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العنوا  :الوكالة بأجر وتطبيقاتها في المؤسسات المالية في دولة قطر
المشرف على الرسالة :د /سلطا إبراهيم الهاشمي
تعرضتتتت هتتتذه الدراستتتة إلتتتى موضتتتول الوكالتتتة بتتتأجر وتطبيقاتهتتتا فتتتي المؤسستتتات الماليتتتة القطريتتتة ،وقتتتد جتتتا ت
هتتذه الدراستتة فتتي فصتتليل ،الفصتتق األول ينتتاقش الوكالتتة بعمومهتتا وألفتتاظ الصتتلة التتتي تتتتدا ق معهتتا ،تتم ا نتقتتال
إلتتتى إبتتترات ميتتتزات عقتتتد الوكالتتتة متتتل تتتالل ذتتترل مجموعتتتة متتتل العقتتتود ات التتتتدا ق متتتع الوكالتتتة فتتتي بعتتت
األ جتتتزا  ،تتتم انتقلتتتت الدراستتتة إلتتتى تأصتتتيق الوكالتتتة ،ودراستتتة أنواعهتتتا عبتتتر مباحتتت م تلفتتتة تتتتم التأكيتتتد فيهتتتا علتتتى
الوكالة بأجر في مبح

اص دراسة وتأصيال.

وفتتتي الفصتتتق التتتتاني اتجهتتتت الدراستتتة إلتتتى الجانتتت التطبيقتتتي وناقشتتتته متتتل تتتالل مبحتتتتيل ،األول منهمتتتا ينتتتاقش
األنشتتتطة ا ستتتتتمارية فتتتي المصتتت ارف ،والتتتتاني ينتتتاقش األنشتتتطة ال دميتتتة ،وفتتتي كتتتال المبحتتتتيل يتتتتم تكييتتتف هتتتذه
المعتتتامالت متتتل الناحيتتتة الفقهيتتتة متتتل حيتتت تكييفهتتتا علتتتى أنهتتتا وكالتتتة متتتأجورة أو تكيتتتف آ تتتر ،وانتهتتتت الدراستتتة
بتتتبع

النتتتتاتو والتوصتتتيات ،ومتتتل هتتتذه النتتتتاتو أ المؤسستتتات المصتتترفية فقتتتر هتتتي التتتتي تمتتتار

وب اصتتتة الوكالتتتة با ستتتتتمار ،أمتتتا المؤسستتتات الماليتتتة األ تتترق فتتتال تتعامتتتق علتتتى أستتتا

الوكالتتتة بتتتأجر

قاعتتتدة الوكالتتتة ،كمتتتا

أوصت الدراسة باعتماد عقد الوكالة بأجر لما له مل آ ار إيجابية على الرواج ا قتصادي.

ABSTARCT
IN THIS STUDY, I HANDLED THE SUBJECT OF PAID DEPUTYSHIP AN ITS
APPLICATIONS IN THE QATARI FINANCIAL ORGANISATIONS. THIS
STUDY IS IN TWO CHAPTERS, THE FIRST CHAPTER STARTS WITH
DISCUSSING THE GENERAL MEANING OF DEPUTYSHIP AND ANY
RELATED AND /OR INTERFERING SEMANTICS THEN MOVES FORWARD
TO HIGHLIGHT THE ADVANTAGES OF CONTRACTING DEPUTYSHIP
THROUGH OFFERING A RANGE OF CONTRACTS THAT OVERLAP WITH
THE THE ORIGINAL ONE IN SOME PARTS. IN THE SAME CHAPTER, I
ALSO MOVED ON TO LOOKING INTO THE ORIGINS OF DEPUTYSHIP AND
STUDYING ITS DIFFERENT TYPES IN DIFFERENT SECTIONS WHERE THE

ج

EMPHASIS WAS PLACED ON THE PAID DEPUTYSHIP IN A SPECIAL
SECTION.
IN THE SECOND CHAPTER THE STUDY DISCUSSED THE PRACTICAL
SIDE IN TWO SECTIONS; THE FIRST ONE DISCUSSES THE INVESTMENT
ACTIVITIES IN THE BANKS AND THE SECOND SECTION DISCUSSES THE
SERVICE ACTIVITIES. IN BOTH ECTIONS, THESE TRANSACTIONS ARE
HANDLED FROM A JURISPRUDENTIAL PRESPECTIVE AS A PAID
DEPUTYSHIP OR ANY OTHER TYPE.
THE STUDY CONCLUDED WITH SOME FINDINGS AND
RECOMMENDATIONS.FROM THESE RESULTS, THAT ONLY BANKING
INSTITUTIONS ARE ENGAGED IN PAID DEPUTYSHIP PARTICULARLY
THE INVESTMENT AGENCIES. HOWEVER, OTHER FINANCIAL
INSTITUTIONS DO NOT DEAL ON THE BASIS OF DEPUTYSHIP. THE
STUDY ALSO RECOMMENDED THE ADOPTION OF THE PAID
DEPUTYSHIP BECAUSE OF ITS POSITIVE EFFECTS ON THE ECONOMIC
BOOM.

د

شكر وتقدير
بعد أ أنعم هللا علي بننها هذا العمق فنني أحمد هللا الجليق الكريم الذي أعانني ووفقني على إتمامه.
وإ ا كتتتتا شتتتتكر النتتتتا

متتتتل شتتتتكر هللا ،فتتتتنني أتوجتتتته بالشتتتتكر إلتتتتى جامعتتتتة قطتتتتر وكليتتتتة الشتتتتريعة علتتتتى وجتتتته

ال صتتتتوص إلتاحتهتتتتا هتتتتذا النافتتتتذةا لنطتتتتق منهتتتتا علتتتتى العلتتتتم الشتتتترعي ،ونواصتتتتق مستتتتيرة البحتتتت وا ستتتتتنباذ،
والشتتتكر موصتتتول إلتتتى أستتتتا ي ومتتتوجهي فتتتي رحلتتتة البحتتت التتتدكتور ستتتلطا الهاشتتتمي ،التتتذي لتتتم يتتتد ر وستتتعا،
ولم يتوا عل النصح وتقديم يد العو  ،وإ مالحظه كانت محق تقدير وإ را في دعم هذا البح .
كمتتا أتوجتته بالشتتكر إلتتى المؤسستتات المصتترفية فتتي دولتتة قطتتر والتتتي ستتمحت لتتي بتتالتعرف علتتى محتتق الدراستتة
في ممارساتها وتعامالتها.
وأتقدم بوافر العرفا إلى أصدقاتي وأحبابي الذيل أعانوني ،ولم يحرموني مل دعواتهم.
وأتقدم بوافر الشكر إلى توجتي التي تحملت رحلة البح الشاقة التي كانت تصق أحيانا الليق بالنهار
فما وجدت منها إ الدعم والمساندة.
وللجميع مني وافر التقدير وا حترام.

ه

اإلهدا
إلتتتتى كتتتتق العتتتتامليل فتتتتي ميتتتتدا التتتتدعوة وفتتتتي دمتتتتة الرستتتتالة ،إلتتتتى كتتتتق المتتتترابطيل فتتتتي غتتتتور العلتتتتم وجبهتتتتات
المواجهة ،إلى كق مل ضحوا بأموالهم وأنفسهم وتحملوا التبعة ،وتجشموا الصعاب.
إلى أبي الحبي الذي ه إلى عالم الغي  ،وإلى حبي آ ر أنتظره مل عالم الغي ،
إلى أمي الغالية الحانية
إلى توجتي وأو دي وأ واتي وأصدقاتي
إلى أساتذتي
أقدم هذا العمق المتواضع

و

فهر

المحتويات

الموضول

الصفحة

الشكر والتقدير
اإلهدا
المقدمة

1

الفصق األول :عقد الوكالة ومشروعيتها وأركانها وشروذها.

6

المبح األول :مفهوم عقد الوكالة في اللغة والشرل.

7

المطل األول :تعريف العقد لغة وشرعا.

7

المطل التاني :تعريف الوكالة في اللغة والشرل.

10

المبح التاني :الفرق بيل الوكالة وألفاظ ات الصلة.

13

المطل األول :النيابة.

13

المطل التاني :السمسرة.

15

المطل التال  :العمولة.

17

المبح التال  :صاتص عقد الوكالة.

18

المطل األول :عقد ا ستصنال أو المقاولة.

19

المطل التاني :عقد اإلجارة.

22

المطل التال  :عقد الجعالة.

24

المطل الرابع :عقد المضاربة.

28

المبح الرابع :مشروعية الوكالة وشروذها.

34

المطل األول :األدلة على مشروعية الوكالة.

34

المطل التاني :أركا الوكالة.

37

ت

المطل التال  :شروذ الوكالة.

38

المطل الرابع :حقوق الوكالة.

41

المطل ال امس :حكم الوكالة.

43

المبح ال امس :أنوال الوكالة.

45

المطل األول :الوكالة المنجزة والوكالة المعلقة.

46

المطل التاني :الوكالة العامة والوكالة ال اصة.

48

المطل التال  :الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة.

53

المبح الساد  :الوكالة بأجر.

56

المطل األول :تعريف الوكالة بأجر وحكمها.

56

المطل التاني :أقوال الفقها في الوكالة بأجر.

59

المطل التال  :شروذ الوكالة بأجر.

61

الفصق التاني :الوكالة بأجر في التعامالت المصرفية في دولة قطر.

63

المبح األول :الممارسات ا ستتمارية في است دام الوكالة بأجر.

64

المطل األول :الصنادي ا ستتمارية.

65

المطل التاني :الوكالة با ستتمار.

70

المبح التاني :األنشطة ال دمية المصرفية وتكييفها على الوكالة بأجر.

78

المطل األول :بطاقة ا تتما .

78

المطل التاني :ا عتماد المستندي.

88

المطل التال  :طاب الضما .

95

المطل الرابع :الحوا ت المصرفية.

100

اتمة التوصيات والنتاتو.

104

الملح ( أ ) نمو ج للوكالة با ستتمار

105

الملح ( ب ) استمارة عرض الوكيق

117

المصادر

120

ل

مقدمة
الحمتتد و واستتع الفضتتق والمتتنل ،صتتاح متتا يحصتتى متتل التتنعم ،عظتتيم الرحمتتة شتتديد التتنقم ،لتته الحمتتد فتتي
األولتتتى واة تتترة ولتتته الحكتتتم وإليتتته ترجعتتتو  ،نحمتتتده علتتتى آ تتتته الجستتتيمة ،ونعمتتته العظيمتتتة ،شتتتكره واجتتت ،
وحمده قربه ،واإلقرار بفضله عبادة.
والصتتتالة والستتتالم علتتتى يتتتر األنتتتام ،محمتتتد نبتتتي الرحمتتتة والو يتتتة ،أ تتترج النتتتا

متتتل عمايتتتة الغوايتتتة ،إلتتتى نتتتور

ستت َق
تتو الِتتذِي أ َ َر َ
الهدايتتة ،أرستتله ربتته بالهتتدق وديتتل الحتت ا ليكتتو للنتتا عالمتتة وآيتتة ،فقتتال ستتبحانه وتعتتالى :ه َ
1
ِيل َال َح ّ ِ ِلي َ
ِيل ك ِلّ ِه َولَ َو ك َِرهَ َالم َش ِركو َ .
ظ ِه َره َعلَى الدّ ِ
َرسولَه ِب َالهدَق َود ِ
فتتتاللهم صتتتق عليتتته وعلتتتى آلتتته وأصتتتحابه الطيبتتتيل الطتتتاهريل ،وعلتتتى نستتتاته أمهتتتات المتتتؤمنيل ،عتتتدد متتتا أحتتتاذ بتتته
علمك ،و ر به قلمك ،وأحصاه كتابك ،وجرق به قدرك ،وانعقد عليه قضاؤك ،وانطلقت به إرادتك.
أما بعد،
فقتتد لتت هللا ال لتت وأرستتق إلتتيهم الرستتق مبشتتريل ومنتتذريلا لتت ال يكتتو للنتتا

علتتى هللا حجتتة بعتتد الرستتق ،كمتتا

أنتتتتزل الكتتتتت تبيانتتتتا لمتتتتا ينبغتتتتي أ تكتتتتو عليتتتته حيتتتتاتهم ،ضتتتتابطة لنشتتتتاذهم وستتتتلوكهم ،مبينتتتتة للنتتتتا

ذراتتتتت

المعاش ،وحقات المعاد ،اكرة جزا مل التزم ،وعقاب مل أبى.
وكتتتا القتتترآ الكتتتريم واستتتطة العقتتتد بتتتيل الكتتتت  ،شتتتاهدا لمتتتا فيهتتتا متتتل حتتت ومهيمنتتتا عليهتتتا ،شتتتامال لكتتتق منتتتاحي
الحيتتتاة ،متحتتتد ا عتتتل ضتتتوابر الحركتتتة البشتتترية بكتتتق موضتتتوعاتها واتجاهاتهتتتا ،فتحتتتد القتتترآ عتتتل العقيتتتدة وبتتتيل
متتتتا و علتتتتى النتتتتا

متتتتل حقتتتتوق ،ومتتتتا علتتتتيهم متتتتل واجبتتتتات ،وأولهتتتتا إفتتتتراد هللا ستتتتبحانه وتعتتتتالى باأللوهيتتتتة،

وا عتتتتراف لتتته بالربوبيتتتة ،والتعتتترف عليتتته متتتل تتتالل أستتتماته وصتتتفاته ،و اإليمتتتا بتتتاو ومالتكتتتته وكتبتتته ورستتتله
واليوم اة ر والقدر ير وشره.
تتتم تحتتتد القتتترآ عتتتل العبتتتادات بوصتتتفها المتتتردود العملتتتي لالعتقتتتاد ،والترجمتتتة الحقيقيتتتة ل يمتتتا  ،ففتتترض علتتتى
النتتا

إقتتام الصتتالة وإيتتتا الزكتتاة وصتتوم رمضتتا  ،وحتتو البيتتت لمتتل استتتطال إليتته ستتبيال ،وشتترذ فتتي العبتتادات

كلهتتتا اإل تتتالص ،وستتتالمة القصتتتد ،وحستتتل التوجتتته ،وقتتتد فصتتتق القتتترآ فتتتي أنتتتوال العبتتتادت لمتتتا يحتتتتاج إلتتتى
تفصيق ،وأجمق في أمور تولت السنة المطهرة بيانها وتفسيرها.
تتتم وضتتتع القتتترآ الكتتتريم الضتتتوابر الكبتتترق والمبتتتادق العليتتتا للمعتتتامالت ،تلتتتك التتتتي يتنتتتاتل النتتتا
بعتت

بعضتتتهم متتتع

فيهتتا ،ستتوا كانتتت فتتي الجانتت السياستتي ،أو الجانتت القضتتاتي ،أو الجانتت المتتادي التتذي أ تتذ حيتتزا كبيتترا

فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي ،ترتيبتتتا وتنظيميتتتا ،وتقعيتتتدا وتشتتتريطاا ليفصتتتق بتتتيل النتتتا

فيمتتتا ا تلفتتتوا فيتتته ،ومتتتا أكتتتتره فتتتي

المعتتامالت العاديتتة ،كمتتا كانتتت هتتذه المبتتادق الكبتترق حاكمتتة لمتتا يعتتل متتل أمتتور ،ومتتا يستتتحد متتل نتتواتل ،أو
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يستتتتجد متتتل حتتتواد  ،ولكنهتتتا تركتتتت التفصتتتيالت استتتتجابة لتطتتتور األشتتتيا وتغيتتتر األعصتتتار ،وا تتتتالف العواتتتتد
واألنماذ ،مرونة منها ،ورفعا للمشقة ،ودفعا للحرج ،ومنعا للضرر.
ولمتتتتا كتتتتا النتتتتا

فتتتتي حاجتتتتة لبعضتتتتهم التتتتبع

فتتتتي تستتتتيير أمتتتتورهم الماليتتتتة  -كتتتتو األمتتتتر ي ضتتتتع لمهتتتتارات

وقتتتدرات ش صتتتية ،فربمتتتا امتلتتتك اإلنستتتا متتتا و يتتتدري كيتتتف يستتتتتمره ،أو حتتترم اإلنستتتا متتتل المتتتال ،ولكتتتل
لديتتتته قتتتتدرة علتتتتى ا ستتتتتتمار والبيتتتتع والشتتتترا – فقتتتتد أقتتتتام الشتتتترل نظتتتتام الوكالتتتتة فتتتتي األعمتتتتال ،والنيابتتتتة فتتتتي
التصرفات ،ووضع لها تراتي فقهية تنظمها ،وتضمل تحقي مقاصدها.
واألصتتتق فتتتي الوكالتتتة أنهتتتا متتتل عقتتتود اإلرفتتتاق ،فتتتال يؤ تتتذ عليهتتتا أجتتتر ،و تكتتتو فتتتي مقابتتتق عتتتوض ،لكننتتتا نجتتتد
بعتت

الفقهتتا و اصتتة فقهتتا الحنفيتتة قتتد نتتص علتتى الوكالتتة بتتأجر ،وهتتي موضتتول البحتت التتذي ستتوف نناقشتتها

صتتتق القتتتول فيهتتتا علتتتى النحتتتو التتتذي يجلتتتي اوامضتتتها ،ويزيتتتق إبهامهتتتا ،ويبتتتيل حكمهتتتا وحقيقتهتتتا ،وننزلهتتتا فتتتي
ونف ِ ّ
التعامالت الحديتة في المؤسسات المالية اإلسالمية في دولة قطر.
أهداف الدراسة
يهتتدف البح ت إلتتى تجليتتة التعامتتق علتتى قاعتتدة أ تتذ العتتوض فتتي الوكالتتة ،متتع بيتتا التنتتاول الفقهتتي لهتتا ،كمتتا يهتتدف
إلتتى استكشتتاف الطبيعتتة العقديتتة لهتتا فتتي المؤسستتات الماليتتة فتتي دولتتة قطتتر ،إلتتى جانتت تحليتتق هتتذه العقتتود وبيتتا
شروذها ومواصفاتها وضبطها فقهياا لتكو متوافقة مع التعامالت الشرعية.
أهمية الدراسة
أو  :متتتل ستتتنل هللا فتتتي األرض أ البشتتتر يحتتتتاج بعضتتتهم إلتتتى بعتتت

 ،و تقتتتوم الحيتتتاة علتتتى واحتتتد بمفتتترده ،و

مؤسستتتة منعزلتتتة ،فالحاجتتتة إلتتتى التعتتتامالت الماليتتتة ضتتترورة اجتماعيتتتة اقتضتتتتها ذبتتتاتع األشتتتيا  ،ومتتتع التطتتتور
الهاتتتتق كميتتتا ونوعيتتتا فتتتي الحيتتتاة اتدادت حاجتتتة النتتتا

لتفتتتوي

بعضتتتهم بعضتتتا فتتتي بعتتت

صوصتتتا ،ومتتتل هنتتتا تنبتتتع أهميتتتة البحتتت كونتتته يتعتتترض لقضتتتية هتتتي فتتتي األستتتا

المعتتتامالت الماليتتتة

متتتل حاجيتتتات النتتتا  ،كمتتتا أ

النظتتتر فتتتي الوكالتتتة باعتبارهتتتا عقتتتد إرفتتتاق فقتتتر ربمتتتا قلتتتق متتتل ممارستتتتها ،أو شتتت التعامتتتق علتتتى قاعتتتدتها متتتع
المؤسستتتتات الماليتتتتة ،وهتتتتي وإ قبلتتتتت متتتتع األفتتتتراد ،فمتتتتا بالنتتتتا بالمؤسستتتتات ،وهنتتتتا تتتتتأتي دراستتتتة الوكالتتتتة بتتتتأجر
تأصيال وبيانا ،وتوجيها واستد

.

انيتتتا :الحاجتتتة الداعيتتتة إلتتتى دراستتتة الوكالتتتة بتتتأجر كونهتتتا أصتتتبحت أمتتترا واقعتتتا فتتتي معتتتامالت المؤسستتتات الماليتتتة،
المصرفي منها واير المصرفي ،فأصبح بيانها مل هذا المنطل أمرا مهما.
أسباب الدراسة
لقد كنت و تلت مهتما بقضية مفردات اإلدارة اإلسالمية متق التفوي

والنيابة وايرها،

وكنتتتتت اقترحتتتتت أو موضتتتتول النيابتتتتة فتتتتي التصتتتترفات ،ولكنتتتتي استتتتتجبت لنصتتتتيحة األستتتتتا التتتتدكتور ستتتتلطا
الهاشتتتمي أ أكتفتتتي بالوكالتتتة بتتتأجرا أل الفتتتترة الممنوحتتتة لضذروحتتتة

تتستتتع للموضتتتول األول ،فعقتتتدت العتتتزم

على الكتابة فيها ،بعد ما تبينت لي أهميتها وإمكانية تنزيلها في الواقع المعاصر.
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إشكالية الدراسة
تنطلتت إشتتتكالية الدراستتة متتتل تنصتتيص بعتتت

الفقهتتا علتتتى الوكالتتتة بتتأجر ،متتتع أ األصتتق فتتتي الوكالتتة أنهتتتا متتتل

عقتتتود اإلرفتتتاق وليستتتت متتتل المعاوضتتتات .وستتتوف أ تتتري هتتتذه اإلشتتتكالية بطتتترل األستتت لة اةتيتتتة ومحاولتتتة اإلجابتتتة
عنها.
 -1ما مفهوم الوكالة بأجر؟
 -2ما التأصيق الفقهي والحكم الشرعي لها؟
 -3ما المقاصد الشرعية مل ورا الوكالة بأجر؟
 -4هق ت رج الوكالة بأجر عل عقد الوكالة إلى أنوال أ رق ،أم تبقى في أصق الوكالة؟
 -5هق هناك شروذ للوكالة بأجر؟ وما هذه الشروذ التي تضمل حقوق الوكيق والموكق؟
 -6ما الحيز الذي تأ ذه الوكالة بأجر في تعامالت المؤسسات المالية في دولة قطر؟
 -7هق تتدا ق الوكالة بأجر مع بع

العقود األ رق في التعامالت المصرفية أم ؟

حدود الدراسة
هتتذه الدراستتتة فتتتي بتتتاب المعتتتامالت ،وتتحتتتد فقتتتر عتتتل الوكالتتتة فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي ،وتنطلتتت متتتل الوكالتتتة بشتتتكق
عام ،إلى الوكالة بأجر ،م تنزل على المؤسسات المالية اإلسالمية فقر في دولة قطر.
صعوبات البحث
انطتتتوت هتتتذه الدراستتتة علتتتى بعتتت
المتال منها

الصتتتعوبات التتتتي تحتتتتاج متتتل الباحتتت بتتتذل المزيتتتد متتتل الجهتتتد .وعلتتتى ستتتبيق

الحصر:

 -1أ التنصتتيص عليهتتا فتتي كت ت الفقتته القديمتتة لتتيس كتيت ،ترا ،وقتتد لتتت منهتتا مؤلفتتات فقهيتتة متتتق بتتاب الوكالتتة فتتي
تترج باستتمها فتتتي كتيتتر متتل كتتت المتتذاه الفقهيتتة عنتتد الحتتدي عتتتل
كتتتاب األم ل متتام الشتتافعي ،كتيتترة بتتق لتتم ت ِ
الوكالة.
وحتتتتى فتتتي المتتتذه الحنفتتتي التتتذي عنتتتي كتيتتترا بالمعتتتامالت ت لتتتو بعتتت

كتبتتته متتتل الحتتتدي عنهتتتا إ فتتتي القليتتتق،

وهذا في حد اته يعسر الرجول إلى المصادر لشحها في الحدي عنها.
 -2التنزيتتتق – االبتتتا – علتتتى المؤسستتتات الماليتتتة يحتتتتاج إلتتتى مراجعتتتة وتواصتتتق معهتتتم ،وهتتتذا يأ تتتذ إجتتترا ات قتتتد
تصق أحيانا إلى حد التعقيد اإلداري في إظهار العقود محق الدراسة.
ي لتتتم أجتتتد متتتل أفتتترد الوكالتتتة بتتتأجر بدراستتتة م تصتتتة يمكتتتل البنتتتا عليهتتتا وا ستتتتفادة منهتتتا ،وهتتتذا
 -3فيمتتتا أتتتتيح إلتتت ِ
يجعق الباح
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يبدأ مما انتهى إليه اة رو  ،وهذا يصع مهمة الباح في اإلجالة في هذه الدراسة.

