينت هيئة الرقابة الشرعية " اهليئة الشرعية" حكم عقد الوكالة يف االستثمار املراد

ni

تنفيذه يف بيت التمويل الكوييت -البحرين – مع الشروط واألحكام اليت يتضمنها ،وأوضحت أن

شرحها وتوضيحها وهي جائزة ،أو بغري قيود وهذا إذا مت سيعد وكالة مطلقة.

U

استثمار األموال للعمالء وهم املوكلون ميكن أن يكون بقيود وهذا يعترب من الوكالة املقيدة اليت تقدم

كما بينت الفتوى أن نسبة ما زاد على الربح بنسبة معينة يكون للبنك وهذا يعترب من احلافز اليت تقدم
توضيحه يف الفصل الثاين من تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار ،ويف املقابل مل تغفل الفتوى الشرعية
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من بيان جواز تقييد الوكالة بعدم االستثمار يف االستثمارات اليت تقل أرابحها عن نسبة معينة وهذا
أيضا جائز كما تقدم.
راجع ملسألة تقييد الوكيل ببيع معني ال يقل رحبه عن نسبة معينة وهذا ً
فإذن يتبني من خالل ما سبق دور هيئة الرقابة الشرعية يف إصدار الفتوى الشرعية يف حكم عقد الوكالة
يف االستثمار وتطبيقاته يف البنوك من خالل فتوى اهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت – البحرين .-
اثنيًا :إعداد تقرير مبدى مالئمة التطبيقات ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية:

a

ay

فقد نص املعيار الشرعي رقم  4من املعايري الشرعية على أنه " جيب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبني

M

al

يف تقريرها إذا كانت عقود املؤسسة والواثئق املتعلقة هبا تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية".

وهذا يتم من خالل إيضاح ذلك من خالل األمور اآلتية:

of

-1

"أن العقود والعمليات واملعامالت اليت أبرمتها املؤسسة خالل السنة املنتهية ...اليت اطلعنا

أن توزيع األرابح وحتميل اخلسارة على حساابت االستثمار يتفق مع األساس الذي مت

si

-2

ty

عليها متت وف ًقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ve
r

اعتماده من قبلنا وف ًقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

-4

أن احتساب الزكاة مت وف ًقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية".1

U

اإلسالمية قد مت صرفها يف أغراض خريية.

ni

-3

أن مجيع املكاسب اليت حتققت من مصادر أو بطرق حترمها أحكام ومبادئ الشريعة

وهذا التقرير يكون بعد تنفيذ العقود ،وهي ما ميكن أن ندرجه ضمن مرحلة املراقبة الالحقة لعمليات
البنك اإلسالمي.
 - 1القره داغي ،علي حمي الدين ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية( ،دار البشائر اإلسالمية ،لبنان ،ط،2
2007م) ص535
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اثلثًا :بيان املخالفات الشرعية يف العقود:
فقد نص يف املعيار الشرعي رقم  4أبنه " إذا تبني أنه قد وقع من إدارة املؤسسة خمالفة ألحكام أو
مبادئ الشريعة اإلسالمية أو الفتاوى أو القرارات أو اإلرشادات اليت أصدرهتا هيئة الرقابة الشرعية
للمؤسسة فجيب عليها بيان ذلك يف فقرة الرأي من تقريرها".
ويتبني هنا أن هيئة الرقابة الشريعة هلا حق ابداء الرأي واملشورة وليس هلا حق إلزامية الرأي ،وتقع

a

ay

مسؤولية االلتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية على إدارة البنك ،إال إذا نص النظام األساسي للبنك على

al

إلزامية قرارات وفتاوى وتقارير هيئة الرقابة الشرعية.

M

وميكن أن تؤثر هيئة الرقابة الشرعية على إدارة البنك إذا كانت ال تريد االلتزام بقراراهتا وفتواها من خالل

of

إيصال املعلومات والقرارات والفتاوى إىل جملس اإلدارة أوالً ،مث إىل اجلمعية العمومية للمسامهني ،ولذلك
ادعا لإلدارة حىت ال تقع يف املخالفة،
لتربئة الذمة وبيان احلق وحماولة تصحيح األخطاء ،وليكون ذلك ر ً

ty

si

حيث تعلم أن أخطاءها لن يسكت عليها ،فإن مل تقوم بواجب التصحيح أوالً ينقل األمر إىل جملس

ve
r

اإلدارة أوال ،فإن قامت ابلواجب فقد حتقق املطلوب ،وإال فتعرضها على اجلمعية العمومية اليت ال شك
أهنا ستقوم بدورها وواجبها.1

ni

وعلى كل فال بد على هيئة الرقابة الشرعية بيان اخللل أو املخالفة الشرعية يف العقود ،وتوضيحها

U

أيضا حكم التخلص من الفوائد اليت حتققت
إلدارة البنك ،ومن جانب آخر يقع على عاتق اهليئة ً
بسبب األخطاء واملخالفات الشرعية اليت أدت إىل بطالن العقد ،وذلك عن طريق صرفها يف وجوه
اخلري.

 - 1انظر :القره داغي ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص537
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ابعا :كيفية بيان األخطاء:
رً
أيضا
ومن أبرز واجبات وأدوار هيئة الرقابة الداخلية متمثلة ابجلهاز التنفيذي والذي قد يسمى ً
أحياان ً
ابلتدقيق الداخلي أو حنوه ،هو بيان األخطاء مكتوبة يف تقارير خاصة ابألخطاء واملخالفات الشرعية
اليت اكتشفت ،ويتم من خالل بيان املسؤولني عنها ،وكيفية عالجها ،وعالج آاثرها ،ولدقة هذا األمر
ال بد من توافر ما يلي:

a
ب-

موقع التدقيق.

ت-

اإلدارة املسؤولة عن العمل ،واسم املدير املسؤول ،واملوظف املسؤول ،وكذلك املتعاونون

معه.

of

ث-

M

al

ay

أ-

"اسم املدقق والذين سامهوا معه مع بيان وضعهم الوظيفي.

األسس واملبادئ واملعايري الشرعية اليت اعتمد عليها التدقيق يف احلكم على العمل أبنه

si

ج-

ty

خطأ أو خمالفة شرعية.

نوع العمل الذي وقع فيه اخلطأ أو املخالفة ،هل هو عقد أم أمر تنفيذي.

ve
r

خ-

صياغة التقرير صياغة جيدة متقنة واضحة مبينة قائمة على النقاط الواضحة.

د-

املقرتحات والتوصيات من املدقق الشرعي الداخلي ومعاونيه.

ذ-

املرفقات واملستندات.

ر-

مث عرض التقرير على املراقب الشرعي أو العضو التنفيذي للهيئة ،أو هيئة الرقابة الشرعية
إلبداء مالحظاته ،أو اعتماده".1

 - 1القره داغي ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص538
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U

ni

ح-

اآلاثر الشرعية اليت ترتتب على اخلطأ أو املخالفة ،هل هي البطالن أو الفساد.

وهبذه الطريقة والدقة املتناهية ميكن أن تلزم إدارة البنك بتصحيح األخطاء ،ألنه يف حالة عدم تصحيح
اخلطأ ممكن أن يلجأ جمللس اإلدارة أو للجمعية العمومية.
ومن األسباب اليت قد تقف عثرة يف عمل الرقابة الشرعية بشكل عام هو أن املوظفني الذين يعملون يف
التدقيق واملراقبة الشرعية الداخلية يف البنك يتبعون اإلدارة العليا للبنك أو املؤسسة املالية ،وابلتايل فإن
عنصر اخلوف قد يشكل عقبة لدى البعض يف التعبري عما يريده ،ولذلك دأبت كثري من البنوك يف ربط

a

موظفي الرقابة الشرعية التنفيذين ابهليئة الشرعية ،وحتديد رواتبهم وترقياهتم أبيدي اهليئة وليس بيد إدارة

ay

أيضا قد تنقص اخلربة أو العلم يف نطاق نظام املعلومات املتبعة وقلة املهارات احلسابية والرقابية
البنك ،و ً

al

والشرعية لدى املوظفني التنفيذيني للرقابة الشرعية أو موظفي التدقيق الشرعي الداخلي ،ابعتبار أن هذه

M

املهمة حتتاج لعنصرين مهمني ومها :العلم الشرعي اخلاص أبحكام املعامالت املالية املعاصرة ،والعلم

of

اخلاص ابلرقابة والتدقيق الداخلي.

ty

وأهم العوائق وأسباب ضعف الرقابة الشرعية يكن يف ظن البعض أبن دور الرقابة الشرعية يقتصر يف

si

اصدار الفتاوى والرأي دون التطرق للرقابة والتفتيش.1

ve
r

ويف اخلتام ال بد من عالج املخالفات واألخطاء الشرعية مببدأ التوازن بني السرية التامة واإلعالن عن

ni

املخالفات واألخطاء الشرعية ،وأن تبذل هيئة الرقابة الشرعية وسعها بواسطتها وبغريها إلصالح اخللل

U

داخليا ،وأال ترفع التقارير للجهات العليا إال بعد استنفاد كافة الطرق إلصالح اخلطأ أو املخالفة
الشرعية ،2فاحلكمة مطلوبة واحملافظة على املؤسسة ال بد منه وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 - 1انظر :القره داغي ،علي حمي الدين ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية ،مرجع سابق ،ص543
 - 22انظر :القره داغي ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص545

176

a
ay
al

M

الفصل الثالث :التطبيقات املالية املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك

of

اإلسالمية البحرينية

ty
si
ve
r
ni
U
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الفصل الثالث :التطبيقات املالية املعاصرة لعقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك
اإلسالمية البحرينية

يف ظل الوترية املتسارعة يف عمليات االستثمار املتنوعة يف املؤسسات والبنوك اإلسالمية يف العامل عامة،
ويف البحرين خاصة ،فإن عقد الوكالة يف االستثمار يف الوقت الراهن يكتسب أمهية ابلغة حيث تتجه

a

ay

البنوك اإلسالمية يف ختريج استثماراهتا املالية على أساسه ،وبناء على ذلك؛ وبعد بيان أحكام عقد
الوكالة يف االستثمار يف الفصل األول من هذه الدراسة ،مث بيان دور هيئة احملاسبة واملراجعة وهيئات

al

M

الفتاوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ودورمها وحتليل معيار الوكالة يف االستثمار يف الفصل
السابق فإن هذا الفصل يتناول مناذج تطبيقية لعقد الوكالة يف االستثمار يف البنوك اإلسالمية البحرينية،

of

وسيعىن يف حتليل ودراسة النماذج التطبيقية اآلتية:

si

 -املراحبات الدولية

 -تعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية.

U

ni

ve
r

 -صكوك الوكالة يف االستثمار

ty

 -احلساابت والودائع االستثمارية
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متهيد:
وقبل اخلوض يف النماذج املالية يف البنوك اإلسالمية البحرينية اليت خرجت على أساس عقد الوكالة يف
االستثمار فال بد من توضيح حقيقة املعامالت املالية املعاصرة ابعتبار أن هذه التطبيقات تعترب من
ضمن هذه املعامالت املالية املعاصرة اليت تقوم البنوك اإلسالمية بتخرجيها على مبادئ وأسس شرعية
عدة ومن ضمنها عقد الوكالة يف االستثمار.

a

ay

حقيقة املعامالت املالية املعاصرة:

al

يعترب مصطلح املعامالت املالية املعاصرة من املصطلحات احلديثة وال وجود هلا يف كتب الفقهاء القدمية،

M

وألجل الوصول إىل ماهي ته وحقيقته فال بد من تفكيك هذا املصطلح املتكون من ثالثة كلمات وهي

of

املعامالت ،واملالية ،واملعاصرة.

ty

أوالً :املعامالت :املعامالت يف اللغة مجع معاملة ،وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله معاملة.1

si

وأما يف االصطالح فهي تطلق على األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس يف الدنيا.2

ve
r

وبناء على ذلك فيدخل يف املعامالت عند بعض الفقهاء يف غري العبادات واجلناايت كاملعاوضات املالية

ni

وأحكام الزواج والطالق ،والرتكات وحنوها ،بينما يرى بعض العلماء أهنا خمتصة ابملعامالت املالية ،ومسى

مصطلح املعامالت على األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس يف األموال.3

U

كل ابب من أبواب الفقه ابمسه كالعبادات واملناكحات والعقوابت ،وبناء على ذلك ميكن اقتصار

 - 1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،11ص.476
 - 2قلعجي ،حممد رواس ،معجم لفة الفقهاء( ،دار النفائس ،بريوت ،ط1985 ،1م) ،ص438
 - 3انظر :شبري ،حممد عثمان ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس ،األردن ،ط2007 ،6م) ،ص12
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اثنيًا :املالية :وهي منسوبة يف اللغة إىل املال وهو ما ملكته من مجيع األشياء ،1وأما يف االصطالح فهو
شرعا االنتفاع به يف حال السعة واالختيار".2
" كل ما كان له قيمة مادية بني الناس ،وجاز ً
اثلثًا :املعاصرة :وهي مأخوذة من العصر ،وهو الزمن املنسوب لشخص ما؛ كعصر النيب صلى هللا عليه
وسلم ،أو املنسوب لدولة؛ كعصر األمويني ،أو املنسوب لتطورات طبيعية؛ كعصر الذرة ،أو املنسوب إىل
الوقت احلاضر؛ كالعصر احلديث.3

a

ay

وبناء على ذلك فيمكن تعريف املعامالت املالية املعاصرة أبهنا " القضااي املالية اليت استحدثها الناس يف

al

العصر احلديث ،أو القضااي اليت تغري موجب احلكم عليها نتيجة التطور وتغري الظروف ،أو القضااي اليت

M

جديدا ،أو القضااي اليت تتكون من عدة صور قدمية هلا".4
حتمل امسًا ً

of

وعلى ذلك فإن عقد الوكالة يف االستثمار يعترب من األسس اجلديدة اليت بنيت عليها تطبيقات مالية
جديدة استحدثها املختصني يف جمال املال واالستثمار يف العصر احلديث.

ty

si

خاصا عن فروع الفقه األخرى ،فهو يتميز أبنه يف أكثري
ويتميز فقه املعامالت املالية بسلوكه مسل ًكا ً

ve
r

األحيان ي عتمد على املبادئ العامة والقواعد الفقهية الكلية وهذا يتيح الفرصة لالجتهاد يف املعامالت
اليت يستحدثنا الناس ،ولذلك من أبرز القواعد اليت تضبط املعامالت املالية مبدأ أن األصل يف

ni

املعامالت احلل؛ ومعىن ذلك أن األصل يف حكم املعاملة أهنا جائزة ما مل أييت نص يدل على حرمتها أو

U

يطرأ عليها ما حيرمها كالراب أو الغرر وحنو ذلك ،ويؤيد هذه القاعدة أدلة شرعية ومنها:

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،11ص.635
- 2العبادي ،عبد السالم ،امللكية يف الشريعة اإلسالمية( ،مكتبة األقصى ،األردن ،ط1975 ،1م) ،ج ،1ص.179
 - 3قلعجي ،حممد رواس ،معجم لغة الفقهاء ،مرجع سابق ،ص.314
 - 4شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،مرجع سابق ،ص.15
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ِ
 قال تعاىلِ َّ َّ :ض ِل ِه
ْك فِ ِيه ِأب َْم ِرهِ َولِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
ي الْ ُفل ُ
َّر لَ ُك ُم الْبَ ْح َر لتَ ْج ِر َ
{اّللُ الذي َسخ َ
السماو ِ
ض َِ
َّ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا ِم ْنهُ إِ َّن ِيف
َّر لَ ُك ْم َما ِيف َّ َ َ
َولَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن (َ )12و َسخ َ
ِ
ك َآلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن} [اجلاثية ]13 ،12 :فهنا يذكر هللا تعاىل نعمه على عباده
َذل َ َ
حيث سخر هلم النعم الوفرية يف البحر ويف الرب وكذلك األرض ليبتغوا من فضله وإحسانه يف
املتاجر واملكاسب.1

a

ِ
ص ُ ِ
 قال تعاىل{ :وَال تَ ُقولُوا لِما تَ ِب َه َذا َح َالل َو َه َذا َح َرام لِتَ ْف َرتُوا َعلَى
ف أَلْسنَ تُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ

ay

َِّ
اّلل الْ َك ِذب إِ َّن الَّ ِذين ي ْف َرتو َن َعلَى َِّ ِ
ب َال يُ ْف ِل ُحو َن} [النحل ،]116 :ووجه
اّلل الْ َكذ َ
َ
َ َ ُ

M

al

الداللة أن هللا -تعاىل -حرم حترمي ما أحل هللا أو حتليل ما حرمه سبحانه وتعاىل ،والتحليل

والتحرمي هو هلل -تعاىل.-

of

 -قال النيب – صلى هللا عليه وسلم(( :-املسلمون عند شروطهم)).2

ty

ولذلك فإن األصل يف املعامالت اجلديدة اإلابحة مع مراعاة عرضها على نصوص القرآن والسنة

si

والقواعد العامة ومقاصد الشريعة اإلسالمية ويكون هذا العرض من قبل أهل اخلربة والدراية يف االقتصاد

ve
r

للوصول إىل التصور احلقيقي هلذه املعامالت وابلتايل الوصول إىل نتيجة صحيحة.3

ni

ومهما كانت تسمية التطبيقات املالية املعاصرة فال بد من الوقوف عليها ابلتحليل والدراسة ملعرفة

U

حقيقتها وبيان التخرجيات الفقهية احلقيقية اليت تبىن على أساسها ،وهذا مبين على القاعدة الفقهية "
العربة يف العقود للمعاين واملقاصد ال لأللفاظ واملباين" واملقصود ابملقاصد واملعاين هو ما يشمل املقاصد

- 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،7ص.266
 - 2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،ابب أجرة السمسرة ،مرجع سابق ،ج ،3ص.92
 - 3انظر :شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،مرجع سابق ،ص.20
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اليت تعينها القرائن اللفظية اليت تضمنتها العقود واكسبته حكم عقد آخر ،1وذلك؛ ألن املقصود ابلعقود
هو معناها وليس اللفظ وال الصيغة املستعملة ،فاأللفاظ إذا كانت تنص على شيء واملقاصد والبواعث
والنيات واحلقائق تدل على شيء آخر يتم طرح اللفظ والعمل ابملقصد ،ألن املقصود احلقيقي هو
املعىن ،وليس اللفظ وال الصيغة املستعملة ،فاأللفاظ ماهي إال قوالب للمعاين ،ويف هذا اإلطار يقول
ابن القيم " :وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يف العقود معتربة ،وأهنا تؤثر يف صحة

a

العقد وفساده ويف حله وحرمته ،بل أبلغ من ذلك ،وهي أهنا تؤثر يف صحة العقد وفساده ويف حله

ay

وحرمته ،بل أبلغ من ذلك ،وهي أهنا تؤثر يف الفعل الذي ليس بعقد حتليال وحترميا فيصري حالال اترة

al

وحراما اترة ابختالف النية والقصد ،كما يصري صحيحا اترة وفاسدا اترة ابختالفها ،وهذا كالذبح فإن

M

احليوان حيل إذا ذبح ألجل األكل وحيرم إذا ذبح لغري هللا ،وكذلك احلالل يصيد الصيد للمحرم فيحرم

of

عليه ويصيده للحالل فال حيرم على احملرم ،وكذلك الرجل يشرتي اجلارية ينوي أن تكون ملوكله فتحرم
على املشرتي وينوي أهنا له فتحل له ،وصورة العقد واحدة ،وإمنا اختلفت النية والقصد ،وكذلك صورة

ty

ve
r

ابلقصد".2

si

القرض وبيع الدرهم ابلدرهم إىل أجل صورهتما واحدة وهذا قربة صحيحة وهذا معصية ابطلة

وابلتايل؛ فال حكم على العقود مبجرد األلفاظ اليت مسيت هبا ،بل ال بد من التأكد من مفهوم هذه

ni

األلفاظ من جهة ،واملعاين واملقاصد اليت تضمنتها إجراءات هذه العقود من جهة أخرى ،وهذا يعني يف

U

الوصول إىل حقيقتها ،والوقوف على خترجياهتا الصحيحة والنظر يف مدى مالءمتها للشريعة اإلسالمية.
واجلميل يف الفقه اإلسالمي أن املعامالت يف الغالب مبنية على مراعاة العلل واملصاحل فهي معقولة
املعىن على عكس العبادات اليت تعترب غري معقولة املعىن ،ويف هذا يقول الشاطيب " :وأما أن األصل يف
- 1انظر :الزرقا ،أمحد حممد ،شرح القواعد الفقهية( ،دار القلم ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص7
 - 2ابن القيم ،حممد أيب بكر أيوب سعد مشس الدين ،إعالم املوقعني عن رب العاملني( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط،1
1991م) ،ج ،3ص89
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العادات االلتفات إىل املعاين ،فألمور :أوهلا :االستقراء ،فإان وجدان الشارع قاصدا ملصاحل العباد،
واألحكام العادية تدور معه حيثما دار ،فرتى الشيء الواحد مينع يف حال ال تكون فيه مصلحة ،فإذا
كان فيه مصلحة جاز ،كالدرهم ابلدرهم إىل أجل ،ميتنع يف املبايعة ،وجيوز يف القرض ،وبيع الرطب
ابليابس ،ميتنع حيث يكون جمرد غرر وراب من غري مصلحة ،وجيوز إذا كان فيه مصلحة راجحة ،ومل جند
هذا يف ابب العبادات مفهوما كما فهمناه يف العادات".1

a

وعلى هذا فإن املعامالت املالية األصل فيها اإلابحة إال إذا وجد يف املعاملة ما يدل على حترميه على

ay

أيضا ال بد من النظر إىل املقصود احلقيقي للمعاملة والتمعن فيها
حترميه كتحرمي الراب والغرر وحنو ذلك ،و ً

al

وعدم النظر إىل املصطلحات فقط ،وجيب مراعاة األدلة الشرعية من القرآن والسنة واإلمجاع والقواعد

M

الفقهية والعلل واملصاحل عند االستدالل على حكم مسألة تتعلق ابملعامالت املالية املعاصرة.

of
ty
si
ve
r
ni
U
 - 1الشاطيب ،إبراهيم موسى حممد اللخمي ،املوافقات ،مرجع سابق ،ج ،2ص.520
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املبحث األول :عقد الوكالة يف االستثمار يف احلساابت والودائع االستثمارية
اجا لدى عمالء البنوك
تعترب احلساابت والودائع االستثمارية من اخلدمات اليت تلقى قبوالً ورو ً
حسااب بنكيًا
اإلسالمية ،ومع تطور وازدهار اخلدمات املصرفية وضرورة أن يكون لكل فرد يف اجملتمع
ً
ليستلم راتبه الشهري أو حنو ذلك ليتعامل مع اجلهات واملؤسسات العامة واخلاصة يف الدولة على
أساسها من اجلانب املايل ،وغالبًا ما يودع الفرد مبلغًا من املال أو يرتكه يف حسابه املصريف ،مما يدعو

a

البنوك إىل إجياد صور جديدة للحساابت املصرفية كاحلساابت والودائع االدخارية أو التوفريية أو

ay
االستثمارية.

al

M

ومع بداايت ظهور البنوك اإلسالمية كانت الودائع واحلساابت املصرفية تتخذ من املضاربة األساس
الذي تبين عليه هذه املعامالت املالية من اجلانب التكييف الفقهي ،ومع مرور الزمن وتطور اخلدمات

of

واملعامالت املصرفية من جهة ،وتنامي االقتصاد اإلسالمي وتنوعه وانتشاره من جهة أخرى ،فتحت

si

ty

على الفقهاء إجياد خترجيات وأسس ومبادئ جديدة لتخريج الودائع واحلساابت االستثمارية.

ve
r

وعند البحث يف اخلدمات املصرفية اليت تقدمها البنوك اإلسالمي فأين وجدت أهنم يستخدمون مصطلح
احلساابت ويستخدمون مصطلح الوديعة ،ويفرقون بينهما يف اإلجراءات وغري ذلك ،ولكن مهما كان

ni

نوع احلساب فهو يف احلقيقية اللغوية والشرعية يعترب وديعة ولذلك سأعرف الوديعة املصرفية وأنواعها

U

بشكل جممل قبل اخلوض يف البحث يف تطبيق احلساابت((الودائع)) االستثمارية وخترجيها على أساس
عقد الوكالة يف االستثمار.
املطلب األول :حقيقة الودائع االستثمارية:
للوصول إىل ماهية احلساابت االستثمارية اليت خترج على أساس عقد الوكالة يف االستثمار ال بد من
تناول ماهية الوديعة املصرفية وأنواعها ملعرفة األساس الذي تعتمد عليه احلساابت (الودائع) االستثمارية.

184

الفرع األول :مفهوم الوديعة املصرفية:
للوصول إىل مفهوم الوديعة املصرفية ال بد من تعريف الوديعة يف اللغة واالصطالح.
أوالً :تعريف الوديعة يف اللغة:
الوديعة يف اللغة هي واحدة الودائع ،وهي :ما تستودعه غريك ليحفظه ،والوديعة مأخوذة من اإليداع
وهو تسليط الغري على احلفظ.1

a

ay

فإذن الوديعة يف اللغة ما يوضع أو يرتك عند الغري ليحفظه.

M

al

اثنيًا :تعريف الوديعة يف االصطالح:
وردت عدة تعريفات للوديعة يف اصطالح العلماء ومنها ما يلي:

of

 -فقيل إهنا " توكيل على حفظ مال".2

ty

أيضا أبهنا " :توكيل يف حفظ مملوك أو حمرتم خمتص على وجه خمصوص".3
 -وكما عرفت ً

si

اثلثًا :تعريف الوديعة املصرفية:

U

عرفت الوديعة النقدية بعدة تعريفات أورد منها ما يلي:

ni

ve
r

يظهر من خالل تعريفات الفقهاء أبن الوديعة هي وكالة يف حفظ املال أو أي شيء خمصوص.