الدراسات السابقة
ومتتل حيتتت الدراستتات الستتتابقة فلتتم أجتتتد – فيمتتا أتتتتيح بتتيل يتتتدي كمتتا ستتتب – أ أحتتدا أفتتترد الوكالتتة بتتتأجر بدراستتتة
مستفيضتتتة تحمتتتق هتتتذا العنتتتوا  ،وإنمتتتا تتتتم التنتتتاول ألحكتتتام الوكالتتتة فتتتي الفقتتته والقتتتانو  ،أو تصتتترفات الوكيتتتق فتتتي
عقتتتود المعاوضتتتات ،وهنتتتاك أيضتتتا إشتتتارات مبتو تتتة فتتتي بعتتت

الكتتتت عنتتتد الحتتتدي عتتتل أنتتتوال الوكالتتتة ،فكتتتانوا

يذكرو مل األنوال :الوكالة بأجر ،وبدو أجر.
ومل هذه الكت التي أشارت إلى هذا النول في تضاعيفها:
 -1أحكتتتام تصتتترفات الوكيتتتق فتتتي عقتتتود المعاوضتتتات الماليتتتة ،للتتتدكتور ستتتلطا بتتتل إبتتتراهيم بتتتل ستتتلطا الهاشتتتمي،
نشتتتر دار البحتتتو للدراستتتات اإلستتتالمية وإحيتتتا التتتترا – دولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتة – دبتتتي – الطبعتتتة األولتتتى،
1422ه2002 ،م.
وهتتتذه الدراستتتة تتحتتت د عتتتل تصتتترفات الوكيتتتق فتتتي التتترهل والستتتلم والمزارعتتتة ،وا ستصتتتنال وايتتتره متتتل عقتتتود
المعاوضات.
 -2الوكالتتتة التجاريتتتة الحصتتترية فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي والقتتتانو  ،للباحتتت أشتتترف رستتتمي أنتتتيس عمتتتر ،وقتتتد قتتتدمت
هتتتذه األذروحتتتتة استتتتتكما لمتطلبتتتتات الحصتتتتول علتتتتى درجتتتة الماجستتتتتير فتتتتي الفقتتتته والتشتتتتريع بكليتتتتة الدراستتتتات
العليا في جامعة النجال الوذنية في نابلس ،فلسطيل2012 ،م.
وهتتتذه الدراستتتة تتحتتتد عتتتل الوكالتتتة التجاريتتتة أو الحصتتترية فقتتتر ،وقتتتد أعطتتتت إشتتتارة عتتتابرة عتتتل الوكالتتتة بتتتأجر
عند الحدي عل األنوال.
 -3عقتتتتد الوكالتتتتة وتطبيقاتتتتته فتتتتي المصتتتتارف اإلستتتتالمية ،للتتتتدكتور متتتتروا محمتتتتد أبتتتتو فضتتتتة ،برنتتتتامو العلتتتتوم
اإلدارية وا قتصادية ،جامعة القد

المفتوحة ،الضفة الغربية ،فلسطيل.

 -4الوكالة ا ستتمارية،
وهتتذه الدراستتة تتحتتد عتتل الوكالتتة بشتتكق عتتام ،كمتتا أنهتتا يغلتت عليهتتا الطتتابع اإلداري أكتتتر متتل الشتترعي ،ويتتتم
إسقاذها على المصارف الفلسطينية.
وتتميز الدراسة التي أقوم بها بالتركيز على الوكالة بأجر ،وتنزلها على المؤسسات المالية في دولة قطر.
منهج الدراسة
 -1اعتمتتتدت فتتتي هتتتذه الدراستتتة علتتتى المتتتنهو ا ستتتتقراتي بتتبتتتع النصتتتوص التتتتي تتحتتتد عتتتل الوكالتتتة فتتتي كتتتت
الفقتتته واألصتتتول والمقاصتتتد لبيتتتا متتتا كتتتت فيهتتتا والمقارنتتتة بينهتتتا والوصتتتول إلتتتى نتيجتتتة يغلتتت علتتتى الظتتتل أنهتتتا
الصحيحة ،كما است دمت المنهو ا ستنباذي في استنباذ القواعد العامة مل الل دراسة الجزتيات.
 -2تو يتتت النصتتتوص متتتل مظانهتتتا ،وعنتتتد التتتنص القرآنتتتي أ كتتتر فتتتي الهتتتامش الستتتورة ،ورقتتتم اةيتتتة ،وإ ا كتتتا
التتنص نبويتتتا أشتترت إلتتتى التتراوي فقتتتر إ ا كتتا الحتتتدي فتتي الب تتتاري أو مستتلم ،وإ كتتتا فتتي بقيتتتة كتتت الحتتتدي
أشرت إلى الراوي ،و المرجع ،ورقم الحدي .
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 -3تو يتت أقتتوال وأدلتتة الفقهتتا متتل مظانهتتا األصتتلية ،متتع نستتبة كتتق قتتول إلتتى أهتتق المتتذه نفستته ،واإلحالتتة إلتتى
لك في الهامش.
 -4عنتتتد ا

تتتتالف ،أنتتتاقش أدلتتتة كتتتق فريتتت  ،وأرجتتتح بتتتيل اةرا فتتتي ضتتتو المقاصتتتد الكبتتترق ،وكليتتتات الشتتتريعة،

وأرت أقوال الفقها حس التسلسق التاري ي.
 -5عنتتتد التعامتتتق متتتع المصتتتطلحات العلميتتتة أقتتتوم بتعريتتتف بعضتتتها فتتتي الهتتتامش وب اصتتتة التتتتي تحتتتتاج إلتتتى بيتتتا ،
وأترك المصطلحات المعروفة والواضحة.
 -6أتنتتاول العقتتود التتتي تقتتوم بنبرامهتتا المؤسستتات الماليتتة فتتي قطتتر بالدراستتة والتحليتتق ،والتكييتتف الفقهتتي ،و لتتك
فيما ي ص الوكالة بأجر.
 -7ونظتتتترا أل فتتتتتاوق هي تتتتة الرقابتتتتة الشتتتترعية للمؤسستتتتات القطريتتتتة ايتتتتر مجموعتتتتة فتتتتي كتتتتتاب يميزهتتتتا فقتتتتد
استتتتقرأت فتتتتاويهم بأش اصتتتهم واعتبرتهتتتا فتتتتاوق رستتتمية إ ا اجتمعتتتت كلمتتتتهم علتتتى مستتتألة واحتتتدة ،معتمتتتدا فتتتي
لتتك علتتى كتتتابيل رتيستتي ل وهمتتتا :أصتتول ضتتبر المعتتامالت المعاصتترة للتتتدكتور وليتتد هتتادي رتتتيس هي تتة الرقابتتتة
الشتتتترعية ،وكتتتتتاب أساستتتتيات المعتتتتامالت الماليتتتتة والمصتتتترفية ،ألعضتتتتا فتتتتي هي تتتتة الرقابتتتتة الشتتتترعية وهتتتتم:
الدكتور عبد الستار أبوادة ،والدكتور وليد هادي ،والدكتور سلطا الهاشمي ،والدكتور محمد أحميل.
وقد اشتملت هذه الدراسة على فصليل و مانية مباح  ،وستة وعشريل مطلبا.
الفصق األول بعنوا  :عقد الوكالة ومشروعيتها وأركانها.
وفتتتي هتتتذا الفصتتتق تتتتم التعتتترض لمفهتتتوم عقتتتد الوكالتتتة فتتتي اللغتتتة والشتتترل ،و صتتتاتص عقتتتد الوكالتتتة ،ومشتتتروعية
الوكالتتتة وشتتتروذها ،وأنواعهتتتا ،وقتتتد تتتتم إفتتتراد الوكالتتتة بتتتأجر فتتتي مبحتتت مستتتتققا ألهميتتتته ولكونهتتتا موضتتتول
الدراسة.
وحتتتتى تبتتترت الدراستتتة صتتتاتص عقتتتد الوكالتتتة فقتتتد تتتتم التعتتترض لتتتبع

العقتتتود التتتتي تتشتتتابه معهتتتا فتتتي أشتتتيا

وت تلف عنها في أشيا أ رق متق :ا ستصنال ،اإلجارة ،الجعالة ،المضاربة.
الفصق التاني تحت عنوا  :الوكالة بأجر في التعامالت المصرفية في دولة قطر.
ونتتتتوقش فتتتتي هتتتتذا الفصتتتتق نوعتتتتا متتتتل الممارستتتتات المصتتتترفية ،النتتتتول األول :األنشتتتتطة ا ستتتتتتمارية وتطبيتتتت
الوكالة بأجر عليها ،النول التاني :األنشطة ال دمية وتكييفها على الوكالة بأجر.
وي تتتتتم البحتتت ب اتمتتتة تتضتتتمل أهتتتم النتتتتاتو التتتتي توصتتتق إليهتتتا الباحتتت  ،وأهتتتم التوصتتتيات التتتتي يراهتتتا تتتتتري
الموضتتتول فتتتي حلقتتتات تطتتتوره وتعمقتتته ،إلتتتى جانتتت المصتتتادر التتتتي اعتمتتتد عليهتتتا الباحتتت  ،تتتم بعتتت
وفهار
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الموضوعات.

المالحتتت ،

الفصل األول
مفهوم عقد الوكالة ومشروعيتها وأركانها وشروطها.
المبحث األول :عقد الوكالة في اللغة والشرع.
المبحث الثاني  :الفرق بين الوكالة وبين ألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثالث :خصائص عقد الوكالة
المبحث الرابع :مشروعية الوكالة وشروطها.
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المبحث األول
مفهوم عقد الوكالة في اللغة والشرع
المطلب األول :تعريف العقد لغة وشرعا.
المسألة األولى :العقد لغة.
يعود الجذر التال ي لكلمة العقد إلى المادة ( ل ،ق ،د ) ،والمصدر عقد ،وفي اللغة عقد الشى يعقده عقدا وتعاقدا،
وعقده فانعقد وتعقّد إ ا شده فانشد فهو نقي

الحق ،والعقد العهد ،والجمع عقود ،وهي أوكد العهود ،وتعاقد القوم :أي

تعاهدوا .وقوله تعالىَ (:يا أَيُّ َها الِذِيلَ آ َمنواَ أ َ َوفواَ ِب َالعقو ِد )ا قيق :هي العهود.

1

وقتتتال الفيتتتروت آبتتتادي عقتتتد الحبتتتق والبيتتتع والعهتتتد يعقتتتده شتتتده وعنفتتته إليتتته ،والعقتتتد الضتتتما والعهتتتد ،والجمتتتق
المو ت فتتي الظهتتر ،وموضتتع العقتتد :هتتو متتا عقتتد عليتته ،والبيعتتة المعقتتودة لهتتم .والتتذي تترج بتته أتمتتة ا شتتتقاق أ
الحق ،م استعمق في أنوال العقود مل البيوعات وايرها .

2

أصق العقد نقي

وعقد بالتشديد معناه التوكيد كقوله تعالىَ :و َ تَنقضواَ األ َ َي َما َ بَ َعدَ ت ََو ِكي ِدهَا .

3

وهذه ا ستعما ت التي كرتها المعاجم العربية لمادة عقد تدور حول عدة معا :
فيكو بمعنى ا لتزام فيقال :عاقدته أو عقدت عليه ،فتأويله أنك ألزمته لك باستيتاق.

4

ومنهتتتا الضتتتما والعهتتتد ،والجمتتتع عقتتتود ،وهتتتذا المعنتتتى هتتتو المقصتتتود فتتتي البيتتتول المنعقتتتدة بتتتيل ذتتترفيل ،فهتتتي
قاتمة على العهد والضما .
وقد است دم القرآ الكريم كلمة العقد في قوله تعالى :يَا أَيُّ َها الِذِيلَ آ َمنواَ أَ َوفواَ بِ َالعقو ِد

5

وكا است دامه لها قاتما على العهد والضما في حقوق هللا ،وحقوق العباد سوا بسوا .
قتتال القرذبتتي فتتي معتترض الحتتدي عتتل هتتذه اةيتتة :أمتتر هللا ستتبحانه بالوفتتا بتتالعقود ،قتتال الحستتل :يعنتتي بتتذلك
عقتتتتود التتتتديل ،وهتتتتو متتتتا عقتتتتده المتتتتر علتتتتى نفستتتته ،متتتتل بيتتتتع وشتتتترا  ،وإجتتتتارة وكتتتترا  ،ومناكحتتتتة ،وذتتتتالق،
ومزارعتتتة ،ومصتتتا لحة ،وتمليتتتك ،وت ييتتتر ،وعتتتت  ،وتتتتدبير ،وايتتتر لتتتك متتتل األمتتتور ،متتتا كتتتا ايتتتر تتتارج عتتتل

 - 1ابل منظور :جمال الديل أبي الفضق محمد بل مكرم ،لسا العرب ،دار الكت العلمية  ،بيروت – لبنا  ،الطبعة األولى،
،2003ج ،3ص .365و الجوهري :إسماعيق بل حماد ،الصحال :تاج اللغة وصحال العربية ،دار العلم للمالييل ،بيروت لبنا ،
الطبعة الرابعة ،1990 ،ص.510
 - 2الفيروت آبادي :مجد الديل محمد بل يعقوب ،القامو المحير ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا  ،الطبعة األولى،2004 ،

 - 3سورة النحق ،اةية.)91( :
 - 4ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص .365
 - 5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص ،365واآلية من سورة الماتدة ،اةية.) 1 ( :
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الشتتتريعة ،وكتتتذلك متتتا عقتتتده علتتتى نفستتته و متتتل الطاعتتتات ،كتتتالحو ،وا عتكتتتاف ،والقيتتتام بالنتتتذر ،ومتتتا أشتتتبه لتتتك
مل ذاعات ملة اإلسالم .

1

وقتتتال ابتتتل كتيتتتر – رحمتتته هللا  : -أوفتتتوا بتتتالعقود قتتتال ابتتتل عبتتتا
وحكى ابل جرير اإلجمال على لك .

ومجاهتتتد وايتتتر واحتتتد :يعنتتتي بتتتالعقود العهتتتود،

2

المسألة الثانية :العقد اصطالحا.
وإ ا كتتتا المعنتتتى اللغتتتوي للعقتتتود فتتتي بتتتاب الدراستتتة ينصتتترف إلتتتى العهتتتود بتتتيل ذتتترفيل أو أكتتتتر فتتتن

لتتتك شتتتك

يفيد في التعريف ا صطالحي ويسهم في تحديده.
وقتتتتد تعتتتترض اإلمتتتتام الزركشتتتتي لتعريتتتتف العقتتتتد بقولتتتته :العقتتتتد فتتتتي األصتتتتق مصتتتتدر عقتتتتدت الحبتتتتق إ ا جمعتتتتت
أجتتتزا ه جمعتتتا اصتتتا ،تتتم نقتتتق إلتتتى الشتتتى المعقتتتود مجتتتاتا ،وهتتتو تلتتتك األجتتتزا المجموعتتتة متتتل تستتتمية المفعتتتول
باستتم المصتتدر كقتتولهم :درهتتم ضتترب األميتتر ،تتم نقتتق شتترعا إلتتى ارتبتتاذ اإليجتتاب بتتالقبول ا لتزامتتي لعقتتد البيتتع
والنكال وايرهما .

3

واإلمتتتتام الزركشتتتتي فتتتتي هتتتتذا التعريتتتتف ينتقتتتتق بالتتتتتدرج متتتتل ا ستتتتت دام اللغتتتتوي الحقيقتتتتي منتتتته والمجتتتتاتي إلتتتتى
ا ست دام الشرعي.
ويطلتتت العقتتتد علتتتى معنيتتتيل عنتتتد الفقهتتتا أحتتتدهما أ تتتص متتتل اة تتتر فيطلتتت علتتتى ا لتتتتزام مطلقتتتا ستتتوا كتتتا متتتل
ذتتترفيل ،أو متتتل ذتتترف واحتتتد ،ويطلتتت علتتتى ا لتتتتزام متتتل ذتتترفيل فقتتتر ،والمعنتتتى األ تتتص :ارتبتتتاذ إيجتتتتاب
بقبول على وجه مشرول يتبت أ ره في محله.

4

فتتالمعنى العتتام للعقتتد التتذي نتتص عليتته فقهتتا الشتتريعة هتتو :التصتترف التتذي ينشتتأ عنتته حكتتم شتترعي ،ستتوا صتتدر
مل ذرف واحد أو مل ذرفيل.
أو هتتتو :التصتتترف المتضتتتمل إنشتتتا حتتت  ،أو نقلتتته أو إنهتتتا ه ،أو إستتتقاذه دو أ يتوقتتتف تمامتتته علتتتى تصتتترف
مل جان آ ر.

5

والحتتتدي عتتتل األذتتتراف هنتتتا يعنتتتى بتتتالحكم الشتتترعي ،بغتتت

النظتتتر عتتتل ا لتتتتزام الموجتتتود بتتتيل الطتتترفيل ،فقتتتد

يكو هناك التزام مل ذرف مقابق التزام مل الطرف اة ر ،وهذا يحد في عقد البيع.
وقد يكو التصرف متوقفا على موافقة الطرف اة ر ،متق عقد الوكالة.

 - 1القرطبي :أبي عبد هللا محمد بن أحمد ( ت 671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان،
تحقيق الدكتور :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،و محمد رضوان عرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،بيروت –
لبنان،الطبعة األولى  ،2006ج ،7صـ .247
 - 2ابن كثير :عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،دار صادر – بيروت.)140/2 ( ،

 - 3الزركشي :أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الشافعي ( ت 749هـ) ،المنثور في القواعد ،تحقيق:
محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 2000م.)122/2( ،
 - 4شلبي :محمد مصطفى ،المدخل في الفقه اإلسالمي ،الدار الجامعية ،الطبعة العاشرة ،1985 ،ص .414،415
 - 5الشرباصي :رمضان علي السيد ،المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ،مطبعة األمانة1403 ،هـ ،ص243،242
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وقد يوجد التزام مل ذرف و يتوقف على التزام تصرف مل الطرف اة ر أو موافقته ،متق الطالق.
أمتتا المعنتتى ال تتاص للعقتتد هتتو :ارتبتتاذ بتتيل ا نتتيل بنيجتتاب يصتتدر متتل أحتتدهما ،وقبتتول يصتتدر متتل اة تتر ،علتتى
وجه مشرول ،يظهر أ ره في المحق.
يتحق إ مل اللها .متق:

وهذا التعريف بطبيعة الحال يشترذ له مجموعة مل العناصر
 -1وجود الطرفيل أو العاقديل.

 -2صتتدور متتا يتتدل علتتى الرضتتا منهمتتا ،ويستتتتنى متتل الرضتتا نتتزل الملكيتتة للمنفعتتة العامتتة ،كش ت ذتترق وايتتره،
أو بيع ملك وفا للديل ،فهاتا الحالتا

يشترذ فيهما الرضا.

 -3اتصال اإليجاب بالقبول.
 -4المعقود عليه يج أ يكو مشروعا وإ

رج العقد عل مضمونه.

 -5ظهور أ ر ا رتباذ في المحق ،و لك بتحقي ا ستفادة المرجوة مل ورا العقد.

1

التعريفففف المختفففار :و يمكتتتل استتتت الص تعريتتتف يظهتتتر ذبيعتتتة العقتتتد ويوضتتتح أركانتتته ،ويتستتتم با
النحو اةتي :التزام شى شرعي بارتباذ اإليجاب والقبول .

تصتتتار علتتتى

2

فتتتا لتزام يتتتدل علتتتى وجتتتود العاقتتتديل ،وتشتتتمق الرضتتتا منهمتتتا ،وكلمتتتة شتتترعي تقيتتتد المحتتتق بالضتتتوابر الشتتترعية،
واإليجاب و القبول متضمل لكق أذراف العقد وأركانه كما يرق فقها الحنفية.

3

 - 1الشرباصي :المد ق لدراسة الفقه اإلسالمي ،مصدر ساب  ،ص .243وانظر تيدا  :عبد الكريم ،المد ق لدراسة الشريعة
اإلسالمية ،دار عمر بل ال طاب – ذبع – نشر – توتيع -إسكندرية ،ص .263والدكتور عبد الكريم تيدا وضع شروذا حتى
يظهر أ ر هذا ا رتباذ ويكو له وجود ارجي ،متق :أو  :أ يكو كق مل العاقديل معبرا عل إرادة معتبرة في إنشا العقد.
و لك يتحق بوضول الد لة على المطلوب ،و يلزم لوضول الد لة أ تكو بطري الحقيقة ،بق يمكل أ تكو بطري
المجات أيضا ،كما يتحق التعبير عل اإلرادة إ ا صدر مل مميز يدرك ما يقول .انيا :موافقة اإليجاب والقبول .سوا كانت هذه
الموافقة صريحة أم ضمنية ،وهذا التواف يتحدد بالرضا مل الطرفيل ،فن ا لم يتواف القبول واإليجاب لم ينعقد العقد .التا :علم
كق عاقد بما صدر مل اة ر .فاإلرادة شى في ،يعبر عنها بالعبارة أو ما يقوم مقامها ،ويلزم لها حتى تتحق أ تكو واضحة
ومفهومة.رابعا :اتصال اإليجاب والقبول في مجلس العقد .والفقها متفقو ضرورة اإليجاب والقبول ،لكنهم ا تلفوا في موقعه
مل مجلس العقد ،فالشافعية يرو صدور القبول فورا عق اإليجاب ،وعند ايرهم كالحنفية يقتضي الفوريةا و لك للحاجة إلى
التدبر والتأمق حتى يقبق أو يرف  ،فنلزامه بالفورية تضيي عليه وحرج ،والمهم أ يصدر القبول قبق انفضاض مجلس العقد.
الدكتور عبد الكريم تيدا بتصرف ،المد ق لدراسة الشريعة اإلسالمية ،ص.289،290،291
 - 2الهاشمي :سلطا بل إبراهيم بل سلطا  ،أحكام تصرفات الوكيق في عقود المعاوضات المالية ،دار البحو للدراسات
اإلسالمية وإحيا الترا – دبي ،الطبعة األولى  ،2002 ،ص.60
 - 3الساب  :ص .60
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المطلب الثاني
تعريف الوكالة في اللغة والشرع
المسألة األولى :الوكالة لغة.
الوكالة و ال ِوكالة  ،وتطل على معا منها:
الوكالة تأتي بفتح الواو وكسرها فنقول :
َ
تتتم َالو ِكيتتتق  .أي
 الحفتتتو ،ومنتتته الوكيتتتق فتتتي أستتتما هللا بمعنتتتى الحفتتتيو ،قتتتال تعتتتالى :وقَتتتالوا َحسَتتتبنَا هللا ونِ َع َالحافو ، 1.والحفو في ح هللا تعالى شامق وعام ،وفي ح البشر ي تص بحفو الحقوق ،وصيانة الوداتع.
 ا عتماد :وهو إظهار العجز وا عتماد على الغير ،وا سم التكال . -التفوي

2

والتسليم ،ومنه قوله تعالى :على هللا توكلنا  .يعني فوضنا إليه أمورنا وسلمنا.

3

 الكفالتتة :قتتال ابتتل منظتتور  :إ الوكيتتق هتتو المقتتيم الكفيتتق بتتأرتاق العبتتاد ،وحقيقتتته أنتته يستتتقق بتتأمر الموكتتول لتته.قال تعالى :أ تت ذوا مل دوني وكيال .

4

 القيتتام بتتأمر الغيتتر :قتتال ابتتل منظتتور :ووكيتتق الرجتتق التتذي يقتتوم بتتأمره وستتمي وكتتيالا أل موكلتته قتتد وكتتق إليتتهالقيام بأمره فهو موكول إليه األمر ،والوكيق على هذا القول :فعيق بمعنى مفعول .
وكتتتق هتتتذه التتتد
الد

5

ت اللغويتتتة واردة علتتتى الوكالتتتة بتتتالمفهوم الشتتترعي ايتتتر أ الوكالتتتة تنفصتتتق عتتتل بعتتت

هتتتذه

ت كونها عقودا منفصلة تشترك مع الوكالة في أشيا وت تلف عنها في أ رق متق الكفالة.

المسألة الثانية :الوكالة شرعا.
وإ ا كانتتت الوكالتتتة فتتي اللغتتتة تتتدور علتتتى معتتا متعتتتددة ،فتتن معنتتتى التفتتوي

آكتتتد وأقتترب للد لتتتة ا صتتتطالحية،

وقتتتد عتتترف كتيتتتر متتتل الفقهتتتا الوكالتتتة تبعتتتا لهتتتذا المعنتتتى وإ كتتتانوا قتتتد ا تلفتتتوا فتتتي بعتتت

العناصتتتر علتتتى النحتتتو

اةتي:
أو  :تعريف الحنفية.
 -عرفها اإلمام السر سي بقوله .التوكيق تفوي

التصرف إلى الغير وتسليم المال إليها ليتصرف فيه .

وعرفها صاح البداتع وهو – أي التوكيق – تفوي

التصرف ،والحفو إلى الوكيق .