 " اتفاق يدفع املودع مبقتضاه مبلغًا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع املختلفة ،ويرتتب علىذلك إجياد وديعة حتت الطلب ،أو ألجل حيدد ابالتفاق بني الطرفني ،وينشأ عن ذلك االتفاق
 - 1الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي ،خمتار الصحاص( ،املكتبة العصرية ،لبنان ،ط1999 ،5م) ج ،1ص.335
 - 2النفرواي ،أمحد عنيم سامل ،افواك الدواين على رسالة أيب زيد القرواين( ،دار الفكر ،لبنان ،ط1995 ،1م) ج ،2ص150
 - 3الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،4ص.125
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التزام مصريف بدفع مبلغ معني من وحدات نقدية للمودع أو ألمره عند الطلب أو حينما حيل
األجل" .1ويؤخذ على هذا التعريف أنه أورد مصطلحات ال بد من فهمها وتوضيحها
للوصول إىل املعىن املراد للوديعة املصرفية.
 " وديعة تنتقل مبقتضاها ملكية األشياء املودعة ،موضوعها النقود إىل املصرف املودع لدي،مقابل فوائد أو بدون فوائد ،ويلتزم برد مثلها إىل املودع لدى الطلب أو ابلشروط املتفق

a

عليها".2

ay

يالحظ أن هذا التعريف غري جامع وغري مانع ،فهو غري جامع للوديعة املصرفية فلن يدخل

al

الودائع النقدية االستثمارية واليت ابالتفاق ال ميلكها املصرف وال تنتقل إىل ملكيته ،وغري مانع من

M

دخول الودائع النقدية لدى البنوك الربوية.3

of

 -عرف علماء القانون التجاري الوديعة املصرفية أبهنا " :النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات

si

عليها".4

ty

إىل البنك على أن يتعهد األخري بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو ابلشروط املتفق

ve
r

وابلتايل فإن األموال اليت يضعها أصحاهبا لدى البنوك تسمى وديعة ابلنسبة هلم ،ووفق هذا التعريف

ni

فإن الوديعة املصرفية يتم ردها عند طلب العميل أو حبسب االتفاق بني العميل والبنك ،وهذا التعريف

U

هو األقرب للصحة واألسلم من املعارضة ،ألنه اقتصر على حقيقة الودائع املصرفية دون الدخول
لشروطها وأنواعها وابلتايل فهو يشمل مجيع أنواع الودائع املصرفية.
 - 1احتاد البنوك اإلسالمية ،املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية( ،مكة املكرمة ،السعودية1978 ،م) ،ج ،2ص366
 - 2سليمان ،حممد ،الودائع االستثمارية يف البنوك اإلسالمية( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مصر ،ط1996 ،1م) ص43
 - 3انظر :الزامل ،بدر علي عبد هللا ،احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية :أتصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرابحها،
(دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط )2010 ،1ص.49
 - 4عوض ،مجال الدين ،عمليات البنوك يف الوجهة القانونية( ،دار االحتاد ،مصر1981 ،م) ص.17
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عموما أمهية ملا هلا من مكانة خاصة من بني موارد املصرف،
وحتتل الودائع لدى البنوك واملصارف ً
وتعترب أهم املصادر اخلارجية لتمويل االستثمارات ،حيث تشري الدراسات املالية إىل وصول حجم
أحياان إىل عشرة أضعاف.1
الودائع أضعاف حجم رأمسال البنوك واملصارف ،وقد تصل ً
فالودائع املصرفية هلا أمهية جتارية فهي املصدر الرئيس للتجارة يف املصارف والبنوك ،وكذلك هلا أمهية
حماسبية كذلك؛ إذ أهنا تعترب من املعايري املهمة يف إعداد دراسات اجلدوى وموازانت اخلطط املستقبلية،

a

أيضا هلا أمهية مالية حيث تعترب األموال املودعة يف العرف املايل العام مبثابة أموال املصرف النقدية
و ً

ay

لوجود عامل الثقة فيها ،ويف اخلتام فهي تتميز كذلك أبمهية اقتصادية فهي متنح املصرف القدرة الكافية

al

على توفري االئتمان لسوق العمل وإجياد سيولة أكرب للمشاريع االقتصادية.2

M

الفرع الثاين :أنواع الودائع املصرفية:

of

وللوصول إىل حقيقة الودائع املصرفية فال بد من بيان أنواع الودائع اليت تتنوع حبسب ثباهتا وحركتها،

ve
r

أوالً :أنواع الودائع حبسب الثبات واحلركة:

si

ty

وحبسب إمكانية االستثمار فيها وعدمه.

تنقسم الوديعة حبسب الثبات واحلركة إىل ودائع اثبتة وودائع متحركة وميكن توضيحها فيما يلي:

ni
U
 - 1انظر :البلتاجي ،حممد ،أسس إعداد املوازنة التخطيطية( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مصر ،ط1996 ،1م) ص.47
 2انظر :الصدر ،حممد ابقر البنك الالربوي يف اإلسالم( ،دار التعارف ،لبنان ،د.ط1990 ،م) ص.98
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النوع األول :ودائع اثبتة :وهي اليت مت التعاقد فيها على عدم سحب أي جزء منها إال بشرطني ومها
أبال يسحب إال يف أجل معني يتم حتديده مسب ًقا يف العقد ،وأن خيطر املودع املصرف برغبته يف
السحب قبل فرتة معينة ،وهي تنطبق على صورتني:1
أ-ودائع ألجل :هي املبلغ املودع لدى املصرف ملدة معينة حمددة مسب ًقا ،فإذا بقيت عنده هذه املدة
دفع عنها للمودع رحبًا ،2ويزداد الربح كلما زادت مدة بقاء الوديعة لدى املصرف ،وال ميكن سحب

a

الوديعة إال يف اتريخ االستحقاق احملدد مسب ًقا.3

ay

al

أيضا ودائع إبخطار مسبق وهي املبلغ املودع لدى املصرف
ب-ودائع إبشعار مسبق :ويطلق عليها ً

M

بقصد استثماره وأخذ األرابح عليه على أن يتعهد املودع بعدم السحب يف مدة اإليداع إال بعد إعالم
املصرف ابلرغبة يف السحب قبل فرتة زمنية معينة ومتفق عليها.4

of

النوع الثاين :ودائع متحركة :وهي اليت يتم سحبها واسرتدادها يف أي وقت ،وبسهولة وبكافة طرق

ty

si

االستيفاء اليت عليها العمل يف املصارف بشكل عام وهي على صورتني:5

ve
r
ni

1

-انظر :الزامل ،بدر علي عبد هللا ،احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية :أتصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرابحها،

U

مرجع سابق ،ص.49

 2الزحيلي ،وهبة ،املعامالت املالية املعاصرة حبوث وفتاوى وحلول( ،دار الفكر ،سوراي ،ط2002 ،1م) ،ص .458الشبيلي،
يوسف ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط2005 ،1م)
ص81
 - 3نور ،أمحد ،تصميم وإدارة النظام احملاسيب( ،دار املطبوعات اجلامعية ،مصر ،د.ط1981 ،م) ص.145
 - 4األجبي ،كوثر ،اإلطار العلمي احملاسيب والضرييب للمصارف اإلسالمية( ،رسالة دكتوراه يف جامعة القاهرة ،مصر1981 ،م)
ص.141
 - 5انظر :الزامل ،بدر علي عبد هللا ،احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية :أتصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرابحها،
مرجع سابق ،ص51
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أ-ودائع جارية- :وتسمى وديعة جارية أو حساب جاري أو الوديعة حتت الطلب -وهي "النقود اليت
يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل البنك على أن يتعد األخري بردها أو برد مبلغ مساو إليهم لدى
الطلب"1
وهذا النوع من الودائع أو (احلساابت) تتميز أبهنا تستخدم لغاية احلفظ وسهولة السحب واالسرتداد،
وعدم أخذ البنك مقابالً عنها ،والتزام البنك على ردها كاملة عند الطلب ،وعدم وجود سقف أو أعلى

a

يف غالب التعامالت.

ay

al

ب-ودائع التوفري - :وتسمى ودائع توفريية أو حساابت التوفري أو حساابت االدخار -وهي "املبالغ

M

حسااب ادخارايً ،حيق هلم سحبه أو
اليت يقتطعها األفراد من دخوهلم ويدفعوهنا إىل املصرف ليفتح هلم هبا
ً
سحب جزء منه يف أي وقت"

2

of

ومن خالل التعريف السابق للودائع التوفريية يتبني أهنا وديعة متحركة أي ميكن سحبها يف أي وقت،

ty

ولكن بعض البنوك اإلسالمية –وهي قليلة -تفرق بني حساب التوفري وبني الوديعة ،ففي احلساب

si

ve
r

ميكن أن يسحب العميل مىت شاء وينطبق ذلك على التعريف السابق ،ولكن يف الوديعة ال ميكن أن
يسحب العميل إال إبجراءات معينة تطلب حضوره املصرف والتوقيع.

ni

تتنوع الوديعة املصرفية ابعتبار إمكانية االستثمار وعدمه إىل نوعني:

U

اثنيًا :أنواع الوديعة املصرفية ابعتبار إمكانية االستثمار وعدمه:

النوع األول :ودائع قابلة لالستثمار :وهي الودائع اليت حيق ألصحاهبا احلصول على عائد من
استخدامها يف استثمارات املصرف.
 - 1العبادي ،عبد هللا ،موقف الشريعة من املصارف( ،املكتبة العصرية ،لبنان ،د.ط1981 ،م) ،ص44
 - 2احلسين ،أمحد ،الودائع املصرفية أنواعها استخدامها استثمارها( ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1999 ،1م) ص88
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وتنقسم هذه الودائع القابلة لالستثمار إىل صورتني:
أ-ودائع استثمارية مطلقة- :وتسمى احلساابت االستثمارية املطلقة أو حساابت االستثمار املشرتك أو
ودائع استثمارية مع التفويض -وهي " احلساابت اليت يعطى أصحاهبا احلق للمصرف يف استثمارها على
أساس عقد املضاربة على الوجه الذي يراه مناسبًا ،دون تقييدهم له ابستثمارها بنفسه أو يف مشروع
معني أو لغرض معني أو بكيفية معينة" .1وتتميز هذه الصورة من صور الودائع القابلة لالستثمار أبهنا

a

جتمع بني مزااي ودائع األجل وودائع اإلخطار من حيث حجم الربح وسهولة االسرتداد النسبية.

ay

al

ب-ودائع استثمارية مقيدة- :وتسمى حساابت االستثمار املقيدة ،أو حساابت االستثمار

M

املخصص ،أو الودائع االستثمارية بدون تفويض -و" هي اليت يقيد أصحاهبا املصرف ببعض الشروط،
مثل أن يستثمرها يف مشروع معني ،أو لغرض معني ،أو ال خيلطها أبمواله".2

of

ويتم ختريج هذه الصورة اليت تعترب وديعة استثمارية مقيدة على أساس املضاربة أو على أساس عقد

si

ty

الوكالة يف االستثمار.

يف األرابح -وهي الوديعة اجلارية أو احلساب اجلاري.3

ni

ve
r

النوع الثاين :ودائع غري قابلة لالستثمار :وهي الودائع النقدية اليت ال يدخل أصحاهبا بقصد املشاركة

U

وحتديدا الودائع االستثمارية املقيدة ألهنا تدخل ضمن
وما يهمنا هنا هو الودائع القابلة لالستثمار،
ً
تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار.

1

 -هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،معيار ( )40توزيع الربح يف احلساابت االستثمارية على

أساس املضاربة ،ص662
- 2الشاعر ،مسر ،املصارف اإلسالمية من الفكرة إىل االجتهاد( ،الدار العربية للعلوم انشرون ،لبنان ،ط2011 ،2م) ص.63
 - 3انظر :الزامل ،بدر علي عبد هللا ،احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية :أتصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرابحها،
مرجع سابق ،ص57
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املطلب الثاين :ختريج احلساابت والودائع املصرفية على عقد لوكالة يف االستثمار
بعد بيان تعريف الوديعة املصرفية وأنواعها ،تبني أن الودائع املصرفية اليت ميكن خترجيها على أساس
عقد الوكالة يف االستثمار هي ودائع التوفري والوديعة االستثمارية املقيدة.
ويتم خترجيهم ا على أساس عقد الوكالة يف االستثمار مقابل أجر حمدد فقط أو مقابل أجر حمدد مع
حصة من الربح إذا زاد الربح املتحقق عن حد معني وهذا نوع من احلافز للمصرف لتحقيق عائد أعلى

a

من املتوقع يف عملية االستثمار يف احلساابت االستثمارية املقيدة.1

ay

الفرع األول :تكييف ودائع التوفري والودائع االستثمارية املقيدة على أساس عقد الوكالة يف

al

االستثمار:

M

تكيف ودائع التوفري والودائع االستثمارية املقيدة -وهي تشمل احلساابت االستثمارية املخصصة

of

وتشمل الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية  -علىِ أساس عقد الوكالة يف االستثمار وميكن

si

ty

إيضاح ذلك من خالل بيان عالقة كل طرف ابآلخر من أطرافها:

ve
r

أوالً :العميل :يعترب العميل هو املوكل يف االستثمار وهو صاحب املال املستثمر سواء كان ذلك يف
احلساابت االستثمارية أو الودائع االستثمارية.

U

ni

اثنيًا :البنك :يعترب البنك هو الوكيل يف االستثمار فهو يقوم بعملية االستثمار يف مال املوكل يف جمال
معني يتم االتفاق عليه أو حىت خلطه مع حساابت االستثمار األخرى للعمالء األخرين مث استثمارها
مبجاالت االستثمارات ،ويعد البنك(الوكيل) أمني على مال املستثمر او جمموع أموال املستثمرين وال
يضمنها إال يف حالة التعدي والتفريط ويستحق أجر حمدد أو أجر مع نسبة ما زاد على النسبة الراد
حتقيقها حسب االتفاق بينه وبني العميل(املوكل).
1

 -انظر :الشاعر ،مسر ،املصارف اإلسالمية من الفكرة إىل االجتهاد( ،الدار العربية للعلوم انشرون ،لبنان ،ط2011 ،2م)

ص64

191

حسااب
اثلثًا :املال املستثمر :هو املوكل فيه يف االستثمار وهو مال العميل يف البنك الذي فتح
ً
استثمارًاي أو أودع ماله يف وديعة استثمارية بقصد االستثمار.
ابعا :الربح :الربح هو حق خالص للموكل يف االستثمار ،إال إذا نص يف العقد أبن الوكيل يستحق ما
رً
زاد على نسبة الربح وهو املعمول به يف بعض عقود الوكالة يف االستثمار ،واملقصود ابلربح يف عقد
الوكالة يف االستثمار هو الناتج من عملية االستثمار.

a

ay

وملا كان الربح جزءًا من مكوانت عملية الودائع املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار فال بد

al

من تعريف الربح وذكر مشروعيته وحكم استحقاقه يف عقد الوكالة يف االستثمار.

M

 تعريف الربح:

of

يقال يف اللغة ربح يف جتارته رحبا من ابب تعب ،وكذلك الرابح ابلفتح .وجتارة راحبة :يربح فيها .وأرحبته

si

ty

على سلعته ،أي أعطيته رحبا .وبعت الشيء مراحبة.1

وأما يف االصطالح فهو ":هو الفاضل عن رأس

املال ،وما مل يفضل فليس بربح ،وال نعلم يف هذا خالفًا"2

ve
r

ايضا يف تعريف الربح
وهلذا فالربح هو ما زاد على األصل وهو رأس املال ،وما مل يزد فليس بربح ،وقيل ً

U

ni

أبنه" :فضل على رأس املال ،وال يتحقق الفضل إال بعد سالمة األصل."3
مشروعية الربح:

الربح مشروع يف القرآن والسنة واإلمجاع ،وفيما يلي بعض النصوص اليت تدل على مشروعيته:
- 1الفيومي ،املصباح املنري ،مرجع سابق ،ج ،1ص .215اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة ،مرجع سابق ،ج ،1ص.363
 - 2ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص41
 - 3البغدادي ،غامن حممد ،جممع الضماانت( ،دار الكتاب اإلسالمي ،مصر ،ط1308 ،1هـ) ،ص311
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فمن القرآن الكرمي قال تعاىل{ :أُولَئِ َ َّ ِ
ت ِجتَ َارُهتُ ْم
رتُوا الض َ
َّاللَةَ ِاب ْهلَُدى فَ َما َرِحبَ ْ
ين ا ْش ََ
ك الذ َ
ِ
ين} [البقرة ،]16 :ووجه الداللة من هذه اآلية أن هللا تعاىل يبني حال املنافقني الذين
َوَما َكانُوا ُم ْهتَد َ
اشرتوا الضاللة ابهلدى ،ووصفهم سبحانه وتعاىل ابخلاسرين يف جتارهتم ،وابلتايل يفهم من ذلك أن
الذين استبدلوا الكفر ابإلميان قد رحبوا يف جتارهتم ،1ومن التجارة التصرف ابملال لطلب الربح فدلت
اآلية الكرمية على مشروعية الربح من هذا الوجه.

a

َح َّل َّ
اّللُ الْبَ ْي َع} [البقرة ،]275 :ففهي
ومن األدلة على مشروعية الربح قوله تعاىلَ { :وأ َ

ay

هذه اآلية داللة ضمنيًا على مشروعية الربح وذلك ألنه الربح بيع مع زايدة يف الثمن ،والزايدة يف الثمن

al

هي الربح.

M

ومن السنة النبوية دل على مشروعية الربح أحاديث عديدة ومنها ما روي عن عروة بن اجلعد

of

البارقي رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :عطاه دينارا يشرتي له به شاة ،فاشرتى له به

si

ty

شاتني ،فباع إحدامها بدينار ،وجاءه بدينار وشاة ،فدعا له ابلربكة يف بيعه ،وكان لو اشرتى الرتاب لربح
فيه)) ،2ووجه الداللة منه أن النيب صلى هللا عليه وسلم عندما أاته عروة بشاة ودينار ،دعا له ابلربكة،

ve
r

مشروعا ،ملا دعا له ابلربكة.
فلو مل يكن الربح الذي حصل علهي عروة يف ذلك البيع
ً

اضا فعمل منه على أن الربح بينهما.3
هللا عنه أعطاه ماالً قر ً

U

ni

ودل كذلك على مشروعية الربح اإلمجاع فعن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده ،أن عثمان رضي

 - 1انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،ص210
 - 2أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،ابب ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،4ص ،207رقم احلديث 3642
- 3اإلمام مالك ،مالك أنس مالك عامر األصبحي ،املوطأ( ،مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،االمارات ،ط،1
2004م) ،ج ،4ص.994
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فإذن كانت املضاربة وهي نوع من الشركة يف الربح معروفة بني الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني وتعاملوا
هبا فكان ذلك إمجاعا على مشروعيتها ومشروعية الربح الناتج منها.
حكم استحقاق الربح:
اتفق الفقهاء على سبب استحقاق الربح ،وذهبوا إىل أن الربح يستحق بثالثة أمور:

a

األول :أن يستحق ابملال :كأن يكون إنسان شري ًكا آلخر يف مال ،مث يظهر ربح يف ذلك املال ،فإن

ay

الشريك يستحق جزءًا من هذا الربح ،ألنه يعد مناء للمال فوجب أن يكون ملالكه ،ولذلك استحق رب

M

al

املال يف املضاربة ما يشرتط من ربح يف حني أنه ال عمل له فيهما.1
الثاين :أن يكون سبب استحقاق الربح العمل يف املال :وهو شبيه ابألجرة ،ألنه جزاء العمل ،وانتج

of

عنه ،ولذلك استحق املضارب ما يشرتط له من ربح يف املضاربة ،يف حني أن ال مال له فيها.2

ty

مضموان على املضارب بسبب من
الثالث :أن يستحق الربح ابلضمان :وذلك إذا صار مال املضاربة
ً

si

األسباب اليت توجب ضمانه ،وأصبح غري أمني ،فإن مجيع الربح يكون له ،ألنه خراج املال.3

ve
r

وبناء على ذلك فيستحق املوكل الربح ألنه مالك املال ،ومن جهة أخرى يستحق أن يتفق على حصول

ni

الوكيل (البنك) نسبة ما زاد على نسبة الربح املتفق عليها ابعتبارها أجرة على عمل وهي الوكالة يف

U

االستثمار.

 - 1انظر ،_____ :املوسوعة الفقهية الكويتية ،مرجع سابق ،ج ،26ص ،60اخلفيف ،علي ،الشركات يف الفقه اإلسالمي( ،دار
النهضة العربية ،د.ط1962 ،م) ،ص52
 - 2انظر :اخلفيف ،علي ،الشركات يف الفقه اإلسالمي( ،دار النهضة العربية ،د.ط1962 ،م) ،ص52
- 3انظر ،_____ :املوسوعة الفقهية الكويتية ،مرجع سابق ،ج ،26ص ،60اخلفيف ،علي ،الشركات يف الفقه اإلسالمي( ،دار
النهضة العربية ،د.ط1962 ،م) ،ص52
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وهنا قد يطرح تساؤل هل جيوز أن حتدد النسبة من الربح دون النص على قدر هذا الربح ،مبعىن
آخر أن الربح قد يكون غري معلوم بشكل مؤكد ومعروف ،ألنه يكون على شكل نسبة ،وابلتايل فإن
أجرة الوكالة هنا إذا كانت على شكل نسبة من الربح قد تكون من األجرة اليت تؤول إىل العلم وهذا
جائز وله أمثلة يف الفقه اإلسالمي ومنها أن املالكية أجازوا بعض الصور اليت ميكن فيها علم األجر
ابلتقدير ،كقول الرجل آلخر :أحصد زرعي هذا ولك نصفه.1

a

وقال ابن قدامة "إذا دفع إىل رجل ثواب ،وقال :بعه بكذا ،فما ازددت فهو لك ،ملا روي عن ابن

ay

عباس ،أنه كان ال يرى أبسا ،أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غري ذلك ،فيقول :بعه بكذا وكذا ،فما

al

ازددت فهو لك ،وال يعرف له يف عصره خمالف ،وألهنا عني تنمى ابلعمل فيها ،أشبه دفع مال

M

املضاربة .وإذا ثبت هذا ،فإن ابعه بزايدة ،فهي له؛ ألنه جعلها أجرة ،وإن ابعه ابلقدر املسمى من غري

of

زايدة ،فال شيء له؛ ألنه جعل له الزايدة ،وال زايدة هاهنا ،فهو كاملضارب إذا مل يربح .وإن ابعه بنقص

ty

عنه ،مل يصح البيع؛ ألنه وكيل خمالف .وإن تعذر رده ،ضمن النقص".2

si

وابلتايل فال يشرتط أن تكون األجرة معلومة يف بداية العقد بشكل دقيق ،ولكن يشرتط على األقل

ve
r

أن تكون مما يؤول إىل العلم عند هناية العقد ،وهذا العقد جائز ملا فيه من حتقيق مصلحة املتعاقدين.

U

ni

خامسا :أحكام الوكالة يف االستثمار يف احلساابت والودائع االستثمارية:
ً

تنطبق أحكام عقد الوكالة يف االستثمار على الوكيل واملوكل (البنك والعميل) من حيث تقدمي
املعلومات والبياانت اليت يطلبها املوكل(العميل) وعزل الوكيل او انتهاء الوكالة مثل األحكام اليت تقدم
ذكرها.

 - ، 1انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،ج ،4ص.10
 - 2ابن قدامة ،املغين ،ج ،5ص366
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وأما حكم عقد الوكالة فيختلف حبسب نوعية الوديعة فإذا كانت ودائع التوفري (حساابت التوفري) فهنا
تكون الوكالة غري الزمة وذلك ألن العميل والبنك يتفقان يف العقد على أن العميل (املوكل) إذا سحب
املال خالل فرتة معينة فله نسبة متوسطة من الربح حبسب الزمن الذي بقي فيه املال يف حسابه.
وأما إذا كانت ودائع استثمارية مقيدة أو حىت مطلقة ومشروطة بعدم سحبها خالل مدة معينة يف العقد
-ست شهور أو سنة أو سنتان وهكذا -فهنا على املوكل أن يلتزم بعدم سحب أمواله وبعض البنوك

a

متنع العميل(املوكل) من سحب أمواله خالل مدة الوكالة املتفق عليها بشكل قطعي حبيث ال ميكنه حىت

ay

تقدمي طلب سحب األموال املودعة إطالقًا وهذا حبسب الشرط املتفق عليه يف العقد ،ويف املقابل ال

al

ميكن للوكيل(البنك) أن يتخلى عن أداء مهامه يف استثمار أموال املوكل ،وابلتايل فهنا الوكالة تكون

M

الزمة.

of

وال بد من حتديد أجرة الوكالة حبيث تكون معلومة ،فال جيوز أن تكون األجرة جمهولة ،او نسبة الربح

si

املغامرة أو الغرر احملرم وهو ال جيوز.

ty

املتوقعة للعميل غري حمددة بنسبة كما تقدم ،وذلك ألنه ميكن أن تدخل املعاملة يف نوع من أنواع

ve
r

ويف هذا اإلطار يقول املاوردي" :الوكالة جتوز جبعل وبغري جعل ،وال يصح اجلعل إال أن يكون معلوما،

ni

فلو قال :قد وكلتك يف بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر مثنه ،أو من كل مائة درهم من مثنه درهم

U

مل يصح للجهل مببلغ الثمن ،وله أجرة املثل".1

الفرع الثاينِ :ميزات عقد الوكالة يف االستثمار يف احلساابت والودائع االستثمارية:
يتميز هذا النوع من املعامالت أبنه قائم على أساس عقد الوكالة يف االستثمار وميكن عرض أبرز مميزات
هذا التخريج والتكييف الفقهي يف اآليت:

 - 1املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،6ص529
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بناء على ختريج احلساابت والودائع االستثمارية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار فإن

-1

البنك (الوكيل يف االستثمار) ال يتحمل اخلسارة ،ومن يتحمل اخلسارة هو العميل (املوكل
االستثمار) ألنه هو مالك املال ،خبالف لو كان التكييف يقوم على أساس املضاربة فإن
كل من البنك والعميل يتحمالن اخلسارة ابعتبار أن العميل شريك مع البنك يف هذه
املعاملة (املضاربة).

a

وميكن بيان أهم نقاط االختالف بني املضاربة وعقد الوكالة يف االستثمار من خالل اجلدول اآليت:

ay
املضاربة

al

الوكالة يف االستثمار

M

من قبيل املشاركات

من قبيل اإلجارة على األعمال

of

يستحق املضارب حصة من الربح وال جيوز أن

si

املستثمر

مقطوعا) أو نسبة ما زاد على الربح (حافز)
ً

ty

مقطوعا له أو نسبة من املال
يشرتط مبلغًا
ً

الوكيل يستحق أجرة الوكالة عن عمله (مبلغًا

ve
r

االستثمار للمضارب.

أن تكون الوكالة مبنية على شرط قبول املوكل

ni

األصل أنه ال حيق لرب املال أن يتدخل يف قرار

حيق للموكل أن يتدخل يف قرار االستثمار ،وميكن

U

وتقتضي الرجوع للموكل يف كل عملية استثمارية
(ال تطبق يف الودائع االستثمارية)
املضارب يدخل يف املخاطرة وحبسب النتائج فال

الوكيل يف االستثمار يستحق أجرة الوكالة حىت وإن

ربح له إن مل حيقق رحبًا.

خسر يف االستثمار.
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-2

يستحق البنك (الوكيل يف االستثمار) األجرة حىت وإن مل حيقق االستثمار رحبًا للعميل
(املوكل يف االستثمار) ألن البنك يف هذه املعاملة وكيل وليس شري ًكا مع العميل كما هو
حاصل يف املضاربة.
حتقيق ربح أعلى وذلك يف حالة وضع قيد أن ما زاد على النسبة املشروطة يف الربح

-3

للوكيل ،وابلتايل فإن البنك(الوكيل) هنا سيبذل قصارى جهده للحصول على أعلى

a

األرابح وسيشارك بكل قوته وخربته املالية واالستثمارية والسوقية يف العمليات االستثمارية

ay

للحصول على أفضل العوائد ليجتاز النسبة املطلوبة من األرابح وابلتايل حيصل على

al

نوعا من الضمان للعميل(املوكل يف االستثمار) وهذا
احلافز ،ومن جانب آخر هذا يعترب ً

M

رد على من يظن أن ختريج احلساابت والودائع االستثمارية على أساس عقد الوكالة يف

of

االستثمار سيتيح للبنك أن يشارك يف معامالت غري آمنة ابعتباره لن خيسر.

ty

وعلى ذلك فإن ختريج الودائع واحلساابت االستثمارية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار يشتمل

si

على إجيابيات له تعلق ابجلانب الشرعي ،وهلا تعلق ابجلانب االقتصادي خصوصا ابلنسبة للبنك ،وقد

ve
r

أيضا ،حيث ميكن أن يقصر أو يفرط البنك يف االستثمار ،فيدخل يف
يرى البعض أن هلا سلبيات ً
معامالت تشتمل على خم اطرة عالية فيخسر فيها ،ومث يتحملها العميل وهو هنا املوكل ،وال يتحملها

ni

U

البنك ألنه وكيل ،وهذه النظر السلبية صحيحة إذا مل يلتزم الوكيل ابلقيام بعمله على الوجه األكمل،
ولذلك ال بد من النص على وجوب قيام الوكيل بعمله ،وضمان التقصري والتفريط إلعطاء املوكل نوع
من األمان عند طلبه مثل هذه املعاملة املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار.
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املبحث الثاين :الصكوك االستثمارية
تعترب الصكوك من التطبيقات املعاصرة املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار ،وتعد
الصكوك من أفضل وسائل التمويل االقتصادي املتفقة مع الشريعة اإلسالمية ،فيقصد منها تنمية
االقتصاد اإلسالمي من انحية ،وحتقيق أرابح كبرية من انحية أخرى.

a

كما تقوم الصكوك بدور كبري يف زايدة االستثمار ،وحتريك عجلة املؤسسات املالية وأمهها البنوك

ay

اإلسالمية اليت تعترب عصب احلياة االقتصادية للمجتمعات ،فهي تفي ابالحتياجات املشروعة للتمويل

al

املطلوب للشركات واملؤسسات املالية على وجه جتعل كثري من فئات اجملتمع املنعزلة عن التنمية والبناء-

M

تورعا وخوفًا من الوقوع يف احلرام -ابإلقبال للمشاركة واملسامهة املشروعة.
ً

of

وملا كان هذه أبرز أمهية الصكوك يف اجملال املايل للمؤسسات والبنوك اإلسالمية فإن هذا املطلب

ty

سيتناول جماالت تطبيق الصكوك يف عقد الوكالة يف االستثمار من خالل التطرق ملاهية الصكوك

si

وأنواعها مث ختريج الصكوك على أساس عقد الوكالة يف االستثمار.

ve
r

املطلب األول :ماهية الصكوك واترخيها وأنواعها:

الفرع األول :تعريف الصكوك:
لبيان معىن الصكوك فال بد من تعريفها يف اللغة واالصطالح:
أوالً :التعريف اللغوي:
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U

املراحل التارخيية اليت مرت هبا الصكوك يف اجملال املصريف اإلسالمي.

ni

قبل تناول تطبيق الصكوك يف عقد الوكالة يف االستثمار ال بد من تعريف الصكوك واخلوض يف

صكوك مجع صك ،وتطلق كلمة " صك" ويراد هبا الضرب ،فقيل الصك :هو ضرب الشيء
شديدا ،ويقال :صكه يصكه ص ًكا.
ابلشيء العريض إذا كان ضرًاب ً

1

أيضا" الصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله صك ،وكانت األرزاق تسمى صكا ًكا ألهنا خترج
و ً
مكتوبة ،ومن معانيه وثيقة اعرتاف ابملال املقبوض ،أو وثيقة حق يف ملح وحنوه".2
فإذن ميكن يقال أبن الصك يف اللغة :هو وثيقة اعرتاف واثبات حق مايل وغريه.

a

ay

اثنيًا التعريف االصطالحي:

M

al

تداول الفقهاء مصطلح الصكوك قدميًا فقالوا " :كتابة الصكوك يستعان هبا يف حتصني احلقوق".3

وبناء على هذا التعريف فإن مصطلح الصكوك قدميًا يراد به ما حيفظ به احلقوق من الضياع.

of

وعرف جممع الفقه اإلسالمي الدويل الصكوك أبهنا " :أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس املال إىل

ty

حصص متساوية ،وذلك إبصدار صكوك مالية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة،

si

ve
r

حصصا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة
ومسجلة أبمساء أصحاهبا ابعتبارهم ميلكون
ً
ملكية كل منهم فيه".4

ni

وبناء على هذا التعريف فإن الصكوك هي أداة استثمارية يتم من خالهلا توزيع رأس املال إىل حصص

U

متساوية لكل من مالك هذه الصكوك حصة من رأس املال ،ويؤخذ على هذا التعريف أنه ليس مانع
من دخول األوراق املالية األخرى معه ،فقد تدخل فيه األسهم مثالً.
 - 1الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،مرجع سابق ،ج ،27ص242
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،)،ج ،10ص.457
 - 3الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،6ص.382
4

 -جملة جممع الفقه االسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،الدورة الرابعة ،اجمللد الثالث1988 ،م ،ص

.2140
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كما ورد تعريف الصكوك يف املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو
"الصكوك االستثمار" أبهنا :واثئق متساوية القيمة متثل
ً
خدمات أو يف ملكية موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة
الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله."1
ولعل التعريف األخري هليئة املعايري الشرعية أفضل وأمشل كون الصكوك تعترب واثئق وليست جمرد

a

أدوات كما عرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،ولكنه حيتاج إىل قيد (مؤقتة يف الغالب) ملنع دخول

ay
األسهم يف مضمونه.

al

M

وبناء على ذلك ميكن تعريف الصكوك أبهنا:

of

حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو
واثئق متساوية القيمة ،مؤقتة يف الغالب ،متثل
ً
خدمات أو يف ملكية موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة

ty

si

الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

ve
r

حتديدا على الصكوك االستثمارية واليت هي حمل التطبيق يف الوكالة يف االستثمار.
وينطبق هذا التعريف ً

ni

الفرع الثاين :اتريخ الصكوك:

U

تعترب الصكوك فكرة حديثة ،فقد ظهر مفهوم التصكيك يف العصر احلديث يف الوالايت املتحدة
األمريكية عام 1880ميالدية ،واستهدفت تصكيك الديون والرهوانت مث حتولت عملية التصكيك
لتشمل كافة األصول املالية ،أو األصول اإلنتاجية إىل صكوك يتم تداوهلا يف سوق اثنوية.2

 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،املعيار ( ،)17ص.288
 - 2األمني ،أمحد ،الصكوك االستثمارية وعالج خماطرها( ،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك ،األردن ،)2005 ،ص.3
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وتتم عملية التصكيك بقيام املؤسسة املصدرة هلا بتجميع أصوهلا غري السائلة وحتويل ملكيتها إىل
صندوق أو مؤسسة أخرى تقوم إبصدار الصكوك اليت تساند تلك األصول ،وبعد ذلك يتم إاتحتها
للتدوال يف األسواق املالية.
ومع اإلشارة أبن عملية التصكيك اإلسالمية ختتلف عن عملية التصكيك التقليدية ،وذلك يف ضرورة
وجود األصول اليت مت تصكيكها ،فال جيوز أن تكون كلها ديو ًان ،وكما أن ال بدون أن تكون الصكوك

a

اإلسالمية مطابقة للمواصفات واملعايري والضوابط واألحكام اإلسالمية.

ay

كما يرجع كثري من الباحثني عملية التصكيك يف التاريخ اإلسالمي إىل جتربة صكوك الطعام اليت أشار

al

M

إليها النووي يف شرحه على مسلم عندما قال أبو هريرة ملروان :احللت بيع الراب ،فقال مروان ،ما فعلت؟
فقال أبو هريرة ( :أحللت بيع الصكاك ،وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت

of

يستوىف) ،قال :فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها .1إال أن مسألة بيع الصكوك اليت أشار إليها

si

معدة لالستثمار.

ty

النووي وفيها خالف عند الفقهاء وإن كانت تقرتب قليالً ما من معىن الصكوك احلديثة إال أهنا ليست

ve
r

وقد قام اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية برصد اتريخ الصكوك واملراحل اليت مرت هبا

U

ni

يف الفرتة (2009 -1986م):

املرحلة األوىل :ففي عام 1986م مت إصدار سندات مقارضة ،وسندات للتنمية واالستثمار ،فقام جممع
الفقه اإلسالمي الدويل ابلتأكيد على أمهية موضوع السندات ،كما كلف ابحثني متخصصني لتمكينه
من اختاذ القرار الصائب بشأن هذه السندات.

1

 -حطاب ،كمال ،الصكوك االستثمارية االسالمية والتحدايت املعاصرة( ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،اإلمارات،

مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول2009 ،م) ،ص9
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شرعا لصكوك
املرحلة الثانية :يف عام 1988م أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل الصيغة املقبولة ً
املقارضة.
املرحلة الثالثة :ففي هذه املرحلة قام اجملمع إبصدار فتوى يف 1990م مفادها حترمي السندات واقرتاح
البديل هلا وهو الصكوك أو السندات القائمة على أساس املضاربة.
املرحلة الرابعة :أصدرت رابطة العامل اإلسالمي يف يناير 2002م فتوى بتحرمي التعامل ابلسندات وعدم

a

ay

جواز تصكيك الديون حبيث تكون قابلة للتداول يف سوق اثنوية.1

al

املرحلة اخلامسة :وهنا قامت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بتحديد أنواع

M

الصكوك ،وخصائصها واألحكام والضوابط الشرعية اليت حتكمها ،وكان ذلك يف عام 2003م.

of

املرحلة السادسة :قام جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف 2004م بتوضيح األحكام ،والضوابط الشرعية

ty

اليت حتكم صكوك اإلجارة ،كما أوصى بدراسة إبصدار صكوك مبلكية األعيان املؤجرة إجارة منتهية

si

ابلتمليك ،ودراسة حكم إصدار الصكوك ،وتداوهلا يف إجارة املوصوف يف الذمة.

ve
r

املرحلة السابعة :أوصى جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف عام 2006م بعقد ندوة متخصصة وذلك؛

ni

إلعداد الئحة بشأن سندات املقارضة حيث كانت الصكوك متثل موجودات خمتلطة ما بني أعيان،

U

ومنافع ،ونقود وديون.

املرحلة الثامنة :أكد صندوق النقد الدويل 1يف عام 2007على الطفرة يف معامالت التوريق اإلسالمي،
أيضا على أن عددا متناميًا من
حيث متخضت عن زايدة إصدار الصكوك مبقدار أربعة أضعاف ،وأكد ً

1

 -هيئة سوق يتم تدول األوراق املالية بعد إصدارها وإدراجها يف احملافظ االستثمارية للمستثمرين .الشبيلي ،يوسف ،إصدار

وتداول األسهم ،ص2
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البلدان يفكرون يف دخول سوق الصكوك ،كما بني الصندوق أن أبرز حتدي للصكوك هو تبديل
السمات اهليكلية املعتادة يف األوراق املالية التقليدية.
املرحلة التاسعة :قام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية -مباليزاي -يف عام 2008م بوصف هياكل
الصكوك والتعريف هبا ،وتوضيح املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا مؤسسات اخلدمات املالية ابلنسبة
للصكوك واملتطلبات التشغيلية املتعلقة ابلتصكيك والصكوك ،كما قام مبعاجلة التعرض ملخاطر الصكوك

a

والتصكيك ،ألغراض رأس املال النظامي ،ومعاجلة ختفيف خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا عملية

ay

التصكيك ،ابإلضافة إىل معاجلة التعزيز االئتماين املقدم من املصدر أو املنشئ ،ومعاجلة التعزيز االئتماين

al

حسب هيكلته.

M

فإذن تطورت الصكوك بعد مراحل طويلة؛ بدأت من عام 1986م إىل عام 2008م حيث دخلت

of

جدا.
الصكوك اإلسالمية مراحل متقدمة ً

si

ty

الفرع الثالث :أنواع الصكوك:

ve
r

تتنوع الصكوك االستثمارية -وهي حمل الدراسة هنا -ابختالف رغبات املتعاملني مع البنوك
واملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية لتشبع رغباهتم وتناسب حاجاهتم وظروفهم إىل أنواع عدة ،ووهي

U

ni

مقسمة حبسب هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:2

1

 -صندوق النقد الدويل( :) IMFمؤس مالية أنشئت مبوافقة معظم دول العامل غري الشيوعي يف ذلك الوقت بعد اتفاقية بريتون

ودز يف عام  1944م ،ومتت االتفاقية على إنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وهتدف للتعاون والتشاور الدويل يف املسائل املالية
والنقدية وتيسري التوسع والنمو املتوازن .عبد احلق ،وليد حممد ،صكوك املشاركة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة ماجستري
مقدمة جلامعة الكويت يف الفقه املقارن وأصول الفقه )2012 ،ص.23
 - 2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،املعيار الشرعي ( )17صكوك االستثمار،
ص.290-288
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النوع األول :صكوك ملكية املوجودات املؤجرة :وهي واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني
مؤجرة أو عني موعود ابستئجارها ،أو يصدرها وسيط مايل ينوب عن املالك ،بغرض بيعها واستيفاء
مثنها من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك.
النوع الثاين :صكوك ملكية املنافع؛ وتنقسم إىل أربعة أقسام:
-1

صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة :وتنقسم لنوعني:

a

ay

أ-

واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة ،بنفسه أو عن طريق وسيط

al

مايل ،بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتاب فيها ،وتصبح

ب-

M

منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.
واثئق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني موجودة(مستأجر) ،بنفسه أو

of

عن طريق وسيط مايل ،بغرض إعادة إجارهتا واستيفاء اجرهتا من حصيلة

-2

si

ty

االكتتاب فيها ،وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.
صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم

ve
r

إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب

صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها

U

-3

ni

فيها ،وتصبح منفعة العني املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة الصكوك.

بغرض تقدمي اخلدمة من طرف معني كمنفعة التعليم من جامعة مسماة ،واستيفاء األجرة
من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
-4

صكوك ملكية اخلدمات من طرف موصوف يف الذمة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم
إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة كمنفعة التعليم من جامعة

205

التحديد مواصفاهتا دون تسميتها) واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح
تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
النوع الثالث :صكوك السلم :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم،
وتصبح سلعة السلم مملوكة حلاملي الصكوك.
النوع الرابع :صكوك االستصناع :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة

a

ay

االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة ،ويصبح املصنوع مملوًكا حلامل الصكوك.

al

النوع اخلامس :صكوك املراحبة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة مراحبة،

M

وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلامل الصكوك.

of

النوع السادس :صكوك املشاركة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف

ty

إنشاء مشروع ،أو تطوير مشروع قائم ،أو متويل نشاط على أساس املشاركة ،ويصبح املشروع مل ًكا

si

حلامل الصكوك يف حدود حصصهم ،وميكن أن تدار على ثالثة أساسات:

ve
r

 -1صكوك الشركة :وهي واثئق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيني

ni

أحد الشركاء أو غريها إلدارهتا.

U

 -2صكوك املضاربة :وهي واثئق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس املضاربة بتعيني
مضارب من الشركاء أو غريهم إلدارهتا.
 -3صكوك الوكالة ابالستثمار :وهي واثئق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس
الوكالة ابالستثمار بتعيني وكيل عن محلة الصكوك إلدارهتا.
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النوع السابع :صكوك املزارعة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب
فيها يف متويل مشروع على أساس املزارعة ،ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما حدده
العقد.
النوع الثامن :صكوك املساقاة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف سقي
أشجار مثمرة ،واإلنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد املساقاة ،ويصبح حلملة الصكوك حصة من

a

الثمرة وفق ما حدده العقد.

ay

al

النوع التاسع :صكوك املغارسة :وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس

M

أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد املغارسة ،ويصبح حلملة الصكوك
حصة يف األرض والغرس.

of

وما يهمنا هنا بطبيعة احلال هو صكوك عقد الوكالة يف االستثمار اليت اعتربهتا هيئة احملاسبة واملراجعة

ty

si

نوعا حبد ذاته وذلك عندما
للمؤسسات املالية نوع من أنواع صكوك املشاركة ،إال أهنا ميكن أن تكون ً

ve
r

يكون القصد واهلدف من اصدار وتداول صكوك الوكالة يف عقد الوكالة يف االستثمار عدد من
املعامالت كتمويل رأس املال العامل ،وكاحلصول على السيولة للمؤسسة املالية وحنو ذلك.

U

ni

املطلب الثاين :ختريج الصكوك على الوكالة يف االستثمار

ميكن ختريج الصكوك االستثمارية على أساس الوكالة يف االستثمار من خالل تناول كيفية إصدار
صكوك الوكالة يف االستثمار ،ومن مث تناول التكييف الفقهي هلا.
الفرع األول :كيفية إصدار الصكوك وتداوهلا يف عقد الوكالة يف االستثمار وأحكامها:
ميكن حتديد كيفية إصدار الصكوك يف عقد لوكالة يف االستثمار من خالل بيان األحكام التالية:

207

أوالً :يتم إصدار الصكوك على أساس عقد الوكالة يف االستثمار وقد بينا األحكام املتعلقة يف عقد
الوكالة يف االستثمار يف الفصل األول من هذه الدراسة.
اثنيًا :تستخدم حصيلة إصدار الصكوك يف دفع رأس مال الوكالة يف االستثمار إىل الوكيل الستثماره
أبجرة معلومة.
وهذا ابعتبار أن حصيلة إصدار الصكوك تعترب كاملال املستثمر املوكل فيه ابالستثمار وقد اتفق الفقهاء

a

ay

على أن الوكالة قد تكون بغري أجر ،وقد تكون أبجر ،1ويف التطبيق حمل الدراسة هنا فتم االتفاق على

al

أجرة وكالة معلومة ومتفق عليها عند إبرام العقد

M

اثلثًا :ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات الوكالة وهي تشمل األعيان واملنافع والديون والنقود

of

واحلقوق املالية األخرى ،ويف مثنها بعد بيعها.

ty

ابعا :يستحق مالك الصك يف الوكالة يف االستثمار عائد استثمار موجوداهتا ويتحمل خماطر هذا
رً

si

االستثمار بنسبة ما ميلكه من صكوك بني حجم الصكوك املستثمرة.

ve
r

وذلك ألن مالك الصك يف هذا العقد يعترب موكل يف االستثمار فيستحق عائد االستثمار وهي

ni

األرابح ،ويتحمل يف املقابل خماطر هذا االستثمار وحده دون الوكيل يف االستثمار ،ونسبة حتمله تكون

U

حبسب ما ميلكه من حجم الصكوك املستثمرة من بني جمموعة املستثمرين الذين يعتربون وكالء يف
االستثمار.

مضموان على مالكي الصكوك ،وميكن أن حيصل
أجرا معلوما
ً
ً
خامسا :يستحق الوكيل يف االستثمار ً
على حافز مع األجر.

- 1ا انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،5ص68
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معلوما فوجب عليهم أداء األجرة.
أجرا ً
وذلك بكون املوكلون يف االستثمار اتفقوا على إعطاء الوكيل ً
وأما إذا كان االتفاق أبن يكون للوكيل مع أجرة الوكالة ،حافز ما زاد على النسبة املتفقة ،فهذا خيرج
على أساس أنه جعل.
واجلعالة هي " مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال مباحا ولو كان جمهوال أو ملن يعمل له مدة ولو

a

1
ِ
اء بِ ِه ِمحْ ُل بَِع ٍري َوأ ََن بِ ِه َز ِعيم} [يوسف]72 :
كانت جمهولة"  ،وهي جائزة لقوله تعاىلَ { :ول َم ْن َج َ

ay

ومىت ما نفذ الوكيل الوكالة يف االستثمار على الوجه الطلوب وكان هناك اتفاق على احلافز الذي هو

M

al

ُجعل يف األساس من الناحية الفقهية ،فيستحق بذلك ما مت االتفاق عليه.
اجلمع بني أجرة الوكالة وبني ما زاد على نسبة الربح:

of

وهنا قد يتبادر سؤال هل جيوز أن جيمع الوكيل (البنك مصدر الصكوك) بني األجر الثابت (أجر

si

ty

الوكالة) وبني احلافز (ما زاد على نسبة الربح)؟

ve
r

ميكن ختريج هذا أنه عقد وشرط؛ فالعقد هو الوكالة أبجر ،والشرط هو احلافز ،واألصل يف الشروط
اإلابحة ملا جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ((املسلمون على شروطهم)) 2ويعترب هذا الشرط

ni

عقدا آخر ،وال يدخل يف هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن البيع
من مصلحة املتعاقدين رغم أنه ليس ً

U

والش رط ألن الشرط املقصود بذلك احلديث عند الفقهاء هو كل شرط ال يقتضيه العقد ،وال يالئمه

- 1البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،4ص202
- 2الرتمذي ،حممد عيسى سورة موسى الضحاك ،سنن الرتمذي( ،مكتبة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط1975 ،2م) ،ج،3
ص ،626وقال عنه الرتمذي :صحيح ،وصححه األلباين.
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وفيه منفعة ألحد املتعاقدين أو للمعقود عليه ،وهو من ابب أهل االستحقاق ،ومل جير العرف به ومل يرد
الشرع جبوازه وهذا عند احلنفية.1
وأما املالكية فريون أن الشرط هو الذي فيه مناقضة املقصود من البيع أو إخالل ابلثمن ،فمثال
األول كأن يشرتط البائع على املشرتي أال يبيع ألحد أصال ،أو إال من نفر قليل ،ومثال الثاين كبيع
بشرط السلف.2

a

ay

وعند الشافعية الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد كالقبض واالنتفاع والرد ابلعيب أو ال ،والثاين شرط

al

يتعلق مبصلحة العقد ،كشرط الرهن واإلهناء واألوصاف املقصودة من الكتابة واخلياطة واخليار أوالً،

M

تنازعا ،والثالث :الشرط
فاألول :ال يفسد العقد ،والثاين :صحيح على أال يكون فيه غرض يورث ً
الفاسد املفسد ،كاألمور اليت تنايف مقتضاه ،كعدم القبض والتصرف.3

of

عقدا آخر ،أو ينايف مقتضى العقد ،فإن كان الشرط
ويرى احلنابلة أن الشرط هو ما يكون املشروط به ً

ty

ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته وال خيالف مقتضاه ،لكن فيه نفعا معلوما ألحد املتعاقدين،

si
ve
r

شهرا فإنه يصح.4
كما لو اشرتط البائع سكىن الدار املبيع ً

وابلتايل ميكن أن خيرج اجلمع بيع أجرة الوكالة وبني احلافز؛ على أنه عقد وشرط ،وذلك ابعتبار أن

ni

عقدا
الشرط ابحلافز للوكيل ال ينايف مقتضى العقد ،وليس فيه نفع ألهنا دون اآلخر ،وليس املشروط ً

 - 1انظر :الزيلعي ،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ،مرجع سابق ،ج ،4ص.57
 - 2انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.65
- 3انظر :اجلمل ،حاشية اجلمل على شرح منهج الطالب ،مرجع سابق ،ج ،3ص.74
- 4انظر :البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.193
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U

آخر ،بل هو شرط حيقق مصلحة املتعاقدين وفيه نفع هلما.

سادسا :جيوز تداول الصكوك يف الوكالة يف االستثمار بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك
ً
وبدء النشاط يف األعيان واملنافع.
سابعا :متثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة اليت يوجهها مصدرها وهو الوكيل يف االستثمار (ميكن أن
ً
يكون املؤسسة أو البنك اإلسالمي) إىل املكتتبني وهم املوكلون يف االستثمار ،وميثل االكتتاب يف الصك
اإلجياب ،والقبول هو موافقة اجلهة املصدرة.

a

ay

اثمنًا :يراعى أن تتضمن نشرة اإلصدار ما يلي:

ب-

شروط التعاقد والبياانت الكافية عن طرفا عقد اإلصدار (وهم املوكل وهو صاحب الصك

M

al

أ-

حتديد العقد بشكل واضح وهي صكوك عقد الوكالة يف االستثمار.

ج-

of

والوكيل هو مصدر الصك) وصفاهتم الشرعية وحقوقهم وواجباهتم.
النص يف النشرة على االلتزام أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف االستثمار ،حبيث ال

ty

ال يضمن مصدر الصك ملالكه قيمة الصك االمسية إال يف حالة التعدي أو التقصري ،وال

ve
r

د-

si

خيالف االستثمار الشريعة اإلسالمية.

قدرا معينًا من الربح ،مع جواز أن يتربع ابلضمان طرف اثلث مستقل.
يضمن ً

ni

U

اتسعا :حتديد مدة الوكالة :يتم حتديد مدة معينة للوكالة يتم االتفاق عليها بني الوكيل واملوكل يف
ً
االستثمار.

وهذا مبين على جواز الوكالة املؤقتة وهي وكالة تقيد بفرتة زمنية حمددة ،كأن يقول شخص آلخر
أنت وكيلي يف شهر أو عشرة أايم ،فهنا الوكيل له التصرف مبوجب الوكالة خالل هذه الفرتة احملددة،
وبناء على ذلك تستمر وكالته حىت انتهاء املدة احملددة ،وبعد ذلك ال حيق له التصرف إال بتوكيل جديد

211

ابعتبار أن الوكالة منتهية .والقول جبواز الوكالة املؤقتة جلمهور الفقهاء من املالكية 1والشافعية 2واحلنابلة

3

قيدا يرغب املوكل حتقيقه وجب احرتامه.
لسبب أن الوكالة املؤقتة تعترب ً
حتديد طرف اثلث ابلضمان على الصكوك:
هذه املسألة ابلغة األمهية يف عامل املال اليوم ،حيث يغلب على أغلب املؤسسات والبنوك املالية
اإلسالمية حتديد ضامن اثلث ال عالقة له أبطراف العقد ،مبعىن أنه هناك طرف اثلث يكون هو

a

ay

الضامن لصكوك الوكالة يف االستثمار مثالً ،وهذا يسمى اآلن التأمني ،حيث أضحى يالزم أغلب

al

شرعا يف عملية صكوك الوكالة يف االستثمار؟
املعامالت املالية املعاصرة ،فهل هو جائز ً

M

ويف هذه املسألة جاءت الفتوى الشرعية جبواز أن ينص يف نشرة إصدار الصكوك على وعد طرف اثلث

of

شرعا من
نصا مبا يلي " :ليس هناك ما مينع ً
منفصل يف شخصيته على ضمان الصكوك ،وهي جاءت ً
النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة على وعد طرف اثلث منفصل يف شخصيته وذمته املالية

ty

si

جلرب اخلسران يف مشروع معني ،على أن يكون التز ًاما مستقالً عن عقد املضاربة ،مبعىن قيامه ابلوفاء

ve
r

ابلتزامه ليس شرطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه ،ومن مث فليس حلملة الصكوك أو
عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع عن الوفاء ابلتزاماهتم منه بسبب عدم قيام املتربع

U

ni

ابلوفاء مبا تربع به ،حبجة أن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد"

4

- 1الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص397
 - 2النووي ،روضة الطالبني وعمة املفتني ،مرجع سابق ،ج ،4ص302
 - 3البهويت ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.462
 - 4جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي( ،الدورة الرابعة ،جدة1988 ،م)
ص.125
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وكذلك جاءت املعايري الشرعية يف قضية ضمان الطرف الثالث جبواز ذلك حيث نصت على ما يلي" :
جيوز تعهد طرف اثلث غري املضارب أو وكيل االستثمار وغري أحد الشركاء ابلتربع للتعويض عن
اخلسارة دون ربط بني هذا التعهد وبني عقد التمويل ابملضاربة أو عقد الوكالة ابالستثمار".1
وابلتايل جيوز تربع طرف اثلث ابلضمان ،بشرط أال يكون له عالقة بني عقد الوكالة يف االستثمار وبني
التربع ابلضمان ،وهذا ما يسمى اآلن ابلتأمني على السلع أو الصكوك أو التأمني على احلياة وغريها من

a

طرق التأمني اليت تؤدي يف النهاية إىل ضمان املال.

ay

al

الفرع الثاين :تكييف صكوك عقد الوكالة يف االستثمار:

M

ميكن توضيح التكييف الفقهي لعقد الوكالة يف االستثمار ببيان دور كل طرف يف تطبيق

of

الصكوك يف عقد الوكالة يف االستثمار.

ty

أوال :حقيقة صكوك الوكالة يف االستثمار :صكوك الوكالة يف االستثمار تعترب من قبيل الوكالة اخلاصة
ً

ve
r

التوكيل العامة.

si

اليت اتفق الفقهاء على صحتها ،وذلك ألهنا حمددة يف اجملال املايل وهو جمال خاص ابلنظر إىل جماالت

ni

اثنيًا :مصدر الصكوك :هي البنك أو املصرف الراغب يف استثمار حصيلة بيعها بصفته وكيالً يف

U

االستثمار مقابل أجر معني.