6

7

 - 1انظر :ابن منظور :لسان العرب ،ج ،11ص ،878مادة وكل ،باب الالم مع الواو والكاف ،وانظر المعجم
الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،جمهورية مصر العربية ،الطبعة الرابعة ،2004،مادة " وكل " ،ص .1055وانظر
الكاساني ،عالء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تحقيق د محمد محمد تامر ،دار
الحديث – القاهرة (  ،)405/7واآلية من سورة آل عمران"173 " :
 -2الكاساني :بدائع الصنائع ،ص.405
 - 3السرخسي :أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ،المبسوط شرح كتاب الكافي ألبي الفضل الحاكم الشهيد المتوفي سنة
334هـ  ،مطبعة بيت األفكار الدولية ،الطبعة األولى ،)2280 /2 (،واآلية من سورة يونس ( .)85

 - 4ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص.877
 - 5السابق ،ص.880
 - 6السر سي :المبسوذ ،)2280 /2 ( ، ،ج ،2مرجع ساب
 - 7الكاساني ،بداتع الصناتع.)405 /7 ( ،
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بينما كر صاح الحاشية  :إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جاتز معلوم .

1

وتعريتتتف ابتتتل عابتتتديل – رحمتتته هللا – هتتتو المشتتتهور عنتتتد فقهتتتا المتتتذه المتتتتأ ريل ،وهتتتو الجتتتامع لعناصتتتر متتتل
سبقه في تعريفاتهم.
وقتتد عرفتتته المجلتتة العدليتتة بطريقتتتة يغلتت عليهتتا الشتترل والتفصتتيق ،فقتتتد ورد فتتي تعريتتف الوكالتتة عنتتدهم أنهتتتا:
تفتتتوي

أحتتتد فتتتي شتتتغق ة تتتر وإقامتتتة مقامتتته فتتتي لتتتك الشتتتغق ويقتتتال لتتتذلك الشتتت ص موكتتتق ولمتتتل أقامتتته وكيتتتق

ولذلك األمر موكق به

2

ثانيا  :تعريف المالكية.
وعرفها المالكية بقولهم :نيابة ي ح اير ي إمرة و عبادة لغيره اير مشروذة بموته .

3

وبهتتتذا التعريتتتف ي تتترج نتتتواب الستتتلطا  ،وكتتتو الوكالتتتة فتتتي حيتتتاة الموكتتتق فتتتال تمتتتتد بعتتتد وفاتتتته ،علتتتى أ بعتتت
المالكيتتتة

يتفقتتتو علتتتى الشتتتطر األول ،ففتتتي الوقتتتت التتتذي

الل مي وابل رشد يعتبرونها كذلك.

يعتبتتتر جتتتق فقهتتتا المالكيتتتة نيابتتتة اإلمتتتام وكالتتتة ،نتتترق

4

ثالثا :تعريف الشافعية.
االتت كتتت الشتتافعية فتتي تعرضتتها لبتتاب الوكالتتة بتتدأت باألركتتا والشتتروذ وتوالتتت فتتي تفتتاريع المستتاتق ،علتتى
أننتتا لتتل نعتتدم فتتي التتبع

اة تتر تعريفتتا اصتتطالحيا للوكالتتة ،فقتتد عرفهتتا الرملتتي بقولتته :تفتتوي

ما يفعله عنه حال حياته مما يقبق النيابة .

شتت ص لغيتتره

5

وهم وإ رأوا أنها فيما يقبق النيابة ،لكنهم يقولو إ النيابة أعم مل الوكالة.

 - 1ابل عابديل :محمد أميل ،رد المحتار على الدر الم تار شرل تنوير األبصار ،دراسة وتحقي الشي  :عادل أحمد عبد
الموجود ،والشي  :علي محمد معوض ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا ،كتاب الوكالة.)241 / 8 ( ،
 - 2حيدر :علي ،درر الحكام شرل مجلة األحكام  ،تعري المحامي :فهمي الحسيني ،دار عالم الكت للطباعة والنشر والتوتيع،
 ،2003ج ،3المادة رقم  ،1449صـ  ،493وانظر الزحيلي ، :وهبة ،العقود المسماة ،دار الفكر – دمش  ،دار الفكر المعاصر -
بيروت ص .293
 - 3شرح حدود ابن عرفة الموسوم ب" الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية" ألبي عبد هللا محمد األنصاري الرصاع،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط ،1993 ،1ص .437والحطاب :أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي

المغربي ،ومعه مختصر الشيخ :خليل بن إسحاق الجندي المالكي ،بتعليق الشيخ :محمد يحيى بن محمد األمين بن أبوه الموسوي
اليعقوبي الشنقيطي ،دار الرضوان – نواكشوط – موريتانيا ،الطبعة األولى ، 2010 ،والمنقول من باب " الوكالة "/5( ،
.)568 ،567
 - 4السابق.
 - 5الرملي:

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،كتاب " الوكالة " ( ،)15 /5وانظر :الشربيني  :شمس الدين محمد بن محمد
الخطيب ،مغني المحتاج معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان ،سنة ،)217 /2 (،2000
وانظر :الحسيني :تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار
شرح متن أبي شجاع ،دار المنهاج ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية ،سنة  ،2008ص .381
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رابعا :تعريف الحنابلة.
وعرفها الحنابلة بقولهم :استنابة جاتز التصرف متله ،فيما تد له النيابة .

1

التعريف الراجح.
التعريفتتتات التتتواردة متتتل فقهتتتا المتتتذاه األربعتتتة تتفتتت فتتتي أ

الوكالتتتة تفتتتوي

واستتتتنابة فتتتي تصتتترف جتتتاتز

ومعلتتتتوم ،وتاد المالكيتتتتة والشتتتتافعية قيتتتتد الحيتتتتاة أي أ الوكالتتتتة تنتهتتتتي بمتتتتوت الموكتتتتق أو الوكيتتتتق ،وتاد المالكيتتتتة
قيتتتد عمتتتال اإلمتتتارة علتتتى تتتالف فتتتي المتتتذه بتتتيل كونهتتتا نيابتتتة أو وكالتتتة ،بينمتتتا تميتتتز الحنابلتتتة بقيتتتد أ يكتتتو
الوكيق متق الموكق في ما ينطب عليه مل شروذ.
واست الص تعريف جامع مل تعريفات الفقها أجدق مل الترجيح بينهاا بن بات ما تميز به كق تعريف.
تتتاتز
ومتتتتل تتتتالل التعريفتتتتات الستتتتابقة يمكننتتتتا استتتتت الص وصتتتتيااة تعريتتتتف جتتتتامع للوكالتتتتة بأنهتتتتا  :إقامتتتتة جت ِ
ص ُّرف جاتز معلوم َحا َل َحيَاتِ ِه .
ِ
التصرف ش ،
مقام نفس ِه ِمتَلَه فِي َما يَ َقبَق النِّيابَةَ في ت َ َ
صا آ َر َ
ولهتتتذا التعريتتتف محتتتترتات ،منهتتتا :إقامتتتة جتتتاتز التصتتترف

رجتتتت بهتتتا وكالتتتة الصتتتبي ايتتتر المميتتتز ،و متلتتته

تتترج بهتتتا متتتل ا تلفتتتت صتتتفاته عتتتل صتتتفات الموكتتتق ،و فيمتتتا يقبتتتق النيابتتتة
كالصتتالة ،وكتتذلك فتتي تصتترف جتتاتز

تتترج بهتتتا متتتا

يقبتتتق النيابتتتة

تترج بتته الوكالتتة فتتي محتترم متتتق ال متتر ولحتتم ال نزيتتر ،و معلتتوم

رجتتتت بتتته الجهالتتتة فتتتي محتتتق الوكالتتتة ،وأ يتتترا حتتتال حياتتتته

تتترج بهتتتا امتتتتداد الوكالتتتة بعتتتد المتتتوت إ ا كانتتتت

اير مشروذة.

 -1البهوتي  :منصور بن يونس بن إدريس  ،منتهى اإلرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،تحقيق الدكتور :عبد هللا بن عبد
المحسن التركي ،مؤسسة دار الرسالة ناشرون ،)501 /3( ،وانظر :البهوتي ،كشف القناع عن متن اإلقناع ،عالم الكتب ،
بيروت  -لبنان.)261 /3( ،
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المبحث الثاني
الفرق بين الوكالة وبين ألفاظ ذات صلة
المصتتتطلحات ات الصتتتلة والتتتتي يمكتتتل أ تستتتت دم أحيانتتتا نفتتتس ا ستتتت دام،

تتتتتدا ق متتتع مصتتتطلح الوكالتتتة بعتتت

لكنهتتا فتتي المجمتتق تحتتتفو لنفستتها بميتتزات تفتتترق فيهتتا كتتق واحتتدة عتتل األ تترق متتتق النيابتتة والسمستترة والعمولتتة
وايرها ...
المطلب األول :النيابة.
المسفففألة األولفففى :النيابتتتة لغتتتة :النيابتتتة متتتل ( نتتتاب ،عنتتته ينتتتوب) منابتتتا ،أي قتتتام مقامتتته ،و ( أنتتتاب ) إلتتتى هللا تعتتتالى
أقبق وناب ،و ( النوبة ،والنيابة ) ،بمعنى جا ت نوبتك ونيابتك وهم يتناوبو  ،والنوبة في الما وايره.
و ( الناتبتتتة ) المصتتتيبة واحتتتدة ( نواتتتت ) التتتدهر ..... ،ويقتتتال  :أتتتتاني فتتتال فيمتتتا أنبتتتته إليتتته أي أقامتتته منابتتته ،معنتتتاه
ناوبه في ( الشى  ،األمر ) والنات هو مل قام مقام ايره في أي أمر أو عمق.

1

المسألة الثانية :النيابة في ا صطالل.
تستتتت دم النيابتتتة فتتتي الشتتتريعة بمعنتتتى الو يتتتة ،وفتتتي ا صتتتطالل الفقهتتتي الو يتتتة ستتتلطة شتتترعية فتتتي التتتنفس أو
المال يترت عليها نفا التصرف فيهما شرعا.

2

وتعريفهتتتا عنتتتد القتتتانونييل أنهتتتا  :حلتتتول إرادة الناتتتت محتتتق إرادة األصتتتيق ،متتتع انصتتتراف األ تتتر القتتتانوني لهتتتذه
اإلرادة إلى ش ص األصيق ،كما لو كانت اإلرادة قد صدرت منه .

3

أو هتتتتي  :حلتتتتول إرادة شتتتت ص هتتتتو ( الناتتتتت ) محتتتتق إرادة شتتتت ص هتتتتو ( األصتتتتيق ) فتتتتي إبتتتترام تصتتتترف أو
تصرفات قانونية لحساب األصيق .

4

ومتتتل هتتتتذا التعريتتتتف نجتتتد أ عناصتتتتر النيابتتتتة وآ ارهتتتتا موجتتتودة فتتتتي الوكالتتتتة ،فتتتالمنوب عنتتتته يستتتتاوي الموكتتتتق،
والنات يساوي الوكيق ،والتصرف القانوني في الوكالة هو المحق القابق للوكالة شرعا.
ويمكتتتل القتتتول أ العالقتتتة تتشتتتابه وت تلتتتف تبعتتتا لنتتتول كتتتق متتتل النيابتتتة والوكالتتتة ،فالنيابتتتة تنقستتتم إلتتتى نيابتتتة اتفاقيتتتة
وهتتتتي أقتتتترب متتتتا تكتتتتو إلتتتتى الوكالتتتتة ،والنيابتتتتة القانونيتتتتة ويمتتتتتق لهتتتتا بالوصتتتتاية والو يتتتتة ،والنيابتتتتة القضتتتتاتية (
الوكالتتتة بال صتتتومة ) التتتتي هتتتي متتتل حتتت الشتتترل ويمتتتتق لهتتتا بالوصتتتي 5المصتتتوب قضتتتا  ،والنوعتتتا اة تتترا
ي تلفتتتا قطعتتتا عتتتل الوكالتتتةا لتتتذا ستتتنتحد أو عتتتل النيابتتتة ا تفاقيتتتة التتتتي تتفتتت متتتع الوكالتتتة وتكتتتو الوكالتتتة
صورة مل صورها.

 - 1اإلمام أبو بكر الراتي ،الم تار الصحال ،صـ  ،1975دار القلم بيروت ،والمعجم الوسير ،مجمع اللغة العربية ،ذ ،2دار
إحيا الترا .)9610/ 2( ،
 - 2عبد الكريم تيدا  ،المد ق لدراسة الشريعة اإلسالمية ،ذ ،6بغداد  ،1983ص .334
 - 3السنهوري ،عبد الراتق ،الوسير ،دار إحيا الترا العربي – بيروت.).235 /1( ،
 - 4الشرقاوي ،جمال ،النظرية العامة لاللتزام ،دار النهضة العربية ،ص.99
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النيابتتة ا تفاقيتتة :هتتي التتتي يكتتو مصتتدرها ا تفتتاق بتتيل األصتتيق والناتتت  ،وتتحتتدد ستتلطة الناتتت فتتي هتتذه الحالتتة
بنا على هذا ا تفاق .

1

وبمالحظتتتة هتتتذا التعريتتتف نجتتتد أ الوكالتتتة صتتتورة متتتل صتتتور النيابتتتة ،فهمتتتا يشتتتتركا بنتتتا علتتتى هتتتذا أ كتتتال
منهمتتتا عقتتتدا رضتتتاتيا قاتمتتتا علتتتى ا تفتتتاق بتتتيل ذتتترفيل ،همتتتا فتتتي النيابتتتة األصتتتيق والناتتتت  ،وفتتتي الوكالتتتة الموكتتتق
والوكيتتق ،يضتتاف إلتتى لتتك أ تصتترفات الناتتت يجتتري تحديتتدها متتع األصتتيق التتذي يحتتدد محتتق التصتترف ،وهتتذا
بدوره في الوكالة ويقوم به الموكق باعتباره حقا مل حقوقه.

2

المسألة الثالثة  :حاالت توجد فيها النيابة وال توجد فيها الوكالة.
توجد النيابة و توجد الوكالة في حالتيل.
األولتتى :النيابتتة القانونيتتة هتتي التتتي يكتتو مصتتدرها القتتانو  ،وتتحتتدد ستتلطات الناتتت بموجبتته .ومتتتال لتتك التتولي
والوصي الم تار.
فالو يتتتة ستتتلطة شتتترعية بمقتضتتتاها يتتتتولى التتتولي شتتتؤو المتتتولى عليتتته الش صتتتية والماليتتتة وحفظهتتتا ،وهتتتي نيابتتتة
إجبارية تستمد مل الشارل و تستمد مل المنوب عنه ،كنيابة األب على ولده الصغير.

3

وهي بهذا ت تلف عل الوكالة مقصدا ومضمونا وعقدية.
التانيتتتة :النيابتتتة القضتتتاتية ،ويكتتتو مصتتتدرها القاضتتتي ،و متالهتتتا :الوصتتتي المنصتتتوب متتتل قبتتتق القاضتتتي ،كمتتتا لتتتو
توفي ش ص ولم ينص وصيا فللقاضي نصبه.
و يوجد في هذا أي صورة للوكالةا بسب اإللزام إلى جان كو القضا أنشأها.
حا ت توجد فيها الوكالة و توجد فيها النيابة.
إ ا قلنتتا إ الوكالتتة أ تتص متتل النيابتتة وأ النيابتتة أعتتم كمتتا ستتب فهنتتاك صتتور توجتتد فيهتتا الوكالتتة و توجتتد فيهتتا
صورة النيابة متق:
الوكالتتة المستتتترة :هتتي الوكالتتة التتتي يتفتت فهيتتا الموكتتق متتع الوكيتتق علتتى أ يعقتتد عقتتودا باستتمه اصتتة .واة تتار
المترتبتتتة علتتتى هتتتذا النتتتول

تعتتتود آ ارهتتتا علتتتى الموكتتتق ابتتتتدا ولكنتتته تعتتتود عليتتته فتتتي مرحلتتتة حقتتتة ،أمتتتا النيابتتتة

فكق تصرفات النات تعود على األصيق.
وفقهاؤنتتا لتتم يغفلتتوا هتتذا الفتترق بتتيل النيابتتة والوكالتتة ،فقتتد ه ت ابتتل عرفتتة متتل فقهتتا المالكيتتة إلتتى صتتور ت تلتتف
فيهتتتا النيابتتتة عتتتل الوكالتتتة متتتتق عمتتتال األمتتترا  ،و تتتالف ابتتتل رشتتتد فجعلهتتتا وكالتتتة ،وتوستتتر الل متتتي فجعتتتق القيتتتام
على الحدود وكالة.

4

 - 1الزرفي ،محسل كرات ،دور النيابة في إنشا التصرفات القانونية ،كلية القانو – جامعة الكوفة ،صـ .235
 - 2الساب
 - 3تيدا  :عبد الكريم ،المد ق لدراسة الشريعة اإلسالمية ،دار عمر بل ال طاب – اإلسكندرية ،ص .334
 - 4الدسوقي :شمس الدين الشيخ محمد عرفة ،.حاشية الدسوقي على الشرل الكبير ألبي البركات أحمد الدردير – دار إحيا
الكت العربية ( ، )2 77/3و الحطاب  :أبي عبد هللا محمد بل محمد بل عبد الرحمل المالكي المغربي ،مواه الجليق ومعه
م تصر الشي ليلبل إسحاق الجندي المالكي ،دار الرضوا – نواكشوذ – نواكشوذ – موريتانيا – الطبعة األولى –
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المطلب الثاني :السمسرة
السمستتتترة لغتتتتة :السمستتتتار – بكستتتتر الستتتتيل األولتتتتى – استتتتم متتتتل قتتتتام بالسمستتتترة ،والسمستتتترة المصتتتتدر ،والفعتتتتق
سمسر ،والمرأة سمسارة ،والجمع سماسرة.

1

و هتتتي التجتتتارة ،قتتتال ال طتتتابي :السمستتتار لفتتتو أعجمتتتي ،وكتتتا كتيتتتر ممتتتل يعتتتالو البيتتتع والشتتترا فتتتيهم عجمتتتا،
فتلقوا هذا ا سم عنهم ،فغيره الرسول – صلى هللا عليه وسلم – إلى التجارة التي هي مل األسما العربية.

2

والسمستتترة اصتتتطالحا :هتتتي التوستتتر بتتتيل البتتتاتع والمشتتتتري ،والسمستتتار هتتتو :التتتذي يتتتد ق بتتتيل البتتتاتع والمشتتتتري
متوسطا إلمضا البيع ،وهو المسمى الد لا ألنه يدل المشتري على السلع ،ويدل الباتع على األ ما .

3

أدلة مشروعية السمسرة:
السمستتترة متتتل المهتتتل التتتتي يحتتتتاج النتتتا

إليهتتتا ،فيحتتتتاج البتتتاتع إلتتتى متتتل يعاونتتته فتتتي بيتتتع ستتتلعته ،كمتتتا يحتتتتاج

المشتتتتتري إلتتتتى متتتتل يد لتتتته علتتتتى الستتتتلع التتتتتي يحتاجهتتتتا ،فتتتتد لت السمستتتترة فتتتتي حاجيتتتتات النتتتتا

فتتتتي المعتتتتامالت

التجارية.
وحكمهتتا الجتتوات4ا وقتتد أجمتتع علتتى مشتتروعيتها الفقهتتا  ،قتتتال الكاستتاني:

بتتأ

بتتأ يلحتت بتترأ

المتتال أجتتترة

القصتتتار والصتتتباس والغستتتال والفتتتتال وال يتتتاذ والسمستتتار وستتتات الغتتتنم ....ا أل العتتتادة فيمتتتا بتتتيل التجتتتار أنهتتتم
يلحقتتتو هتتتذه المتتتؤ بتتترأ
على بع

المتتتال ويعتتتدونها منتتته ،وعتتترف المستتتلميل وعتتتاداتهم حجتتتة مطلقتتتة  5.ويمكتتتل ا ستتتتناد

األدلة التفصيلية التي تبيل الجوات على النحو اةتي:

أوال :القرآن الكريم.
اإل َ ِم َو َالعد ََوا ِ .
قال تعالىَ :وت َ َع َاونواَ َعلَى َال َب ِ ّر َوالت ِ َق َوق َو َ تَ َع َاونواَ َعلَى ِ
وجتتته الد لتتتة أ السمستتترة عمتتتق يحترفتتته التتتبع

6

لغيتتتره نظيتتتر أجتتترة معلومتتتة لقتتتا

اللهتتتا النصتتتيحة لضذتتتراف المعنيتتتة ،وهتتتي مستتتاعدة لمتتتل

تتتدمات يقتتتدمها ،ويبتتتذل متتتل

يستتتتطيعو التتتترويو أو احتتتتراف البيتتتع والشتتترا ،

وعلتتتى هتتتذا تكتتتو تعاونتتتا بتتتيل المستتتلميل علتتتى البتتتر والتقتتتوقا وعمتتتق السمستتتار تعتتتاوني فتتتي تنفيتتتذ العمليتتتات بتتتيل
الباتع والمشتري.

 )568 /5(،2010وانظر :ابل رشد ،أبو الوليد محمد بل أحمد بل محمد بل أحمد القرذبي الحفيد ،بداية المجتهد ونهاية
المقتصد ،شرل وت ريو وتحقي  :د .عبد هللا العبادي ،دار السالم للطباعة والنشر والتوتيع والترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى
1995م)1969 /4(،
 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص .308
 -2الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد ،معالم السنن ،وهو شرح سنن اإلمام أبي داود ، ،المطبعة العلمية بحلب ،الطبعة األولى
).53 /3 ( /1933
 - 3انظر الكاساني ،بدائع الصنائع ، )143/7 (،وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .152 /10
 - 4المدونة الكبرى /اإلمام مالك ابن أنس ،ج/4صـ  ،456ابن عابدين ،رد المحتار ،ج /9صـ .87

 -5الكاساني  ،بدائع الصنائع .)143 /7 ( ،والسرخسي ،المبسوط.)1656 /2 ( ،
 - 6سورة الماتدة :آية ( .) 2
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ثانيا :السنة النبوية.
روق أبتتتو داود فتتتي ستتتننه عتتتل قتتتيس بتتتل أبتتتي اتتترتة قتتتال :كنتتتا فتتتي عهتتتد رستتتول هللا – صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم –
نستتتمى السماستتترة ،فمتتتر بنتتتا رستتتول هللا – صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم – فستتتمانا باستتتم هتتتو أحستتتل منتتته ،فقتتتال :يتتتا معشتتتر
التجار :إ البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة .

1

والحتتتدي يتتتدل بطريتتت اإلشتتتارة علتتتى عتتتدم إنكتتتار عمتتتق السمستتتار ،ايتتتر أنتتته لفتتتت النظتتتر إلتتتى إيجتتتاب الزكتتتاة
والصدقة تطهيرا للمال.
قولتته:

وقتتد نقتتق اإلمتتام الب تتاري فتتي صتتحيحه عتتل ابتتل عبتتا

بتتأ

أ يقتتول :بتتع هتتذا التتتوب ،فمتتا تاد علتتى

كذا وكذا ،فهو لك .
كما نقق الجوات عل ابل سيريل وعطا وإبراهيم والحسل.

2

التتتتا :المعقتتتول :لتتتك أ الحاجتتتة داعيتتتة إلتتتى السمستتترة فهنتتتاك متتتل يملكتتتو المتتتال ولكتتتنهم
والستتتوم والبيتتتع والشتتترا  ،وهنتتتاك متتتل يحترفونهتتتا لكتتتنهم

يحترفتتتو التجتتتارة

يملكتتتو المتتتال فالحاجتتتة إليهتتتا ماستتتة والضتتترورة إليهتتتا

داعية.
واالتتت الفقهتتتا يتتترو جتتتوات السمستتترة فالحنفيتتتة يتتترو عمتتتق السمستتتار وكالتتتة متتتأجورة ،بينمتتتا يتتتراه المالكيتتتة
جعتتال ،و هتت الشتتافعية والحنابلتتة أنهتتا إجتتارة ،وهتتي عمليتتة تجتتري عليهتتا القواعتتد الفقهيتتة العامتتة فتتي المعتتامالت
االمالية ،واعتمدوا على القاعدة الفقهية :األصق في األشيا اإلباحة .

3

وللسمسرة ضوابر تتعل بالجان ال لقي وأ رق تتعل بالجان الكفاتي ليس محلها هذا البح .
وتعتبتتتر السمستتترة نتتتول و ذبيعتتتة اصتتتة متتتل أنتتتوال الوكالتتتة ذبقتتتا  ،لضوامتتتر الصتتتادرة متتتل الطتتترف المعطتتتى لهتتتا
إلتتتى السمستتتار ،وهتتتو نتتتول الوكالتتتة بتتتأجر والتتتتي ستتتيأتي بيانهتتتا فتتتي هتتتذا البحتتت  ،لكتتتل ت تلتتتف السمستتترة متتتل حيتتت
المقصد عل الوكالة ،فاألصق في الوكالة أنه مل عقود التبرل ،أما مقصد السمسرة معاوضة.