اثلثًا :املكتتبون يف الصكوك :وهو املوكلون يف االستثمار ،وهدفهم استثمار أمواهلم واحلصول على
الربح.
ابعا :حصيلة االكتتاب :هو املوكل فيه أو املال املستثمر عن طريق الوكالة.
رً
 - 1هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،معيار الضمان7/7 :
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خامسا :أحكام صكوك عقد الوكالة يف االستثمار :تنطبق أحكام عقد الوكالة يف االستثمار على
ً
صكوك عقد الوكالة يف االستثمار بشكل كامل من حيث حتديد أجرة الوكيل (املكتتب يف الصكوك)،
حتمل املوكل للخسارة ابعتباره هو املالك واملستثمر وال يتحمل الوكيل وهو البنك اخلسار إال إذا كانت
بتفريق منه أو تقصري.
الفرع الثالثِ :ميزات صكوك عقد الوكالة يف االستثمار:

a

تتميز صكوك عقد الوكالة يف االستثمار بعدة خصائص متيزها عن غريها من املعامالت املالية

ay

األخرى ،وتتمثل يف اآليت:

al

M

-1

تعترب وثيقة تصدر ابسم مالكها ،بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها فيما متثله من

حقوق والتزامات مالية :وهذا من ابب التيسري لشراء هذه احلصص وتداوهلا واالستثمار

متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات خمصصة لالستثمار ،وال تعترب دينًا يف ذمة

si

ty

-2

of

فيها.

مصدرها :ومن هنا يتميز الصك االستثماري اإلسالمي عن السند الربوي حيث ميثل

ve
r

السند دينًا يف ذمة املصدر مقابل فوائد حمددة سل ًفا يستحقه حامله ،ومعىن ذلك أن

ni

مشروعا مبا يتحمله حامله من املخاطر اليت قد تلحق أبصول
الصك االستثماري صار
ً

نسبة حمددة دون حتمل شيئًا من التبعات.1

 - 1األمني ،أمحد اسحاق ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج خماطرها ،مرجع سابق ،ص29
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U

الصك ،خبالف السندات اليت ميلك حاملها احلقوق الورقية املالية فقط وحصوله على

-3

قابلية صكوك عقد الوكالة يف االستثمار للتداول :وهذا يعين إمكانية التصرف فيها بكل
طرق التصرفات الشرعية كالبيع 1والرهن 2واهلبة ،3وابلتايل فهي ممكن أن تعترب بديلة لعملية
تداول األوراق املالية التقليدية كالسندات واألسهم.

-4

تصدر على أساس عقد الوكالة يف االستثمار وهو عقد شرعي.4

وابلصكوك االستثمارية تتميز البنوك اإلسالمية اليت تعتمد يف الربح على مشاريع حقيقية وموجودة على

a

أرض الواقع خبالف البنوك التقليدية اليت تعتمد يف أرابحها على الديون.

ay
al
M
of
ty
si
ve
r
ni
U
 - 1البيع :هو عقد معاوضة مالية يفيد ملك عني أو منفعة على التأبيد .الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،ج ،2ص323
 - 2الرهن :هو جعل عني مال ،وثيقة بدين يستويف منها عنده تعذر وفائه .انظر :البهويت ،منصور ،كشاف القناع ،مصدر سابق،
ج ،3ص.320
- 3اهلبة :هي "متليك العني بال عوض" .اجلرجاين ،علي ،التعريفات مرجع سابق ،ج ،1ص.319
 - 4انظر :هيئة احملاسبة واملراجعة ،املعايري الشرعية ،مرجع سابق ،ص.291

215

املبحث الثالث :عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية
هتدف البنوك إىل إجياد املعامالت املالية االستثمارية الشرعية املميزة لعمالئها ومن ضمن هذه البدائل
عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية ،حيث أن العميل يرغب يف استثمار أمواله وليس لديه خربة
يف السوق الدولية واحمللية وعملية االستثمار يف سلعها ،ومن جهة أخرى يرغب البنك يف احلصول على
سيولة أو عوائد مالية فيقوم بعملية الوكالة يف االستثمار يف سلع يف السوق الدولية لصاحل عمالئه مقابل

a

أجر معني يتم االتفاق عليه ،وعليه فإن هذا املبحث سيتناول تطبيق عقد الوكالة يف االستثمار يف

ay
املراحبة الدولية.

al

M

املطلب األول :مفهوم املراحبة وحكمها

يتناول املطلب ماهية املراحبة ومشروعيتها وذلك لتوضيح مفهوم املراحبة وحكمها يف الشريعة

of

اإلسالمية.

si

ty

الفرع األول :ماهية املراحبة:

ve
r

ميكن تعريف املراحبة يف اللغة واالصطالح للوصول إىل ماهية املراحبة:
أوالً :تعريف املراحبة يف اللغة:

ni

U

املراحبة يف اللغة مصدر من الربح وهي الزايدة والنماء يف التجارة .فجاء يف لسان العرب " :ربح الربح

والربح والرابح والنماء يف التجارة" .1ويف املصباح املنري قيل " :وبعته املتاع واشرتيته منه مراحبة إذا مسيت
قدرا من الثمن رحبًا".2
له ً
اثنيًا :تعريف املراحبة يف االصطالح:
 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،2ص.442
- 2الفيومي ،أمحد حممد علي ،املصباح املنري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.215
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عرف الفقهاء املراحبة بتعريفات عديدة ومنها ما يلي:
1

-1

احلنفية ":نقل ما ملكه ابلعقد األول ابلثمن األول مع زايدة ربح"

-2

املالكية " :أن يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبًا
للدينار أو الدرهم".

-3

2

الشافعية" :عقد بىن الثمن فيه على مثن املبيع األول مع زايدة مثل أن يشرتي شيئًا مبائة مث

a

يقول لغريه بعت هذا مبا اشرتيته وربح به زايدة أو بربح درهم لكل عشرة أو يف كل

ay
عشرة".3

al

-4

احلنابلة " :أن يبيعه بربح فيقول رأس مايل فيه مائة بعتكه هبا ،وربح عشرة أو على أن

M

أربح يف كل عشرة درمهًا ".4

of

ومن خالل تعريفات الفقهاء السابقة لبيع املراحبة يتضح اتفاقهم فما يلي:

ty

أ-

أهنم اتفقوا على أن املراحبة بيع ونوع من أنواع البيوع فاملراحبة عقد بيع على طريقة معينة،

si

ve
r

حيث يبيع املشرتي األول إىل املشرتي الثاين السلعة ابلثمن الذي اشرتاها به ،وزايدة عليه
ربح معلوم ،وهبذه الكيفية تفرتق عن البيع العادي وهو بيع املساومة.

ج-

معلوما ومتفقا عليه بني املتعاقدين.
اتفقوا على شرط الربح أبن يكون ً

د-

اتفق الفقهاء على معىن واحد لبيع املراحبة وهو بيع ما ملكه ابلعقد األول ابلثمن األول

U

ni

ب-

اتفقوا على بيان الثمن وما يضاف إىل السلعة من تكاليف ،وجيب إخبار املشرتي به.

وزايدة ربح معلوم.
 - 1املرغيناين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،مرجع سابق ،ج ،3ص.56
 - 2ابن رشد احلفي ،بداية اجملتهد ،مرجع سابق ،ج ،3ص.229
- 3الرافعي ،أيب القاسم عبد الكرمي حممد ،فتح العزي شرح الوجيز( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ج ،9ص.5
 - 4البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.230

217

اتفق الفقهاء على دخول املبيع يف ملك البائع مراحبة حىت يتمكن من بيعها للمشرتي

ه-

أيضا اتفقوا على ضرورة تعيني رأس املال وتعيني الربح يف جملس العقد.1
الثاين ،و ً
الفرع الثاين :حكم املراحبة:
اختلف الفقهاء يف حكم بيع املراحبة فمنهم من يرى جواز بيع املراحبة ومنهم ذهب إىل القول
بكراهته ،ومنهم قال بتحرميه ،وميكن عرض أقواهلم وأدلتهم على النحو اآليت:

a

ay

أقوال الفقهاء يف حكم بيع املراحبة:

M

al

فقد اختلف الفقهاء يف حكم بيع املراحبة على ثالثة أقوال وهي كاآليت:

القول األول :جواز بيع املراحبة ،وهذا القول جلمهور الفقهاء من احلنفية 2واملالكية 3والشافعية

4

of

واحلنابلة ،5واستدلوا على ذلك مبا يلي:

-2

قوله تعاىل{ :إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتَ َارةً َع ْن تَ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم} [النساء]29 :

si

ty

-1

َح َّل َّ
اّللُ الْبَ ْي َع} [البقرة]275 :
قوله تعاىلَ { :وأ َ

ve
r

وجه الداللة :أن هللا تبارك وتعاىل أحل البيع يف اآلية الكرمية األوىل بكل أنواعه سواء عينا بعني أو مثنا

U

ni

بثمن أو مثنا بعني ،وسواء حاالً أو مؤجالً ،وسواء كان البيع بطريق املساومة أو األمانة ،ويف اآلية الثانية

 - 11انظر :الزيين ،حممود حسين ،عقد املراحبة يف الفقه اإلسالمي( ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،د.ط2012 ،م) ص.97
 - 2الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،5ص.220
- 3ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد ،مرجع سابق ،ج ،3ص.229
 - 4الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق ،ج ،4ص.107
 - 5ابن قدامة ،الشرح الكبري على متنع املقنع ،مرجع سابق ،ج ،4ص.102
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أحل هللا كل بيع تبايعه املتبايعان إذا كان عن تراض منهما ،وهذا البيع مباح مامل ينه عنه الرسول صلى
هللا عليه وسلم.1
-3

ض ًال ِم ْن َربِ ُك ْم} [البقرة]198 :
س َعلَْي ُك ْم ُجنَاح أَ ْن تَ ْب تَ غُوا فَ ْ
قوله تعاىل{ :لَْي َ

نصا.2
وجه الداللة :يعترب بيع املراحبة ابتغاء للفضل من البيع ً

a

-4

اإلمجاع :فقد توارث الناس هذا النوع من البيع من غري نكري وهذا يعترب إمجاع على

ay

جوازها.3

وبعض املالكية.5

M

al

القول الثاين :كراهة بيع املراحبة ،وهذا القول البن عمر وابن عباس واحلسن البصري واإلمام أمحد

4

of

وقالوا إن بيع املراحبة خالف األوىل وذلك ألنه حيتاج إىل عملية حسابية ملعرفة أجزاء الربح ،وكذلك ألن

ve
r

القول الثالث :أن بيع املراحبة غري جائز

si

ty

كثريا إىل البيان يف الثمن وملحقاته.6
البائع فيها حيتاج ً

وهذا القول للظاهرية ،7واستند أصحاب هذا الرأي مبا يلي:

ni
U

 1انظر :الشافعي ،حممد ادريس ،األم( ،دار املعرفة ،لبنان ،ط1393 ،2هـ) ،ج ،3ص.3
 2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،5ص220
 - 3انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،5ص.220

 - 4ابن قدامة ،عبد ال رمحن حممد أمحد املقدسي ،الشرح الكبري على متنع املقنع( ،دار الكتاب العريب ،د.ط ،د.ت) ج ،4ص102
 - 5الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص.159
6

 -انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ج ،3ص .159وابن قدامة ،عبد الرمحن حممد أمحد

املقدسي ،الشرح الكبري على متنع املقنع( ،دار الكتاب العريب ،د.ط ،د.ت) ج ،4ص102
- 7ابن حزم ،علي أمحد سعيد حزم األندلسي ،احمللى ابآلاثر( ،دار الفكر ،لبنان ،د.ط ،د.ت) ج ،7ص.499
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-1

غررا؛ ألن كال من الثمن والربح جمهول كما أن هذا النوع حيتاج إىل
أن هذا البيع يتضمن ً
عملية حسابية فرمبا ينسى البائع بيان ما يضر أو يسهو فينتقل ذهنه من شيء إىل غريه،
فيكون على خطر وغرر ،والغرر منهي عنه.
أن الثمن يف بيع املراحبة جمهول ،والعلم ابلثمن شرط لصحة البيع ،فال صحة للبيع مع

-2

جهالة الثمن ابتفاق ،ألن اجلهالة يف الثمن تؤدي إىل النزاع ،وابلتايل يفسد البيع.1

a

الراجح:

ay

al

الراجح هو قول اجلمهور جبواز بيع املراحبة وذلك لعموم األدلة اليت تدل على مشروعية البيع واملراحبة

M

يعترب بيع من البيوع ،وحيث مل يرد نص بتحرمي بيع املراحبة فيبقى احلكم على األصل وهو اإلابحة.

of

وأما أصحاب القول ال ثاين الذين يرون كراهة بيع املراحبة ألنه خالف األوىل ،فريد عليهم أبنه صحيح أن
بيع املراحبة خالف البيع املعروف ابلتسليم والدفع الفوري ،لكنه حيقق املصلحة من جهة ،وال خيالف

ty

الشريعة من جهة أخرى ،حيث أن املشرتي سيسدد حبسب قدرته ،والبائع قبل ذلك وزاد على الثمن ما

si
ve
r

حيقق له املصلحة من أتخر السداد.

ويرد على أصحاب القول الثالث الذين يرون عدم جواز بيع املراحبة للغرر ،أبنه ال غرر يف بيع املراحبة

ni

ألن البائع يبيع للمشرتي ويعني الربح من البداية ،مث أن الثمن غري جمهول ،فإما خيرب البائع بثمن السلعة

U

للمشرتي ،أو أن املشرتي يعلم الثمن مسب ًقا.

ومع هذا الرتجيح فإن عقد املراحبة يف التطبيقات املعاصرة ال بد أن يسري وفق القواعد الشرعية يف البيع
والشراء ،وميكن أن ترتكز أبرز الضوابط الشرعية لبيع املراحبة يف البنوك اإلسالمية ابآليت:

 - 1انظر :ابن حزم ،احمللى ابآلاثر ،مرجع سابق ،ج ،7ص.499
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-1أن تدخل السلعة املأمور بشرائها يف ملكية البنك وضمانه قبل أن يبيعها للعميل.
-2أال يكون الثمن يف بيع املراحبة قابالً للزايدة يف حالة العجز عن السداد.
-3أال يكون بيع املراحبة ذريعة للراب أبن يقصد املشرتي احلصول املال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك.1
املطلب الثاين :تطبيق عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية

a

ميكن توضيح املراحبة الدولية املبنية على عقد الوكالة يف االستثمار من خالل توضيح صورة هذا

ay

وختاما بعرض مميزاهتا.
التطبيق مث التطرق للتكييف الفقهي هلا مث بيان اإلجراءات العملية هلا ً

M

al

الفرع األول :صورة التطبيق

وصورة هذا التطبيق بشكل عام يف البنوك واملصارف اإلسالمية أبن أييت املوكل إىل الوكيل مببلغ من

of

النقود ليستثمره له ،وذلك يف شراء سلع ومعادن من السوق الدولية مث يقوم الوكيل ببيع تلك السلع

si

ويتم هذا التطبيق عن طريق صورتني:

ty

واملعادن ومن مث يقوم إبرجاع رأس املال للعميل وهو املوكل يف االستثمار مع الربح.

ve
r

الصورة األوىل :أن تتم العملية بدون أن يشرتي الوكيل السلعة من املوكل ،ويبيعها على طرف اثلث.

ni

الصورة الثانية :أن تتم العملية مع إذن املوكل للوكيل ابلشراء لنفسه أو ضمان الوكيل للموكل يف حال

U

اخلسارة يقوم بشراء السلعة لنفسه.

الفرع الثاين :اإلجراءات العملية لعقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية ابلصورة األوىل:
تتم عملية الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية مبثل الصورة األوىل وهي موجودة عند بيت التمويل
الكوييت –البحرين 1وتسري فق اإلجراءات واآلليات األتية:
 - 1انظر :األشقر ،حممد ،بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية( ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط1984 ،1م) ،ص.50
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أوالً :تتم الوكالة يف االستثمار يف شراء سلع ومعادن وحنو ذلك من السوق الدولية ،حيث يقوم العميل
(املوكل) بتوكيل البنك ابستثمار أمواله يف جماالت متفق عليها لصاحله ،وذلك ابالستفادة من خربة
الوكيل يف االستثمار يف هذه اجملاالت ولثقته يف البنك.
اثنيًا :حيدد العميل(املوكل) املدة اليت يرغب يف االستثمار فيها بشرط أن تقبل عند البنك(الوكيل)،
ويتفق الطرفان أبن مدة االستثمار ستجدد تلقائيًا مبدة مماثلة ما مل خيطر أحد الطريف الطرف اآلخر

a

برغبته يف عدم التجديد.

ay

al

ويف هذه االجراء مسألة فقهية تتعلق بتجديد الوكالة تلقائيًا ويسميها الفقهاء ابلوكالة الدورية وهي من

M

قبيل الوكالة املعلقة ،ومسيت دورية ألهنا تدور.2

of

ويرى مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية يف وجه واحلنابلة على الصحيح صحة هذه الوكالة ابعتبار أن
الوكالة قابلة للتعليق ،ولوجود األذن.3

ty

si

اثلثًا :يوافق البنك على أن يكون وكيالً عن العميل(املوكل) للقيام بعملية االستثمار املتفق عليها وهي

ve
r

يف املراحبة الدولية بعد التوكيل وفق املبلغ احملدد والتاريخ احملدد ،وحيق للعميل(املوكل) إبيداع املبلغ قبل
اتريخ االستثمار.

ni

U

ابعا :يقوم البنك(الوكيل) عند انتهاء مدة الوكالة يف االستثمار وحتقيق األرابح إبعادة مبلغ االستثمار
رً
(املوكل فيه) إىل العميل(الوكيل) ابإلضافة إىل األرابح املتحققة حسب النسبة املتفق عليها.

 - 1انظر :امللحق رقم 3
- 2انظر :حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،536البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج،3
ص468
- 3انظر :الزيلعي ،تبني احلقائق ،مرجع سابق ،ج ،6ص ،224النووي ،روضة الطالبني ،مرجع سابق ،ج ،4ص .303البهويت،
كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص.468
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خامسا :يلتزم البنك(الوكيل) ببذل العناية واحلرص الشديد يف تنفيذ ما وكل به.
ً
سادسا :يف املسؤولية ال يكون البنك(الوكيل) مسئوالً عن أي خسائر أو أضرار أو مصروفات يتكبدها
ً
العميل(املوكل) نتيجة لعمل أو امتناع عن عمل قام به البنك(الوكيل) إال إذا كانت هذه األضرار أو
اخلسارة أو املصروفات بسبب اإلخالل ابلعمد واإلمهال من قبل البنك(الوكيل).
وهذا مبين على كون يد الوكيل أمانة وال يضمن إال ابلتعدي والتقصري.

a

ay

تعريف التعدي والتقصري:

M

al

والتعدي يف اللغة :هو الظلم وأصله جماوزة احلد والقدر واحلق .يقال :تعديت احلق واعتديته وعدوته أي
جاوزته .وقد قالت العرب :اعتدى فالن عن احلق واعتدى فوق احلق.1وأما يف االصطالح فهو " :كل

of

تصرف يراد به أو من شأنه اإلضرار ابآلخرين"2

ty

والتقصري لغة هو :التواين يف األمر واالقتصار على الشيء واالكتفاء به.3

si

وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي فهو التقصري يف األمر وتضييعه والتفريط فيه.4

ve
r

والفرق بني التعدي والتقصري؛ أن التعدي هو االضرار ابآلخرين ،وأما التقصري فهو اإلضرار ابلغري من
غري قصد بسبب اإلمهال أو التواين أو التفريط.

ni

ويف تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار فإن التعدي يكون ابملخالفة وهي إما أن تكون شرعية ،أو

U

عقدية أو عرفية ،ومثال املخالفة الشرعية؛ أن خيالف الوكيل أحكام الوكالة االستثمارية أبن تكون على
خالف أحكام الشريعة اإلسالمية فهنا يكون الوكيل مسؤوالً مسؤولية كاملة عن هذه املخالفة ،ومثال
- 1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،15ص34
 - 2القره داغي ،علي حمي الدين ،حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص276
- 3انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،5ص.98
- 44انظر :املناوي ،التعريف ،مرجع سابق ،ج ،1ص192
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املخالفة العقدية؛ كمخالفة الوكيل للعقد املربم بينه وبني العميل حبيث خيالف شرطًا أو مادةً من مواد
العقد ،ومثال املخالفة العرفية؛ هي خمالفة العرف التجاري املعهود يف عقود الوكالة يف االستثمار كعدم
دراسة جدوى املشروع وحنو ذلك.
وابلتايل فإن حصل هذا التعدي أو التفريط والتقصري فإن الوكيل مطالب ابلضمان ،والضمان هو "
التزام من يصح تربعه مبا وجب أو قد جيب على غريه مع بقائه" ،1وهو جائز يف الشرع ودل على

a

ِِ ِ
ِ
اء بِ ِه ِمحْ ُل بَِع ٍري َوأ ََن بِ ِه َز ِعيم} [يوسف:
ص َو َ
مشروعيته قوله تعاىل{ :قَالُوا نَ ْفق ُد ُ
اع ال َْملك َول َم ْن َج َ

ay

ِ
اء بِ ِه ِمحْ ُل بَ ِع ٍري} مشروعية اجلعالة ،ويف قوله تعاىلَ { :وأ ََن بِ ِه َز ِعيم}
 ،]72ففي قوله تعاىل { َول َم ْن َج َ

al

مشروعية الضمان والكفالة .2وكذلك ما رواه ايب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه

M

وسلم(( :أ نه ذكر رجال من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين

of

ابلشهداء أشهدهم ،فقال :كفى ابهلل شهيدا ،قال :فأتين ابلكفيل ،قال كفى ابهلل كفيال ،قال صدق،

ty

فدفعها إليه إىل أجل مسمى)).3

si

وما رواه سلمة بن األكوع رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت جبنازة ليصلي عليها فقال:

ve
r

((هل عليه دين؟ قالوا :ال ،فصلى عليه ،مث أيت جبنازة أخرى فقال :هل عليه دين ،قالوا نعم ،قال فصلوا
علي دينه اي رسول هللا ،فصلى عليه)) .4ووجه الداللة من احلديثني
على صاحبكم ،قال أبو قتادةَّ :

ni

اضحا مبنطوق احلديث ،وأما
صحة ومشروعية أخذ الكفيل لضمان الدين واسرتجاع احلق ،وكان هذا و ً

U
- 1البهويت ،كشاف القناع ،مرجع سابق ،ج ،3ص362
- 2انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،4ص.401
- 3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،ابب الكفالة يف القرض والديون ابألبدان وغريها ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،95رقم
احلديث.2291 :
 - 4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،ابب من تكفل عن مني دينا ،فليس له أن يرجع ،مرجع سابق ،ج ،3ص،96
رقم احلديث.2295 ،

224

احلديث الثاين فدل مبفهومه على مشروعية ضمان الدين عن امليت ،وموضوعه هنا التزام مايل ،وهي
الكفالة ابملال.1
وجيدر التفريق بني ضمان العقد وضمان اإلتالف ،فضمان العقد؛ هو تعويض مفسدة مالية مقرتنة
ابلعقد ،وضمان اإلتالف؛ هو تعويض مفسدة مالية مل تقرتن ابلعقد.2
ففي املفسدة الناشئة بسبب عدم االتيان ببنود العقد املتفق عليها تعترب ضمان للعقد ،ويف الثانية وهو

a

ضمان االئتالف فهو انشئ يف عقد الوكالة يف االستثمار إذا تعدى الوكيل أو قصر فأتلف املال بسبب

ay

ذلك.

al

سابعا :عند اخلالف بني البنك(الوكيل) وأطراف أخرى يفوض العميل(املوكل) البنك(الوكيل) ابختاذ
ً

M

اإلجراءات اليت يراها مناسبة حلفظ حقوقه.

si

ty

بصورة معقولة.

of

اثمنًا :يتعهد البنك(الوكيل) بتقدمي املعلومات املتوفرة لديه عن االستثمار للعميل(املوكل) مىت ما طلبها

وهذا يعترب من التزامات الوكيل جتاه املوكل ،وقد تقدم بياهنا وتوضيحها.

ve
r

اتسعا :يلتزم البنك(الوكيل) حبفظ السجالت ونسخ من الواثئق واملستندات اخلاصة ابلعماالت اليت
ً

عاشرا :تنتهي الوكالة يف هذه املعاملة أبحد الطرق اآلتية:
ً

U

ni

جيريها مبوجب هذه الوكالة ملدة مخس سنوات بعد اتريخ انتهاء الوكالة.

أ-

اهناء الوكالة من قبل أحد الطرفني إبشعار خطي ال تقل مدته عن  30يوم عمل.

ب-

إشعارا بوفاة العميل(املوكل).
تعترب الوكالة منتهية تلقائيًا عند استالم البنك(الوكيل) ً

- 11انظر :مصطفى ،حممود أمحد مروح ،الكفالة ،أنواعها وطرق اإلبراء منها( ،دار النفائس ،األردن ،د.ط2003 ،م) ،ص.25
 - 2انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،مرجع سابق ،ج ،28ص.227
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ت-

عند حل العميل أو إفالسه يف حالة كونه شركة أو مؤسسة.

وهذا ابعتبار أن الوكالة يف االستثمار الزمة ألهنا وكالة على أجر ،ولكن تنتهي أبمور أخرى مثلها مثل
الوكاالت األخرى كموت العميل الذي يشرتط علمه بذلك.
وموقعا من
مكتواب
أحد عشر :جيوز تعديل بنود العقد بني الوكيل واملوكل بشرط أن يكون ذلك
ً
ً
الطرفني.

a

ay

وهذا االجراء وهو جواز تعديل بنود العقد بني الوكيل واملوكل مبين على أن األصل يف العقود اجلواز

M

al

واإلابحة مل يرد دليل شرعي مينع ذلك أو أهنا ال ختالف مقتضى العقد.1

وموقعا فهذا مبين على ضرورة االشهاد الذي أمر هللا سبحانه
وأما اشرتاط أن يكون هذا التعديل
مكتواب ً
ً

of

َّ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُ بُوهُ}
آمنُوا إِذَا تَ َدايَ ْن تُ ْم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
وتعاىل به ،حيث قال تعاىلَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ

ty

[البقرة ،]282 :ووجه الداللة من هذه اآلية أن هللا تعاىل أمر بكتابة الدين وهو نوع من أنواع الكتابة

si

وقال صاحب أضواء البيان يف تفسري هذه اآلية  " :ظاهر هذه اآلية الكرمية أن كتابة الدين واجبة؛ ألن

ve
r

األمر من هللا يدل على الوجوب  ،"2وابلتايل فإن النص على اشرتاط أن يكون التعديل يف بنود العقد
وموقعا هو مطلب شرعي أصالً ،وفيه تتحقق مصلحة املتعاقدين (الوكيل واملوكل) ويسد ذريعة
مكتواب ً
ً

ni

اخلالف بينهما.

U
- 1انظر :العبد اللطيف ،عبد الرمحن صاحل ،القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري( ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،السعودية ،ط2003 ،1م) ،ج ،1ص.176
 - 2الشنقيطي ،حممد األمني حممد املختار عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،لبنان1995 ،م) ،ج ،1ص.184
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الفرع الثالث :التكييف الفقهي لعملية عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية:
أيضا
تكيف هذه الوكالة يف االستثمار ابعتبارها من قبيل الوكالة اخلاصة حيث إهنا يف اجملال املايل ،و ً
تعترب وكالة مقيدة حيث إهنا وكالة خاصة يف اجملال املايل ومقيدة يف عملية املراحبة الدولية.
وأركان هذا النوع من عقد الوكالة يف االستثمار يكون كاآليت:
الوكيل يف االستثمار :البنك الذي سيقوم بعملية االستثمار يف املراحبة الدولية.

a

ay

املوكل يف االستثمار :هو العميل الذي وكل الوكيل (البنك) يف عملية االستثمار يف املراحبة الدولية.