 - 1أ رجه أبو داود في سننه كتاب البيول ،باب التجارة ي الطها الحلف واللغو ،برقم .،)215/5 ( ،3326 :وقال شعي األرنؤوذ إسناده
صحيح .دار الرسالة العالمية – دمش  ،2009وأ رجه الترمذي في سننه ،كتاب البيول ،باب ما جا في التجار وتسمية النبي – صلى هللا
عليه وسلم – إياهم ،برقم ،)497 /2( ،1208 :وقال الترمذي حدي حسل صحيح .
 - 2الب اري ،أبي عبد هللا محمد بل إسماعيق بل إبراهيم بل المغيرة الجعفي ،صحيح الب اري ،الجامع المسند

الصحيح ،وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية – قطر ،ج ،3ص.103
 - 3البرنو :محمد صدقي بل أحمد بل محمد ،الوجيز في إيضال قواعد الفقه الكلية ،ص  ،191وانظر  :الزحيلي ،المعامالت
المالية المعاصرة ،ص.51
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المطلب الثالث :العمولة.
الوكالتتتتة بالعمولتتتتة :الوكالتتتتة بالعمولتتتتة عقتتتتد يتعهتتتتد بمقتضتتتتاه الوكيتتتتق بتتتتأ يجتتتتري باستتتتمه ال تتتتاص العمليتتتتات
التجارية ،وتكو هذه العمليات لحساب الموكق .

1

ووكالة العمولة عقد بموجبه يج على الوكيق العمق باسمه ال اص ،أو في إذار تجاري لحساب موكله.
والوكالتتتة بالعمولتتتة وكالتتتة رضتتتاتية ا نعقتتتاد ،وبعتتتد ا نعقتتتاد تكتتتو متتتل العقتتتود الملزمتتتة كونهتتتا مشتتتروذة بأ تتتذ
أجتترة ،وهتتذا اإللتتزام يستتري علتتى ذرفتتي العقتتد ،فيلتتتزم الوكيتتق بالقيتتام بأعمالتته ،ويلتتتزم الموكتتق بتتدفع األجتترة إ ا
أنجز الوكيق.
و ت تلتتتتف الوكالتتتتة بالعمولتتتتة عتتتتل الوكالتتتتة العاديتتتتة أنتتتته يشتتتتترذ فيهتتتتا أ يكتتتتو الوكيتتتتق كامتتتتق األهليتتتتة ،صتتتتالحا
للتعامتتتق التجتتتاريا ألنهتتتا ستتتتترت عليهتتتا أمتتتور ماليتتتة وتجاريتتتة بحتتتتة وهتتتذا

يشتتتترذ فتتتي الوكالتتتة العاديتتتة ،كمتتتا

أنهتتتتا ت تلتتتتف عنهتتتتا أيضتتتتا فتتتتي أ الوكيتتتتق بالعمولتتتتة يقتتتتوم بتتتتنجرا الصتتتتفقة باستتتتمه ال تتتتاص ولحستتتتاب موكلتتتته،
والوكالة العادية يجريها باسم الوكيق .
ويترت على الوكالة بالعمولة بع

2

اة ار:

 -1الوكيتتق بالعمولتتة يستتتح األجتتر داتمتتاا أل عملتته لتتيس تبرعتتا ،ولتتو لتتم يتتنص العقتتد علتتى لتتك ،وعنتتد التنتتاتل
في المقدار يتولى القاضي تحديد األجرة.
 -2عتتتدم تعاقتتتد الوكيتتتق بالعمولتتتة متتتع نفستتته ،أو أ يكتتتو وكتتتيال عتتتل الطتتترفيل و يجتتتوت لتتته توكيتتتق ايتتتره ،متتتا لتتتم
يكل مأ ونا مل الموكق.

3

كمتتتا ت تلتتتف الوكالتتتة بالعمولتتتة عتتتل السمستتترة متتتل حيتتت الصتتتالحيات حيتتت إ

الوكيتتتق بالعمولتتتة يبتتترم التصتتترفات

بنفستتتته ،وباستتتتمها للستتتتلطة المتتتتأ و ة متتتتل الوكيتتتتق ،لكتتتتل السمستتتتار مجتتتترد وستتتتير بتتتتيل البتتتتاتع والمشتتتتتري يقتتتتدم
إرشادات لهذا و اك.

 -1سامر حليم محمود صالح ،شروط وآثار الفسخ المبكر للوكالة التجارية ،ص 29جامعة الشرق األوسط /كلية الحقوق /قسم
القانون ،2011 /وانظر :أحمد بن مداني ،الوساطة في المعامالت المالية السمسرة ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية
الحقوق والعلوم اإلدارية – بن عكنون –  ،2002ص.10
 -2انظر القرة داغي ،علي ،الموقع الرسمي للدكتور علي القرة داغي ،دراسة بعنوان " التعريف بالوكالة في الفقه اإلسالمي
والقانوني".
 -3سامر ،شروط آثار الفسخ ،مرجع سابق .وانظر :النعيمي ،سحر رشيد حميد ،االتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة
التجارية ،رسالة ما جستير منشورة في جامعة عمان العربية ،عمان ،2002ص  ،82والسنهوري ،الوسيط392 ،390 /
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المبحث الثالث
خصائص عقد الوكالة
فتتتي هتتتذا المبحتتت ستتتوف نجتتتري مقارنتتتة بتتتيل عقتتتد الوكالتتتة وبتتتيل بعتتت

العقتتتود المستتتماة فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي ،
1

وفتتتي القتتتانو المتتتدني ،وهتتتي تتفتتت متتتع عقتتتد الوكالتتتة فتتتي أشتتتيا وت الفتتته فتتتي أ تتترق ،والهتتتدف متتتل ورا هتتتذه
المقارنتتتة إبتتترات صتتتاتص عقتتتد الوكالتتتة متميتتتزا عتتتل العقتتتود المشتتتابهة ،كمتتتا سيقتصتتتر األمتتتر علتتتى أربعتتتة عقتتتود
مسماة ،ا ستصنال ،اإلجارة ،الجعالة ،والمضاربة.
وسيتم تناول هذا المبح مل الل أربعة مطال .
المطلب األول :االستصناع.
المطلب الثاني :اإلجارة.
المطلب الثالث :الجعالة.
المطلب الرابع :المضاربة.

 - 1العقود المسماة  ،هي العقود التي أقر التشريع لها أسما وأحكاما اصة ،والعقود اير المسماة هي التي لم تسم
باسم اص يميزها ،أو لم يرت لها التشريع أحكاما اصة بها .الزرقا :مصطفى أحمد ،المد ق الفقهي العام،
(.)605 /1
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المطلب األول :عقد االستصناع أو المقاولة.
ا ستصتتتنال لغتتتة :ا ستصتتتنال هتتتو ذلتتت الصتتتنعة ،أي أ يطلتتت متتتل الصتتتانع العمتتتق ،ففتتتي القتتتامو  :الصتتتناعة
ككتابة :حرفة الصانع وعمله الصنعة ،فالصنعة عمق الصانع في صناعته :أي حرفته.

1

ا ستصتتتنال شتتترعا :بمتتتا أ ا ستصتتتنال صتتتناعة حنفيتتتة فقتتتد تتتتولى فقهتتتا المتتتذه الحنفتتتي تعريفتتته وبيتتتا صتتتفته
ومشروعيته.
وقد عرض الكاساني في البداتع تعريفيل لالستصنال.
األول :عقتتتد علتتتى مبيتتتع فتتتي الذمتتتة  .ووجتتته هتتتذا القتتتول أ الصتتتانع لتتتو أحضتتتر عينتتتا ،كتتتا عملهتتتا قبتتتق العقتتتد،
ورضتتي بهتتا المستصتتنعا لجتتاتا وأل شتترذ العمتتق لتتو كتتا متتل نفتتس العقتتد لمتتا جتتاتا أل الشتترذ يقتتع علتتى عمتتق
في المستقبق

في الماضي.

التتتتاني :هتتتو عقتتتد علتتتى مبيتتتع فتتتي الذمتتتة شتتترذ فيتتته العمتتتق  .ووجتتته هتتتذا القتتتول أ متتتا

يشتتتترذ فيتتته العمتتتق

يكتتتتو استصتتتتناعا وإنمتتتتا يستتتتمى ستتتتلماا وأل ا ستصتتتتنال ذلتتتت الصتتتتنع ومتتتتل أجتتتتق لتتتتك ستتتتمي هتتتتذا العقتتتتد
استصناعا.
وقتتتد ا تتتتار الكاستتتاني – رحمتتته هللا – القتتتول التتتتاني ،فقتتتال والصتتتحيح هتتتو القتتتول األ يتتترا أل ا ستصتتتنال ذلتتت
الصنع

2

وقتتد ورد فتتي الحاشتتية حتتول تعريتتف ا ستصتتنال وأمتتا تعريفتته شتترعا :فهتتو ذلتت العمتتق منتته فتتي شتتى
على وجه م صوص .

تتاص

3

وا تيتتتار الكاستتتاني فتتتي البتتتداتع للتتترأي التتتتاني هتتتو األجتتتدر بتتتالقبول وا عتمتتتادا ألنتتته يفصتتتح عتتتل ذبيعتتتة عقتتتتد
ا ستصتتتنال حقيقتتتة ،كمتتتا أنتتته يلتقتتتي متتتع مقاصتتتده ،وهتتتو متتتا ا تتتتاره جتتتق المعاصتتتريل ،فقتتتد جتتتا فتتتي أساستتتيات
المعامالت المالية والمصرفية أ ا ستصنال بيع موصوف في الذمة تد له الصناعة

4

كمتتتتتا أكتتتتتدت المعتتتتتايير الشتتتتترعية علتتتتتى عقتتتتتد ا ستصتتتتتنال وأهميتتتتتته فتتتتتي المتتتتتادة 1/1/2
ا ستصنال بيل المؤسسة والمستصنع ولو لم يسب

يجتتتتتوت إبتتتتترام عقتتتتتد

لك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له

وفتتي هتتذا العصتتر يستتت دم ا ستصتتنال فتتي عقتتود العمتتق بمعنتتى المقاولتتة ،وهتتي فتتي تعريفهتتا

5

ت تترج عتتل د لتتة

ا ستصتتتنال ،فالمقاولتتتة هتتتي عقتتتد يتعهتتتد أحتتتد ذرفيتتته بمقتضتتتاه بتتتأ يصتتتنع شتتتي ا أو يتتتؤدي عمتتتال لقتتتا بتتتدل يتعهتتتد
به الطرف اة ر .

6

 -1ابن عابدين  ،رد المحتار.)474 /7( ،
 -2الكاساني ،بدائع الصنائع.)59،96 /6( ،
 -3ابن عابدين ،رد المحتار مصدر سابق ( .)474 /7
 - - 4أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ،نخبة من العلماء ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى
 ،2015 ،صـ .146
 - -5المعايير الشرعية /هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،2007 /ص .176
 -6الزحيلي ،العقود المسماة ،ص286
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ومتتتل هتتتذا التعريتتتف يتضتتتح أنهتتتا عقتتتد معاوضتتتة للبتتتدل المشتتتترذ فيتتته ،كمتتتا أنتتته عقتتتد رضتتتاتي بتتتيل الطتتترفيل يقتتتوم
علتتتى التزامتتتات بتتتيل المقتتتاول وبتتتيل ذالتتت العمتتتق ،وهتتتو متتتل العقتتتود المستتتماة التتتتي تنعقتتتد باإليجتتتاب والقبتتتول متتتل
المستصنع والصانع.
دليتتتق ا ستصتتتنال :كتتتر فقهتتتا الحنفيتتتة أ ا ستصتتتنال

يجتتتوت قياستتتاا ألنتتته بيتتتع متتتا لتتتيس عنتتتد اإلنستتتا ،

وجتتته الستتتلم ،نتتتص علتتتى لتتتك الكاستتتاني فتتتي البتتتداتع ،ويجتتتوت استحستتتانا 1ا إلجمتتتال النتتتا
يعملو

لك في ساتر األعصار مل اير نكير.

و دعتتتوق اإلجمتتتال محتتتق نظتتتر فقتتتد رفتتت

علتتتى

علتتتى لتتتكا ألنهتتتم

2

ا ستصتتتنال كتيتتتر متتتل المتقتتتدميل متتتل الشتتتافعية والحنابلتتتة ،ومتتتنهم متتتل

عتتتدّه متتتل الستتتلم ،ايتتتر أ اإلجمتتتال التتتذي يعنيتتته الحنفيتتتة لتتتيس إجمتتتال الفقهتتتا  ،ولكنتتته اإلجمتتتال العملتتتي ،فالحاجتتتة
إليه كانت داعية إلى
التعامتتق بتته ،والعمتتق عليتته متعتتارف منتتذ القتتدم كمتتا يتترق الحنفيتتة متتل أ النبتتي الكتتريم – صتتلى هللا عليتته وستتلم –
اصطنع اتما نقش عليه اسمه ل تم رساتله به ،وهذه يعد استصناعا.

3

والحتتت أ ضتتترورة ا ستصتتتنال مستفيضتتتة حتتتتى أ المتتتذاه التتتتي لتتتم تأ تتتذ بتتته وذبقتتتت عليتتته أحكتتتام الستتتلم متتتل
تعجيتتتق التتتتمل وايتتتره متتتل الشتتتروذ كتتتانوا يمارستتتونه عمليتتتا فتتتي حاجتتتاتهم ال اصتتتة وحاجتتتة أبنتتتاتهم متتتل أحذيتتتة
ومالبس وسواها.
وإ ا كانتتتت الحاجتتتة إلتتتى ا ستصتتتنال داعيتتتة إليتتته قتتتديما فتتتن هتتتذه الحاجتتتة اتدادت بتطتتتور الحيتتتاة شتتتكال ومضتتتمونا،
اصتتتة فتتتي التعامتتتق التجتتتاري ،فقتتتد ظهتتترت أدوات لتتتم تكتتتل موجتتتودة متتتل قبتتتق تتعامتتتق بهتتتا التتتدول ولتتتيس األفتتتراد
كمتتتا هتتتو الحتتتال فتتت ي الصتتتناعات الصتتتغيرة متتتتق :اةليتتتات والمعتتتدات ال اصتتتة بالقطتتتارات والطتتتاترات والبتتتوا ر
العمالقة.

4

 - 1االستحسان " ترك القياس واألخذ بما هو أوفق للناس".انظر السرخسي ،المبسوط (  ،)1278 /1و انظر:
القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول ،المكتبة العصرية
– صيدا – بيروت ،ص ،407والشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،المكتبة العصرية –
صيدا – بيروت ،ص ،166والخضري بك ،محمد ،أصول الفقه ،دار صادر – بيروت ،ص ،.296 ،295وأبو
زهرة ،محمد ،أصول الفقه ،دار الفكر العربي ،ص ،238،239خالف عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،دار الحديث
– القاهرة ،ص ،88و الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار ،مذكرة في أصول الفقه ،دار الحديث – القاهرة،
ص.161 ،160
 - 2الكاساني  ،بدائع الصنائع.)96 / 6( ،
 - 3الزرقا ،مصطفى عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالمية المعاصرة ،البنك اإلسالمي للتنمية –
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ص .23راجع أبو زهرة ،أصول الفقه ،الزحيلي ،وهبة ،العقود المسماة ،ص
287
 -4انظر الزرقا ،بحث منشور عن عقد االستصناع وأهميته ،صـ  ،14مرجع سابق.
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ولضهميتتتة القصتتتوق لالستصتتتنال فقتتتد أ تتتذ المجمتتتع الفقهتتتي التتتتابع لمنظمتتتة المتتتؤتمر اإلستتتالمي ،حيتتت قتتترر عتتتدم
اشتتتتتراذ تعجيتتتتق التتتتتمل فتتتتي ا ستصتتتتنال ،و لتتتتك فتتتتي دورتتتتته الستتتتابعة فتتتتي جتتتتدة لعتتتتام 1412ه ،الموافتتتت ،1992
القرار رقم ( )7/3/66

1

أمتتا التكييتتف الفقهتتي لعقتتد ا ستصتتنال فالغال ت أنتته متتل بتتاب األجيتتر المشتتترك ،وهتتو صتتاح المهنتتة التتتي تقضتتي
ذبيعة عمله أ يعمق ألكتر مل ش ص.

2

ا لتزامتتتات بتتتيل كتتتق متتتل المقتتتاول وصتتتاح العمتتتق

وإ ا كتتتا ا ستصتتتنال يستتتت دم اليتتتوم بالمقاولتتتة ،فهنتتتاك بعتتت

متتل المقتتاول ،فالمقتتاول مستتؤول عتتل جتتودة العمتتق متتل متتواده ال تتام إلتتى تستتليمه حستت متتا هتتو متفتت عليتته ،كمتتا
أنتتته مطالتتت بالحفتتتاظ علتتتى مصتتتلحة صتتتاح العمتتتق ا ألنتتته أمتتتيل عليهتتتا ،ويضتتتمل فتتتي حالتتتة الضتتترر أو ال ستتتارة
سوا كا بتعديه أو تقصيره أم ا ألنه كاألجير المشترك.
أما صاح العمق فعليه دفع األجرة عند تسلم المعقود عليه إ ا كا متعينا ،وإ فأجر المتق ح للمقاول.
وعالقة عقد المقاولة وعقد الوكالة تقوم على التشابه أحيانا ،وعلى ا

3

تالف أ رق.

أوجه التشابه:
 كق منهما عقد يرد على عمق  ،وهذا العمق يؤديه كق مل المقاول ،والوكيق لمصلحة الغير. كق منهما مل العقود المسماة في الفقه اإلسالمي.أوجه ا

تالف:

 العقد في الوكالة تصرف قانوني ،ولكنه في عقد المقاولة عمق مادي. -األصتتتق فتتتي عقتتتد المقاولتتتة أنتتته بتتتأجر ،واألجتتترة فيتتته

ت ضتتتع لتقتتتدير القاضتتتي ،أمتتتا فتتتي الوكالتتتة فاألصتتتق أ

العقد اير مأجور ،وإ ا كانت بأجر ضعت لتقدير القاضي.
 - .المقاول
-

ينوب عل رب العمق ،أما الوكيق فننه ينوب عل الموكق إ ا كا يعمق باسمه

تنتهي المقاولة بموت رب العمق و بموت المقاول إ إ ا كانت ش صيته محق اعتبار.

ومتتتع استتتتعراض نقتتتاذ التشتتتابه وا

4

تتتتالف ،يتبتتتيل لنتتتا أ عقتتتد الوكالتتتة ي تلتتتف كتيتتترا عتتتل عقتتتد المقاولتتتة ،ستتتوا

فتتتي ذبيعتتتة األجتتترة ،أو تتتتد ق القاضتتتي فيهتتتا ،أمتتتا فتتتي كيفيتتتة النيابتتتة عتتتل الوكيتتتق أو صتتتاح العمتتتق فهتتتي فتتتي
الوكالة آكد ،وأ نقطة ا لتقا تكمل في العمق لمصلحة اة ر.

-1
-2
-3

-4

انظر :الزرقا ،عقد االستصناع وأهميته ،مرجع سابق.14 ،
السابق .ص . 18
الزحيلي ،العقود المسماة ،ص289
السنهوري ،الوسيط.)377 /7 ( ،
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المطلب الثاني :عقد اإلجارة
المسألة األولى :اإلجارة لغة وشرعا
استتتم لضجتتترة علتتتى وت فعالتتتة ،متتتل أجتتتر يتتتأجر ،واإلجتتتارة متلتتتتة ،واألجتتترة الكتتترا  ،واستتتتأجرته وأجرتتتته صتتتار
أجيري.
اإلجتتتارة شتتترعا :ول جتتتارة فتتتي اصتتتطالحات الفقهتتتا تعريفتتتا متعتتتددة ،اتفقتتتت فتتتي أشتتتيا  ،وا تلفتتتت فتتتي أشتتتيا
أ رق ،فقد عرفها الحنفية بأنها :تمليك نفع بعوض .

1

وعرفها المالكية بقولهم :هي تمليك منفعة اير معلومة تمنا معلوما بعوض معلوم .

2

كما عرفها الشافعية بقولهم :هي عقد على منفعة مقصودة معلومة ،قابلة للبذل واإلباحة ،بعوض معلوم.
وأ يرا فقد عرفها الحنابلة :عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة معلومة ،تؤ ذ شي ا فشي ا .

3

4

المسألة الثانية :مشروعية اإلجارة .اإلجارة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجمال.
5
أما الكتاب :فقوله تعالى :قَالَ َ
ي األ َ ِميل .
ت ِإحَ دَاه َما يَا أَبَ ِ
ت ا َست َأ َ ِج َره ِإ ِ َ ي ََر َم ِل ا َست َأ َ َج َرتَ َالقَ ِو ُّ
وفي اةية دليق على اإلجارة بشكق مباشر.
أما السنة :فيما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه :ورجق استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه .
وقد أجمعت األمة على جوات اإلجارة لحاجة النا

إلي المنافع كالحاجة إلى األعيا .

6

7

المسألة الثالثة :أركان اإلجارة وشروطها.
ركنتتتا اإلجتتتارة عنتتتد الحنفيتتتة اإليجتتتاب والقبتتتول بكتتت ق لفتتتو يتتتدل علتتتى التتتتأجير ،أمتتتا عنتتتد الجمهتتتور فأركانهتتتا أربعتتتة:
عاقدا
( مؤجر ومستأجر) وصيغة ( إيجاب وقبول ) ،وأجرة ومنفعة.
ول جارة شروذ مبسوذة في كت الفقه ،نلمح إلى أهمها.
شروذ العاقديل:
 -األهليتتتتة ،فتتتتال تصتتتتح إجتتتتارة المجنتتتتو والصتتتتبي ايتتتتر العاقتتتتق ،والمحجتتتتور تتوقتتتتف إجارتتتتته علتتتتى إ

وليتتتته،

واشترذ الجمهور البلوس والعقق والرشد.

 - -1ابن عابدين ،رد المحتار ،باب اإلجارة)4/9 (،
 - -2الحطاب ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،مرجع سابق.)141 /6 ( ،
 - -3الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،)438 /3( ،منشورات دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
 -4البهوتي :منصور بن يونس بن إدريس ،كشف القناع عن متن اإلقناع .)546 /3( ،مكتبة عالم الكتاب – بيروت
– .1983
 -5سورة القصص ،اآلية.) 26 ( :
 - - 6رواه البخاري ،باب إثم منع أجر األجير ،من حديث "ثالثة أنا خصمهم  "..طبعة وزارة األوقاف القطرية
( .)2284 /3
 - -7انظر البهوتي ،كشف القناع ،مرجع سابق ،ص  546حيث قال عن اإلجارة ":وهي ثابتة باإلجماع".
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ارة َ ،عل ت ََراض ِ ّمنك َم .
 -التراضيا وهذا شرذ لصحة اإلجارة كما في البيع .قال تعالىِ :إ ِ أ َ ت َكو َ تِ َج َ

1

شروذ المعقود عليه:
والمنفعة هي المعقود عليه في عقد اإلجارة ويشترذ فيها:
 أ تكتتتو المنفعتتتة مقتتتدورة ا ستتتتيفا  ،في تتترج بتتتذلك إجتتتارة المتعتتتذر استتتتيفاؤه متتتتق الفتتتأرة ،وفتتتي المشتتتال تتتالففاليجوته أبو حنيفة وتفر والحنابلة ،وأجاته الصاحبا .
 أ تكو المنفعة مباحة فال يجوت تأجير منافع محرمة متق است جار الناتحة ا لتبكي. -أ تكو المنفعة معلومة وليست مجهولة جهالة تفضي إلى المناتعة.

2

المسألة الرابعة :أوجه االتفاق واالختالف بين عقد اإلجارة وعقد الوكالة.
أوجه ا تفاق بيل اإلجارة والوكالة:
 يشتتترك الوكيتتتق والمستتتتأجر فتتتي أنتتته إ ا تصتتترف أي منهمتتتا فتتي الشتتتى التتتذي تحتتتت يتتتده بتتتدو إمبددا.

مالكتتته اعتبتتتر

3

أوجه ا

تالف:

 محق التصرف في الوكالة تصرف قانوني ،ومحق اإليجار عمق مادي. الوكيق – عادة – يعمق باسم الموكق ويمتله االبا ،أما المستأجر فال يمتق المؤجر. تنتهتتتتي الوكالتتتتة بمتتتتوت الوكيتتتتق أو الموكتتتتق ،و تنتهتتتتي اإلجتتتتارة بمتتتتوت المتتتتؤجر أو المستتتتتأجر إ فتتتتي حتتتتا تاستتناتية.
 يجوت الرجول في الوكالة و يجوت الرجول في اإليجار ،هذا إ ا لم تكل الوكالة مشروذة. يجتتتتوت فتتتتي الوكالتتتتة أ يعتتتتدل القاضتتتتي األجتتتتر المتفتتتت عليتتتته ،و يجتتتتوت لتتتتك فتتتتي اإلجتتتتارة إ فتتتتي حتتتتا تاستتناتية.
ومل أبرت الفروق بيل الوكالة واإلجارة أ األولى مل عقود اإلرفاق ،أما التانية مل عقود المعاوضات.
ومل الل نقاذ ا

تالف السابقة تظهر لنا صاتص عقد الوكالة التي تميز بها عل عقد اإلجارة.