M

al

املوكل فيه(احملل) :هو مبلغ االستثمار الذي مت استثماره يف املراحبة الدولية.
الفرع الرابع :حكم الصورة الثانية من صور الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية:

of

تقدم أبنه يف الصورة الثانية من تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية أن املوكل وهو

ty

البنك يشرتي السلعة بعد ما يشرتيها من السوق الدولية لنفسه ،وهذه الصورة من صور الوكالة يف

si

ve
r

االستثمار يف املراحبات الدولية قد يكون هلا عالقة مع التورق املنظم أو العينة فما جواز هذه الصورة
حتديدا؟
ً

وهنا ال بد من تعريف التورق املنظم ولقد عرفه جممع الفقه اإلسالمي:
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U

ni

أوالً :عالقتها مع التورق املنظم:

"شراء املستورق سلعة من األسواق احمللية أو الدولية أو ما شاهبها بثمن مؤجل يتوىل البائع (املمول)
ترتيب بيعها ،إما بنفسه أو بتوكيل غريه أو بتواطؤ املستورق مع البائع على ذلك ،وذلك بثمن حال أقل
غالبًا"1
يبدو من الوهلة األوىل مدى الشبه بني التورق املنظم وبني صورة الوكالة يف االستثمار تلك اليت تقدم
بياهنا ،حيث تتم عن طريق توكيل العميل (املوكل) املصرف يف شراء سلعة حمددة ،وتسليم العميل

a

حاضرا ،مث يشرتي املصرف(الوكيل) السلعة من قبل العميل بثمن مؤجل ،وبربح جيري
للمصرف الثمن
ً

ay
االتفاق عليه يف العقد.

al

M

وهذه الصورة قد نص املالكية على مثلها ومسوها ابالستثمار املباشر ،وتقتضي هذه احلالة توكيل العميل
املصرف بشراء السلعة مث بيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من مثنها األصلي ،فضال على ما إذا وكله ابلبيع

of

أيضا وهذه هي الصورة الثانية من صور تطبيق عقد املراحبة الدولية املبنية على أساس عقد
على نفسه ً

si

ty

الوكالة يف االستثمار.

ve
r

فقالوا " :من هذا الباب مسألة يفعلها بعض الناس وهي ممنوعة وذلك أن يدفع لبعض الناس دراهم
ويقول له :اشرت هبا سلعة على ذميت فإذا اشرتيتها بعتها منك بربح ألجل وال إشكال يف منع ذلك"

2

ni

U

كثريا الصورة الثانية من صور تطبيق املراحبة الدولية
ولو تتبعنا التورق املنظم واالستثمار املباشر الذي يشبه ً
على أساس الوكالة يف االستثمار عندما يشرتط الوكيل أن يشرتي السلعة من املوكل أو ما يؤدي إىل
ذلك ،فنرى أن ما يسمى عند املالكية ابالستثمار املباشر هو تورق منظم عكسي حيث يكون املصرف

 - 1جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم ( )179ج ،5ص.19
 - 2احلطاب الرعيين ،مواهب اجلليل ،مرجع سابق ،ج ،4ص.408
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فيه هو املستورق فيه غري أنه هو الذي يبيع السلعة بعد متلكه هلا ،وهو أصال الذي قام العميل بتوكيله
يف سراء السلعة من السوق الدولية.
وأما الفرق بينهما فهو تبادل الدور بني املصرف والعميل ،فالعميل مستورقًا يف التورق املنظم ،ويف املقابل
املصرف هو املستورق يف االستثمار املباشر (صورة من صور الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية).
والعنصر املؤثر يف احلكم يف كال الصورتني هو الوكاالت اليت يتوكل فيها املصرف عن العميل حبيث

a

ay

تكون النتيجة النهائية هلما بني الطرفني هو مثن بثمن أكثر منه مقابل األجل ،وذكر حكم هذه جممع

الفقه اإلسالمي الدويل " :ال جيوز التورقان -املنظم والعكسي -وذلك ألن فيهما تواطؤا بني املمول

al

M

واملستورق ،صراحة أو ضمنًا أو عرفًا ،حتايالً لتحيل النقد احلاضر أبكثر منه يف الذمة وهو راب"1

of

ومن هنا يظهر مدى الشبه بني الصورة الثانية لعقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدلية مع شراء
الوكيل لنفسه وبني التورق املنظم ،حىت أن هذه املعاملة تسمى لدى بعض البنوك ابلتورق العكسي.

ty
si

اثنيًا :عالقتها مع العينة:

ve
r

وقبل اخلوض يف مدى عالقة الصورة الثانية لعقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية واليت من

ni

خالهلا بيع الوكيل السلعة لنفسه بعد شراءها ألجل املوكل ،فال بد من تعريف العينة وبيان حكمها

U

بشكل جممل.

العينة هي " :يبيع غريه شيئا بثمن مؤجل ،ويسلمه إليه ،ث يشرتيه قبل قبض الثمن أبقل من ذلك
الثمن نقدا"

2

- 1جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  ،179ج ،5ص.19
 - 2النووي ،روضة الطالبني ،مرجع سابق ،ج ،3ص.419
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فالعينة ختتلف من حيث األصل عن الوكالة يف االستثمار مع شراء الوكيل لنفسه ،وذلك ألن السلعة
املشرتاة ال تعود إىل من ابعها ،وابلتايل ال توافق عني مسألة العينة.
ولكن عند النظر لسبب حترمي العينة وهو كون العينة ذريعة إىل الراب وعدم دخول طريف العينة إال من
أجل استباحة الراب ،ومن جهة أخرى ابلنظر إىل صورة الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية مع
شراء الوكيل لنفسه فيلحظ اتفاق الذريعة وهي استباحة الراب.

a

ay

ولذلك ورد حترمي هذه املعاملة اليت تسمى أيضا االستثمار املباشر يف قرار جمللس اجملمع الفقهي

al

شرعا ،من جهة كون السلعة املبيعة ليست
اإلسالمي " :أن هذه املعاملة مماثلة ملسألة العينة احملرمة ً

M

مقصودة لذاهتا ،فتأخذ حكمها ،خصوصا أن املصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه"

1

of

واخلالصة تبني العالقة بني الصورة الثانية لعقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية اليت يتم فيها وعد
العميل(املوكل) بشراء السلعة منه مع نسبة ربح وبني العينة وبني التورق املنظم.

ty

si

وابلتايل فإن الصورة الثانية من صور عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية ال جتوز لتشاهبها مع

ve
r

العينة بشكل شبه صريح ،وكذلك لتشاهبها مع التورق املنظم ولكن بشكل عكسي ،ومن جهة أخرى
فإن الصورة األوىل من صور عقد الوكالة يف االستثمار جائزة كما تقدم وهي ال عالقة هلا مع العينة

ni

والتورق املنظم.

U

كما خترج عن ذلك صورة الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية يف حال كان الوكيل وكيال عن
جهتني وقام بشراء للموكل األول ،واشرتاها منه للموكل الثاين.

 - 1جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمية ،الدورة التاسعة عشر ،القرار رقم .4
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الفرع اخلامس :مزااي عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية:
يتميز عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية عن غريه من التطبيقات مبا يلي:
أوالً :يتم استثمار الفائض من املال لدى العمالء أو السيولة لدى الشركات واملؤسسات مقابل أجر
الوكالة يف االستثمار للبنك.

a

اثنيًا :تعد فرصة استثمارية ميكن للمؤسسات والشركات والعمالء اللجوء إليها وتكون الفائدة للطرفني.

ay

اثلثًا :تغطية النقص يف خربة العمالء يف االستثمار ،أو نقص اخلربة لدى املؤسسات والشركات األخرى

M

al

الراغبة يف االستثمار هبذا العقد.

of
ty
si
ve
r
ni
U
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املبحث الرابع :عقد الوكالة يف االستثمار يف تعامالت البنوك اإلسالمية
والتقليدية

التعامل بني البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية من صور التعاون بني املؤسسات املالية
شرعا لتعامل البنوك اإلسالمية مع
يف الزمن املعاصر ،ويعترب عقد الوكالة يف االستثمار التطبيق اآلمن ً

a

ay

غريها من املؤسسات التقليدية يف عمليات استثمارية ترغب يف الدخول فيها.

al

وهلذا فإن هذا املبحث سيبحث حكم تعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها وحكم تعامل البنوك

of

البنوك.

M

اإلسالمية مع البنوك التقليدية مث التطرق لتطبيق عقد الوكالة يف االستثمار يف التعامل فيما بني هذه

ty

املطلب األول :حكم تعامل البنوك بعقد الوكالة يف االستثمار

si

قبل اخلوض يف تطبيق التعامل بني البنوك اإلسالمية سواء مع بعضها أو مع البنوك التقليدية على

ve
r

أساس عقد الوكالة يف االستثمار ،فيجدر تسليط الضوء على حكم تعامل البنوك اإلسالمية فيما بينها
ومع البنوك التقليدية يف الفقه اإلسالمي ،وهي تعترب من املسائل الفقهية املعاصرة اليت حصل فيها

الفرع األول :حكم التعامل البنوك اإلسالمية فيما بينها

U

ni

خالف وأخذ ورد.

جيوز للبنوك اإلسالمية التعامل فيما بينها يف عمليات استثمارية وذلك بعدة تطبيقات على أساس
عقد الوكالة يف االستثمار ،وذلك جلواز عقد الوكالة يف االستثمار ،وألن البنوك اإلسالمية ال تتعامل
ابحلرام فاألصل يف ذلك اإلابحة بشرط أن يكون عقد الوكالة يف االستثمار بشروطه وضوابطه الشرعية.
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الفرع الثاين :حكم تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية
حتتاج البنوك اإلسالمية إىل التعامل مع البنوك التقليدية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار وذلك
أساسا إىل االستثمار مع البنوك التقليدية
حلاجتها إىل سيولة لتنفيذ عملياهتا االستثمارية ،أو احلاجة ً
خلربهتا يف االستثمار أو لكثرة تواجدها يف السوق وحنو ذلك ،وبناء على ذلك فما حكم تعامل البنوك
اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار.

a

ولتفصيل ذلك فإن هذه املسألة تسمى عند الفقهاء معاملة أصحاب املال احلرام ،ولذلك فال بد

ay

من تعريف املال احلرام وأقسامه قبل تناول حكم هذه املسألة.

al
M

أوالً :تعريف املال احلرام:

of

املال احلرام هو " كل مال حرم الشرع على حائزه االنتفاع به أبي وجه من الوجوه".1

si

األموال.

ty

فاملال احلرام ما هنى الشارع عن حيازته سواء كان عينًا أو منفعةً ،فهو يشمل األعيان واملنافع من

ve
r

ويقسم الفقهاء املال احلرام إىل قسمني:

U

ni

األول :املال احملرم أبصله:

وهو املال الذي حرمه الشارع لسبب يف أصله ووصفه؛ فهو حمرم لسبب قائم يف عني احملرم ،ال ينفع
أبدا ،كاخلمر وحلم اخلنزير وامليتة ،2وثبت حترمي ذلك يف القرآن الكرمي يف آايت متعددة ومنها قوله
عنه ً
ِ
َّ ِ
الش ْيطَ ِ
اب َو ْاألَ ْزَال ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل َّ
آمنُوا إِ َّمنَا ْ
ان
ص ُ
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ين َ
تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
 - 1الباز ،عباس أمحد ،أحكام املال احرام وضوابط االنتفاع والتصرف به ابلفقه اإلسالمي ،ص.38
 - 2انظر :ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس امحد عبد احلليم عبد السالم ،الفتاوى الكربى( ،دار الكتب العلمية ،ط1987 ،1م)
ج ،1ص.224
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اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن} [املائدة]90 :فهذه اآلية دلت على حرمة اخلمر ،1ومنها قوله تعاىل:
فَ ْ
اخلِْن ِزي ِر وما أ ُِه َّل لِغَ ِْري َِّ ِ
ِ
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْي تَةُ َو َّ
الد ُم َو َحلْ ُم ْ
رتِديَةُ
{ ُح ِرَم ْ
ََ
اّلل بِه َوال ُْم ْن َخن َقةُ َوال َْم ْوقُوذَةُ َوال ُْم ََ
ِ
ُّص ِ
ب} [املائدة.]3 :
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
السبُ ُع إَِّال َما ذَ َّك ْي تُ ْم َوَما ذُبِ َح َعلَى الن ُ
َوالنَّط َ
ويلحق هذه احملرمات ما يؤدي إىل إحلاق الضرر ابإلنسان وذلك ألن االشرتاك يف الصفة يقتضي
االشرتاك يف االسم.2

a

ay

واحملرم لذاته ال يعترب ماالً عند الفقهاء ألنه حمرم بعينه وأصله إما لضرره أو لنجاسته ،وال يلزم الضمان

al

مسلما وهذا الرأي خالف احلنفية
على املسلم إذا أتلف ماالً ً
مسلما أو مل ميكن ً
حمرما سواء كان املاك ً

عند غري املسلم.3

M

واملالكية الذين يرون لزوم الضمان إن كان املالك غري مسلم ،وذلك ألن هذه األعيان تعترب أمواالً حمرتمة

of

الثاين :املال احملرم بسببه:

ty

si

وهو املال الذي حرمه الشارع لوصف طارئ على أصله ،كاملال املغصوب فإن أصله حالل ولكن

ve
r

حمرما ولسبب خارج عنه وهو الغصب ،فيحرم على من بيده ،ألنه أخذه
بسبب الغصب أصبح ماالً ً

ni

بسبب وصف حمرم ،ولذلك يُطلق على هذا النوع من املال احملرم لغريه (احلرام بسببه) أو (املال احلرام
لكسبه).4

U
 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ج ،3ص.179
 - 2انظر :الشربيين ،مغين احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،5ص.513
- 3انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج ،7ص .168املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق ،ج ،6ص.248
 - 4نظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،مرجع سابق ،ج ،1ص.224
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اثنيًا :حكم تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية
وبعدما تقدم بيان تعريف املال احلرام ،وبيان أقسامه فال شك أنه إذا كان التعامل بني البنوك
اإلسالمية والبنوك التقليدية على شيء حمرم كالراب واخلمور فهذا تعامل ال خالف يف حرمته ،وجاء يف
معىن حرمة التعامل ال شك أبنه حرام ما روته أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت :كأن أليب بكر
يوما بشيء
الصديق -رضي هللا عنه-غالم خيرج له اخلراج ،وكان أبو بكر أيكل من خراجه ،فجاءه ً

a

فأكل منه أبو بكر ،فقال له الغالم :أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر :ما هو؟ فقال :كنت تكهنت

ay

إلنسان يف اجلاهلية وما أحسن ال كهانة إال إين خدعته ،فلقيين لذلك فأعطاين هذا الذي أكلت منه،

al

فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء يف بطنه.1

M

ويف هذا اإلطار قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ما يف الوجود من األموال املغصوبة واملقبوضة بعقود ال

of

تباح ابلقبض إن عرفه املسلم اجتنبه .فمن علمت أنه سرق ماال أو خانه يف أمانته أو غصبه فأخذه من

si

ty

املغصوب قهرا بغري حق مل جيز يل أن آخذه منه؛ ال بطريق اهلبة وال بطريق املعاوضة وال وفاء عن أجرة
وال مثن مبيع وال وفاء عن قرض فإن هذا عني مال ذلك املظلوم".2

ve
r

وذلك ألنه تعامل وقع يف عني املال احلرام وأصله ،ولكن إذا كان التبادل بني البنوك اإلسالمية والبنوك

U

ni

شرعا كعقد الوكالة يف االستثمار فهل جيوز ذلك؟
التقليدية يف املعامالت اجلائزة ً

ومع األخذ يف احلسبان أبن البنوك التقليدية يوجد من أمواهلا ما يعترب حالالً ،ويوجد من أمواهلا ما يعد
حر ًاما ألنه متولد من الراب ،وا حلالل هو الناشئ من أعمال اخلدمات املصرفية مثل الرسوم على اصدار
البطاقات واحلواالت املصرفية ،ورواتب املوظفني يف الدولة اليت حتول إىل البنوك التقليدية ،وغريها من

- 1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،ابب أايم اجلاهلية ،مرجع سابق ،ج ،5ص 43رقم احلديث3842 :
- 2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،29ص323
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املعامالت اليت هي يف األصل مباحة ،وابلتايل تكييف البنوك التقليدية أبن أمواهلا فيها حالل وفيها
حرام ،فهي أموال خمتلطة ابحلرام.
ويف حكم هذه املسألة اختلف الفقهاء على ثالثة أقوال:
القول األول :جواز التعامل مع صاحب املال احلرام الذي اختلط مبال حالل إذا غلب احلالل احلرام،
وحيرم إذا غلب احلرام احلالل ،وهذا القول للحنفية وابن القاسم من املالكية ،1واحلنابلة يف قول ،ورأي

a

ay

شيخ اإلسالم ابن تيمية.

2

al

فقالوا" :ولو أن رجالً أهدى إليه إنسان يكتسب من راب أو رجل ظامل أيخذ أموال الناس أو أضافه ،فإن

M

كان غالب ماله من حرام ،فال ينبغي له أن يقبل وال أيكل من طعامه ما مل خيربه أن ذلك املال أصله

of

حالل ورثه أو استقرضه أو حنو ذلك ،فإذا كان غالب ماله حالالً ،فال أبس أبن يقبل هديته وأيكل
منه ما مل يتبني عنده أنه حرام"3

ty

si

أيضا " :اعلم أن من أكثر ماله حالل وأقله حرام املعتمد جواز معاملته ومداينته واألكل من ماله
وقالوا ً

ve
r

كما قال ابن القاسم خالفا ألصبغ القائل حبرمة ذلك ،وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حالل
فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته واألكل من ماله وهو املعتمد"

4

ni

U

ويف حني ترى عد من اهليئات الشرعية ،وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية وقول لعدد من
املعاصرين 1جبواز التعامالت بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية(الربوية) يف اجلملة ،ما مل يرتتب عليه
حمرم.2
 - 11الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق ،ج ،3ص277
 - 2املرداوي ،االنصاف ،مرجع سابق ،ج ،8ص323
 - 3السمرقندي ،نصر حممد إبراهيم ،عيون املسائل يف فروع احلنفية( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط1998 ،1م) ،ص.220
- 4الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق ،ج ،3ص277
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واستدل أصحاب القول األول الذين يرون جبواز التعامل بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف
املعامالت اجلائزة مبا يلي:
أن النيب صلى هللا عليه وسلم تعامل مع اليهود واملشركني يف صورة كثرية ومنها:

-1

 ما روته عائشة رضي هللا عنها(( :تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عندصاعا من شعري)).3
يهودي بثالثني ً

a

 -عن ابن عمر رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب ،بشطر ما

ay

خيرج منها من مثر أو زرع)).4

al

M

وجه الداللة :أن النيب صلى هللا عليه وسلم ثبت وقوع التعامل منه مع اليهود رغم كفرهم ووقوعهم
يف احملرمات كالراب احملرم بال خالف.5

of

-2

استدلوا جبواز الشركة بني املسلم والكافر ويف ذلك يقول ابن حزم " :وأما حنن فإان ندري

ty

أهنم يستحلون احلرام ،كما أن يف املسلمني من ال يبايل من أين أخذ املال؛ إال أن معاملة

si

 -أنظر :قرارت وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي ،قرار  ،14/6ص .97وفتاوى الدار ،ص ،337الفتاوى الشرعية

ni

1

ve
r

اجلميع جائزة ما مل يوقن حر ًاما ،فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم".6

لشركة أعيان ،ص.57

U

2

 -العبادي ،عبد هللا ،موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة ،مرجع سابق ،ص ،307شبري ،حممد ،املعامالت املالية

املعاصرة ،مرجع سابق ،ص ، 377أبو غدة ،عبد الستار ،حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ج،3
ص ،330ابن عثيمني ،حممد ،لقاب الباب املفتوح ،ج ،3ص.324
 - 3أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب ما قيل يف درع النيب صلى هللا عليه وسلم والقميص يف احلرب ،صحيح البخاري،
كتاب مرجع سابق ،ج ،4ص41رقم احلديث،2916
 - 4أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة ،ابب املزارعة ابلشطر وحنوه ،البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،104رقم
احلديث .2328
 - 5انظر :الشوكاين ،حممد علي حممد ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار( ،دار ابن حزم ،ط ،1د.ت) ،ج ،1ص.482
 - 6ابن حزم ،احمللى ،مرجع سابق ،ج ،6ص.416
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استدلوا بقاعدة :احلاجة تنزل منزلة الضرورة ،عامة كانت أو خاصة:1

-3

واملراد هبذه القاعدة أن احلاجة تكون عامة عندما حيتاج إليها الناس مجيعهم فيما ميس مصاحلهم العامة
من جتارة وزراعة وصناعة وحنوه ،ومعىن تنزيلها منزلة الضرورة أهنا تؤثر يف األحكام فتبيح احملظور وجتيز
ترك الواجب وغري ذلك ،مما يستثىن من القواعد األصلية ،ومن ذلك التعامل بني البنوك اإلسالمية
والبنوك التقليدية فإن احلاجة العامة قائمة هلذا التعامل ،وإال تعطلت مصاحل البنوك اإلسالمية ومصاحل

a

املسلمني من بعدها.2

ay
أدلتهم:

M

al

القول الثاين :ال جيوز التعامل بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف مجيع جماالهتا ومعامالهتا.3

of

استدل القائلون بعدم جواز التعامل بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف مجيع جماالهتا ومعامالهتا

اإل ِْث والْع ْدو ِ
قوله تعاىلَ { :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ان} [املائدة]2 :
ْرب َوالتَّ ْق َوى َوَال تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ

si

-1

ty

مبا يلي:

ve
r

وجه الداللة :أن التعامل واالشرتاك مع املصارف الربوية تعاون ظاهر على اإلمث والعدوان ،واالبتعاد

-2

U

ni

عنهم يعترب من التعاون على الرب والتقوى الذي أمرت به اآلية الكرمي.4

استدلوا ابلقاعدة الفقهية :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ،ومعناها " :أن األمر إذا
دار بني درء مفسدة وجلب مصلحة ،كان درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة ".1

 - 1انظر :السيوطي ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ج ،1ص.179
 - 2انظر :احلمود ،فهد صاحل ،التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى :دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية( ،دار كنوز
اشبيليا ،ط2011 ،1م) ،ص.67
 - 3العبادي ،عبد هللا ،تقدمي طاعة على أخرى أو تركها ،مرجع سابق ،ص.182
 - 4انظر :احلمود ،التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى ،مرجع سابق ،ص.68
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فقالوا إذا نظران إىل املصارف الربوية وجدان أهنا حتتوي على حمرم وهو الراب ،ويعترب الراب
مفسدة كبرية ،وإذا قلنا جبواز التعامل مع البنوك التقليدية(الربوية) فإنه سيسبب يف شيوع
الراب وانتشاره ،ولذلك جيب أن متنع هذه التعامالت إبطالق حىت ال يستفحل الراب.2
القول الثالث :كراهية معاملة صاحب املال احلرام املختلط ابملال احلالل وهذا القول للشافعي 3وابن
وهب من املالكية ،4وهو قول عند احلنابلة.5

a

ay

واستدلوا لقوهلم مبا يلي:

al

-1

ع ن عامر ،قال :مسعت النعمان بن بشري ،يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

M

يقول (( :احلالل بني ،واحلرام بني ،وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من الناس ،فمن اتقى

of

املشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات :كراع يرعى حول احلمى ،يوشك
أن يواقعه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال إن محى هللا يف أرضه حمارمه ،أال وإن يف اجلسد

ty

مضغة :إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب)).6

si
ve
r
ni
U

1

 -ابن جنار ،تقي الدين حممد امحد عبد العزيز ،شرح الكوكب املنري( ،مكتبة العبيكان ،السعودية ،ط1997 ،2م) ،ج،4

ص.447
 - 2انظر :احلمود ،التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص75
 - 3الشرياوي ،املذهب ،مرجع سابق ،ج ،1ص21
 - 4ابن رشد القرطيب ،حممد امحد حممد ،فتاوى ابن رشد ،حتقيق :املختار الطاهر التليلي( ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،ط،1
1987م) ج ،1ص.634
 - 5املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص.47
- 6أخرجه البخاري يف كتاب االميان ،ابب فضل من استربأ لدينه ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،20رقم احلديث52 :
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ووجه الداللة منه أبن التعامل مع أصحاب املال احلالل الذي اختلط ابحلرام فيه شبهة وميكن أن
يكون التعامل قد وقع يف اجلزء احملرم من املال ،مما يدل على كراهية التعامل معه من ابب التورع
ودرء الشبهات ،وتقوى الكراهة وتضعف حبسب كثرة املال احلرام وقلته.1
-2

شائعا فيه ،فإذا عامله يف شيء منه فقد عامله يف
اختالط املال احلالل ابملال احلرام جعله ً
جزء من احلرام ،فيكون ذلك من املتشابه املمنوع على وجه التوقي ،وما كان اجتنابه على

a

حمرما.2
وجه التوقي يكون مكروها ال ً

ay
-3

االحتمال قائم على أن يقع التعامل ابملال احلالل أو أن يقع ابملال احلرام ،وما كان مبناه

al

على االحتمال بقي ظنيا ومل جيزم حبرمته ،ألن الظاهر أن ما بيد اإلنسان يكون له.3

M

-4

األصل يف املال والتعامل به اإلابحة ،وال يثبت التحرمي مبجرد االحتمال ،فالدليل إذا تطرق

of

إليه االحتمال سقط به االستدالل ،فإذا اختلط مال املسلم احلالل ابملال احلرام األوىل ترك

si

ty

التعامل معه درءًا للشبهة.4

ve
r
ni
U
- 1انظر :الشرياوي ،املذهب ،مرجع سابق ،ج ،1ص21
- 2انظر :ابن رشد حتقيق :املختار الطاهر التليلي ،مرجع سابق ،ج ،1ص634
 3انظر :ابن قدامة ،املغين ،مرجع سابق ،ج ،4ص201
 - 4انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،مرجع سابق ،ج ،5ص.47
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الرتجيح:
وبعد النظر يف أدلة الفقهاء يظهر أن القول الثالث القائل بكراهة التعامل مع صاحب املال احلرام الذي
اختلط ابملال احلالل هو األرجح واألوجه وذلك؛ لقوة أدلته اليت سيقت يف ذلك ابعتبار أن التعامل مع
البنوك الربوي فيه شبهة إن مل يكن حر ًاما بكونه يتعامل ابلراب وقد يكون هذا التعامل فيه نوع من
مساعدة للبنك التقليدي وإعانة له على ابطله.

a

ay

ويرد على أصحاب القول األول أبن األدلة اليت ساقوها يف جواز التعامل مع أصحاب املال احلرام

al

تدخل يف إطار إذا كانت هذه املعاملة حالل أصالً ،وأن األموال متيقن أبهنا جاءت من حالل،

M

وابلتايل فاألدلة بعيدة عن حمل النزاع وهو حكم التعامل مع صاحب املال احلالل الذين اختلط ماله
ابحلرام ؛ كمثل هذه احلالة اليت يتم تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية اليت يف الغالب تكون من

of

أموال حمرمة بسبب كثرة تعاملها يف الديون الربوية وحنوها.

ty

وأما أصحاب القول الثاين الذين يرون حرمة التعامل مع البنوك التقليدية (أصحاب املال احلرام) مبا يلي:

si

ve
r

-1

أن اآلية اليت استدلوا هبا وهي املنع من التعاون على االمث ال يتضمنها اإلشارة إىل التعامل
مع مرتكب املعاصي أو آكلي الراب ،وال سيما أن كان عملهم ال يتضمن معصية وهو

ni

-2

U

شرعا.
متحقق يف البنوك التقليدية اليت ستتعامل مع البنوك اإلسالمية يف معاملة جائزة ً

يرد عليهم أبدلة من قال جبواز التعامل مع من ماله احلالل مطل ًقا مبا روي عن النيب صلى
هللا عليه وسلم يف التعامل مع اليهود وغريها من الشواهد مما تقدم ،خصوصا إذا كان هناك
ضرورة ماسة.