 -1سورة النساء :اآلية ( .)29

 - -2الزحيلي ،وهبة ،العقود المسماة ،ص . 229
 - -3السنهوري ،عبد الرازق ،الوسيط،ج 7ص . 382
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المطلب الثالث :عقد الجعالة
المسألة األولى :الجعالة لغة وشرعا.
الجعالتتتة لغتتتة الجعتتتق والجعتتتال والجعيلتتتة ،والجعالتتتة بكستتتر المتتتيم ،متتتا جعلتتته علتتتى عملتتته ،و أجعلتتته جعتتتال  ،وأجعلتتته
له :أعطاه إياه ،وهي اسم لما يجعله اإلنسا لغيره على شى يفعله.

1

والجعالة شرعا قد عرفها فقها المذاه على نحو متقارب ،تميز بعضها بالتفصيق واة ر با

تصار.

تعريف الحنفية:
لتتتم يحتتتتف الحنفيتتتة بتعريتتتف الجعالتتتةا ألنهتتتا عنتتتدهم ايتتتر جتتتاتزة ،لمتتتا فيهتتتا متتتل اتتترر لعتتتدم تحديتتتد المتتتدة أو العمتتتق
وأجاتوها في حالة واحدة وهي مسألة العبد اةب استحسانا على الف القيا .

2

تعريف المالكية:
قتتتال ابتتتل عرفتتتة  :عقتتتد معاوضتتتة علتتتى عمتتتق آدمتتتي بعتتتوض ايتتتر ناشتتت عتتتل محلّتتته بتتته
.

بعضه ببع

يجتتت إ ّ بتمامتتته

3

تعريف الشافعية:
عرفها الرملي :بأنها التزام عوض معلوم على عمق معيل معلوم أو مجهول لمعيل أو مجهول .
ّ

4

وعرفها ال طي الشربيني بقوله :التزام عوض معلوم على عمق معيل معلوم أو مجهول عسر عمله .
تعريفففففف الحنابلفففففة:
مجهولة .

5

أ يجعتتتتتق شتتتتتي ا معلومتتتتتا لمتتتتتل يعمتتتتتق لتتتتته عمتتتتتال معلومتتتتتا ،أو مجهتتتتتو متتتتتدة معلومتتتتتة أو

6

وهتتتي تعريفتتتات متقاربتتتة المعنتتتى والد لتتتة ،فهتتتي تتتتدل – جميعهتتتا – علتتتى جعتتتق مقابتتتق عمتتتق ،وهتتتذا هتتتو جتتتوهر
الجعالتتتتة ،ايتتتتر أ التعريفتتتتات متتتتا دو الحنفيتتتتة ركتتتتزت علتتتتى الشتتتتروذ ،وإ كتتتتا تعريتتتتف الشتتتتافعية أيستتتترها
وأكملها مل حي الشكق والمضمو .
المسألة الثانية :مشروعية الجعالة.
استند المجيزو للجعالة على أدلة منها:
 -1قول هللا سبحانه وتعالى :ولمل جا به حمق بعير وأنا به تعيم .

7

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة جعل ،ج ،1ص ،111الشربيني ،الخطيب ،مغني المحتاج ،ج،5ص،617
الرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،4ص.465
 - -2الكاساني ،بدائع الصنائع.)349 /8 ( ،
 - -3الحطاب ،مواهب الجليل.)202،201 ،/6( ،
 - -4الرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،5ص465
 - -5الشربيني ،مغني المحتاج ،ج617 ،3
 - - 6البهوتي ،الروض المربع.)465 /2 ( ،
 - -7سورة يوسف :اآلية (  ،.)72ابن رشد ،بداية المجتهد ،ونهاية المقتصد.)1827 /4 ( ،
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ووجتتته الد لتتتة فتتتي اةيتتتة أ حمتتتق البعيتتتر وهتتتو الجعتتتق ،مقابتتتق العمتتتق وهتتتو الحصتتتول علتتتى صتتتوال الملتتتك ،وهتتتذا
وإ كا شرل مل قبلنا ولكنه

يصادم قاعدة شرعية ،و كليِا مل كليات الشريعة.

نفتتر متتل أصتتحاب النبتتي (صتتلى هللا عليتته وستتلّم)
 -2متتا رواه أبتتو ستتعيد ال تتدري رضتتي هللا عنتته أنتته قتتال :انطلتت
ص
ي متتل أحيتتا العتتربن فاستضتتافوهم فتتأبَوا أ يضتتيّفوهمن فلتتدس ستتيد لتتك
فتتي ستتفرة ستتافروهان حتتتى نزلتتوا علتتى حتت ّ
ين فستتعوا لتته بكتت ّق شتتي ن
الحتت ّ

ينفعتته شتتي ن فقتتال بعضتتهم :لتتو أتيتتتم هتتؤ

التترهر التتذيل نزلتتوان لعلّتته أ يكتتو

عنتتد بعضتتهم شتتي ن فتتأتوهم فقتتالوا :يتتا أيّهتتا التترهرن إ ّ س تيّدنا لتتدسن وستتعينا لتته بكتتق شتتي ن

ينفعتته فهتتق عنتتد أحتتد

متتنكم متتل شتتي ؟ فقتتال بعضتتهم :نعتتم وهللا إنتتي ألرقتتين ولكتتل وهللا لقتتد استضتتفناكم فلتتم تض تيّفونان فمتتا أنتتا بتتراق لكتتم
حتتتتى تجعلتتتوا لنتتتا جعتتتال .،فصتتتالحوهم علتتتى قطيتتتع متتتل الغتتتنمن فتتتانطل يتفتتتق عليتتته ويقرأ :الحمتتتد و رب العتتتالميل .
فكأنمتتا نشتتر متتل عقتتالن فتتانطل يمشتتي ومتتا بتته قلبتتة .قتتال :فتتأوفوهم جعلهتتم التتذي صتتالحوهم عليتتهن فقتتال بعضتتهم:
اقستتتموان فقتتتال التتتذي رقتتتى:

تفعلتتتوا حتتتتى نتتتأتي النبتتتي (صتتتلى هللا عليتتته وستتتلّم) فتتتذكر لتتته التتتذي كتتتا ن فننظتتتر متتتا

يأمرنتتتان فقتتتدموا علتتتى رستتتول هللا (صتتتلى هللا عليتتته وستتتلّم) فتتتذكروا لتتتهن فقتتتال :ومتتتا يتتتدريك أنهتتتا رقيتتتة ؟  .تتتم
قال :قد أصبتمن أقسموا واضربوا لي معكم سهما  ،ن فضحك رسول هللا (صلى هللا عليه وسلّم).

1

ووجتتته الد لتتتة فتتتي الحتتتدي أ النبتتتي  -صتتتلى هللا عليتتتته وستتتلم – أقتتترهم بقولتتته أقستتتموا واضتتتربوا لتتتي معكتتتتم
سهما  ،وإقرار النبي – صلى هللا عليه وسلم – حجة.
 -3تتم إ حاجتتة النتتا

متتل القتتديم داعيتتة إلتتى هتتذا العقتتد ،فكتيتتر متتل النتتا

يجيتتدو قضتتا بعتت

الحتتواتو إمتتا

لضعف أو عجز ،أو حتى ترفها فيدفعونها إلى ايرهم مقابق جعق هم أيضا في حاجة إلى تحصيله.
المسألة الثالثة :حكم الجعالة.
وحكمهتتا الجتتوات ،عنتتد ايتتتر الحنفيتتة ،وإنمتتا يجيزهتتتا الحنفيتتة فقتتر فتتتي رد العبتتد اةبتت استحستتتانا كمتتا أستتلفنا ،ممتتتا
يجعتتق دعتتتوق اإلجمتتتال  -التتتتي كرهتتا صتتتاح مغنتتتي المحتتتتاج ،2ونهايتتتة المحتتتاج – 3ناقصتتتة ،وقتتتد ردهتتتا الحنفيتتتة
في المجمقا لما تتضمنه مل ارر وجهالة.

4

ايتتتر أ رأي الجمهتتتور أرجتتتح لتضتتتافر النصتتتوصا وأل الحاجتتتة داعيتتتة إليهتتتا لعمتتتق
و يتطول به أحد ،و يجوت إجارة ،لما فيه مل جهالة كرد مال ضاتع.
والجعالتتتة متتتل العقتتتود الجتتتاتزة ،إ أ بعتتت
عمله استح الجعق لزوما.

يقتتتوق الجاعتتتق عليتتته،

5

المالكيتتتة جعلهتتتا تمتتتة ولتتتو قبتتتق الشتتترول ،فتتتن شتتترل العامتتتق فتتتي

6

 - 1رواه البخاري ،)2290 /3 ( ،ومسلم ،في كتاب السالم ،حديث رقم (  ،)2201كتاب السالم ،ص ،1049دار
طيبة الطبعة األولى .2006
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المسألة الرابعة :أركان الجعالة.
 الصيغة.وهتتي لفتتتو يتتتدل علتتتى العمتتتق التتذي ذلبتتته الجاعتتتق متتتل العامتتتق ،ويظهتتر فيهتتتا ا لتتتتزاما أل الجعالتتتة عقتتتد معاوضتتتة
فافتقر إلى صيغة تدل على المطلوب.

1

 المتعاقدا .وهمتتتا الجاعتتتق صتتتاح العمتتتق التتتذي يستتتتدعي عتتتامال ويلتتتتزم لتتته بالجعتتتق ،ويشتتتترذ لتتته متتتا يشتتتترذ فتتتي عقتتتود
المعاوضات إ أنه

يشترذ أ يكو مالكا للشى المراد إحضاره أو إنجاته.

والعامق وهو الش ص الذي يستح الجعق بفرااه مل العمق ،و يشترذ قبوله لفظا.

2

 العمق.هتتتو لتتتك التتتذي يشتتتترذه الجاعتتتق للعامتتتق ستتتتحقاق األجتتترة ،ويصتتتح علتتتى مجهتتتول ،ومعلتتتوم وهتتتو األصتتتح ،كمتتتا
يشترذ أ يحدد بزمل.

أنه

3

ويمكتتتل أ يستتتت دم عقتتتد الجعالتتتتة فتتتي التصتتترفات المعاصتتتترة متتتتق :التنقيتتت عتتتتل المعتتتاد  ،واستتتت راج الميتتتتاه،
وتحصتتتيق التتتديو  ،والحصتتتول علتتتى تستتتهيالت لتمويتتتق مشتتتروعات ،والسمستتترة ،وتحقيتتت ا كتشتتتافات العلميتتتة،
تراعات ،وتصميم العالمات التجارية.

وا

4

 الجعق.وهتتو متتا يلتتتزم بتته الجاعتتق للعامتتق ،ويشتتترذ فيتته أ يكتتو معلومتتا ،فتتال تجتتوت الجهالتتة فيتتها أل العقتتد معاوضتتة،
ويأ ذه العامق

بالعقد ولكل بالعمق.

5

المسألة الخامسة :الجعالة واإلجارة.
ت تلف الجعالة عل اإلجارة في األمور اةتية:
 جواتها على مجهول ،وصحتها مع اير معيل ،ب الف اإلجارة. عدم اشتراذ قبول العامق لفظا ،وهذا يشترذ لصحة اإلجارة. الجعالة عقد جاتز في رأي جمهور العلما  ،بينما اإلجارة مل العقود الالتمة. العامق في الجعالة يستح الجعق بعد الفراس مل العمق وليس بمجرد العقد.-

-1

-2
-3
-4

يشترذ في الجعالة أ يملك الجاعق الشى المراد الحصول عليه.

6

الشربيني ،مغني المحتاج ،)618 /3 ( ،والرملي ،نهاية المحتاج.)466 ،464/5 ( ،
الرملي ،نهاية المحتاج.)466 /5 ( ،
الشربيني ،مغني المحتاج ،)620 /3 ( ،والبهوتي ،الروض المربع.)465 /2 ( ،
هادي ،أصول ضبط المعامالت المعاصرة ،ص61
الشربيني ،مغني المحتاج)620 /3 ( ،

-5
 -6الرملي ،نهاية المحتاج ،)466 /5 ( ،وهادي ،أصول ضبط المعامالت المعاصرة ،ص61
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المسألة السادسة :الجعالة والوكالة.
تتف الجعالة والوكالة في األمور اةتية:
 كق مل الجعالة والوكالة عقد جاتز ،ويجوت لكق مل الجاعق والعامق ،أو الموكق والوكيق الرجول فيها. يستتتتح العامتتتق فتتتي الجعالتتتة الجعتتتق بعتتتد فرااتتته متتتل العمتتتق ،ويستتتتح الوكيتتتق األجتتترة فتتتي الوكالتتتة – المتتتأجورة– األجر بعد إتمام عمله ما لم ي الف الشروذ الموجودة في عقد الوكالة.
 للعامتتق أجتتر المتتتق إ كتتا متتل أصتتحاب المهتتل  ،وكتتذلك الوكيتتق ،فيحصتتق كتتق منهمتتا علتتى أجتتر المتتتق إ لتتتمينص عليه.
 يشترذ في األجر أ يكو معلوما في الجعالة والوكالة على السوا .بينما ت تلف عل ا وكالة في األمور اةتية:
 الجعالة مل عقود المعاوضات ،بينما الوكالة مل عقود التو ي . -الجعالتتتة جتتتاتزة فتتتي رأي الجمهتتتور ،بينمتتتا الوكالتتتة تكتتتو

تمتتتة إ ا تعلقتتتت بحقتتتوق الغيتتتر ،ومنهتتتا إ ا كانتتتت

مأجورةا ألنها في هذه الحالة تأ ذ حكم اإلجارة.
 -تجوت الجعالة على عمق مجهول ،وتصح مع اير معيل ،بينما الوكالة

27

تصح إ في عمق معلوم.

المطلب الرابع :عقد المضاربة
المسألة األولى :المضاربة لغة.
ت الطيتتتتر تضتتتترب :هبتتتتت تبتغتتتتي التتتترتق ،وعلتتتتى يديتتتته :أمستتتتك ،وفتتتتي األرض ضتتتتربا
المضتتتتاربة متتتتل :ضتتتترب ِ
وضربانا :رج تاجرا أو ااتيا.

1

والمضتتتاربة :مفاعلتتتة متتتأ و ة متتتل الضتتترب فتتتي األرض ،وهتتتو الستتتير فيهتتتا ،والمضتتتارب يضتتترب فتتتي األرض
يبتغي مل فضق هللا
وآ تتترو يضتتتتربو فتتتتي األرض يبتغتتتو متتتتل فضتتتتق هللا  . 2وأل المضتتتارب داتمتتتتا يستتتتافر ويتنقتتتق متتتتل أجتتتتق
البيع والشرا .
وتستتتتمى القتتتتراض بكستتتتر القتتتتاف علتتتتى لغتتتتة أهتتتتق الحجتتتتاتا أل المقارضتتتتة متتتتأ و ة متتتتل القتتتترض وهتتتتو القطتتتتع،
وستتتتتميت المضتتتتتاربة بالمقارضتتتتتةا أل رب المتتتتتال يقطتتتتتع يتتتتتده متتتتتل رأ

مالتتتتته ،ويجعلتتتتته فتتتتتي يتتتتتد المضتتتتتاربا

ليتصتتترف فيهتتتا ،أو اقتطتتتع لتتته متتت ل التتتربح ،أو المقارضتتتة وهتتتي المستتتاواة فتتتي التتتربح ،أو أل المتتتال متتتل المالتتتك،
والعمق مل العامق.

3

فتتتتالمعنى اللغتتتتوي للمضتتتتاربة يتتتتدور حتتتتول الستتتتير فتتتتي األرض ،والستتتتعي فيهتتتتا ذلبتتتتا للتتتترتق عتتتتل ذريتتتت البيتتتتع
والشتترا وا تجتتتار ،والمقارضتتتة تتتدور حتتتول اقتطتتتال جتتز متتتل المتتتال ومنحتته ة تتتر ،وللجمتتتع بتتيل ا نتتتيل يمكتتتل
أ نقول :إ صاح رأ
يقتطع مل رأ

المال

ماله ،ويعطيه للمضارب يتنقق به حي يشا بغية ا تجار وجل المنفعة.

وا تيتتتار الحنفيتتتة لكلمتتتة المضتتتاربة أجتتتدر با عتمتتتاد وهتتتو األشتتتهر فتتتي ا ستتتت داما أل الهتتتدف متتتل هتتتذا التصتتترف
هتتتو التتتربح ،والتتتربح االبتتتا يتحقتتت بالضتتترب فتتتي األرض ،ويضتتتاف إلتتتى لتتتك أ لفتتتو المضتتتاربة موافتتت للتتتنص
القرآني.

4

المسألة الثانية :المضاربة شرعا:
والد لتتتة الشتتترعية

ت تتترج عتتتل الد لتتتة اللغويتتتة الستتتابقة فهتتتي تفتتتترض صتتتاح متتتال ،يدفعتتته لشتتت صا ليتتتتاجر

به.

 -1الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ص.134
 -2سورة المزمل  :اآلية ( .)20
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فقد عرفها الحنفية بأنها :عقد شركة بمال مل جان  ،وعمق مل جان

1

وعرفها المالكية :توكيق على تجر في نقد مضروب مسلم بجز مل ربحه .

2

وعرفها الشافعية بأنها :القراض والمضاربة أ يدفع إليه ما ليتجر فيه والربح مشترك .

3

وعرفهتتا الحنابلتتة :أ يتتدفع رجتتق مالتته إلتتى آ تتر يتجتتر لتته فيتته ،علتتى أ متتا حصتتق متتل التتربح بينهمتتا حستت متتا
يشترذانه .

4

وهتتتتي تعريفتتتتات متقاربتتتتة فتتتتي الد لتتتتة علتتتتى معنتتتتى المضتتتتاربة ،يجمعهتتتتا قواستتتتم مشتتتتتركة متتتتتق المتتتتال المتتتتدفول
المتتتال والتتتذي يوكتتتق ذرفتتتا آ تتتر وهتتتو المضتتتارب يتتتدفع إليهتتتا مالتتته أو جتتتز ا منتتته،

للمضتتتاربة متتتل صتتتاح رأ

ليقوم بالتجارةا على أ يكو له نصي مل الربح.
وتعريتتتف الحنفيتتتة ركتتتز علتتتى المتعاقتتتديل ،صتتتاح المتتتال والعامتتتق ،واقتصتتتار التعريتتتف عليهمتتتا
العنا صتتر األ تترق متتتق التتربح ،ولكنتته يعنتتي أ العاقتتديل بالمتتال والعمتتق

يعنتتتي إهمتتتال

يتصتتور وجودهمتتا إلتتى بهتتدف تحقيتتت

الربح.
ويمكتتتل أ نجمتتتع للمضتتتاربة تعريفتتتا مست لصتتتا متتتل التعريفتتتات الستتتابقة وهتتتو :عقتتتد بمتتتال متتتل جهتتتة ،وعمتتتق متتتل
جهة أ رق في تصرف جاتز معلوم ،والربح بينهما شاتع على ما شرذا .
وعتتتدم كتتت ر كلمتتتة شتتتركة فتتتي التعريتتتف لل تتتروج متتتل ال تتتالف كتتتو المضتتتاربة شتتتركة أم  ،فالحنابلتتتة علتتتى أنهتتتا
نتتول متتل الشتتركات وتتتأتي فتتي كتتت الفقتته الحنبلتتي علتتى أنهتتا نتتول متتل الشتتركات حيتت نصتتوا علتتى أنهتتا شتتركة
بالمتتتال متتتل جهتتتة والبتتتد متتتل جهتتتة أ تتترق ،ايتتتر أ المتتتذاه األ تتترق
موكق للقيام بالتصرفاتا ألنه لو كا شريكا لضمل.

تعتبرهتتتا شتتتركة وإنمتتتا تعتبتتتر العامتتتق

5

المسألة الثالثة :مشروعية المضاربة ،وحكمها.
استتتتدل الفقهتتتتا علتتتى مشتتتتروعية المضتتتتاربة بتتتالقرآ الكتتتتريم ،والستتتنة النبويتتتتة المطهتتتترة واإلجمتتتال ،وقتتتتد ذتتتترل
القيا

بهذه األدلةا والقيا

كا يقتضي المنع كو التصرف يتم على أجر معدوم وعمق مجهول.

6

أوال :األدلة من القرآن الكريم.
ض ِق ِ
ّللاِ .
ض يَ َبت َغو َ ِمل فَ َ
قوله تعالىَ :وآ َرو َ يَض َِربو َ فِي األ َ َر ِ

7
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صتتتالة فَانت َ ِشتتتروا فِتتتي
ضتتت َي ِ
ت ال ِ
وعمتتتق المضتتتارب الضتتترب فتتتي األرض ابتغتتتا لفضتتتق هللا .وقولتتته تعتتتالى :فَتتتن ِ َا ق ِ
2
1
ض ِق ِ
ضالِّ ،مل ِر ِّبك َم .
َس َعلَيَك َم جنَا صل أ َ ت َ َبت َغواَ َف َ
ض َوا َبت َغوا ِمل فَ َ
األ َ َر ِ
ّللاِ  ، .وقوله عز شأنه :لَي َ
ثانيا :األدلة من السنة النبوية المطهرة.
أمتتتا متتتل الستتتنة متتتا رواه مالتتتك  -رضتتتي هللا  -أ عبتتتد هللا وعبيتتتد هللا ابنتتتي عمتتتر بتتتل ال طتتتاب – رضتتتي هللا عتتتنهم
– رجتتا فتتي جتتيش إلتتى العتتراق ،فتستتلفا متتل أبتتي موستتى متتا  ،وابتاعتتا بتته متاعتتا ،وقتتدما بتته إلتتى المدينتتة ،فباعتتاه،
وربحتتتا فيتتته ،فتتتأراد عمتتتر أ تتتذ رأ

المتتتال والتتتربح كلتتته ،فقتتتا  :لتتتو تلتتتف كتتتا ضتتتمانه علينتتتا ،فلتتتم

يكتتتو ربحتتته

لنا؟ فقال رجق يا أمير المؤمنيل،
لو جعلته قراضا؟ قال :قد جعلته .وأ ذ منهما نصف الربح.

3

ووجتتته الد لتتتة أ الصتتتحابة بعتتتد الرستتتول صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم كتتتانوا يتعتتتاملو بالمضتتتاربة دو أ يتتتؤ ر المنتتتع
مل أحدهم ،وعمق الصحابة حجة.
ثالثا :اإلجماع.
يتأكتتتد اإلجمتتتال علتتتى المضتتتاربة بفعتتتق الصتتتحابة رضتتتوا هللا متتتل ايتتتر نكيتتتر ،وقتتتد ورد أ بعضتتتهم دفتتتع ( متتتال
اليتتتتيم ) مضتتتاربة ،متتتنهم ستتتيدنا عمتتتر بتتتل ال طتتتاب ،وستتتيدنا علتتتي بتتتل أبتتتي ذالتتت  ،وستتتيدنا عبتتتد هللا بتتتل مستتتعود،
ولم يرد أ أحدا أنكر عليهم لك ،وهذا يمتق إجماعا.
وعلتتتى هتتتذا تعامتتتق النتتتا
حجة ،وقد ترك القيا

متتتل عهتتتد النبتتتوة إلتتتى اة فتتتي كتتتق عصتتتر ،متتتل ايتتتر إنكتتتار ،وإجمتتتال أهتتتق كتتتق عصتتتر

مل أجق هذا اإلجمال.