-3

يرد على استدالهلم ابلقاعدة الفقهية درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل أبن هذه القاعدة
ليست عامة ،فرتاعى املصلحة إذا غلبت املفسدة ،وإذا ما نظران إىل التعامل بني البنوك
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اإلسالمية والبنوك التقليدية فإن فيه مصلحة ظاهرة ال ختفى على أحد خصوصا إذا كان
هناك ضرورة حيتاج إليها البنك اإلسالمي.
ومع هذا الرتجيح بكراهية التعامل مع البنوك التقليدية يف العموم فإن تستثىن بعض احلاالت الدقيقة
يف عقد الوكالة يف االستثمار عند التعامل مع البنوك التقليدية ،كون هذا العقد له خصوصية ختتلف
عن بقية العقود والتطبيقات املالية املعاصرة ،وهذه االستثناء خترج عنه الصور اآلتية:

a

ay

الصورة األوىل :إذا كان صورة التعامل بني البنوك اإلسالمية والتقليدية هي صورة صكوك الوكالة يف

al

االستثمار وكان البنك اإلسالمي هو الوكيل ،والبنك التقليدي هو املوكل يف االستثمار عن طريق فتح

M

اكتتاب للصكوك مباشرة من قبل العمالء ويقتصر دور البنك التقليدي بكونه ميثل العمالء الذين أرادوا
شراء الصكوك اليت طرحها البنك اإلسالمي وابلتايل فدوره هو توصيل األموال بعد مجعها يف وعاء واحد

of

ابمسه.

ty

الصورة الثانية :إذا كان البنك التقليدي هو الوكيل يف االستثمار والبنك اإلسالمي هو املوكل يف

si

ve
r

االستثمار ،وصورة االستثمار مشاريع معلومة وواضحة أهنا جائزة وحالل من الناحية الشرعية ،وال يقوم
البنك التقليدي خبلط أمواله مع أموال البنك اإلسالمي ،ودوره يقتصر يف عملية االستثمار يف عمليات

U

ni

شرعا.
ومعامالت جائزة ً

الصورة الثالثة :إذا هناك حاجة ضرورية للبنك اإلسالمي يف التعامل مع البنك الربوي يف عقد الوكالة
يف االستثمار وال بديل عن هذه املؤسسة الربوية ،فيجوز له التعامل مع الكراهة لكن بشرط أن تكون
شرعا.
املعاملة جائزة ً
وختاما فإن هذا الرأي املختار وهو كراهة تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية ينطبق يف
ً
وخصوصا بكوهنا يتواجد فيها بنوك ومؤسسات مالية إسالمية كثرية ،فال وجود لضرورة
حالة البحرين
ً
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حقيقية للبنوك اإلسالمية البحرينية للتعامل مع البنوك واملؤسسات اإلسالمية الكثرية يف البحرين ،حىت
أن البنوك التقليدية هلا نوافذ إسالمية أصالً.
اثلثًا :تقدير احلاجة يف تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية:
هل هناك حاجة لتعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار؟
وخصوصا يف حالة البحرين اليت تتواجد فيها مؤسسات وبنوك إسالمية كثرية؟ هذا السؤال يقودان ألمهية

a

ay

تعريف الضرورة واحلاجة والفرق بينهما.

M

al

تعريف الضرورة:

الضرورة يف ال لغة :من الضر وهو سوء احلال ،واالضطرار االحتياج إىل الشيء ،واضطر إىل الشيء أجلئ

of

إليه.1

ty

وأما اصطالحا :فهي "ما اتصلت احلاجة إليه إىل حد الضرورة كحفظ الدين ،فالنفس ،فالعقل،

si

فالنسب ،فاملال ،فالعرض" .2وقيدت الضرورايت مبا ال ميكن حتقق املصاحل إال به فقيل هي اليت " :ال

ve
r

بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا" .3فإذن إذا فقدت هذه الضرورايت مل تتحقق مصاحل الدنيا.

U

ni

تعريف احلاجة:

احلاجة يف اللغة :من احلوج وهو الطلب والفقر .4وأما يف االصطالح فعرفت أبهنا :ما كان مفتقرا إليها
من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب على احلرج واملشقة الالحقة لفوات املطلوب.1

- 1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،4ص.483
- 2املناوي ،حممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التاريف( ،دار الفكر املعاصر ،لبنان ،ط1410 ،1هـ) ج473 ،1
 - 3الشاطيب ،املوافقات ،مرجع سابق ،ج ،1ص20
- 4ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،2ص242
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واحلاجة هي ما تؤدي إىل " التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت
املطلوب ،فإذا مل تراع دخل على املكلفني احلرج واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف
املصاحل العامة".2
فإذن احلاجة هي ما تزيد عن احلد األدىن اإلسالمي من الضرورايت بقصد التخفيف عن العباد ،ويعترب
توفريها من السنة املؤكدة ،وهي مكملة للضرورايت.3

a

ay

والفرق بني الضرورة واحلاجة أبن الضرورة تباح عندها احملرمات إن كانت ستؤدي إىل فوات املصاحل

األساسية كحفظ الدين والعقل والنفس والنسل واملال ،وأما احلاجة فال تباح عندها احملرمات ولو كان

al

M

فيها مشقة شديدة ،كاجلوع الشديد الذي ال يؤدي إىل هالك النفس.

of

وابلتايل فإن كان تعامل البنك اإلسالمي مع البنك التقليدي من ابب حاجة البنك اإلسالمي
لالستثمار وزايدة أمواله فال يعد هذا السبب من الضرورات اليت تبيح له التعامل مع البنوك الربوية ال

ty

si

سيما يف معامالت فيها ُشبه أو يف مال قد يكون مصدره من حرام ،وأما إن كانت هناك ضرورة للبنك

ve
r

اإلسالمي كتعرض للخسارة اليت قد تؤدي لإلفالس ومل جيد بديال ليستثمر أموال أو يعينه على سداد
ديونه إال البنك التقليدي ،فهنا ميكن أن يتعامل مع البنك التقليدي مع الكراهة.

ni

ومع القول يف حالة الضرورة جبواز تعامل البنك اإلسالمي مع البنك الربوي فعلى البنك االسالمي أن

U

يبذل قصارى جهده يف البحث عن البديل الشرعي الذي يعلم مصدر ماله.

- 1انظر :الشاطيب ،املوافقات ،مرجع سابق ،ج ،2ص10
 - 2الشاطيب ،املوافقات مرجع سابق ،ج 2ص21
- 3انظر :الزرقاء ،حممد انس ،املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية :أهم اخلصائص املميزة لالقتصاد يف اإلسالمي( ،االحتاد
الدويل للبنوك اإلسالمية ،مصر ،ط1983 ،1م) ص.208
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املطلب الثاين :النموذج التطبيقي لتعامل البنوك فيما بينها وتكييفه الفقهي
بعد بيان حكم تعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية على أساس عقد الوكالة
يف االستثمار فإن هذا املطلب يتناول النموذج التطبيقي يف تعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع
البنوك التقليدية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار هبدف احلاجة للسيولة ،أو هبدف استثمار
األموال وتبادل املنافع.

a

الفرع األول :اإلجراءات العملية للنموذج التطبيقي:

ay

تتعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار

al

والسبب عاد ًة هو رغبة البنوك يف استثمار أمواهلا أو احلاجة للسيولة لتمويل عملياهتا االستثمارية طويلة

M

األجل مثالً فتحتاج ملثل هذه املعاملة اليت قد تكون قصرية األجل.

of

ويتم إجراء عملية التعامل بني البنوك اإلسالمية مع بعضها أو مع البنوك التقليدية -عند الضرورة أو

االستثمار لبنك الربكة اإلسالمي-البحرين:1

ve
r

-1

si

ty

يف احلاالت اليت مت بياهنا -وفق اإلجراءات التالية املأخوذة بناءً على منوذج تطبيقي لعقد الوكالة يف

رغبة املوكل (البنك األول الذي يريد استثمار أمواله) يف تعيني الوكيل (البنك الثاين-سواء

ni

تقليداي) يف استثمار أمواله يف صفقات مقيدة ،وفق أحكام الشريعة
كان إسالميًا أو
ً

U

اإلسالمية وذلك خلربة الوكيل (البنك الثاين) يف إدارة األموال واالستثمار والسوق.
-2

يفوض الوكيل (البنك الثاين) مبوجب عقد الوكالة يف االستثمار إببرام الصفقات مبا يتفق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية نيابة عن املوكل (البنك األول) وحلسابه والقيام جبميع

 - 1انظر :امللحق رقم ()4
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التصرفات وذلك بنفس الطريقة اليت يقوم هبا املوكل لنفسه فيما يتعلق بذلك وممارسة مجيع
السلطات األخرى الالزمة للموكل ملساعدته يف الوفاء ابلتزاماته مبوجب هذه االتفاقية.
-3

يعد الوكيل (البنك الثاين) ويوقع ويسلم مستندات الصفقة للموكل (البنك األول).

-4

يفوض املوكل (البنك األول) الوكيل (البنك الثاين) ابلتصرف نيابة عنه ،وذلك ابألخذ
بعني االعتبار البنود األخرى اليت حتكم منح صالحيات خاصة للوكيل يف هذه االتفاقية

a

ومجيع الصالحيات األخرى من أجل أن يقوم الوكيل ابلوفاء ابلتزاماته واستكمال

ay

املستندات اخلاصة بكل صفقة.

al

-5

يتعهد الوكيل (البنك الثاين) بصفته وكيال للموكل (البنك األول) ،ابلقيام بكل ما هو

M

مطلوب لصفقات الستثمار ابلنسبة ملا جيب توقيعه مقابل أتعاب مالية يتفق عليها بني

-6

of

الطرفني.

ty

منفردا ،وعدم مسؤولية الوكيل (البنك الثاين)
يتحمل املوكل (البنك األول) بتحمل اخلسارة ً

ve
r

عليها بينهما يف العقد.

si

يف حالة عدم حتقي ق ربح ما مل يكن هناك تعدي أو تقصري أو إخالل ابلشروط املتفق

وهذا اإلجراء مبين بكون املوكل هو صاحب املال ،والوكيل أمني على هذا املال فال يضمنه إال إذا

ni

-7

U

قصر يف عمله أو تعدى الشروط والضوابط املتفق عليها بينه وبني املوكل يف االستثمار.

جيوز ألي طرف من أطراف الوكالة إشعار اآلخر هاتفيًا أو أبي وسيلة أخرى برغبته يف
إبرام صفقة استثمارية ،ويشرتط هذا االشعار أن يكون قبل يومي عمل.

-8

جيب على املوكل (البنك األول) دفع مبلغ االستثمار يف احلساب الذي قام الوكيل (البنك
الثاين) إبشعار املوكل به.
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-9

جيب على الوكيل (البنك الثاين) اجراء الرتتيبات لدفع وحتصيل املبالغ نيابة عن املوكل
(البنك األول) وتوقيع أية مستندات أو حتويالت الزمة.

 -10يتم متديد عقد الوكالة يف االستثمار تلقائيًا ما مل يقم أي من الطرفني إبشعار اآلخر كتابيا
قبل مدة انتهاء الوكالة ب  30يوما يعرب فيها عن رغبته يف عدم جتديد الوكالة.
وهذا االجراء األخري مبين على جواز جتديد الوكالة يف االستثمار ،وطلب االشعار املكتوب هو نوع

a

شرعا ملا فيه من مصلحة للمتعاقدين.
من التوثيق املطلوب ً

ay

al

الفرع الثاين :التكييف الفقهي لعقد الوكالة يف االستثمار يف تعامل البنوك اإلسالمية:

M

يعترب هذا العقد صورة من الصور التطبيقية لعقد الوكالة يف االستثمار ،وهو بني بنكني إسالميني،
حبيث يكون األول هو املوكل ،والثاين هو الوكيل ،وقد يكون العكس.

of

ويف الصورة التطبيقية اليت مت بيان إجراءاهتا ميكن حتديد أطراف عقد الوكالة يف االستثمار من خالل ما

si

ty

يلي:

ve
r

أوالً :البنك األول :هو املوكل يف االستثمار حيث يرغب يف استثمار أمواله وحتقيق أرابح وحنو ذلك.

ni

اثنيًا :البنك الثاين :هو الوكيل يف االستثمار حيث سيقوم ابستثمار أموال البنك األول وهو املوكل يف

U

االستثمار.

اثلثًا :نوع الوكالة :الوكالة تعترب وكالة يف االستثمار مقيدة أبنواع حمددة من العمليات االستثمارية.
ومجيع أحكام العقد مبنية على أحكام عقد الوكالة يف االستثمار الذي سبق التطرق له.
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الفرع الثالثِ :ميزات التعامل بني البنوك على أساس عقد الوكالة يف االستثمار:
يتميز هذ النوع من عقود الوكالة يف االستثمار مبا يلي:
ميكن أن يتحقق عرب عديد من اجملاالت االستثمارية وليس فقط يف صورة استثمارية

-1

حمددة.
حتقيق عائد مرتفع للبنك الذي يرغب يف استثمار أمواله واحلصول على عوائد جمزية ورفع

-2

a

رأس ماله لدى بنك آخر لديه اخلربة يف االستثمار والدراية ابلسوق.

ay
-3

قد يكون سبب تعامل البنك مع بنك آخر لعدم قدرته أو لنقص اخلربة أو لنقص املوارد

al

أو لنقص املختصني يف اجملال االستثماري.

M

-4

يستفيد البنك الثاين وهو الوكيل يف االستثمار يف هذا العقد ابحلصول على أجرة الوكالة

of

ابإلضافة للحصول على ما زاد على نسبة األرابح املتفق عليها -إن وجد ذلك يف العقد-

ty

وهذا نوع من أنواع احلافز للوكيل (البنك الثاين) يف حتقيق أرابح جمزية وبذل املزيد من

يف حالة تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية(الربوية) قد يكون ذلك ضرًاب من

ve
r

-5

si

احلرص لتحقيق أرابح جمزية لصاحل املوكل (البنك األول).

ضروب الدعوة إىل هللا ،ألن البنوك التقليدية يف هذه احلالة وجدت معاملة شرعية حسنة

ni

U

تعود عليها أبرابح مرضية وتشجعها لتغيري مسارها إىل ما يوافق أحكام الشريعة
اإلسالمية.
-6

يتيح هذا العقد من عقود الوكالة يف االستثمار الفرصة لعمالء البنك التقليدي التعامل يف
معامالت شرعية جائزة فيما لو كان مثالً املعاملة املتفق عليها يف عقد الوكالة يف
االستثمار هي طرح صكوك استثمارية مثالً او أسهم وحنو ذلك.
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ويف اخلتام وبعد النظر يف العقود املاضية فيمكن القول أبن أبرز البنود اليت جيب بياهنا والنص عليها يف
العقود هي اآلتية:
-1

أطراف الوكالة :فيجب حتديد أطراف الوكالة بشكل دقيق وواضح ،فالعميل هو املوكل يف
االستثمار ،والبنك هو الوكيل يف االستثمار ،ومال العميل هو حمل الوكالة أو املال
املستثمر يف هذه العملية ،مع بيان دور كل طرف فهنا الوكيل ال يضمن اخلسارة ،ألنه

a

ليس شري ًكا مع العميل الذي يعترب هو املوكل وصاحب املال فيتحمل اخلسارة ،ويستحق

ay

الربح حبسب االتفاق.

al

-2

أجرة الوكالة :ال بد من االتفاق على أجرة الوكالة يف العقد والنص عليها بشكل واضح،

M

مع التوضيح للعميل أبن األجرة اثبتة للوكيل حىت لو خسرت عملية االستثمار.

of

-3

مدة الوكالة :ال بد من حتديد مدة الوكالة يف العقد ،وميكن النص أبن الوكالة قابلة

الربح :ال ميكن النص على قيمة الربح ،حبيث يذكر الوكيل قيمة الربح بشكل دقيق،

si

-4

ty

للتجديد حبسب االتفاق أو مبوافقة أطراف العقد.

ve
r

ولكن ميكن ذكر توقع الربح مبقدار معني ،وميكن االتفاق على نسبة للوكيل على اعتبار

ni

أهنا حافز ،وهذا ما يسمى "نسبة ما زاد على الربح املتوقع".

U

وعلى العاملني يف جمال البنوك اإلسالمية مراعاة الضوابط واحلدود الشرعية عند تطبيق معامالهتم
املالية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار.
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الخاتمة
احلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على عبده ورسوله
وصفيه من خلقه حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،
وبعد:
فقد ختمت هذه الدراسة يف عقد الوكالة يف االستثمار وتطبيقاته يف البنوك اإلسالمية

a

ay

البحرينية بعد جهد استمر ألكثر من عامني ،ولقد حوت هذه الدراسة أحكام عقد الوكالة

al

يف االستثمار بصورة تفصيلية من مجيع نواحيها ،وتطرقت للجانب التطبيقي من خالل

M

دراسة املعيار الشرعي الذي أصدرته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

of

أيضا فتاوى متعلقة
ومن خالل التطرق لدور هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية واليت أصدرت ً

si

اإلسالمية البحرينية.

ty

ابلوكالة يف االستثمار ،ومن مث درست مناذج معاصرة لعقود الوكالة يف االستثمار يف البنوك

ve
r

وتتضمن اخلامتة على اآليت:

ni
U

أ-النتائج
ب-التوصيات
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النتائج:
توصلت الدراسة جلملة من النتائج العلمية استجابة لألهداف اليت وضعت لإلجابة على أسئلة
الدراسة ،وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:
شرعا وهو :عقد بني املوكل والوكيل يهدف املوكل إىل استثمار
 -1عقد الوكالة يف االستثمار جائز ً
أمواله أبجرة معينة أو بنسبة ربح معلومة متفق عليها عند إبرام العقد ،ويكتسب أمهية كربى يف

a

العصر احلديث ملا يوفره من احتياجات للبنوك واملؤسسات ،وملا يقدمه من خدمة لألفراد

ay

الستثمار أمواهلم بسبب قلة اخلربة.

M

al

 -2تتميز الوكالة يف االستثمار عن الوكالة يف التصرفات يف أهنا أخص من الوكالة يف التصرفات،
وأهنا ال تقتصر على فعل حمدد ال يتكرر كما يف الوكالة يف التصرفات.

of

 -3الوكالة يف االستثمار من قبيل الوكالة اخلاصة ألهنا حمددة يف اجملال املايل ،واألصل أن تكون

ty

الوكالة يف االستثمار مقيدة ،وجيوز أن تكون مطلقة حبيث يطلق املوكل يد الوكيل يف التصرف

ve
r

املوكل.

si

دون تعيني النوع أو الثمن أو املكان بشرط أال يتعارض تصرف الوكيل مع العرف ومصلحة

 -4يتعلق أثر العقد يف الوكالة يف االستثمار ابملوكل ألنه هو األصيل والوكيل ال يعقد لنفسه ،فهو

ni

يعقد العقد لغريه بطريقة النيابة عن الغري ،وأما حقوق العقد فتنصرف إىل الوكيل يف االستثمار

U

وذلك ألن صرفها إىل املوكل يرتتب عليه االضرار مبصاحل الغري.

 -5للوكالة يف االستثمار ثالثة أطراف رئيسة وهم :الوكيل ،واملوكل ،واملوكل فيه.
 -6الوكيل يف االستثمار هو الشخص املعهود أو اجلهة (بنك أو مؤسسة) إليه تنفيذ الوكالة يف
اجملال االستثماري ،وتربز أهم أحكامه فيما يلي:
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أ-

ترتتب على الوكيل يف االستثمار عدة التزامات وأمهها وجوب تنفيذ الوكالة على الوجه
املتفق عليه بينه وبني املوكل وحسب تعليمات املوكل وأن يلتزم بتقدمي البياانت
واملعلومات اخلاصة ابلوكالة يف االستثمار مىت طلبها املوكل.

ب-

جيوز للوكيل يف االستثمار أن يوكل غريه فيما وكل ابلقيام به إذا إذن له املوكل أو
فوضه يف التصرف كيفما يشاء ،وال جيوز له توكيل غريه إذا هناه املوكل عن ذلك.

a

ج-

الوكيل يف االستثمار أمني على ما حتت يده من أموال ،وعليه؛ فال ضمان عليه على

ay

ما وكل فيه إال إذا تعدى أو فرط أو قصر ،ويرتتب على ذلك أن القول قوله الوكيل

al

إذا ادعى املوكل تفريط الوكيل أو تقصريه.

M

د-

ال جيوز للوكيل يف االستثمار أن يتوىل طريف عقد الوكالة لوجود هتمة حماابة النفس،

of

ويستثىن من ذلك إذا كان الوكيل وكيال عن الطرف األول ابلبيع ،وكيال للطرف
الثاين -غري األول -ابلشراء.

ty

ve
r

يديرها.

si

ه-

ال جيوز خلط أموال الوكيل أموال الوكالة يف االستثمار مع أمواله أو األموال اليت

املوكِل يف االستثمار هو الشخص الذي طلب من الوكيل القيام ابستثمار أمواله لنقص يف
ُ -7

ni

اخلربة وحنو ذلك ،وترتتب عليه التزامات يف عقد الوكالة يف االستثمار وأمهها دفع األجرة

U

املعلومة للوكيل ،ودفع تكاليف الوكالة ابعتباره هو صاحب املال املستثمر ،وحيق للموكِل يف
االستثمار أن يطلب احلصول على املعلومات عن الوكالة مىت شاء ،وحيق له عزل الوكيل بشرط
أن يعلمه ابلعزل وأال يرتتب على ذلك مفسدة.
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 -8املوكل فيه يف عقد الوكالة يف االستثمار هو الشيء الذي مت التوكيل فيه ،ويسمى (املال
املستثمر) ابعتباره املأذون التصرف فيه ،وترتتب ضوابط شرعية لالستثمار يف املال فيجب أن
يكون يف مال حالل ،وال يكون االستثمار يف الباطل ،وأال يشتمل على الراب والغرر.
 -9إذا اختلف املوكل مع الوكيل يف أصل الوكالة فالقول قول املوكل ألن األصل عدم الوكالة ،وإذا
اختلف املوكل مع الوكيل يف صفة الوكالة القول للموكِل ،إذا اختلف الوكيل مع املوكل يف تلف

a

املوكل فيه فقبول قول الوكيل مع ميينه ألنه أمني ،وإذا ادعى املوكل عدم رد ما بيد الوكيل

ay

فالقول قول الوكيل مع ميينه سواء كانت الوكالة أبجر أو بغري أجر ألن املوكل ائتمنه فيجب

al

قبول قوله عند عدم وجود البينة.

M

 -10تنتهي الوكالة يف االستثمار مبباشرة املوكِل التصرف املوكل فيه قبل أن يبدأ الوكيل ابلعمل،

of

ومبوت املوكل أو الوكيل ،وبعزل الوكيل ،وإبفالس املوكِل ألن إبفالسه ينتقل ماله إىل غرمائه،
وتبطل الوكالة جبحودها من قبل الوكيل أو املوكِل إال إذا كان اجلحود بسبب النسيان فإهنا ال

ty
si

تنتهي وال تبطل.

ve
r

 -11جاء دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار
من خالل إصدار جلنة املعايري الشرعية معيار الوكالة يف االستثمار املشتمل على التعريف وبيان

ni

األركان وحتديد الصفة أبهنا الزمة يف تطبيق املؤسسات ،وتعترب أهم األحكام اليت تطرق إليها

U

املعيار يف النص على وجوب حتديد أجرة الوكالة ،وإذا مل حتدد فريجع إىل أجرة املثل ،ومنع
شراء الوكيل لنفسه ًأاي من األصول اليت مت شراؤها بعد خلط األموال.
 -12يكمن دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية يف عقد الوكالة يف االستثمار
وتطبيقاته يف الرقابة املسبقة :حيث يتم عرض املوضوعات قبل إقرارها وتطبيقها وإصدار
الفتاوى املتعلقة بتطبيقات الوكالة يف االستثمار ،وابلرقابة املصاحبة :وهي مرحلة تتم مع أتدية
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البنك لعمله وتطبيق الوكالة يف االستثمار ،واملرحلة الالحقة :وهي مرحلة تتضمن مراجعة عقود
الوكالة يف االستثمار اليت مت تطبيقها ،ويتم اعداد التقارير مبدى مالئمة التطبيقات ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،وبيان املخالفات الشرعية وإصدار قرار التخلص منها وعدم تكرارها يف
املستقبل.
 -13يعترب عقد الوكالة يف االستثمار من العقود االستثمارية املالية اليت تتجه إليه البنوك اإلسالمية

a

بكثرة ،ولذلك برزت تطبيقاته يف البنوك اإلسالمية البحرينية يف احلساابت والودائع االستثمار،

ay

وصكوك الوكالة يف االستثمار ،واملراحبات الدولية ،وتعامل البنوك اإلسالمية مع بعضها أو

al

بعض البنوك التقليدية على أساس عقد الوكالة يف االستثمار.

M

 -14تعترب الودائع االستثمارية من أبرز تطبيقات عقد الوكالة يف االستثمار وهي إما أن تكون

of

ودائع استثمارية مطلقة كاحلساابت االستثمارية املطلقة أو ودائع استثمارية مقيدة ،وتربز أهم
أحكامها فيما يلي:

ty

si

أ-

تكيف الودائع االستثمارية املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار ابعتبار

ve
r

العميل هو املوكل يف االستثمار ،والبنك هو الوكيل يف االستثمار املعهود إليه القيام
بعملية االستثمار مبال املوكل ،والربح من املال املستثمر حق خالص للموكل يف

ni

االستثمار ،وللوكيل أجرة حمددة ومتفق عليها ومكتوبة يف العقد.

U

ب-

جيوز أن تكون أجرة الوكالة ما زاد على نسبة الربح املتفق عليها وهو املعمول به يف
أغلب البنوك ،وجيوز أن حتدد نسبة الربح دون النص على قدر الربح ،وهي تعترب من
األجرة اليت تؤول إىل العلم.

ج-

جيوز أن جيمع الوكيل يف االستثمار بني أجرة الوكالة املتفق عليها ،وبني نسبة ما زاد
على الربح املتوقع واملتفق عليه بينه وبني املوكل يف االستثمار.
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د-

تعد الوكالة يف االستثمار يف تطبيق الودائع االستثمارية الزمة ،حبيث يتم منع العميل
من سحب األموال من البنك إال ابالتفاق ،ومن جهة أخرى ال جيوز للوكيل(البنك)
أن يتخلى عن عملية االستثمار.