4

وقتتتد حكتتتى اإلجمتتتال علتتتى جتتتوات المضتتتاربة  ، 5جماعتتتة متتتل الفقهتتتا  ،كمتتتا كتتتر المتتتاوردي رحمتتته هللا استتتتد ل
اإلمتتتام الشتتتافعي بتتتأ ر ابنتتتي عمتتتر بتتتل ال طتتتاب رضتتتي هللا عنتتته باإلجمتتتال 6،وحكتتتاه الرملتتتي فتتتي النهايتتتة يقتتتول :
 - -1سورة الجمعة :اةية ( .)10
 - 2سورة البقرة  :اةية (  .)198وانظر الكاساني ،بداتع الصناتع ،)7/8 ( ،والموصلي ،ا تيار لتعليق الم تار/3 ( ،
 ،)19وابل قدامة ،المغني)133 /7 ( ،
 - 3أ رجه مالك في الموذأ ،كتاب القراض ،عل تيد بل أسلم عل أبيه أنه قال :رج عبد هللا وعبيد هللا بل عمر بل
ال طاب في جيش إلى العراق فلما قفال مرا على أبي موسى األشعري وهو أمير البصرة ،فرح بهما وسهق ،م قال:
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ،م قال :بلى هاهنا مال مل مال هللا أريد أ أبع به إلى أمير المؤمنيل،
فأسلفكماه فتبتاعا به متاعا مل متال العراق ،م تبيعانه بالمدينة ،فتؤديا رأ المال إلى أمير المؤمنيل ،ويكو
الربح لكما ،فقا  :وددنا لك ،ففعق وكت إلى عمر بل ال طاب أ يأ ذ منهما المال ،فلما قدما باعا ،فأربحا ،فلما دفعا
لك إلى عمر قال :أكق الجيش أسلفه متلما أسلفكما؟ قا  ، :فقال عمر بل ال طاب :ابنا أمير المؤمنيل فأسلفكما ،أديا
المال وربحه ،فأما عبد هللا فسكت ،وأما عبيد هللا فقال :ما ينبغي لك يا أمير المؤمنيل هذا ،لو نقص هذا المال أو هلك
لضمناه ،فقال عمر :أدياه ،فسكت عبد هللا وراجعه عبيد هللا ،فقال رجق مل جلسا عمر :يا أمير المؤمنيل ،لو جعتله
قراضا ،فقال عمر :قد جعلته قراضا ،فأ ذ عمر رأ المال ونصف ربحه ،وأ ذ عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بل
ال طاب نصف ربح المال  ،.انظر الموذأ – دار الحي القاهرة ،ص.474
 - -4الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب .)8 /8 ( ،
 -5ابل رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،مرجع ساب  ،ص.539
 - 6الماوردي ،أبو الحسل علي بل محمد ،الحاوي ،دار الكت العلمية –بيروت –لبنا  ،1994 ،ذ.)306/7 (1
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واألصتتق فيتته اإلجمتتال  ، 1.وابتتل قدامتتة فتتي المغنتتي يتتبتتع فعتتق الصتتحابة رضتتوا هللا علتتيهم علتتى المضتتاربة تتم
يقول  :فحصق مل لك إجمال .2
رابعا :المعقول.
ا تتتالف النتتا
النتتتا

فتتي المواهتت والعواتتتد والطبتتال جعتتق حتتتاجتهم لتتبع

موجتتتودة ،فهنتتتاك متتتل يملتتتك المتتتال لكنتتته

تحقتتت المقصتتتود منهتتتا ،وقتتتد يبصتتتر متتتل

قاتمتتة ،والحاجتتة إلتتى عقتتد المضتتاربة بتتتيل

يهتتتتدي إلتتتى ذتتترق فتتتي التجتتتارة ستتتديدة ،و معرفتتتة بوستتتاتلها

يملتتتك المتتتال أصتتتول التجتتتارة ،ويحتتتوت ملكاتهتتتا والقتتتدرة علتتتى إدارتهتتتا،

فاندفعت الحاجتا بعقد المضاربة ،وهذا مل مقاصد الشرل الكريم.

3

المسألة الرابعة :أركان المضاربة.
ركنتتتتا المضتتتتاربة عنتتتتد الحنفيتتتتة اإليجتتتتاب والقبتتتتول ،أو متتتتا يقتتتتوم مقامهمتتتتا ،فاإليجتتتتاب يكتتتتو بلفتتتتو المضتتتتاربة
والمقارضتتتة والمعاملتتتة أو ألفتتتاظ تتصتتتق د لتهتتتا بهتتتذه المعتتتاني ،متتتتق أ يقتتتول صتتتاح المتتتال :تتتذ هتتتذا المتتتال
مضتتتاربة ومتتتا رتقنتتتا هللا فيتتته متتتل التتتربح يكتتتو بيننتتتا مناصتتتفة ،أو لتتتك ربعتتته أو لتتتته ،فيقتتتول المضتتتارب :رضتتتيت
أو قبلت ،وهذا هو القبول.

4

والحنفيتتتتة كمتتتتا ستتتتب الكتتتتالم عتتتتل األركتتتتا عنتتتتدهم يفترضتتتتو أ اإليجتتتتاب والقبتتتتول ينتتتتدرج تحتهمتتتتا العناصتتتتر
األ رق ،و يتصور وجودهما بدونهاا لذا اقتصروا على هذا الركل فقر ،وهو ما تم ترجيحه قبق لك.
أما أركانها عند الجمهور فهي ال ة:
أو  :العاقتتتتتدا ( صتتتتتاح المتتتتتال والمضتتتتتارب) ويشتتتتتترذ فيهمتتتتتا أهليتتتتتة التوكيتتتتتق والوكالتتتتتةا أل المضتتتتتارب
يتصرف بأمر رب المال.

5

انيتتتتا :المعقتتتتتود عليتتتتته وهتتتتتو ( رأ
والتتتدنانيرا أل المضتتتاربة

المتتتتال والعمتتتتتق والتتتتتربح ) ويشتتتتتترذ أ يكتتتتو رأ

المتتتتتال متتتتتل التتتتتدراهم

تجتتتوت بتتتالعروض عنتتتد أكتتتتر العلمتتتا  ،والمالكيتتتة يجتتتوتو المضتتتاربة بتتتالعروض،

وهذا ما أ ذت به المعايير الشرعية لكنهم
وضتتتعوا شتتترذا وهتتتو :تقتتتويم العتتتروض متتتل وي ال بتتترة أو باتفتتتاق الطتتترفيل ،كتتتو قيمتتتة العتتتروض هتتتي رأ
مال المضاربة.

6

وهذا الرأي أ ذت به المعايير الشرعية ،وهو األرجح وف متطلبات الواقع والحاجة الداعية إلى لك.

 - 1الرملي ،نهاية المحتاج ،مرجع ساب .)219 /5 ( ،
 -2ابل قدامة ،المغني ،مرجع ساب )134 /3 ( ،
 -3الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب )109 /8 ( ،
 - 4الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب  ،)9/8( ،وابل عابديل ،رد المحتار ،مرجع ساب  ،)430 /8( ،والزحيلي،
العقود المسماة ،ص.200
 -5الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب )14/8 ( ،
 - -6المعايير الشرعية ،ص .223
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ويرق الحنفية أ األرجح رأي العامة حتى

يؤدي إلى ربح ما لم يضمل.

والتتترأي األول يجعتتتق األمتتتر فتتتي ستتتعة ،ويشتتتترذ لتتترأ

1

المتتتال أيضتتتا أ يكتتتو معلومتتتا  ،و تصتتتح المضتتتاربة إ

كتتتا مجهتتتو  ،وأ يكتتتو مستتتلما للعامق،كمتتتا يشتتتترذ للتتتربح أ يكتتتو نستتتبة شتتتاتعة معلومتتتة علمتتتا تنتفتتتي معتتته
الجهالتتتتة ومنعتتتتا للمناتعتتتتة ،و يجمتتتتع فتتتتي عقتتتتد المضتتتتاربة نستتتتبة وأجتتتترة ،إ إ ا اتفتتتت الطرفتتتتا علتتتتى عمتتتتق
يتصتتق با لمضتتاربة ،ويكتتو فتتي عقتتد منفصتتق ،و يكتتو التتربح مبلغتتا مقطوعتتا أو نستتبة متتل رأ

المتتال ،فتتن ا لتتم

يسم للعامق ربحا ،فالربح كله لرب المال ،وال سارة عليه ،وفي هذه الحالة يأ ذ المضارب أجر المتق.

2

التا :الصيغة وهي ( اإليجاب والقبول) 3.وقد سب الكالم عنها.
المسألة الخامسة :أحكام المضاربة.
الصتتتتفاتا نظتتتترا للحتتتتال التتتتتي يكتتتتو عليهتتتتا عقتتتتد المضتتتتاربة ابتتتتتدا وانتهتتتتا

يغلتتتت علتتتتى المضتتتتاربة بعتتتت

وممارستتتتة ،وقتتتتد وضتتتتعها فقهتتتتا الحنفيتتتتة تحتتتتت عنتتتتوا  :أحكتتتتام المضتتتتاربة ،و لتتتتك عنتتتتد حتتتتديتهم عتتتتل الوكالتتتتة
الصحيحة والوكالة الفاسدة .وهي على النحو اةتي:
 إيتتتدال أو أمانتتتة :يكتتتو عقتتتد المضتتتاربة أمانتتتة ابتتتتدا و لتتتك عنتتتد تستتتلم رأألنتتته تستتتلمه بتتتن

المالتتتك

المتتتال وقبتتتق أ يشتتتتري بتتته شتتتي اا

علتتتى ستتتبيق البتتتدل والو يقتتتة ،والمضتتتارب بمقتضتتتى لتتتك تكتتتو يتتتده علتتتى المتتتال يتتتد

أمانة بمنزلة الوديعة ،فال يضمل إ بالتعدي والتقصير.
 وكالتتة :ويكتتو وكالتتة إ ا شتترل فتتي التصتترفا ألنتته تصتترف فيتته بتتأمر صتتاح المتتال ،ويكتتو شتتراؤه بمتتا هتتومتعتتتارف ،متتتتق :أ يشتتتتري بمتتتتق قيمتتتته ،أو فيمتتتا يتغتتتابل النتتتا

بمتلتتتها وأل العمتتتق لمصتتتلحة صتتتاح المتتتال،

وفي عهدة المضارب ،فأشبه الوكالة.
 الشتتركة :و لتتك إ ا ربتتح المضتتاربا ألنتته أصتتبح شتتريكا فتتي التتربح النتتاتو عتتل المضتتاربة ،وهتتو حصتتة شتتاتعةمتف عليها بيل رب المال والمضارب ،فيأ ذ ربحه بقدر حصته.
 القتتترض :و لتتتك إ ا اشتتتترذ فتتتي العقتتتد أ يكتتتو التتتربح كلتتته للمضتتتارب ،فكتتتأ المضتتتارب أ تتتذ المتتتال قرضتتتاوعمتتتتق فيتتتته ،وا تتتتتص بتتتتالربح بعتتتتد إعتتتتادة رأ
اشترذ الربح كله فكأنما ملك رأ

المتتتتال إلتتتتى صتتتتاحبه ،والتتتتربح

يملتتتتك إ بتتتترأ

المتتتتال ،فتتتتن ا

المال كله .

 بضتتتاعة :وهتتتذا الوصتتتف يكتتتو عنتتتد اشتتتتراذ التتتربح كلتتته لصتتتاح المتتتال ،فيكتتتو المضتتتارب فتتتي هتتتذه الحالتتتةمستبضعا أي :عامال بالمجا .

 - -1الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب .)15 /8 ( ،
 - 2النووي ،روضة الطالبيل ،مرجع ساب  .)118،117،116،115/5( ،وابل قدامة ،المقني ،)977 /2( ،الكاساني،
بداتع الصناتع ،)14/8( ،و المعايير الشرعية ،ص 224
 - 3الزحيلي ،وهبة ،العقود المسماة ،ص ،200وانظر  ،الميداني :الشي عبد الغني الغنيمي ،اللباب في شرل الكتاب،
دار الكتاب العربي – بيروت – لبنا ،2012 ،ج ،2كتاب المضاربة.)60 /2 ( ،
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 إجتتارة :أي يكتتو المضتتارب أجيتترا ،و لتتك بفستتاد الشتتركة ،كتتأ يكتتو قتتد عمتتق علتتى أجتتر مجهتتول ،وفتتي هتتذهالحالة يكو للمضارب أجر المتق ،يجري به العرف الساتد بيل النا

 ،ويقدره أهق ال برة وا

تصاص.

 اصتتتت  :يستتتتتح المضتتتتارب وصتتتتف الغاصتتتت إ ا تتتتالف شتتتترذا متتتتل الشتتتتروذ المتفتتتت عليهتتتتا فتتتتي عقتتتتدالمضاربة.

1

ووجتتتود هتتتذه الصتتتفات فتتتي عقتتتد المضتتتاربة يجعلهتتتا تأ تتتذ أحكتتتام بعتتت
الصتتتفات ،فهتتتو

يضتتتملا ألنتتته أمتتتيل ،وهتتتو يعمتتتق لصتتتاح رأ

العقتتتود األ تتترق التتتتي تنتمتتتي لهتتتا هتتتذه

المتتتالا ألنتتته وكيتتتق ،وهتتتو شتتتريك لنصتتتي

التتتتربح المتفتتتت عليتتتته ،والحقتتتتوق مضتتتتمونة لصتتتتاح المتتتتال إ ا تتتتالف المضتتتتارب اتفاقتتتتاا ألنتتتته يكتتتتو ااصتتتتبا،
وحقوق المضارب مضمونة إ ا عمق على أجرة مجهولة فله أجر المتق بمقتضى العرف الساتد.
المسألة السابعة :الفرق بين المضاربة والوكالة.
تتشابه المضاربة مع الوكالة في أشيا  ،وت تلف في أ رق.
أوجه التشابه:
 أركتتتتا المضتتتتاربة ال تتتتة علتتتتى رأي الجمهتتتتور وهتتتتم :العاقتتتتدا  ،المعقتتتتود عليتتتته ،الصتتتتيغة ،وكتتتتذلك الحتتتتال فتتتتيالوكالة.
 شروذ األركا متف عليها بيل العقديل. -الضتتما فتتي المضتتاربة والوكالتتة

يكتتو إ بالتعتتدي والتقصتتيرا أل يتتد كتتق منهمتتا يتتد أمانتتة ،واألصتتق فيهمتتا

أنهما مل عقود اإلرفاق الجاتزة.
أوجه ا

تالف:

 المضتتاربة تكتتو داتمتتتا بغتترض التتتربحا لتتذا فأنشتتتطتها استتتتمارية ،وفتتتي االبهتتا تجاريتتتةا ألنهتتا عقتتتد علتتى ربتتتح،أمتتتا الوكالتتتة فتتتال ت تتتتص فقتتتر باألنشتتتطة التجاريتتتة ا ستتتتتمارية ،ولكنهتتتا تتعتتتدق إلتتتى ايرهتتتا ،فهنتتتاك الوكالتتتة فتتتي
التتتزواج ،وفتتتي الطتتتالق ،والوكالتتتة الحتتتو ،والوكالتتتة فتتتي دفتتتع الصتتتدقات ،وايرهتتتا متتتل أنتتتوال الوكتتتا ت ،والقاعتتتدة
في لك :كق ما جات ل نسا أ يتصرف فيه بنفسه ،جات أ يوكق فيه ايره .

2

 يجتتتوت للوكيتتتق أ تتتذ أجتتترة علتتتى الوكالتتتة مبلغتتتا مقطوعتتتا ،وتكتتتو الوكالتتتة فتتتي هتتتذه الحالتتتة متتتأجورة ،وتأ تتتذ حكتتتماإلجتتتتار عندتتتتتذ ،أمتتتتا المضتتتتاربة فتتتتال يجتتتتوت أ يأ تتتتذ المضتتتتارب مبلغتتتتا مقطوعتتتتاا ألنتتتته ربمتتتتا

يتتتتربح إ هتتتتذه

المبلغ ،مل أجق لك كا نصيبه حصة شاتعة مل الربح ،كما نص على لك الفقها .

 - 1الكاساني ،بداتع الصناتع ،مرجع ساب  ،)27/8 ( ،وابل عابديل ،رد المحتار ،مرجع ساب ،)431 ،430 /8 ( ،
والموصلي ،ا تيار في تعليق الم تار ،مرجع ساب  ،)20 ،19 /3 ( ،والميداني ،اللباب في شرل الكتاب ،مرجع
ساب  ،)61 ،60 /2 ( ،والزحيلي ،وهبة ،الفقه الحنفي الميسر ،دار الفكر – دمش – برامكة.)638 ،639 /1 ( ،
 - 2ابن قدامة  ،المغني ،)197 /7 ( ،و الحماد ،حمد بن عبد العزيز ،المقني في اختصار المغني البن قدامة
المقدسي ،دار الهدى النبوي – مصر  ،ودار الفضيلة – الرياض –  ،)203 /2 ( ،2103الموصلي ،االختيار لتعليل
المختار.)156 /2 ( ،
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المبحث الرابع
مشروعية الوكالة وشروطها
وردت الوكالتتتة بمعانيهتتتا الفقهيتتتة الم تلفتتتة فتتتي القتتترآ الكتتتريم وفتتتي الستتتنة النبويتتتة المطهتتترة ،كمتتتا استتتتدل الفقهتتتا
عليها باإلجمال والمنقول على النحو التالي:
المطلب األول :األدلة على مشروعية الوكالة.
المسألة األولى :األدلة من القرآن الكريم.
الوكالة مشروعة بالكتاب العزيز في مواذل متعددة لقضايا م تلفة منها على سبيق المتال:
تتتر أَيُّ َهتتتتا أَ َت َكتتتتى َ
تتتر َتق ِّم َنتتتته
تتتو ِرقِك َم َهتتتت ِذ ِه إِلَتتتتى َال َمدِينَتتتت ِة فَ َليَنظت َ
ذعَا ،متتتتا فَ َليَتتتتأَتِكم بِت ِ
 -1قولتتتته تعتتتتالى :فَتتتتا َبعَتوا أ َ َحتتتتدَكم بِت َ
َو َليَتَلَ ِ
تتف َو ي َشتتت ِع َر ِ بِكتتت َم أ َ َحتتتد،ا ستتتورة ،1قتتتال صتتتاح البحتتتر الراتتتت  :وكتتتا البعتتت متتتنهم بطريتتت الوكالتتتة،
طت َ
وشرل مل قبلنا شرل لنا إ ا قصه هللا – تعالى – ورسوله مل اير إنكار ،ولم يظهر نس ه .

2

قتتال السر ستتتي رحمتته هللا :وقتتتد عتترف جتتتوات هتتتذا العقتتد بالكتتتتاب والستتنة ،أمتتتا الكتتتتاب ـ تتتم كتتر اةيتتتة – وهتتتذا
كا توكيال .

3

بتتالو ِرق الوكالتتة
واستتتدل ابتتل عطيتتة فتتي المحتترر التتوجيز بهتتذه اةيتتة علتتى جتتوات الوكالتتة فقتتال :وفتتي هتتذه البعتتتة َ
وصحتها .

4

كمتتا أنهتتا تتتدل علتتى الوكالتتة فتتي التصتترفات ،يقتتول األلوستتي – رحمتته هللا  : -واستتتدل باةيتتة متتا يعلتتم منتته متتا فيتته
صحة الوكالة والنيابة .

5

 -2قوله تعالى :وإ

فتم شقاق بينهما فابعتوا حكما مل أهله وحكما مل أهلها

6

وقتتد استتتتعرض ابتتل كتيتتتر مجمتتق اةرا الفقهيتتتة فيمتتتا يجتتوت للحكمتتتيل التفريتت أم  ،فقتتتال :وأمتتا إ ا كانتتتا وكيلتتتيل
مل جهة الزوجيل ،فننه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بال الف .
واةية وإ أشارت إلى ا

7

تالف ال اص بيل الزوجيل ،إ أ النص عام في جوات الوكالة.

 - -1سورة الكهف :اةية رقم ( .)19
 - 2البحر الرات  ،شرل كنز الدقات في فرول الحنفية ،للنسفي :أبو البركات عبد هللا بل أحمد بل محمود ،البحر
الرات  ،ابل نجيم :تيل الديل بل إبراهيم بل محمد ،تكملة :القادري :محمد بل حسيل بل علي الطوري ،دار الكت
العلمية – بيروت – لبنا  ،الطبعة األولى1997 ،م.)239 /7( ،
 - 3المبسوذ ،)2280 /2 /وانظر ابل عابديل ،رد المحتار ،مرجع ساب .)239/8( ،
 - 4ابن عطية ،محمد عبد الحق ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ،2015 ،الطبعة
المحققة األولى.)341 /6 ( ،
 - 5األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين ا لسيد محمود ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت.)231 / 15 ( ،

 - -6سورة النسا  :اةية رقم ( )35
 - -7ابل كتير ،تفسير القرآ العظيم.)47 /2 ( ،
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 -3قولتتته تعتتتالى :إنمتتتا الصتتتدقات للفقتتترا والمستتتاكيل والعتتتامليل عليهتتتا  1.قتتتال ابتتتل قدامتتتة :فجتتتوت العمتتتق عليهتتتا
و لك بحكم النيابة عل المستحقيل .

2

المسألة الثانية :السنة النبوية
 -1فقتتتتد ورد أ النبتتتتي – صتتتتلى هللا عليتتتته وستتتتلم – قتتتتال :وااتتتتد يتتتتا أنتتتتيس إلتتتتى امتتتترأة هتتتتذا فتتتتن اعترفتتتتت
فارجمها .

3

ووجتتته الد لتتتة فتتتي الحتتتدي أ اإلمتتتام يجتتتوت لتتته توكيتتتق متتتل يقتتتيم الحتتتد علتتتى متتتل وجتتت عليتتته ،وهتتتو توكيتتتق فتتتي
استيقا الحدود.

4

 -2عتتتل ستتتالم عتتتل الشتتتعبي عتتتل فاذمتتتة بنتتتت قتتتيس – رضتتتي هللا عنهتتتا – قالتتتت :ذلقنتتتي توجتتتي ال تتتا ،تتتم تتترج
إلتتتتى التتتتيمل فوكتتتتق أ تتتتاه بنفقتتتتتي ،ف اصتتتتمته عنتتتتد رستتتتول هللا – صتتتتلى هللا عليتتتته وستتتتلم – فلتتتتم يجعتتتتق نفقتتتتة و
سكنى  .قال السر سي – رحمه هللا – ففي هذا جوات التوكيق با تفاق .

5

ووجه الد لة في الحدي التوكيق في الطالق.
 -3عتتل عتتروة أ النبتتي – صتتلى هللا عليتته وستتلم – أعطتتاه دينتتارا يشتتتري لتته بتته شتتاة فاشتتترق لتته بتته شتتاتيل ،فبتتال
إحداهما بدينار فجا بدينار وشاة فدعا له بالبركة ،وكا لو اشترق التراب لربح فيه .

6

ووجتته الد لتتة فتتي الحتتدي أنتته يجتتوت للوكيتتق إ ا قتتال لتته المالتتك :اشتتتر بهتتذا التتدينار شتتاة ووصتتفها أ يشتتتري بتته
شاتيل بالصفة المذكورة.

7

المسألة الثالثة :اإلجماع
وقتتد أجمتتع المستتلو علتتى الجتتوات كتتو الوكالتتة متتل بتتاب التعتتاو علتتى ال يتتر قتتال تعتتالى :وتعتتاونوا علتتى البتتر
والتقوق و تعاونوا على اإل م والعدوا .

 - -1سورة التوبة :اةية رقم ( .)60
 - -2ابل قدامة :المغني )196/7 ( ،و المقني (.)989/2
 - 3رواه الب اري مل حدي أبي هريرة وتيد بل الد الجهني ،في كتاب الوكالة ،باب الوكالة في الحدود/3 ( ،
 ،)2427ص ،128وفي كتاب الشروذ ،باب :الشروذ التي تحق الحدود ،)2743 /3( ،ذ وتارة األوقاف
والشؤو اإلسالمية – قطر ،وانظر :الب اري :محمد صدي حسل ا القنوجي ،عو الباري في حق أدلة الب اري،
ج ،6ص ،212،213ذ وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية  -قطر  ،ومسلم في كتاب الحدود رقم،1698 :
(  .)811/2والحدي يدل على مشروعية الوكالة في استيفا الحدود.
 - 4الشوكاني ،محمد بل علي بل محمد ،نيق األوذار شرل منتقى األ بار مل أحادي سيد األ يار ،تحقي  :عصام
الديل الصبايطي ،نيق األوذار ،المجلد.)284/5( 3 :
 - 5السرخسي ،المبسوط ،ج ،2وقد روي الحديث بطرق متعددة ،فقد رواه البخاري في باب ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس ،برقم (
 ،)131 ، 130/6 ( ،)5315 ،5314ورواه مسلم في باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ،برقم ( .)686 /2 ( ،)1480
 - 6رواه الب اري ،في كتاب المناق  ،باب سؤال المشركيل أ يريهم النبي – صلى هللا عليه وسلم – آية فأراهم

انشقاق القمر ،رقم الحدي (.)247 /4 ( )3635
 - 7انظر :الشوكاني ،المجلد.)286/5( ،3:
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قال ابل قدامة – رحمه هللا – وأجمعت األمة على جوات الوكالة في الجملة .

1

تتي اإلجمتتتال علتتتى كونهتتتا مشتتتروعة ،بفعتتتق الصتتتحابة رضتتتوا هللا علتتتيهم ،فكتتتا علتتتي – رضتتتي هللا عنتتته
وقتتتد ح ِكت َ
– إ ا وصم في شى مل أمواله وكق عقيال رضي هللا عنه.