ه-

تتميز الودائع االستثمارية املخرجة على أساس عقد الوكالة يف االستثمار عن املخرجة
على أساس املضاربة أبنه الودائع االستثمارية املخرجة على الوكالة يف االستثمار تعترب

a

من قبيل اإلجارة على األعمال واملضاربة من قبيل املشاركات ،وان الوكيل يف

ay

االستثمار يستحق أجرة الوكالة ،بينما يستحق املضارب حصة من الربح وال جيوز أن

al

حيصل على مبلغ مقطوع ،وأن املوكل(العميل) له احلق يف التدخل يف قرار االستثمار،

M

بينما ال حيق لرب املال يف املضاربة التدخل يف قرار استثمار املضارب.

of

 -15صكوك الوكالة يف االستثمار؛ وهي واثئق متساوية القيمة يف ملكية مشروعات أو أنشطة
تدار على أساس الوكالة يف االستثمار بتعيني وكيل عن محلة الصكوك إلدارهتا ،وتعترب من

ty

si

أفضل وسائل التمويل االقتصادي املعاصر ،وهي من قبيل الوكالة اخلاصة وتوصلت الدراسة إىل

أ-

ve
r

مجلة من األحكام بناء على دراسة التطبيق يف البنوك اإلسالمية ومن أهم أحكامها ما يلي:
تك يف صكوك الوكالة يف االستثمار على أساس أن البنك مصدر الصكوك هو

ni

الوكيل يف االستثمار أبجر معني أو اجلمع بني األجر واحلافز وهو ما زاد على نسبة

U

الربح املتفق عليها ،وأن املكتتب يف الصكوك للحصول على الربح هو املوكل يف
االستثمار ،وحصيلة االكتتاب هو املوكل فيه ابالستثمار.
ب-

حتدد عملية الوكالة يف الصكوك مبدة معينة ،فهي تعترب وكالة مؤقتة وال حيق للوكيل أن
يتصرف بعد انتهاء املدة إال عندما جيدد املوكل توكيله.
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ت-

يتحمل مالك الصك وهو املوكل يف االستثمار خماطر االستثمار بنسبة ما ميلكه من
صكوك بني حجم الصكوك املكتتبة ،وكذلك يستحق عائد االستثمار حبسب ما
ميلكه.

ث-

جيوز اجلمع بني أجرة الوكالة يف االستثمار وبني ما زاد على نسبة الربح وخيرج هذا
اجلمع على أساس أنه عقد وشرط ،فالعقد هو الوكالة أبجر ،والشرط هو احلافز وهو

a

من مصلحة املتعاقدين.

ay

 -16إذا كان عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية مبين على تدخل طرف اثلث حبيث ال

وأمهها:

يتم تكييف عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبة الدولية على أساس أن البنك هو

of

أ-

M

al

شرعا ،وترتتب عليها عدة أحكام
يبيع الوكيل السلعة لنفسه ،ويبيعها لطرف اثلث فهي جائزة ً

الوكيل يف االستثمار ،وأن العميل هو املوكل ،ومبلغ االستثمار هو املوكل فيه.

ty

si

ب-

جيوز أن حيدد املوكل مدة االستثمار ،وجيوز أن يتفق املوكل والوكيل على جتديد الوكالة

ve
r

تلقائيًا ما مل خيطر أحدهم اآلخر بعدم رغبته بتجديد ،ويعترب التجديد ابلوكالة الدورية
شرعا لوجود األذن.
وهي جائزة ً

ni

ت-

ال يتحمل الوكيل يف االستثمار أي خسائر أو أضرار انجتة عن عملية الوكالة يف

U

االستثمار الن يده يد أمانة إال إذا تعدى أو فرط ،ومن صور التعدي والتفريط
ابملخالفات الشرعية أو العقدية أو العرفية.
 -17إذا التزام الوكيل يف عقد الوكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية بشراء السلعة لنفسه فهذه
شرعا لتشاهبها مع التورق املنظم ولكنه بشكل عكسي ،حيث يكون املصرف
الصورة ال جتوز ً
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الذي وكل يف شراء السلعة الدولية هو املستورق فيشرتيها من املوكل ابألجل ،وكذلك تتشابه
هذه الصورة مع العينة تشاهبًا واضحا ،فتشرتك مع علة حترميه وهو الذريعة إىل الراب.
 -18جيوز أن تتعامل البنوك اإلسالمية فيما بينهما يف عقود الوكالة يف االستثمار.
 -19اختلف الفقهاء يف حكم تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك الربوية ويرتجح كراهية تعامل
البنوك اإلسالمية مع البنوك الربوية ،ويستثىن من هذا احلكم الصورة التالية:

a

 إذا كان دور البنك التقليدي يف عملية الوكالة يف االستثمار جمرد فتح االكتتاب لعمالئه

ay

لشراء صكوك طرحها البنك اإلسالمي ال شري ًكا يف شراء الصكوك ،الن دوره هنا

al

يقتصر على توصيل األموال بعد مجعها يف وعاء واحد ابمسه.

M

شرعا ،بشرط
 إذا كان البنك التقليدي هو الوكيل يف االستثمار يف عمليات استثمارية جائزة ً

of

أال يقوم البنك التقليدي خبلط أمواله وأصوله مع البنك اإلسالمي ،فيقتصر دوره يف

ty

شرعا.
االستثمار ابملشاريع اجلائزة ً

si

 إذا وجدت ضرورة للبنك اإلسالمي ابلتعامل مع البنك الربوي على أساس الوكالة يف

ve
r

االستثمار ،كتعرض البنك لإلفالس وعدم وجود البديل عن التعامل مع البنك الربوي.

ni

التوصيات:

توصي الدراسة بناء على النتائج اليت توصلت إليها بعدة توصيات وهي:

U

 -1عدم تعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك الربوية إال يف حاالت الضرورة ومبعامالت ال ختالف
الشريعة اإلسالمية.
 -2ضرورة أن تلتزم هيئات الرقابة الشرعية ابملعايري الشرعية والفتاوى الشرعية وأحكام الشريعة
اإلسالمية وذلك يتحقق ابملراقبة املصاحبة والالحقة ،وجتنيب األرابح املتحصلة من عقود
ملعامالت فيها خمالفات شرعية.
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 -3مراعاة مصلحة العميل يف هذه املعاملة (املوكِل يف االستثمار) ،فال بد من النص على
احلقوق الذي يستحقها يف عقد الوكالة يف االستثمار ،وعدم االقتصار ابلنص على حقوق
البنك.
 -4النص على سبل التخارج من عقد الوكالة يف االستثمار ،والنص على حقوق وصالحيات
املوكل يف االستثمار بشكل واضح يف عقد الوكالة يف االستثمار ،ومراعاة مصاحله ،وعدم

a

االقتصار على حقوق الوكيل يف االستثمار فقط( البنك أو املؤسسة املالية).

ay

 -5تقرتح الدراسة على هيئة احملاسبة واملراجعة إبضافة األحكام اهلامة ملعيار الوكالة يف

al

االستثمار ،وإضافة التطبيقات اجلديدة اليت مل يتم تناوهلا يف املعيار ،وإضافة الضوابط

M

الفقهية هلا.

of

 -6توصي الدراسة البنوك اإلسالمية ابلشفافية يف تعاملها مع الناس فتبني للعمالء مكاهنم
القانوين يف عقود الوكالة يف االستثمار أبهنم وكالء ،وبناء عليه فهم من يتحملون اخلسارة

ty
si

إن وقعت.

ve
r

 -7ينبغي على البنوك اإلسالمية أن تبذل قصارى جهدها يف عمليات االستثمار أبن تتحرى
جبدية العمليات االستثمارية املرحبة ،وال تستغل العمالء بكوهنا ال تتحمل اخلسارة – إن

ni

وقعت -ابعتبارها يف هذه املعاملة (وكيل يف االستثمار) ،ومن جهة أخرى ينبغي عدم

U

استغالل حاجة العمالء لالستثمار أبخذ احلصة األكرب من الربح املتوقع بشكل جشع.

 -8توصي الدراسة أهل االختصاص مبزيد من الدراسات لتطبيقات البنوك اإلسالمية املبنية على
األسس واملبادئ الشرعية كالوكالة يف االستثمار وغريها ،وهذا يساعد يف تقييم مدى
مالئمة تطبيقات البنوك اإلسالمية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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قائمة املالحق:
أوالً :معيار الوكالة يف االستثمار يف املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية:
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اثنيًا :فتوى اهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت -البحرين -تتعلق ابلوكالة يف االستثمار:
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اثلثًا :منوذج عقد وكالة يف االستثمار يف املراحبات الدولية لبيت التمويل الكوييت – البحرين :-
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:-  منوذج عقد وكالة يف االستثمار لبنك الربكة اإلسالمي – البحرين:ابعا
ًر

Investment Wakala


Introduction

ay

a

The Muwakkil (the principal who is want to invest his money) wishes to appoint the Wakil
(the agent who is going to do the investment) to be the agent of the Muwakkil with respect
to the investment of the Muwakkil’s funds in Specific Islamically acceptable trade finance
transactions pursuant to a specific terms and conditions in compliance with the rules and
principles of the Islamic Shari’a as determined by the Fatwa and Shari’a Supervisory Board
of the Wakil.
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 Terms
1. The Muwakkil hereby appoints the Wakil to be the agent of the Muwakkil for the
investment of the Muwakkil’s funds through and as part of the Wakil’spool of
treasury funds. The Wakil is hereby authorized to enter into Islamically acceptable
trade finance transactions on behalf of the Muwakkil and for the Muwakkil’s
account and to do all acts as fully as the Muwakkil could do itself with respect to
such transactions through purchase agreements, sales agreements or other
agreements and to negotiate on behalf of the Muwakkil in relation thereto and to
exercise on the Muwakkil’s behalf all other related powers necessary to enable it to
fulfill this obligations.
2. The Muwakkil as principal shall bear all the risks associated with the acts of the
Wakil as agent for the Muwakkil except those risks resulting from the Wakil’s
misconduct or negligence.
3. Investment Transactions shall be carried out for and on behalf of the Muwakkil but
in the name of the Wakil, or in the name of such agent as the Wakil selects.
4. The Wakil shall be entitled to the agency fee specified in the Wakil Offer in respect t
of each Investment Transaction.
5. Prior to entering into an investment transaction on behalf of the Muwakkil, the
Wakil shall agree to the Muwakil’s expected profit (expected profit) from the
investment transaction. Any profit achieved in excess of the expected profit will be
retained by the Wakil as an incentive after the deduction of the Agency fees.
6. The profit rate should be an expected rate and not fixed, because any fixed profit in
an investment transactions it mean “Loan with interest”.


Offer & Acceptance

Any agreements between any parties should start with an offer & acceptance even the
Investment Wakala as the follow example:
: US$20,000,000/Investment Amount
:
Investment Date
: 360 days
Maturity Date
: Specific Wakala (L/C finance transaction)
Investment Type
: Food Industries
Applicant
: Milling Wheat
Goods
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: Glencore Grain B.V.
Suppliers of Grain
We will invest the Investment Amount in transactions expected to generate for you a
Muwakkil Minimum Profit of 9% per annum. Any profit exceeding this after the
deduction of the agency fee will be ours as an incentive.

For more details kindly reach AAOIFI Sharia standards number 46.
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خامسا :منوذج عقد وكالة مقيدة يف االستثمار لبنك الربكة اإلسالمي – البحرين:-
ً

Restricted
Investment Wakala
Agreement

اتفاقية وكالة مقيدة لالستثمار

في هذا اليوم  .......الموافق ،...................

,................, ............On

 .1السادة  /بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.
(م)،

1. M/s. Al Baraka Islamic Bank BSC (C),

a

تم إبرام هذه االتفاقية بين :

This agreement was entered into between:

ay

Diplomatic Area, P.O. Box 1882, :Address

العنوان :المنطقة الدبلوماسية ،ص .ب ،1882
المنامة،

;Manama, Kingdom of Bahrain. and

al

مملكة البحرين.

M

(hereinafter referred to as first party or
)Muwakkil

(ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول أو الموكل)

of

.................................2. Mr.

 .2السيد............................... /

(ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني أو
الوكيل)

si

ty

(hereinafter referred as second party or
)Wakil

U

بالشروط والبنود التالية:

ni

وقانونا ،واتفقا بموجبه على إبرام هذه االتفاقية

ve
r

أقر الطرفان بأهليتهما وصفاتهما المعتبرة شرعا

The two parties declared that they have the
required legal qualifications , and have
mutually agreed on the following terms and
conditions:
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(1) Clause

)1( البند

Introduction

مقدمة

The Muwakkil wishes to appoint the Wakil to
be the agent of the Muwakkil with respect to
the investment of the Muwakkil’s funds in
restricted Islamically acceptable
pursuant to the ......................................
terms and conditions set out in this agreement
and in compliance with the rules and
principles of the Islamic sharia’a as
determined by the sharia’a supervisory board
of the Wakil and embodied in this agreement.

يرغب الموكل في تعيين الوكيل ليكون وكيال
عنه فيما يتعلق باستثمار أموال الموكل في
 بما يتفق مع أحكام................ صفقات مقيدة
الشريعة اإلسالمية وفقا للشروط والبنود الواردة
في هذه االتفاقية وفيما يتفق مع أحكام ومبادئ

a

الشريعة اإلسالمية كما تحددها هيئة الرقابة

ay

الشرعية للوكيل وكما هو منصوص عليه في

M

al

.هذه االتفاقية

)2( البند

(2) Clause

التفسير

of

Interpretation

 يكون للتعابير التالية المعاني المخصصة1-2

ty

-1 the following terms and expressions shall 2
have the meanings assigned to them herein
unless the context requires otherwise:

ve
r

si

قرين كل منها وذلك ما لم يقتض السياق

U

ni

Business Day: a day on which the Muwakkil
and the Wakil are open for official business to
the public.

:خالف ذلك

 يوم العمل الرسمي الذي يباشر فيه:يوم عمل
.الموكل والوكيل معا نشاطهما مع الجمهور

Investment amount: the amount invested in
relation to an investment transaction.

 المبلغ المستثمر فيما يتعلق:مبلغ االستثمار
.بالصفقة االستثمارية

Investment Date: the due date for payment of the
Investment amount in relation to an Investment
transaction, which date shall be specified in the Wakil
offer.

 تاريخ استحقاق دفع مبلغ:تاريخ االستثمار

Investment transaction: a single transaction
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االستثمار فيما يتعلق بصفقة االستثمار وهو
.التاريخ الذي سيتم تحديده في عرض الوكيل

 صفقة واحدة بين الموكل:صفقة االستثمار

.) من هذه االتفاقية5( والوكيل تتم وفقا للبند

between the Muwakkil and the Wakil made
pursuant to clues 5

a
ay

Wakil offer: a notice to be sent by the Wakil to
the Muwakkil substantially in the form set out
in the first schedule.

 المبلغ المستحق للموكل في:مستحقات الموكل
. محسوبا وفقا لعرض الوكيل،تاريخ االستحقاق

 إشعار سيتم إرساله من قبل:عرض الوكيل
الوكيل إلى الموكل ويكون بالصيغة المحددة في
.الجدول األول

al

Muwakkil's benefits: the amount owed to the
Muwakkil on the Maturity date, calculated in
accordance with the Wakil offer.

 التاريخ الذي يجب فيه دفع:تاريخ االستحقاق
المستحقات للموكل وذلك كما هو محدد في
.عرض الوكيل

M

Maturity date: the date on which the
dues Payment should be paid to the Muwakkil,
as specified in the Wakil offer.

of

Muwakkil acceptance: a notice to be sent by
the Muwakkil to the Wakil substantially in the
form set out in the second schedule.

ty

 إشعار سيتم إرساله من قبل:قبول الموكل
الموكل إلى الوكيل ويكون بالصيغة المحددة في
.الجدول الثاني

ve
r

si

Muwakkil profit: the profit due to the
Muwakkil calculated in accordance with the
Wakil offer.

 الربح المستحق للموكل محسوبا:ربح الموكل
.وفقا لعرض الوكيل

ni

-2 the attached schedules to this agreement 2
form an integral part hereof.

U

-3 references to clauses and schedules are 2
references to clauses of and schedules to
this agreement.
-4 The headings have been placed for 2
convenience only and shall not affect the
construction hereof.

 تعتبر الجداول المرفقة بهذه االتفاقية جزءا2-2
.ال يتجزأ منها
 تكون اإلشارات للبنود والجداول إشارات3 -2
.إلى بنود وجداول هذه االتفاقية
 لقد تم وضع العناوين بغرض التسهيل4 -2
.فقط ويجب أال تؤثر على تفسير االتفاقية
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(3) Clause

)3( البند

Conditions Precedent

الشروط المسبقة

This agreement was made in two original
copies with each party given an original copy
thereof to act in accordance therewith. Each
party shall provide the other with certified
true original specimen signature(s) of the
individual(s) authorized to sign on its behalf
this agreement and all other documents
required in connection herewith.

،لقد تم إبرام هذه االتفاقية من نسختين أصليتين
تم تسليم كل طرف نسخة أصلية واحدة منهما
 وعلى كل طرف أن يقدم.للعمل بموجبها
للطرف اآلخر نسخة أصلية مصدقة من نموذج
 لألشخاص/ نماذج التواقيع للشخص/ التوقيع

a

المفوضين بالتوقيع نيابة عنه على هذه االتفاقية

al

ay

.وجميع المستندات المطلوبة فيما يتعلق بذلك

)4( البند

M

(4) Clause

شروط وبنود الوكالة

of

Terms and Conditions of the Power of
Attorney

ty

The Muwakkil hereby appoints the Wakil to 4-1
be the agent of the Muwakkil for the
investment of the Muwakkil’s funds in
restricted Islamically acceptable
transactions. The Wakil is ......................
hereby authorized to enter into those
Islamically acceptable transactions on behalf
of the Muwakkil and for the Muwakkil’s
account and to do all acts as fully as the
Muwakkil could do himself with respect to
such transactions through purchase
agreements, sales agreements or other
agreements and to negotiate on behalf of the
Muwakkil in relation thereto and to exercise
on the Muwakkil’s behalf all other related
powers necessary to enable him to fulfill his
obligations.

U
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 يعين الموكل بموجبه الوكيل ليكون وكيال1-4

The Wakil shall act in the capacity of an 4-2
agent of the Muwakkil based on the proxy
limited to each investment transaction deal
separately according to the first schedule.
The Wakil shall have no powers to bind or
oblige the Muwakkil or to assume to have
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عن الموكل الستثمار أموال الموكل في

 ويفوض الوكيل............... صفقات مقيدة
بموجبه بإبرام هذه الصفقات بما يتفق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية نيابة عن الموكل
ولحساب الموكل والقيام بجميع التصرفات
وذلك بنفس الطريقة التي يقوم بها الموكل
لنفسه فيما يتعلق بذلك وممارسة جميع
السلطات األخرى الالزمة للموكل لمساعدته
.في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية

 على الوكيل التصرف بصفته وكيال للموكل2-4
لكل صفقة على حده بموجب اإليجاب

 وليس للوكيل الصالحية بإلزام أو.والقبول

bound him unless it is exceptionally stated
otherwise or required to do so in
accordance with the law and in accordance
with the principles of the Islamic sharia’a.

إجبار الموكل أو افتراض إلزامه ما لم يتم
النص على خالف ذلك بشكل مستثنى أو
كان عليه التصرف بهذه الطريقة وفقا

The Wakil has to prepare, sign and 4-3
handover the deal documents to the
Muwakkil and the Muwakkil authorizes the
Wakil to act on his behalf, taking into
consideration the other related items of
this provision which governs granting
specific powers to the Wakil in this
agreement and all other related powers in
order for the Wakil to fulfill his obligations
and to complete the documentation of
each investment transaction

للقانون وفيما ال يتعارض مع قرارات
.األحكام الشرعية اإلسالمية

a

 على الوكيل أن يعد ويوقع ويسلم مستندات3-4

ay

الصفقة للموكل ويفوض الموكل الوكيل

 وذلك باألخذ بعين، بالتصرف نيابة عنه

al

االعتبار البنود األخرى ذات العالقة بهذا

النص والتي تحكم منح صالحيات خاصة

M

للوكيل في هذه االتفاقية وجميع الصالحيات
األخرى من اجل أن يقوم الوكيل بالوفاء

بالتزاماته واستكمال المستندات الخاصة بكل

of

4-4 The Wakil, in his capacity as an agent of
the Muwakkil, undertakes to carry out all
that is required for the investment
transactions that will be signed in
accordance with the terms and conditions
of this agreement against financial fees
agreed upon the two parties.

.صفقة

ty

4-5 The two parties agreed in case of any loss
that the first party (the Muwakkil) only
bears the consequences of loss or non
achievement of profits as long as there is
no fraud, negligence or breach of contract
from the second party.

ve
r

si

 بالقيام، يتعهد الوكيل بصفته وكيال للموكل4-4
بكل ما هو مطلوب لصفقات الستثمار

بالنسبة لما يجب توقيعه وفقا لشروط وبنود
هذه االتفاقية وذلك مقابل أتعاب مالية يتفق

U

ni

.عليها بين الطرفين

 اتفق طرفي هذه االتفاقية على عدم مسئولية5-4
الطرف الثاني (الوكيل) في حال عدم تحقيق
 أو تحقيق خسارة على أن يتحمل،ربح
الطرف األول (الموكل) منفردا الخسارة إذا
ما تحققت ما لم يكن هناك تعدي أو تقصير
أو إخالل بالشروط المتفق عليها من قبل
.الوكيل

)5( البند

(5) Clause
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تنفيذ وإنجاز كل صفقة استثمارية

5-1 on any business day during the business hours
of both parties, either party may notify the
other by telephone or any other means
according to the agreement of their desire to
enter into an investment transaction and this
notice must be two working days before the
investment date. The Wakil shall then send the
Muwakkil a Wakil offer.

 في أي يوم عمل خالل ساعات العمل لكال1-5
 يجوز ألي طرف إشعار الطرف، الطرفين
األخر هاتفيا أو عن طريق أية وسيلة أخرى
متفق عليها بين الطرفين برغبته في إبرام
صفقة استثمارية ويشترط أن يكون هذا
اإلشعار قبل يومي عمل من تاريخ
 وبعد ذلك على الوكيل أن يرسل. االستثمار
.للموكل عرض الوكيل

a

Implementation and performance of each
investment transaction

5-2 if the Muwakkil is willing to enter into the
proposed investment transaction, he shall send
the Wakil a letter based on the pre-agreed
form

ay

 إذا كان الموكل يرغب في إبرام صفقة2-5
استثمارية فان عليه أن يرسل للوكيل برغبته

M

 على الموكل أن يدفع مبلغ االستثمار في3-5
الحساب الذي قام الوكيل بإشعار الموكل به
بقيمته وذلك في موعد ال يتجاوز تاريخ

of

5-3 the Muwakkil shall pay the investment amount
to such accounts that the Wakil shall have
notified the Muwakkil for the value not later
than the investment dates.

al

.هذه بموجب النموذج المتفق عليه

.االستثمار

5-4 the Wakil shall arrange for payment and
collection of funds on behalf of the Muwakkil
and is hereby authorized to execute and deliver
any instruments or transfers which are
necessary in connection therewith.

si

ty

 على الوكيل إجراء الترتيبات لدفع وتحصيل4-5
المبالغ نيابة عن الموكل وهو مفوض
بموجبه بإبرام وتوقيع أية مستندات أو
.تحويالت تكون الزمة فيما يتعلق بذلك

ve
r

5-5 the currency of each investment transaction
shall be as agreed by both parties.

U

ni

5-6 the parties hereby notify each other that in
accordance with their internal rules and
procedures, all telephone calls made by or to
the parties concerning any proposed
investment transaction may be recorded by the
parties. Accordingly, each party

a)

consents to the recording of the telephone
conversations of trading, marketing and / or
other personnel of the parties and their
officers, employees, agents and affiliates in
connection with this agreement or any
potential investment transaction,

b)

Agrees to obtain any necessary consent and
give notice of such recording to such
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 تكون عملة كل صفقة استثمارية هي العملة5-5
.التي يتم االتفاق عليها من قبل الطرفين
 يقوم الطرفان بموجبه بإشعار كل منهما6-5
اآلخر بأنه ووفقا إلجراءاتهما وقواعدهما
 يجوز لألطراف تسجيل جميع،الداخلية
المكالمات الهاتفية التي تقوم بها األطراف أو
ترد إليها فيما يتعلق بأية صفقة استثمارية
 فان كل طرف،مقترحة وبناء على ذلك
:يوافق على
(أ) تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة
بموظفي المتاجرة والتسويق
والموظفين اآلخرين للطرفين
ومسئولتهما وموظفيهما ووكالئهما
وشركاتهما الشقيقة فيما يتعلق بهذه
االتفاقية أو أية صفقة استثمارية
.محتملة

personnel (as aforesaid) and
c)

Agrees that recordings may be submitted in
evidences in any proceedings relating to this
agreement or any investment transaction
(accepted or otherwise).

The parties. should be obligated to retain
such recordings during the execution
period in anticipation of any dispute that
may arise between the parties.

(ب) الحصول على أية موافقة ضرورية
وتقديم إشعار بهذا التسجيل لهؤالء
 و.)الموظفين (المذكورين
(ت) يجوز تقديم التسجيالت كدليل في أية
إجراءات قضائية تتعلق بهذه االتفاقية
أو أية صفقة استثمارية (مقبولة أو
.)بخالفه

a

وعلى األطراف االحتفاظ بهذه التسجيالت لمدة

ay

تنفيذ العملية تحسبا لظهور أي خالف بين

M

al

.الطرفين

)6( البند

اإلقرارات والتعهدات

ty

Representations and warranties

of

(6) Clause

يقر كل طرف ويتعهد للطرف اآلخر اعتبارا من

ve
r

si

Each party represents and warrants of the
other party from the date of this agreement
and on each investment transaction that:

U

ni

1. it has the legal capacity to enter into
this agreement and the investment
transactions mentioned hereunder;
2. the execution by it of this agreement
has been duly authorized;
3. this agreement and each investment
transaction mentioned hereunder
will be binding and enforceable upon
it and will not violate the terms of
any other agreement to which it is a
party; and

تاريخ هذه االتفاقية وعند إجراء كل صفقة
:استثمارية بما يلي

 أن لديه الصفة القانونية الالزمة إلبرام.1
هذه االتفاقية والصفقات االستثمارية
.المنصوص عليها بموجبها
 أن إبرامه لهذه االتفاقية قد تم التفويض.2
.به أصوليا
 أن هذه االتفاقية وكل صفقة استثمارية.3
منصوص عليها ستكون ملزمة وقابلة
للتنفيذ ولن تؤدي إلى مخالفة شروط

4. It has and will at all times maintain all
authorizations, approvals, licenses
and consents required to enable it
lawfully to perform its obligations
under this agreement.
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 و.أية اتفاقية أخرى يكون طرفا فيها
 انه احتفظ وسيحافظ في جميع األوقات.4
بالتفويضات والموافقات واالذونات

والتراخيص المطلوبة لمساعدته على
الوفاء بالتزامه بشكل قانوني بموجب
.هذه االتفاقية
(7) Clause

)7( البند

Law and jurisdiction

القانون وسلطة االختصاص

1. Governing Law:

:  يحكم القانون.1

This agreement shall be governed in all
respect in accordance with Kingdom of
Bahrain Law, provided that it is not against the
rules and principles of Shari‘a as enunciated in
the Shari’a standards of the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions.

وهذا االتفاق يجب أن يحكم في كل االحترام

a

 شريطة أن ال،وفقا للقانون مملكة البحرين

ay

تتعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية
كما هو منصوص عليه في المعايير الشرعية

al

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

of

M

.اإلسالمية

2. Arbitration:

: التحكيم.2

على األطراف محاولة حل أي نزاع وديا عن

ty

The Parties shall attempt to resolve any
dispute amicably by consultation. In the event
that a dispute cannot be resolved without
recourse to legal proceedings, the parties
hereby agree that such unresolved disputes
shall be referred to arbitration under the rules
and procedures for the Kingdom of Bahrain
Law.

 فقد تم،حله دون اللجوء إلى اإلجراءات القانونية
االتفاق على أن مثل هذه النزاعات التي لم تحل
تحال إلى التحكيم وفقا للقواعد واإلجراءات
.الالزمة لمملكة البحرين

U

ni

ve
r

si

 وفي حالة قيام نزاع ال يمكن.طريق التشاور

)8( البند

(8) Clause
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General provisions

أحكام عامة

8-1 notices

 اإلشعارات8-1

 أي إشعار يتم استالمه في يوم ال يكون2.1.8
يوم عمل بالنسبة للطرف المرسل إليه يعتبر
بأنه قد تم تقديمه عند افتتاحه للعمل في يوم
.العمل التالي لذلك اليوم

ty

given when received by the party in
question.

of

M

al

ay

a

Notices may be communicated by fax
يجوز إرسال اإلشعارات عن طريق الفاكس
 أو التلكس أو التسليم+973 17531031
+973 17531031, personal delivery,
الشخصي أو عن طريق التسليم السريع أو
courier delivery, SWIFT ABIBBHBM, or
 أو من خالل إرسالABIBBHBMسوفيت
by facsimile transmission to the
 وتكون كافة،فاكس إلى العناوين المحددة
addresses outlined. And all
المراسالت التي ترسل على هذه العناوين
correspondence sent to these
 وفي حال تغيير أي من،صحيحة وقانونية
addresses are correct and legal, and in
العناوين المحددة فإنه يتوجب على الطرف
the event of any change of addresses
المعني إبالغ الطرف األخر فورا بالعنوان
specified, the concerned party has to
 وإال اعتبرت كافة المراسالت التي،الجديد كتابيا
immediately inform in writing the
other party of the new address or all ترسل على العناوين المحددة صحيحة ونافذة قبل
.اآلخر
correspondence sent to the addresses
specified in the presentation would be
considered valid and enforceable by
the other.
 يعتبر اإلشعار بأنه قد تم تقديمه عندما يتم1.1.8
.استالمه من قبل الطرف المرسل إليه
8.1.1 A notice shall be deemed to have been

ni

ve
r

si

8-1-2 Any notice received on a day which is
not a business day for the addressee shall
be deemed to have been given at its
opening on the next succeeding business
day.

U

 مدة االتفاقية2-8

8-2 Agreement duration

 يبدأ من........ مدة هذه االتفاقية

starting ............The Agreement duration is
and shall thereafter be ......................from
automatically extended of one year each
unless either party notifies the other in writing
not less than (30) days prior to any such expiry
date of its wish not to extend the validity of
this agreement, in which case this agreement
shall expire upon the then forthcoming expiry
date. No expiry or early termination (as the

 ويتم تمديدها بعد ذلك تلقائيا....................
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لمدة عام في كل مرة وذلك ما لم يقم أي من
الطرفين بإشعار الطرف اآلخر كتابيا وقبل ما ال
) يوما من تاريخ انتهائها يعبر فيه30( يقل عن
عن رغبته في عدم تمديد سريان مفعول
 وفي هذه الحالة تنتهي هذه االتفاقية في،االتفاقية
 ويجب أال يؤثر أي انتهاء أو.يوم االنتهاء القادم

case may be) shall affect the rights and
obligations of either party hereunder in
relation to any outstanding investment
transaction upon which the conditions of this
agreement shall remain applicable until such
investment transaction is completed and each
party has received all amounts due to it
pursuant to the investment transaction.

إنهاء مبكر (وذلك حسب الحالة) على حقوق
والتزامات أي طرف بموجب هذه االتفاقية فيما
يتعلق بأية صفقة استثمارية معلقة حيث تبقى
شروط وبنود هذه االتفاقية قابلة للتطبيق عليها
وذلك حتى استكمال هذه الصفقة االستثمارية
ويحصل كل طرف على جميع المبالغ المستحقة
.له وفقا للصفقة االستثمارية

8-3 this agreement has been formed in English
and Arabic and in case of any mismatching
the Arabic version is the recognized one.

ay

a

 حررت هذه االتفاقية باللغتين العربية و3-8
اإلنجليزية و في حاله االختالف بين النصين
.فان نص العربي هو المعترف به

al

AS WITNESS the duly authorized
representatives of the parties hereto have
executed this Agreement.

M

__________________________________
 فقد قام الممثلون المفوضون،وشهادة على ذلك

of

.أصوليا لألطراف بتوقيع هذه االتفاقية
عن الموكل

ty

For the Muwakkil

U

ni

ve
r

si

__________________________________
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عن الوكيل
For the Wakil

First Schedule

الجدول األول

Wakil Offer

عرض الوكيل

Date: ……………………..

……………………..:التاريخ

To: Al Baraka Islamic Bank BSC (C) - Bahrain

- ) (م.ب.م. بنك البركة اإلسالمي ش: إلى
)(البحرين

Address: P. O. Box 1882, Manama,

، المنامة،1882 .ب. ص:العنوان

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

a

From : .................................

ay

.............................. :من

 اتفاقية وكالة رئيسية لالستثمار:الموضوع
مؤرخة

M

) ) ( االتفاقية الرئيسية.....................(
نشير إلى االتفاقية الرئيسية (ويكون للشروط
)والبنود الواردة فيها نفس المعاني الواردة هنا
والى تعليماتكم الواردة إلينا اليوم والتي عبرتم
فيها عن رغبتكم في إيداع مبلغ لدينا لغرض
استثماره من قبلنا في صفقات إسالمية نيابة
:عنكم

si

ty

of

We refer to the Master Agreement ( terms
defined in which shall have the same
meanings herein ) and your instructions of
today , in which you indicated your wish to
deposit an amount with us for investment by
us in Islamic transactions on your behalf:

al

Subject : Master Wakala Agreement for
) ( the “ Master .................investment dated (
Agreement “)

…………… مبلغ االستثمار-1

ve
r

1. Investment Amount ……………...
2. Investment Date ………………....

……………  تاريخ االستثمار.2
……………  تاريخ االستحقاق.3

ni

3. Maturity date …………………….

4. Wakala Fees (Free) .
5. We will invest the investment amount
in transactions expected to generate
for you a Muwkkil l profit of (...) % per
annum. Any profit exceeding this will
be ours as an incentive.
6. In respect of the investment amount,
please credit the amount to our
following account
(...........................).

 رسوم الوكالة ستكون عبارة عن مبلغ.4

U

.)ً(مجانا
 وسنقوم باستثمار مبلغ االستثمار في صفقة.5
).....( متوقع أن تحقق لكم ربح الموكل بنسبة
 وأية أرباح تتجاوز ذلك ستكون لنا. سنويا%
.وذلك بمثابة حافز

This offer is conditional upon receipt by us of
the investment amount in cleared funds no
later than the investment date.
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 يرجى إيداع، فيما يتعلق بمبلغ االستثمار.6
مبلغ في الحساب التالي
.)............................(

هذا العرض مشروط باستالمنا مبلغ االستثمار
وذلك بمبالغ حرة في موعد ال يتجاوز تاريخ
االستثمار.

(الوكيل) ................................

) ).....................................Wakil

الجدول الثاني

Second Schedule

قبول الموكل

MUWAKKIL ACCEPTANCE

التاريخ……………………..:

Date: ……………………..

a

التوقيع................................... :

………………………………Signature:

ay
al

M
of

إلى............................ :

ty

من :بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م) -
(البحرين)

.....................................To:

si

العنوان :ص .ب 1882 .المنامة،

Al Baraka Islamic Bank BSC (C)- From:
)(Bahrain
Address: P.O. Box 1882 Manama,

ve
r

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain

ni

 .1إننا نقبل بالشروط والبنود الواردة في
"عرض الوكيل".

1. We accept the terms of the
""Wakil Offer.

U

2. With respect to the
investment amount, on the
investment date:

 .2فيما يتعلق بمبلغ االستثمار ،في تاريخ
االستثمار:


We will credit the amount
to your specified account
(........................).

سنقوم بإيداع المبلغ في حسابكم المحدد
رقم) .)..........................



3. On the maturity date, please credit the
maturity proceeds to the following
( )...........................account

 .3في تاريخ االستحقاق ،يرجى إيداع
محصالت االستحقاق في الحساب التالي
(.)..........................
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Signature:………..…………….……..

............................... :التوقيع

....Muwakkil:………………………….

............................... :الموكل

Third Schedule
Particulars of Communication
The Muwakkil
Attention

P.O. Box 1882, Manama, Kingdom of Bahrain.

: Postal Address

+973 17535300

:

Telephone

+973 17531031

:

Fax

:

SWIFT

al

ABIBBHBM

M

The Wakil

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

:

Attention

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

: Postal Address

of

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

a

:

ay

Al Baraka Islamic Bank BSC (C)

:

Telephone

ty

Signatures

si

For and on behalf of Al Baraka Islamic Bank BSC (C) - (Muwakkil)

U

ni

ve
r

………………………………
………………………………
Authorized Signatory
Authorized Signatory
Yaqoob Baqi
Rashid Al Alaiwi
Manager – Retail Banking
DGM – Business Group
Date
Date
…………………………………………………………………………………………………………...………………
………..
For and on behalf of the (Wakil)

………………………………

..........................
:

:
:

Authorized Signatory
Name
Date
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :القرآن الكرمي
اثنيًا :املراجع واملصادر األخرى:
 األجبي ،كوثر ،اإلطار العلمي احملاسيب والضرييب للمصارف اإلسالمية( ،رسالة دكتوراه يف
جامعة القاهرة ،مصر1981 ،م)

a

 احتاد البنوك اإلسالمية ،املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية( ،مكة املكرمة ،السعودية،

ay
1978م)

al

 أمحد حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل( ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،د.ط ،د.ت)

M

 ارشيد ،حممود عبد الكرمي أمحد ،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية( ،دار

of

النفائس ،االردن ،ط2001 ،1م)

si

1993م)

ty

 األشقر ،عمر سليمان :األعراف البشرية يف ميزان الشريعة اإلسالمية( ،دار النفائس ،األردن،

ve
r

 األشقر ،حممد ،بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية( ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط،1
1984م)

ni

 األلوسي ،شهاب الدين حممود ابن عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم( ،دار الكتب

U

العلمية ،بريوت1415 ،هـ)

 مالك ،مالك أنس مالك عامر األصبحي ،املوطأ( ،مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال اخلريية
واإلنسانية ،االمارات ،ط2004 ،1م)
 األمني ،أمحد ،الصكوك االستثمارية وعالج خماطرها( ،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك،
األردن)2005 ،
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 البابريت ،حممد حممد حممود أكمل الدين ،العناية شرح اهلداية( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت)
 الباز ،عباس أمحد ،أحكام املال احرام وضوابط االنتفاع والتصرف به ابلفقه اإلسالمي.
 البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح( ،دار طوق النجاة1422 ،هـ)
 البعلي ،عبد احلميد حممود ،أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاق( ،مكتبة وهبه،
د.ط ،د.ت).

a

 البغدادي ،غامن حممد ،جممع الضماانت( ،دار الكتاب اإلسالمي ،مصر ،ط1308 ،1هـ)

ay

 البلتاجي ،حممد ،أسس إعداد املوازنة التخطيطية( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مصر،

al

ط1996 ،1م)

M

 البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،دار الكتب

of

العلمية ،د.ط ،د.ت)

 الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،حتقيق :أمحد شاكر واأللباين( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت)

ty

ve
r

مصر ،ط1975 ،2م)

si

 الرتمذي ،حممد عيسى سورة موسى الضحاك ،سنن الرتمذي( ،مكتبة مصطفى البايب احلليب،

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل االسالمي املصري ،التقرير السنوي لألعوام -1400

ni

1415هـ.

U

 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس امحد عبد احلليم عبد السالم ،الفتاوى الكربى( ،دار الكتب
العلمية ،ط1987 ،1م)
 اجلرجاين ،علي حممد علي ،التعريفات( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،1هـ)
 اجلصاص ،أمحد علي ،احكام القرآن للجصاص( ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
1405هـ)
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 اجلمال ،غريب ،املصارف واألعمال املصرفية يف الشريعة اإلسالمية والقانونة ( ،د.ن ،مصر،
د.ط)1978 ،
 ابن حزم ،علي أمحد سعيد حزم األندلسي ،احمللى ابآلاثر( ،دار الفكر ،لبنان ،د.ط ،د.ت)
 احلسين ،أمحد ،الودائع املصرفية أنواعها استخدامها استثمارها( ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط،1
1999م)

a

 احلصكفي ،حممد عالء الدين بن علي ،الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام

ay

أيب حنيفة( ،دار الفكر ،بريوت1386 ،ه)

al

 احلطاب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن ،مواهب اجلليل يف شرح

M

خمتصر خليل( ،دار الفكر ،ط1992 ،3م)

of

 حطاب ،كمال ،الصكوك االستثمارية االسالمية والتحدايت املعاصرة( ،دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي ،اإلمارات ،مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول2009 ،م)

ty

si

 احلمود ،فهد صاحل ،التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى :دراسة فقهية

ve
r

اقتصادية تطبيقية( ،دار كنوز اشبيليا ،ط2011 ،1م)

 اخلرشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،دار الفكر للطباعة ،لبنان ،د.ط،

ni

د.ت)

U

 خالف ،عبد الوهاب :علم أصول الفقه( ،دار القلم ،الكويت ،ط1970 ،9م)

 الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،دار الفكر ،د.ط،
د.ت)
 دوابة ،أشرف حممد ،االستثمار يف اإلسالمي )،دار السالم ،مصر ،ط2009 ،1م)
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 الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا حممد أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط،5
)،1999
 الرافعي ،أيب القاسم عبد الكرمي حممد ،فتح العزي شرح الوجيز( ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت)
 ابن رشد احلفيد ،حممد أمحد حممد القرطيب ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ،دار احلديث،
القاهرة ،د.ط2004 ،م)

a

 ابن رشد ،حممد امحد حممد القرطيب ،فتاوى ابن رشد ،حتقيق :املختار الطاهر التليلي( ،دار

ay

الغرب اإلسالمي ،لبنان ،ط1987 ،1م)

al

 رشيد ،حممود عبد الكرمي أمحد ،الشامل يف معامالت املصارف اإلسالمية2001( ،م)

M

 الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج( ،دار

of

الفكر ،بريوت1984،م)

 راين ،حسني راتب يوسف ،الرقابة املالية يف الفقه اإلسالمي ( ،دار النفائس ،األردن ،ط،1

ty
si

1999م)

ve
r

 الزامل ،بدر علي عبد هللا ،احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية :أتصيلها الشرعي
وأساليب توزيع أرابحها( ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط)2010 ،1

ni

 الزبيدي ،حممد حممد عبد الرزاق احلسيين ،اتج العروس من جواهر القاموس( ،دار اهلداية،

U

د.ت)

 الزحيلي ،وهبة ،املعامالت املالية املعاصرة حبوث وفتاوى وحلول( ،دار الفكر ،سوراي ،ط،1
2002م)
 الزرقا ،أمحد حممد ،شرح القواعد الفقهية( ،دار القلم ،د.ط ،د.ت)
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 الزرقاء ،أنس حممد ،املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية :أهم اخلصائص املميزة
لالقتصاد يف اإلسالمي( ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،مصر ،ط1983 ،1م)
 الزركشي ،حممد بن هبادر بن عبدهللا ،املنثور يف القواعد الفقهية( ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الكويت ،ط1405 ،2هـ(
 زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز يف أصول الفقه( ،مطبعة سلمان األعظمي ،العراق ،ط،3

a

1967م)

ay

 الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب،

al

(املطبعة الكربى األمريية ،مصر ،ط1313 ،1هـ)

of

2012م)

M

 الزيين ،حممود حسين ،عقد املراحبة يف الفقه اإلسالمي( ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،د.ط،

 سانو ،قطب مصطفى :االستثمار :أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس،

ty
si

األردن ،ط)2000 ،1:

ve
r

 الساهي ،شويف عبده ،املال وطرق استثماره( ،مطبعة اجليش ،القاهرة ،ط1984 ،2م)
 السعيدي ،عبد هللا بن حممد ،الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة( ،دار طيبة للنشر والتوزيع،

ni

السعودية ،ط1420 ،1هـ)

U

 سفر ،أمحد ،العمل املصريف اإلسالمي :أصوله وصيغه وحتدايته( ،احتاد املصارف العربية ،لبنان،
2004م)
 سليمان ،حممد ،الودائع االستثمارية يف البنوك اإلسالمية( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
مصر ،ط1996 ،1م)
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 السمرقندي ،نصر حممد إبراهيم ،عيون املسائل يف فروع احلنفية( ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
ط1998 ،1م)
 السنهوري ،عبد الرزاق ،املدخل للفقه اإلسالمي( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان ،د.ط،
د.ت)
 سويلم ،حممد علي ،الوكالة التجارية :دراسة مقارنة( ،دار املطبوعات اجلامعية ،ط)2014 ،1

a

 السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر :األشباه والنظائر( ،دار الكتب العلمية ،ط1983 ،1م)

ay

 الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد :املوافقات( ،دار ابن عفان ،ط،1

al

1997م)

M

 الشاعر ،مسر ،املصارف اإلسالمية من الفكرة إىل االجتهاد( ،الدار العربية للعلوم انشرون،

of

لبنان ،ط2011 ،2م)

 الشافعي ،حممد ادريس ،األم( ،دار املعرفة ،لبنان ،ط1393 ،2هـ)

ty

ve
r

ط2007 ،6م)

si

 شبري ،حممد عثمان ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس ،األردن،

 الشبيلي ،يوسف ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( ،دار ابن

ni

اجلوزي ،السعودية ،ط2005 ،1م)

U

 شحاتة ،حسني ،مقال علمي( ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،عدد 1984 ،4م).

 الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب ،مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
(دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م)
 الشريف ،حممد عبد الغفار ،التنمية يف املصارف اإلسالمية عن طرق االستثمارات املتوسطة
والطويلة األجل ،دار ابن حزم.

296

 شليب ،حممد مصطفى( ،دار التأليف ،مصر ،ط1956 ،1م)
 الشنقيطي ،حممد األمني حممد املختار عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن
ابلقرآن( ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان1995 ،م)
 الشوكاين ،حممد علي حممد ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار( ،دار ابن حزم ،ط،1
د.ت).

a

 الشريازي ،أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي( ،دار

ay

الكتب العلمية ،د.م ،د.ط ،د.ت).

al

 صابر ،شربل طانيوس :عقد الوكالة يف التشريع والفقه واالجتهاد ،بريوت1988 -

M

 الصدر ،حممد ابقر البنك الالربوي يف اإلسالم( ،دار التعارف ،لبنان ،د.ط1990 ،م)

of

 طالب قائد مقبل :الوكالة يف الفقه اإلسالمية( ،دار اللواء ،الرايض1983 ،م).
 الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن( ،مؤسسة الرسالة ،ط2000 ،1م)

ty

ve
r

بريوت ،ط1992 ،2م)

si

 ابن عابدين ،حممد أمني عمر عبد العزيز الدمشقي ،رد احملتار على الدر املختار( ،دار الفكر،

 عاشور ،يوسف حسني ،إدارة املصارف اإلسالمية( ،د.ن ،فلسطني ،ط2003 ،2م)

ni

 العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط،1

U

2007م)

 العبادي ،عبد السالم ،امللكية يف الشريعة اإلسالمية( ،مكتبة األقصى ،األردن ،ط،1
1975م)
 العبادي ،عبد هللا ،موقف الشريعة من املصارف( ،املكتبة العصرية ،لبنان ،د.ط1981 ،م)
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 عبد احلق ،وليد حممد ،صكوك املشاركة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( ،رسالة ماجستري
مقدمة جلامعة الكويت يف الفقه املقارن وأصول الفقه)2012 ،
 العبد اللطيف ،عبد الرمحن صاحل ،القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري( ،عمادة البحث
العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،السعودية ،ط2003 ،1م).
 عبده ،عيسى ،برتول املسلمني وخمططات الغاصبني( ،دار املعارف ،مصر1983 ،م)

a

 العجلوين ،حممد حممود ،البنوك اإلسالمية :أحكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصرفية( ،دار

ay

املسرية ،األردن ،ط2008 ،1م)

al

 العز بن عبد السالم ،عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي( ،دار

M

املعارف ،بريوت ،د.ت)

of

 عودة ،عبد القادر ،املال واحلكم يف اإلسالم( ،دار السعودية للنشر ،لبنان ،ط1971 ،4م)
 عوض ،مجال الدين ،عمليات البنوك يف الوجهة القانونية( ،دار االحتاد ،مصر1981 ،م)

ty

ve
r

للبنوك اإلسالمية ،مصر1980 ،م)

si

 العوضي ،رفعت السيد ،منهج االدخار واالستثمار يف االقتصادي اإلسالمي( ،االحتاد الدويل

 العيادي ،أمحد صبحي ،إدارة العمليات املصرفية والرقابة عليها ( ،دار الفكر ،ط1،2010م)

ni

 عيسوي ،أمحد عيسوي ،املدخل للفقه اإلسالمي( ،دار التأليف ،د.ط .د.ت)

U

 الغامدي ،حممد سعيد ،املصرفية اإلسالمية جتاوزت مرحلة املنشأ إىل اثبات الوجود "مقالة"،
جملة املستقبل اإلسالمي( ،العدد  ،146أغسطس )2003
 أبو غدة ،عبد الستار ،الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا ،حبث مقدم لندوة الربكة34:
لالقتصاد اإلسالمي( ،جمموعة الربكة املصرفية ،ط.)2013 ،1
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 الغنيمي ،عبدالغين بن طالب بن محادة ،اللباب يف شرح الكتاب ( ،املكتبة العلمية ،لبنان،
د.ط ،د.ت)
 الفارايب ،أبونصر امساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية( ،دار العلم
للماليني ،بريوت1987 ،م)
 ابن فارس ،أمحد أبو احلسني القزويين الرازي ،معجم مقاييس اللغة( ،دار الفكر،

a

د.ط1979،م)

ay

 فريد ،نصر ،آفاق استثمار املال يف الوطن العريب واإلسالمي( ،حبث منشور ،جملة الشريعة

al

والقانون ،العدد.)9

M

 أبو فضة ،مروان حممد :عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية ،حبث حمكم ،جملة

of

اجلامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،فلسطني)2009 :
 الفريوز آابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد يعقوب ،القاموس احمليط( ،مؤسسة الرسالة للطباعة

ty
si

والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط)2005 ،8

ve
r

 الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ،املكتبة العلمية ،بريوت،
د.ط ،د.ت).

ni

 قاسم ،يوسف ،التعامل التجاري يف ميزان الشريعة( ،دار النهضة العربية ،مصر ،ط،1

U

1980م)

 قاسم ،يوسف ،مبادئ الفقه اإلسالمي ( ،دار النهضة العربية ،ط1998 ،1م)
 ابن قدامة ،عبد الرمحن حممد أمحد املقدسي ،الشرح الكبري على منت املقنع( ،دار الكتاب
العريب ،د.ط ،د.ت)
 القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريس ،الفروق( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،د.ط1998 ،م)
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 القرطيب ،حممد أمحد أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن( ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط،2
1964م)
 القره داغي ،علي حمي الدين ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية( ،دار
البشائر اإلسالمية ،لبنان ،ط2007 ،2م)
 القره داغي ،علي حميي الدين :دور الوكالة يف االستثمار بديالً عن املضاربة واملشاركة واملراحبة،

a

مقال ،اتريخ االسرتدادhttp://www.qaradaghi.com13:2014-2-23 ،

ay

 قزمان ،منري :الوكالة التجارية يف ضوء الفقه والقانون :األحكام العامة ،الوكالة ابلعمولة وكالة

al

العقود( ،دار الفكر ،مصر2005 ،م)

M

 قلعجي ،حممد رواس ،معجم لفة الفقهاء( ،دار النفائس ،بريوت ،ط1985 ،1م)

of

 ابن القيم ،حممد أيب بكر أيوب سعد مشس الدين ،إعالم املوقعني عن رب العاملني( ،دار
الكتب العلمية ،لبنان ،ط1991 ،1م)

ty

si

 ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد( ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط1994 ،27م)

ve
r

 الكاساين ،بدائع الصنائع( ،دار الكتب العلمية ،ط)1986 ،2

 ابن كثري ،ابو الفداء امساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم( ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط،2

ni

2000م)

U

 املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري ،احلاوي يف فقه الشافعي،
(دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م).
 جملة جممع الفقه االسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،الدورة الرابعة،
اجمللد الثالث1988 ،م.
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 جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي،
(الدورة الرابعة ،جدة1988 ،م)
 جمموعة من العلماء ،املوسوعة الفقهية الكويتية( ،وزارة األوقاف ،مطابق دار الصفوة ،مصر،
ط1427 ،1هـ)
 املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف( ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،2د.ت)

a

 مرسي ،فؤاد ،النقود والبنوك( ،دار املعارف ،مصر ،ط1958 ،1م).

ay

 املرغيناين ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي( ،دار احياء الرتاث

al

العريب ،لبنان ،د.ط ،د.ت)

M

 ،_____ مسند األمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،مؤسسة قرطبة ،مصر)

1991م)

of

 مشهور ،أمرية عبداللطيف ،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي( ،مكتبة مدبويل ،مصر ،ط،1

ty

ve
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د.ط2003 ،م)

si

 مصطفى ،حممود أمحد مروح ،الكفالة ،أنواعها وطرق اإلبراء منها( ،دار النفائس ،األردن،

 ابن مفلح ،إبراهيم حممد عبد هللا ،املبدع شرح املقنع( ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط،1

ni

1997م)،

U

 املناوي ،حممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التاريف( ،دار الفكر املعاصر ،لبنان ،ط،1
1410هـ)
 ابن منظور ،حممد مكرم علي ،لسان العرب( ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ)
 انصر ،الغريب ،أصول املصرفية اإلسالمية( ،حقوق التأليف شخصية للمؤلف ،مصر ،ط،2
2006م)
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 ابو النجا ،موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى احلجاوي ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد
بن حنبل( ،دار املعرفة ،لبنان ،د.ط ،د.ت)
 ابن جنار ،تقي الدين حممد امحد عبد العزيز ،شرح الكوكب املنري( ،مكتبة العبيكان ،السعودية،
ط1997 ،2م)
 ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،دار الكتاب

a

اإلسالمي ،ط ،2د.ت).

ay

 ابن جنيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر( ،دار الكتب العلمية ،لبنان1980 ،م)

al

 النفرواي ،أمحد عنيم سامل ،افواك الدواين على رسالة أيب زيد القرواين( ،دار الفكر ،لبنان،

M

ط1995 ،1م)

of

 نور ،أمحد ،تصميم وإدارة النظام احملاسيب( ،دار املطبوعات اجلامعية ،مصر ،د.ط1981 ،م)
 النووي ،ابو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمة املفتني( ،املكتب
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اإلسالمي ،لبنان ،ط3،1991م)
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 النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني( ،املكتب
اإلسالمي ،لبنان ،ط1991 ،3م)

ni

 النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم( ،دار احياء الرتاث العريب ،لبنان ،ط،2

U

1392هـ)

 النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح (صحيح مسلم)( ،دار اجليل،
بريوت)
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،املعايري الشرعية،
(البحرين(2014 ،
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 وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية( ،دار الصفوة ،مصر،
ط1427 ،1هـ)
 وقائع ندوة النظم اإلسالمية املنعقدة يف أبو ظيب يف 1984/11/13-11م( ،مكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج ،الرايض).
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