2

المسألة الرابعة :من المعقول.
وللنتتتا

إلتتتى الوكالتتتة حاجتتتة ماستتتةا كتتتو اإلنستتتا

يستتتتنيبه فتتتي أدا أمتتتوره وقضتتتا بعتتت
للنتتتا

يستتتتطيع أ يتتتؤدي كتتتق شتتتى بنفستتته ،وإنمتتتا يحتتتتاج إلتتتى متتتل

حاجاتتتته ،إمتتتا لعجتتتزه ،أو كتتتترة مشتتتااله ،أو ترفهتتتا ،قتتتال السر ستتتي :تتتم

إلتتتى هتتتذا العقتتتد حاجتتتة ماستتتة ،فقتتتد يعجتتتز اإلنستتتا عتتتل حفتتتو مالتتته عنتتتد روجتتته للستتتفر ،وقتتتد يعجتتتز عتتتل

التصتتترف فتتتي مالتتته لقلتتتة هدايتتتته وكتتتترة اشتتتتغاله ،أو لكتتتترة مالتتته ،فيحتتتتاج إلتتتى تفتتتوي
بطري الوكالة .

التصتتترف إلتتتى الغيتتتر

3

 -1ابل قدامة ،المغني ،)197/7 ( ،واةية مل سورة الماتدة :اةية رقم (  .)2و ابل حزم ،مرات اإلجمال ،ص61
 - 2الشافعي :محمد بل إدريس ،األم ،تحقي وتعلي  :محمد إبراهيم الحفناوي ،دار الحدي – القاهرة ،)286/4 ( ،وابل
عابديل ،رد المحتار ،مرجع ساب  )240 /8( ،و السر سي ،المبسوذ )،2280 /2( ،الشوكاني :نيق األوذار
( ،)284/5ابل نجيم ،البحر الرات  ،شرل كنز الدقات  ،مرجع ساب  ،)239/7( ،و ال طي الشربيني ،مغني
المحتاج.)231/3( ،
 - 3السر سي ،المبسوذ ،)2280 / 2( /،و ابل نجيم ،البحر الرات  ،شرل كنز الدقات  ،)235/7 ( ،ابل عابديل ،رد
المحتار ،)241 /8 ( ،وأبو ادة :عبد الستار ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية ،الناشر :مجموعة
دلة البركة ،الطبعة األولى .)88 /5 (،2004
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المطلب الثاني :أركان الوكالة.
التتركل لغتتة :جانتت الشتتى القتتوي ، ،واصتتطالحا  :متتا يقتتوم بتته لتتك الشتتى متتل التقتتوم ،إ قيتتام الشتتى بركنتته
مل القيام ،وقيق :ركل الشى ما يتم به وهو دا ق فيه ،ب الف شرذه وهو ارج عنه.

1

وفي تحديد الركل رأيا أحدهما للحنفية ،واة ر للجمهور.
المسألة األولى :ركنا الوكالة عند الحنفية.
ركتتتل الوكالتتتة عنتتتد الحنفيتتتة أتتتتى م تصتتترا علتتتى الصتتتيغة وهتتتي اإليجتتتاب والقبتتتول ،متتتع قتتتولهم بتتتأ العاقتتتديل متتتل
مقومتتات العقتتد لكتتل لتتيس متتل الماهيتتة ،ويكتتو اإليجتتاب متتل جهتتة الموكتتق .قتتال صتتاح البتتداتع :ركتتل التوكيتتق
هتتتو ا إليجتتتاب والقبتتتول ،فاإليجتتتاب متتتل الموكتتتق أ يقتتتول :وكلتتتتك بكتتتذا أو افعتتتق كتتتذا أو أ نتتتت لتتتك أ تفعتتتق
كذا ونحوه أو نحوه .

2

أمتتا القبتتول عنتتدهم يكتتو متتل ذتترف الوكيتتق .قتتال الكاستتاني :والقبتتول متتل الوكيتتق أ يقتتول :قبلتتت ومتتا يجتتري
مجراه م إ هذا شرذ

ينعقد العقد إ به فما لم يوجد اإليجاب والقبول لم يتم العقد .3.

المسألة الثانية :أركان الوكالة عند الجمهور.
أما أركا الوكالة عند الجمهور فهي أربعة :الموكق ،والوكيق ،ومحق التوكيق ( الموكق فيه )  ،والصيغة.
كما كرها الرملي الشافعي في النهاية :وأركانها أربعة  :موكق ووكيق وموكق فيه وصيغة .

4

والموكتتتق وهتتتو الشتتت ص األصتتتيق التتتذي يستتتتني ايتتتره فتتتي قضتتتا حاجاتتتته وأدا شتتتؤونه ،والوكيتتتق هتتتو الشتتت ص
المستناب لهذه األمور ،ومحق الوكالة ماتجري فيه الوكالة مل أعمال ،والصيغة هي اإليجاب والقبول.
وتصتتتح الوكالتتتة بألفتتتاظ تتتتؤدي معانيهتتتا ،فتنعقتتتد بلفتتتو الوكالتتتة أو اإلنابتتتة أو التفتتتوي
مل ش ص إلى آ ر للقيام ببع

األشيا .

 ،أو الت ويتتتق ،أو إصتتتدار أمتتتر

5

المسألة الثالثة :الرأي الراجح.
والحقيقتتة أ ال تتالف

يعتتدو كونتته لفظيتتا فتتال فتترق بتتيل الجمهتتور واألحنتتاف فتتي هتتذه األركتتا  ،ايتتر أ الحنفيتتة

صتتتتق األمتتتتر وأرجعتتتته إلتتتتى العناصتتتتر
أجملتتتتوا فتتتتي حتتتتديتهم عتتتتل التتتتركل بتتتتذكر اإليجتتتتاب والقبتتتتول ،والجمهتتتتور ف ّ
األربعتتتة ،فاإليجتتتاب والقبتتتول بالضتتترورة يتضتتتمل جميتتتع العناصتتترا ألنتتته

يتصتتتور اإليجتتتاب بتتتدو الموكتتتق ،كمتتتا

يتصتتتور القبتتتول بتتتدو الوكيتتتق ،واإليجتتتاب والقبتتتول يصتتتدر علتتتى محتتتق يتفتتت فتتتي أداتتتته الوكيتتتق والموكتتتق ،فبتتتأي
الفريقيل أ ذنا تم المقصود و مشاحة في ا صطالل إ ا كا المضمو يتأدق ضرورة.
 - 1الجرجاني :علي بل محمد السيد الشريف ،معجم التعريفات – تحقي ودراسة :محمد صدي المنشاوي ،دار
الفضيلة – القاهرة ،باب الرا مع الكاف،ص.97
 -2الكاساني ،بداتع الصناتع ،)405 /7 (،وأبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية (.)90/5
 -3الكاساني ،بداتع الصناتع.)405 /7 ( ،
 - 4الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرل الكبير .)377/3( ،الرملي ،نهاية المحتاج16/ج ،5ال طي الشربيني،
مغني المحتاج.)232/3( ،
 - -5أبو غدة ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية.)91 /5( ،

37

المطلب الثالث :شروط عقد الوكالة.
يوجتتد ضتتابر فقهتتي فتتي العقتتود نتتص عليهتتا الفقهتتا
ايتتتره فيتتته

1

كتتق عقتتد جتتات أ يعقتتده اإلنستتا بنفستته جتتات أ ينيتت عنتته

ويقتتتول الستتتيوذي – رحمتتته هللا  : -متتتل صتتتحت منتتته مباشتتترة الشتتتى  :صتتتح توكيلتتته فيتتته ايتتتره،

وتوكلتته فيتته متتل ايتتره  2.وقتتد وضتتع استتتتنا ات لهتتذه القاعتتدة فيمتتا تصتتح بتته النيابتتة ومتتا

تصتتح ،وستتيذكر فتتي

مكانه مل البح .
المسألة األولى :شروط الموكل.
 -1أ يكتتتو ممتتتل يملتتتك فعتتتتق متتتا وكتتتق بتتته بنفستتتته ( جتتتاتز التصتتترف ) ،و لتتتك أنهتتتتا تفتتتوي
التصتترفات ،ومتتا
األهليتتة ،كمتتا

يملكتته

و يتتة لتته عليتته ،فتتال يصتتح توكيتتق المجنتتو  ،والصتتبي التتذي

يصتتح توكيتتق الصتتبي المميتتز فيمتتا فيتته ضتترر مح ت

فيمتتتا يملتتتك متتتتل
يعقتتقا فتقتتاد شتترذ

 ،ويصتتح توكيلتته فتتي األمتتور التتتي هتتي نفتتع،

وفيمتتتا هتتتو متتتتردد بتتتيل النفتتتع والضتتتر فتتتن كتتت ا الصتتتبي مأ ونتتتا فلتتته أ يوكتتتق ،وإ لتتتم يكتتتل مأ ونتتتا ،فالتوكيتتتق
يتوقف على إجاتة الولي ،وهذا في رأي الحنفية ،أما عند الجمهور فال تصح وكالة الصبي مطلقا.
كتتتذلك

3

تصتتتح وكالتتتة العبتتتد المحجتتتور ،وتصتتتح متتتل المتتتأ و والمكاتتتت ألنهمتتتا يملكتتتا بتتتالتفوي

 ،وفتتتي وكالتتتة

المتتترأة فتتتي تزويجهتتتا تتتالف بتتتيل الحنفيتتتة والجمهتتتور كتتتو الحنفيتتتة يجيتتتزو لهتتتا مباشتتترة عقتتتد تواجهتتتا إ كانتتتت
بالغة ،فجات توكيلها ،أما الجمهور فيمنعو منه لعدم صحة تزويو نفسها.

4

وإ ا كتتتتا الموكتتتتق ااتبتتتتا أو مريضتتتتا صتتتتحت الوكالتتتتة عنتتتته ،قتتتتال ابتتتتل رشتتتتد :واتفقتتتتوا علتتتتى وكالتتتتة الغاتتتتت
والمري

والمرأة المالكيل ألمور أنفسهم .

5

المسألة الثانية :شروط الوكيل.
أما شروذ الوكيق فترجع إلى:
 -1كونتتته عتتتاقال قتتتال الموصتتتلي :و تصتتتح حتتتتى يكتتتو الموكتتتق ممتتتل يملتتتك التصتتترف ،والوكيتتتق ممتتتل يعقتتتق
العقتتتد ويقصتتتده  6فتتتال تصتتتح وكالتتتة المجنتتتو والصتتتبي التتتذي

يعقتتتق ،وتصتتتح وكالتتتة الصتتتبي العاقتتتق مأ ونتتتا عنتتتد

الحنفية ب الف الشافعية.

 - 1الحماد ،المقني في ا تصار المغني (  ،)203 /2والموصلي ،ا تيار لتعليق الم تار.)156 /2 ( ،
 - 2السيوذي :جالل الديل عبد الرحمل ،األشباه والنظاتر في قواعد وفرول فقه الشافعية ،المكتبة األتهرية للترا ،
الجزيرة للنشر والتوتيع ،2013 ،كتاب الشركة والوكالة ،باب الوكالة ،ص .472و قدري باشا ،مرشد الحيرا ،
ص.132
 - 3النووي ،روضة الطالبل .)298/4( ،البداتع ،)406/7 /وانظر الزحيلي ،العقود المسماة،ص  ،295وأبو ادة،
بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية.)93/5 ( ،
 -4النووي ،روضة الطالبيل (  .)298/4ابل عابديل ،رد المحتار )244 /8 ،والزحيلي ،العقود المسماة ،ص295
 -5ابل رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)1969 /4 ( ،
 -6الموصلي ،ا تيار لتعليق الم تار.)157 /2 ( ،
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 -2أ يكتتتو ايتتتر ممنتتتول متتتل التصتتترف فيمتتتا وكتتتق بتتته ،وايتتتر الممنتتتول متتتل التصتتترف يشتتتمق الصتتتبي ايتتتر
المميتتتز والمجنتتتو والمحجتتتور بستتتفه أو فلتتتس فهتتتؤ

يكونتتتوا وكتتتال عتتتل ايتتترهم  ،ألنهتتتم

يملكتتتو مباشتتترة

التصرفات ألنفسهم ووف مصلحتهم ،فال يملكونه لغيرهم.
وي تترج متتل لتتك الصتتبي المميتتز فتصتتح وكالتتته وإ لتتم يكتتل مأ ونتتاا باعتبتتار كتتق الحقتتوق المترتبتتة علتتى العقتتد
تعود إليه وإنما تعود على الموكق.

1

 -3ويشتتتتترذ فتتتتي الوكيتتتتق إبتتتتدا رضتتتتاه عتتتتل الوكالتتتتة .قتتتتال الزحيلتتتتي :بحيتتتت
اإلعراض عنها ،سوا كا

لك بالقول أو بالفعق .

يصتتتتدر عنتتتته متتتتا يتتتتدل علتتتتى

2

 -4وقتتتد تطتتترق الفقهتتتا إلتتتى ردة الوكيتتتق ،و كتتتروا أ ردة الوكيتتتق ايتتتر مانعتتتة متتتل وكالتتتتها ألنتتته

يتصتتترف إ

فتتي ملتتك الموكتتق ،وكتتذلك لتتو ارتتتد أ نتتا وكالتتته ،يقتتول الكاستتاني :فهتتو علتتى وكالتتته لمتتا قلنتتا إ أ يلحتت بتتدار
الحتترب فتبطتتق وكالتتته  3.وعنتتد الشتتافعية يتوقتتف علتتى بقتتا ملكتته متتل توالتته ،فتتن كتتا باقيتتا صتتح التوكيتتق ،وإ
قطعت وكالته و لك في التصرفات المالية.

4

المسألة الثالثة :شروط محل الوكالة.
 -1أ يكتتتو محتتتق الوكالتتتة معلومتتتا فتتتال يصتتتح التوكيتتتق علتتتى تصتتترف مجهتتتول كتتتأ يقتتتول لتتته :وكلتتتتك فتتتي أحتتتد
الشي يل ،ويغتفر في الجهالة اير الفاحشة .

5

 -2أ يكتتتو مملوكتتتا للموكتتتق .قتتتال صتتتاح الروضتتتة  :فلتتتو وكلتتته فتتتي ذتتتالق متتتل ستتتينكحها أو بيتتتع متتتا ستتتيملكه،
أو إعتاق مل سيملكه  ...وما أشبه لك لم يصح على األصح .
 -3أ

6

يكتتتو التوكيتتتتق فتتتتي محتتتترم شتتتترع ا كشتتتترا ال متتتتر وايتتتتره متتتتل المحرمتتتتات .قتتتتال صتتتتاح الروضتتتتة:

ومنهتتتا المعاصتتتي ،كالقتتتتق والستتترقة والغصتتت والقتتتذف فتتتال متتتد ق للتوكيتتتق فيهتتتا ،بتتتق أحكامهتتتا تتبتتتت فتتتي حتتت
مرتكبهتتتاا أل كتتتق شتتت ص بعينتتته مقصتتتود با متنتتتال منهتتتا  7.فهتتتذا النتتتول متتتل األعمتتتال يعتتتود أ رهتتتا علتتتى فاعلهتتتا
وهو مطال بمقتضى العبودية أ يحتج عنها فال يؤديها باسمه و باسم ايره.

 - -1ابل عابديل ،رد المحتار.)242/8 ( ،
 - -2الزحيلي ،وهبة ،العقود المسماة ص .295
 - -3الكاساني ،بداتع الصناتع.)408 /8( ،
 - -4النووي ،روضة الطالبل.)300/4( ،
 - -5ابل عابديل ،رد المحتار.)242/8( ،
 - -6النووي ،روضة الطالبيل( .)291 /4
 - -7الساب .)291 /4 ( ،
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 -4أ يكتتتو ممتتتا يقبتتتق النيابتتتة شتتترعا ،فتتتال تصتتتح الوكالتتتة فتتتي العبتتتادات البدنيتتتة المحضتتتة متتتتق الصتتتالة والصتتتياما
أل الغتتترض منهتتتا ا بتتتتال وا

تبتتتار ،ويجتتتوت عنتتتد ايتتتر المالكيتتتة التوكيتتتق فتتتي الحتتتو والعمتتترةا ألنهتتتا عبتتتادات

مزدوجة تجمع بيل البدنية والمالية معا.
كمتتتا

1

تحتتتتاج إلتتتى صتتتومة كحتتتد الزنتتتا وشتتترب ال متتترا أل اإل بتتتات

يصتتتح التوكيتتتق فتتتي إ بتتتات الحقتتتوق التتتتي

عنتتتد القاضتتتي يكتتتو ببينتتتة أو إقتتترار متتتل ايتتتر صتتتومة ،أمتتتا إ ا كتتتا اإل بتتتات ممتتتا يحتتتتاج إلتتتى صتتتومة كحتتتد
الستتترقة الستتترقة وحتتتد القتتتذف ،فتتتن التوكيتتتق يصتتتح عنتتتد أبتتتي حنيفتتتة ومحمتتتد الفتتتا ألبتتتي يوستتتف والشتتتافعيا أل
الحتتدود عنتتد الشتتافعي قاتمتتة علتتى ا نتتدرا فتتال يجتتوت التوكيتتق فيهتتا ،وفتتي الروضتتة  :وأمتتا حتتدود هللا تعتتالى فتتال
يجوت التوكيق في إ باتهاا ألنها مبنية على الدر .

2

ويصتتتتح التوكيتتتتق باستتتتتيفا القصتتتتاص ،واستتتتتيفا التتتتديو وستتتتاتر المعتتتتامالت الماليتتتتة كتتتتالبيع والشتتتترا واإليجتتتتار
وا ستتتت جار ،والتتترهل والهبتتتة واإلقتتترار بالتتتدعوق ،قتتتال ابتتتل رشتتتد :وشتتترذ محتتتق التوكيتتتق أ يكتتتو قتتتابال للنيابتتتة
متتتتق البيتتتع والحوالتتتة والضتتتما وستتتاتر العقتتتود والفستتتول والشتتتركة والوكالتتتة والمصتتتارفة والمجاعلتتتة والمستتتاقاة
. ...

3

 -5و يشتتتترذ لصتتتحة ال وكالتتتة بال صتتتومة رضتتتا ال صتتتم للحاضتتتر الصتتتحيح البتتتد

الفتتتا ألبتتتي حنيفتتتة – رحمتتته

هللا – فيصتتتح التوكيتتتق بغيتتتر رضتتتاه للحتتتدي الشتتتريف التتتذي رواه الب تتتاري عتتتل أبتتتي هريتتترة قتتتال :كتتتا لرجتتتق
علتتى النبتتي – صتتلى هللا عليتته وستتلم – ستتل متتل اإلبتتق فجتتا يتقاضتتاه فقتتال :أعطتتوه ،فطلبتتوا لتته ستتنه فلتتم يجتتدوا إ
سنا فوقها .فقال :أعطوه
فقال :أوفيتني أوفى هللا لك .قال النبي صلى هللا عليه وسلم :إ

يركم أحسنكم قضا .

4

ورأي الجمهور أقرب إلى مقاصد الوكالة ،وإ كا رأي أبي حنيفة أدنى إلى ا حتياذ.
وضتتابر األمتتر كمتتا وضتتعه الفقهتتا أ كتتق متتا جتتات أ يعقتتده اإلنستتا بنفستته جتتات أ يوكتتق فيتته ايتتره و لتتك فيمتتا
تد له النيابة.

 - 1الشاذبي :إبراهيم بل موسى الل مي الغرناذي المالكي ،الموافقات في أصول الشريعة ،تحقي الشي إبراهيم
رمضا  ،مقابلة عل الطبعة التي شرحها الشي عبد هللا درات ،دار المعرفة ،بيروت – لبنا  ،)521/2( ،السيوذي،
األشباه والنظاتر ،ص ،472ساب  ،سيد ،فقه السنة (.)267 /2
 - -2انظر الكاساني ،بداتع الصناتع ( ،ج ،)،480 ،8والنووي ،روضة الطالبيل.)294/4( ،
 - -3ابل رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1969 /4 ( ،النووي ،روضة الطالبيل )292 /4( ،مراجع سابقة.
 - 4رواه الب اري ،كتاب ا ستقراض وأدا الديو  ،رقم ،)166 /3 ( ،)2406 ( :ومسلم ،باب مل استلف شي ا،
رقم.)752 /2 ( ،)1600(:
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المطلب الرابع :حقوق الوكالة.
وعقتتتتد الوكالتتتتة تستتتتري آ تتتتاره علتتتتى الموكتتتتق والوكيتتتتق علتتتتى الستتتتوا منتتتتذ بتتتتد التصتتتترف بعتتتتد استتتتتيفا الشتتتتروذ
ال اصتتتة بكتتتق ذتتترف ،وبعتتتد استتتتقرا االتتت كتتتت الفقتتته فيمتتتا ي تتتص الوكالتتتة عنتتتد الفقهتتتا ظهتتترت مجموعتتتة متتتل
الحقتتتوق للموكتتتق والوكيتتتق علتتتى الستتتوا بمقتضتتتى هتتتذا العقتتتد ،وحقتتتوق الوكالتتتة هتتتي متتتا يتعلتتت متتتل واجبتتتات نحتتتو
الطرف اة ر.
المسألة األولى :حقوق الموكل.
 -1يتتتالم الوكيتتتق إ ا أستتتلم المبيتتتع قبتتتق قتتتب

التتتتمل ،فيغتتترم للموكتتتق قيمتتتته إ كانتتتت القيمتتتة والتتتتمل ستتتوا  ،أو كتتتا

التتتمل أكتتتر بتتأ باعتته بغتتب ل محتمتتق ،وي تلتتف الغتتبل كونتته يستتيرا أو فاحشتتا ،فتتن كتتا ممتتا يتغتتابل النتتا
يغرم.

فيتته

1

 -2متتتل حتتت الموكتتتق أ

يبيتتتع الوكيتتتق ألبيتتته وابنتتته وستتتاتر فروعتتته إ بشتتترذ عتتتدم اإلضتتترار بمصتتتلحة الوكيتتتق،

فن كا باتعا تقبق الزيادة في التمل ،وإ كا مشتريا اشترق باألقق.
 -3ومنهتتتا أ

2

يوكتتتق الوكيتتتق وكتتتيال عنتتته إ برضتتتا الموكتتتق األصتتتلي وبعلمتتته ،وإ بطلتتتت الوكالتتتة ،فلتتتو أذلتتت

لتتته الموكتتتق وكتتتا الوكيتتتق ممتتتا يترفتتتع عتتتل أدا بعتتت

األعمتتتال الدنيتتتة ،أو يعجتتتز عتتتل األدا  ،جتتتات لتتته أ يوكتتتق

ايتتتتره ،بمقتضتتتتى العتتتتادة ،إ العتتتتادة قاضتتتتية بتتتتأ الوكيتتتتق إ ا وكتتتتق بتتتتأمر يعجتتتتز عنتتتته انصتتتترف اإل

فيتتتته إلتتتتى

ا ستتتنابة عتتادة ،فتتن كتتا محتتق التوكيتتق ممتتا يعملتته بنفستته ويتتتمكل متتل أداتتته ،و يترفتتع عنتته ،ففيتته تتالف بتتيل
الجوات وعدمه ،والراجح عدم الجوات ،ولو ملك الوكيق التوكيق فعليه أ يوكق أمينا.

3

 -4عتتتدم ال تتتروج عتتتل مقتضتتتى محتتتق الوكالتتتة متتتل قبتتتق الوكيتتتق ،وا لتتتتزام بمتتتا انعقتتتد عليتتته المحتتتق متتتع الموكتتتق،
كأ ي الف ما اتف عليه مع الموكق.
قتتال صتتاح الروضتتة :أمتتا البيتتع فتتن ا قتتال :بتتع هتتذا العبتتد فبتتال آ تتر فباذتتق ،وأمتتا الشتترا فتتن وقتتع بعتتيل متتال
الموكق فباذق .

4

 -5الوكيتتتق أمتتتيل ،لكنتتته يضتتتمل متتتا تلتتتف بيتتتده حتتتال التعتتتدي والتقصتتتير .قتتتال صتتتاح الروضتتتة :فتتتن تعتتتدق بتتتأ
رك الدابة ولبس التوب ضمل قطعا .

5

 -1النووي ،روضة الطالبيل.)309/4 ( ،
 -2النووي ،روضة الطالبيل.)305 /4( ،
 - 3النووي ،روضة الطالبيل ،)314 ،313/4( ،ابل قدامة ،المغني ،)208،209/ 7( ،أبو ادة ،بحو في المعامالت
واألسالي المصرفية اإلسالمية.)104 /5( ،
 - 4النووي ،روضة الطالبين ،)315 /4 ( ،ابن عابدين ،رد المحتار ،)251 /8 ( ،قدري باشا ،مرشد الحيران،
المادة (  ،)819 /818ص ،134أبو غدة ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية.)103 /5 ( ،
 -5النووي ،روضة الطالبيل .)325 /4( ،قدري باشا ،مرشد الحيرا  ،المادة (  )826ص.136
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 -6يجتتتوت للموكتتتق إنهتتتا الوكالتتتة واستتتترداد مالتتته ،وعلتتتى الوكيتتتق أ ي لتتتي بينتتته وبتتتيل مالتتته ،وإ اعتبتتتر ضتتتامنا
كالمودل إ ا امتنع.
 -7عنتتتد ا

1

تتتتالف فتتتي أصتتتق العقتتتد فتتتالقول قتتتول الموكتتتق .كتتتأ يقتتتول :وكلتنتتتي فتتتي بيتتتع الكتتتق أو التتتبع

نسي ة ،ف الفه الموكق.

 ،أو

2

المسألة الثانية :حقوق الوكيل.
كمتتتا أ للوكيتتتق حقوقتتتا تضتتتمل مقاصتتتد الوكالتتتة فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي ،كمتتتا تتتتتيح لتتته مجتتتال الحريتتتة فتتتي التصتتترفات
بما

ي رج به عل اتفاقات العقد ،ومل هذه الحقوق:

 -1يد الوكيق يد أمانة فال يضمل ما تلف بيده بال تفرير ،وسوا أكانت الوكالة تبرعا أم بجعق

يضمل.

 -2أحكتتتام عقتتتد الوكالتتتة راجعتتتة إلتتتى الوكيتتتق ومتعلقتتتة بتتته فتتتالمعتبر رؤيتتتة الوكيتتتق ،ومجلتتتس الوكيتتتق .قتتتال النتتتووي
فتتتتي الروضتتتتة :والفستتتت ب يتتتتار المجلتتتتس و يتتتتار الرؤيتتتتة إ أ بتنتتتتاه بتتتتت للوكيتتتتق دو الموكتتتتق حتتتتتى لتتتتو أراد
الموكق اإلجاتة كا للوكيق الفس .

3

 -3الوكالتتتة متتتل عقتتتود اإلرفتتتاق لكتتتل إ ا اشتتتترذ فيهتتتا األجتتتر ،أصتتتبحت تمتتتة ووجتتت األجتتتر للوكيتتتق ،ويستتتتح
األجتترة متتتى ستتلم التتذي وكتتق فيتته إلتتى الموكتتق ،فتتن لتتم يكتتل مقتتدرا فلتته أجتتر المتتتق ،بمتتا جتترت العتتادة فتتي متلتته
عرفا ،أو مل أهق ا

تصاص.

والشافعية يشترذو

ستحقاق األجرة النص عليها بيل الوكيق والموكق.

4
5

ورأي الجمهتتتور أرجتتتح ،فتتتن م تتتاوف الشتتتافعية فتتتي جهالتتتة األجتتترة تتبتتتدد بوجتتتود أجتتتر المتتتتق التتتذي يعتضتتتدد لتتته
الفري األول بالعرف عل ذري األجر الشاتع ،أو يحكم به ا تصاصيو مؤهلو لتحديده.

 -1النووي ،روضة الطالبيل ( .)326/4
 - -2الساب .)338/4 ( ،
 - -3الساب .)327/4 ( ،
 - 4ابل الهمام ،فتح القدير ،)3/6 ( ،الحطاب ،مواه الجليق ،)577 /5 ( ،ابل قدامة ،المغني،)205،204 /7( ،
البهوتي ،كشف القنال ،)498/3 ( ،أبو ادة ،بحو في المعامالت ،واألسالي المصرفية اإلسالمية.)98 /5( ،
والمعايير الشرعية ،ص.391،390
 -5النووي ،روضة الطالبيل ،)302/4 ( ،الماوردي ،الحاوي ،)224/8( ،الرملي ،نهاية المحتاج.)52/5 ،
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المطلب الخامس :حكم الوكالة
الوكالتتتة متتتل العقتتتود الجتتتاتزة القاتمتتتة علتتتى التبتتترل والتتتتي لكتتتق متتتل الموكتتتق والوكيتتتق التنتتتاتل عنهتتتا دو شتتتروذ،
لكنهتتا إ ا تعلقتتت بحقتتوق الغيتتر أو كانتتت بجعتتتق فتتحتتول إلتتى عقتتد تم ،كمتتا كتتتر ابتتل المقتتري فتتي التتروض عتتتل
حكم الوكالة فقال :وحكمها
الجوات فلكق منهما العزل – أي الموكق والوكيق – إ لم يكل باست جار .

1

والذي يظهر مل هذا النص أ الوكالة إ عقدت بلفو اإلجارة ،رجت عل الجوات إلى اللزوم.
و حكمها الجوات عند الحنفية والمالكية والحنابلة ،والندب عند الشافعية.

2

وقتتتتد فتتتترق القرافتتتتي – رحمتتتته هللا – بتتتتيل مصتتتتلحة العقتتتتود الالتمتتتتة ،ومصتتتتلحة العقتتتتود الجتتتتاتزة ،و كتتتتر بعتتتت
األنتتتوال التتتتي تنتتتدرج تحتتتت كتتتق نتتتول منهتتتا ،فقتتتال :اعلتتتم أ األصتتتق فتتتي العقتتتد اللتتتزوما أل العقتتتد إنمتتتا شتتترل
لتحصتتتيق المقصتتتود متتتل المعقتتتود بتتته  ،أو المعقتتتود عليتتته ودفتتتع الحاجتتتات ،فيناستتت

لتتتك اللتتتزوم دفعتتتا للحاجتتتة،

وتحصيال للمقصود .
م كر أنوال العقود الالتمة متق :البيع ،واإلجارة ،والنكال ،والهبة ،والصدقة ،وعقود الو يات.
ومتتل العقتتود الجتتاتزة :الجعالتتة ،والقتتراض ،والمغارستتة ،والوكالتتة ،وقتتال فتتي تعليتتق جتتوات عقتتد الوكالتتة :وكتتذلك
الوكالة قد يطلع فيما وكق عليه تعذر أو ضرر فجعلت على الجوات .

3

فقد أشار إلى أ المقصد مل الجوات في الوكالة ،المشقة التي يمكل أ تلح  ،والضرر الذي يمكل أ يقع.
و الوكالتتتتة تجتتتتري عليهتتتتا كتتتتق األحكتتتتام التكليفيتتتتة متتتتل حيتتتت هتتتتي وستتتتيلة لمقصتتتتودها ذبقتتتتا لقاعتتتتدة الوستتتتاتق
صتتتق القرافتتتي – رحمتتته هللا – فتتتي عالقتتتة الوستتتيلة بالمقصتتتد ،وقتتترر أ الوستتتيلة إلتتتى المنتتتدوب
والمقاصتتتد ،كمتتتا ف ّ
مندوبة والوسيلة إلى الواج واجبة ،كما أ الوسيلة إلى المكروه مكروهة والوسيلة إلى المحرم محرمة.

4

وقد كر الرملي مل فقها الشافعية صورة األحكام التكليفية في الوكالة على النحو اةتي:
 -1الوجتتوب :قتتد يتوقتتف علتتى الوكالتتة أمتتر واجتت النفتتا كشتترا ذعتتام لعتتاجز مضتتطر .قتتال الرملتتي :تجتت إ
توقف عليها ضرورة الموكق كتوكيق ايره في شرا ذعام قد عجز المضطر عل شراته .

 - 1ابل المقري :اإلمام العالمة شرف الديل إسماعيق ،روض الطال ونهاية مطل الراا  ،تحقي وتعلي  :لف
مفضي المطل  ،دار الضيا للنشر والتوتيع – الكويت ،الطبعة األولى – .)735/1( ،2013
 - 2ابل عابديل ،رد المحتار ،)278 /8 ( ،و الكاساني ،بداتع الصناتع ،)450 /7 ( ،و الحطاب ،مواه الجليق شرل
م تصر ليق ،)568/5 ( ،و الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرل المنهاج (  ،)16،15/5وال طي الشربيني ،مغني
المحتاج ،)232،231 /3( ،والبهوتي ،شرل منتهى اإلرادات ،)514/3 ( ،ابل قدامة ،المغني.)196/7( ،
 - 3القرافي :شهاب الديل أبي العبا الصنهاجي ،الفروق ،وبهامشه إدرار الشروق على أنوا الفروق بل الشاذ،
تحقي د .عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصرية – صيدا – بيروت.)15/4( ،2011،
 -4القرافي ،الفروق.)38/2 ( ،
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 -2النتتتتدب :وهتتتتو األصتتتتق فتتتتي الوكالتتتتة وتكتتتتو مندوبتتتتة إ ا أعانتتتتت علتتتتى منتتتتدوب .متتتتتى كتتتتا التوكيتتتتق ذريقتتتتا
لمنتتدوب نتتدب كالتوكيتتق فتتي شتترا متتا

يتتتم المنتتدوب إ بتته فهتتو منتتدوب  ،متتتق التوكيتتق فتتي شتترا أرض لبنتتا

مسجد.
 -3الكراهة :إ كا فيه إعانة على مكروه كمل وكق في البيع وأ ذ ينادي يوم الجمعة وقت الصالة.
 -4الحرام :إ ا أعا على محرم ،كالتوكيق في بيع ال مر وايرها مل المحرمات.
 -5اإلباحتتة :وهتتو توكيتتق متتل ايتتر حاجتتة الموكتتق .وتتصتتور فيهتتا اإلباحتتةإ لتتم يكتتل للموكتتق حاجتتة فتتي الوكالتتة
وسأله الوكيق .

1

 - -1الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرل المنهاج.)15/5( ،
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المبحث الخامس
أنواع الوكالة.
للوكالتتتة أشتتتكال وأنتتتوال تتستتتع أحيانتتتا فتكتتتو عامتتتة فتتتي كتتتق شتتتى  ،وتضتتتي أحيانتتتا فتتتال تتستتتع إ فتتتي بعتتت
المجتتا ت ،كمتتا أ مستتاحة التصتترف تكتتو مطلقتتة عتتل القيتتود أحيانتتا ،وتتقيتتد بشتتروذ معينتتة فتتي أحيتتا أ تترق،
والنظتتتر إلتتتتى هتتتذه األنتتتتوال يعطتتتتي فقتتته الوكالتتتتة تنوعتتتا كبيتتتترا ،ويراعتتتتي األحتتتوال التتتتتي يكتتتو عليهتتتتا الموكتتتتق،
والظتتتروف التتتتي تكتنفتتته ،والتتتتي تفتتترض نوعتتتا متتتل ا

تيتتتار يحقتتت المقصتتتد متتتل الوكالتتتة ويراعتتتي حتتتال الموكتتتق،

وهذا مل جودة التشريع اإلسالمي الذي يراعي مصالح النا

45

بجل المصلحة ودفع المفسدة.

المطلب األول :الوكالة المنجزة والوكالة المعلقة.
المسألة األولى :الوكالة المنجزة.
التنجيز  :والتنجيز الف التعلي .
الوكالتتتتة المنجتتتتزة اصتتتتطالحا :متتتتل تتتتالل متتتتا كتبتتتته الفقهتتتتا فتتتتي الوكالتتتتة نستتتتتطيع أ نضتتتتع تعريفتتتتا اصتتتتطالحيا
للوكالة المنجزة
وهو  :هي الوكالة ال الية مل التعلي على شرذ ،أو إضافة إلى وقت .

1

والتنجيتتز هتتتو الغالتتت فتتي عقتتتد الوكالتتتة ،وتترتتت عليتتته اة تتتار فتتي الحتتتال ،ومتالهتتتا :قتتول الموكتتتق للوكيتتتق :وكلتتتتك
ببيتتع التتدار الفالنيتتة .فالصتتيغة فتتي هتتذا المتتتال منجتتزةا ألنهتتا لتتت متتل التعلي ت علتتى شتترذ ،أو تمتتت إضتتافتها إلتتى
وقت.

2

حكم الوكالة المنجزة
والتتذي يبتتدو أ الوكالتتة المنجتتزة هتتي أصتتق الوكالتتة ،وتترتتت عليهتتا كتتق أحكتتام الوكالتتة حتتال ا نعقتتاد ،كمتتا تنتتتو
اة ار المترتبة على عقد الوكالة ،ولم يرد عل أحد رد هذا النول مل الوكالة.
المسألة الثانية :الوكالة المعلقة.
التعليتتتت اصتتتتطالحا :كتتتتر صتتتتاح التتتتدر الم تتتتتار أ التعليتتتت  :ربتتتتر حصتتتتول مضتتتتمو جملتتتتة ،بحصتتتتول
مضمو جملة أ رق .

3

وقتتد نتتوه عتتل الوكالتتة المعلقتتة صتتاح البتتداتع فتتي معتترض حديتتته عتتل أنتتوال الوكالتتة فقتتال :تتم ركتتل التوكيتتق قتتد
يكو مطلقا ،وقد يكو معلقا على شرذ .

4

وعلتتتى هتتتذا فالوكالتتتة المعلقتتتة تتتترتبر بحصتتتول شتتتى معتتتيل ،متتتتال لتتتك أ يقتتتول الموكتتتق للوكيتتتق :وكلتتتتك ببيتتتع
داري إ ا سافرت.
حكم الوكالة المعلقة.
وقد ا تلفت آرا الفقها في حكم الوكالة المعلقة بيل الجوات والمنع على النحو اةتي.
القاتلو بالجوات.

 -1الكاساني ،بداتع الصناتع ، )406 /7( ،والموسوعة الكويتية .)15/45 ( ،وأبو ادة عبد الستار ،بحو في
المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية .)91/5( ،وموسوعة فتاوق المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات
المالية اإلسالمية ،مركز الدراسات الفقهية ا قتصادية،أ .د علي جمعة ،أ .د محمد أحمد سراج ،د أحمد جابر بدرا ،
دار السالم للطباعة والنشر والتوتيع والترجمة ،الطبعة األولى –  ،.)253 /5( ،2009القرة دااي ،بحو في فقه
البنوك اإلسالمية ( ،م / 6ج.)693 /2
 -2الموسوعة الفقهية الكويتية.)15/45( ،
 -3ابل عابديل ،رد المحتار. )492 / 2( ،
 -4الكاساني ،البداتع.)406 /7( ،
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وإلتتى الجتتوات ه ت الحنفيتتة والحنابلتتة ،فقتتالوا بجتتوات الوكالتتة المعلقتتة علتتى شتترذ ،مستتتنديل فتتي لتتك بحتتدي عبتتد
هللا بتتتل عمتتتر – رضتتتي هللا عنهمتتتا – قتتتال :أ ّمتتتر رستتتول هللا – صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم – فتتتي اتتتزوة مؤتتتتة تيتتتد بتتتل
حار تتتتة ،فقتتتتال رستتتتول هللا – صتتتتلى هللا عليتتتته وستتتتلم – فتتتتن قتتتتتق تيتتتتد فجعفتتتتر ،وإ قتتتتتق جعفتتتتر فعبتتتتد هللا بتتتتل
رواحة .

1

وقتتتد أ بتتتت السر ستتتي الجتتتوات فقتتتال :تعليتتت الوكالتتتة بالشتتترذ صتتتحيح  2.وقتتتال ابتتتل قدامتتتة رحمتتته هللا :ويجتتتوت
تعليقها على شرذ نحو قوله :إ ا قدم الحاج فبع هذا الطعام ،وإ ا جا الشتا فاشتر لنا فحما .

3

القاتلو بالمنع:
بينمتتا يتترق المنتت َع الشتتافعية علتتى األصتتح ،وقتتول للحنابلتتة ،فيتترق الشتتافعي أ البيتتع المعلتت علتتى شتترذ يصتتح ،
لكل إ تصرف صح تصرفه لوجود اإل .
قال الماوردي في الحاوي :تعلي الوكالة بالشروذ واةجال فاسد .
والشتتتافعية

4

يتتتردو التعليتتت فتتتي التصتتترفات كتتتأ يقتتتول :وكلتتتتك ببيتتتع داري وبعهتتتا بعتتتد شتتتهر  ،فتتتن الوكالتتتة

تصح.
وقتتد أكتتد أبتتو حامتتد الغزالتتي هتتذا التترأي فقتتال :لتتو قتتال الموكتتق  :وكلتتتك اة  ،ولكتتل

تباشتتر التصتترف إ بعتتد

شتتهر ،أو بعتتد قتتدوم فتتال  ،فقطتتع العراقيتتو بتتالجوات وقتتالوا لتتيس هتتذا تعليقتتا إنمتتا هتتو تتتأ ير ،فيج ت علتتى الوكيتتق
ا متتال .

5

والحتتت أ الشتتتافعية أنفستتتهم ليستتتوا متفقتتتيل علتتتى هتتتذا األمتتتر وإنمتتتا مبنتتتى ال تتتالف علتتتى شتتترذ القبتتتول ،فمتتتل لتتتم
يشترذ القبول أجات التعلي ا أل الحاجة داعية إليه.

6

ومستند الشافعية في هذا األمر أ العقد قاتم على إيجاب وقبول وتعلي العقد على شرذ اير ت بذلك.

7

الرأي الراجح:
واألظهتتتر أ رأي الحنفيتتتة والحنابلتتتة أستتتدّ ا لتضتتتافر األدلتتتة عنتتتدهم ،كمتتتا أ تعليتتت الوكالتتتة ربمتتتا يكتتتو لحاجتتتة
تجعتتق صتتيغتها معلقتتة ،والتعليتت بالشتتروذ جتتاتز وفقتتا لقاعتتدة النتتا

عنتتد شتتروذهم  .كمتتا أنتته

عقد الوكالة ،و بمقاصدها ،فاألصق في المعامالت التراضي.

 -1الموسوعة الفقهية الكويتية )16/45( ،و الحدي رواه الب اري ،فتح الباري ( )510/7
 -2السرخسي ،المبسوط.)2283 /2 ( ،
 -3ابن قدامة ،المغني.)204 /7 ( ،
 -4الماوردي /الحاوي في فقه الشافعي (. )225/8
 - 5الغزالي ،الوسير في المذه .)267/3 ( ،
 -6السابق.)254/3 ( ،
 - 7عبد الستار أبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية.)92،91/5( ،
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ي تتق بجتتوهر

المطلب الثاني
الوكالة العامة والوكالة الخاصة.
المسألة األولى :الوكالة العامة.
الوكالة العامة اصطالحا:
وفرعتتتوا عليتتته مستتتاتق ،وا تلفتتتوا فتتتي حكمتتته ،لكتتتنهم لتتتم يضتتتعوا لتتته
تعتتترض الفقهتتتا لهتتتذا النتتتول متتتل الوكالتتتةّ ،
ّ
تعريفتتتا ،إ متتتا كتتتره ابتتتل رشتتتد فتتتي بدايتتتة المجتهتتتد فتتتي معتتترض حديتتتته عتتتل الوكالتتتة عنتتتد مالتتتك – رحمتتته هللا –
فقتتتال :وهتتتي ضتتتربا عنتتتد مالتتتك  :عامتتتة و اصتتتة ،فالعامتتتة هتتتي التتتتي تقتتتع عنتتتده بالتوكيتتتق العتتتام التتتذي
فيه شى دو شى  ،و لك أنه إ س ِمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفوي
وقتتتد استتتتنبر بعتتت

.

ستتت ِمى
ي َ

1

تترض لتتته الفقهتتتا تعريفتتتات توضتتتح هتتتذا النتتتول متتتل
المعاصتتتريل متتتل تتتالل مضتتتمو متتتا تعت ّ

الوكالتتتة ،فقتتتد عرفتهتتتا المجلتتتة العدليتتتة بأنهتتتا :تفتتتوي

عتتتام بكتتتق شتتتى متتتل األمتتتور الجتتتاتزة متتتتق :أ يقتتتول

وكلتك في كق قليق وكتير وفي كق شى جاتز  ،أو كق شى مشعر بالعموم .

2

تترم ،فتتتال يجتتتوت
ويالحتتتو علتتتى هتتتذا التعريتتتف أ بتتته عمومتتتا مقيتتتدا بكتتتق متتتاهو جتتتاتز ،وقتتتد تتترج بهتتتا كتتتق محت ّ
التوكيق في محرم ابتدا  ،لكنه لم يرال ال الف الحاصق حول حدود العموم عند الفقها .
وعرفهتتتا التتتدكتور مصتتتطفى شتتتلبي بقولتتته  :متتتا كانتتتت إنابتتتة ،عامتتتة،
ّ
عني في تصرفاتي كلها ،أو أنت وكيلي في كق شى .

فتتتي تصتتترف تتتاص ،كتتتأ يقتتتول :وكلتتتتك

3

ويؤ تتذ علتتى هتتذا التعريتتف أنتته لتتيس مانعتتا متتل د تتول أنتتوال متتل المعتتامالت المحرمتتة ،كمتتا أنتته لتتم ي ترال تتالف
الفقها فيما تنصرف إليه الوكالة.
جتتا فتتي الفتتتاوق الهنديتتة :قتتال فتتي ال انيتتة :وفتتي فتتتاوق أبتتي جعفتتر رحمتته هللا تعتتالى :رجتتق قتتال لغيتتره وكلتتتك
فتتي جميتتع أمتتوري وأقمتتتتك مقتتام نفستتي

تكتتتو وكالتتة عامتتة ،ولتتو قتتتال  :وكلتتتك فتتي جميتتتع أمتتوري التتتي يجتتتوت

فيها التوكيق كانت الوكالة عامة تتناول البياعات واألنكحة .
والمستتتتفاد متتتل هتتتذا التتتنص أ اإلذالقتتتات ايتتتر المحتتتددة
المعاوضات ،وهناك مل عدّاها إلى األنكحة.

4

تصتتتلح بهتتتا الوكالتتتة العامتتتة ،فهنتتتاك متتتل ا تزلهتتتا فتتتي

5

 -1ابل رشد ،بداية المجتهد)1970 /4( ،
 -2علي حيدر ،المجلة العدلية.)510/3( ،
 -3د شلبي ،المد ق إلى الفقه ،ص . 529
 -4الفتاوق ال انية ،صـ.2
 - 5ابل نجيم ،رساتق ابل نجيم ا قتصادية ،المسماة ب :الرساتق الزينية في مذه الحنفية ،أ.د محمد أحمد سراج ،أ.د
علي جمعة ،دار السالم للطباعة والنشر والترجمة ،الطبعة األولى 1999-م ،المسألة ال اصة في الوكالة
العامة،ص.99
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عتتتام

وعرفهتتتا التتتدكتور نزيتتته حمتتتاد بقولتتته :هتتتي تفتتتوي

ي تتتتص بشتتتى دو شتتتى  .متتتتق أ يقتتتول شتتت ص

ة تتر أنتتت وكيلتتي فتتتي كتتق شتتى  .أي فتتي أمتتتوري كلهتتا التتتي تقبتتتق التوكيتتق ،فيتتد ق تحتتته جميتتتع متتا يقبتتق النيابتتتة
مل األمور المالية والنكال والطالق والم اصمة ،واير لك إ ما يستتنيه المفوض مل األشيا .

1

وعلتتتى هتتتذا يمكتتتل صتتتيااة تعريتتتف يتالفتتتى القصتتتور الواقتتتع فتتتي التعريفتتتات الستتتابقة بأنهتتتا :إنابتتتة عامتتتة ايتتتر
مشروذة ،في جاتز مما يقبق النيابة .
ستتتا وصتتتفة،
ف تتترج بكلمتتتة عامتتتة الوكالتتتة ال اصتتتة ،و تتترج بكلمتتتة ايتتتر مشتتتروذة المحتتتق الموصتتتوف جن ،
تترم التتتذي
و من،تتتا ،و تتترج بتتتـ جتتتاتز المحتتتق المحت ّ
األمتتتور ال ارجتتتة عتتتل النيابتتتة متتتتق بعتتت

يجتتتوت أ تنعقتتتد بتتته الوكالتتتة ،و تتترج بتتتـ يقبتتتق النيابتتتة

العبتتتادات ،أو متتتا هتتتو م تلتتتف فيتتته عنتتتد بعتتت

الفقهتتتا فيمتتتا

يقبتتتق

النيابة.
والموكتتتق فتتتي الوكالتتتة العامتتتة بنتتتا علتتتى هتتتذا

ستتتا و وصتتتف،ا ،و يتتتذكر مبلتتتغ التتتتمل ،إنمتتتا يتتتترك هتتتذه
تتمي جن ،
يست ِ

األمور إلى الوكيق ،فال يشترذ أ يكو محق الوكالة معلوما في الوكالة العامة.
حكم الوكالة العامة
وقتتد ا تلتتتف الفقهتتتا فتتتي الوكالتتتة العامتتتة كمتتتا ا تلفتتتوا فتتتي المعلقتتة بتتتيل متتتل يجيتتتز ومتتتل يمنتتتع واعتصتتتم كتتتق فريتتت
بأدلته.
أدلة المجيزيل:
وعلتتتتى رأ

هتتتتذا ا تجتتتتاه الحنفيتتتتة والمالكيتتتتة ،فتتتتننهم يتتتترو جتتتتوات الوكالتتتتة العامتتتتة فتتتتي الجملتتتتة ،ولهتتتتذا األمتتتتر

تفصيق.
فالحنفيتتتة يتتترو أ متتتل قتتتال :ابتتتتع لتتتي متتتا ر أيتتتت ،أو قتتتال أنتتتت وكيلتتتي فتتتي كتتتق شتتتى  ،أو أنتتتت وكيلتتتي بكتتتق قليتتتق
وكتير ،يكو وكيال بالحفو فقر.

2

وقتتد نقتتق العالمتتة ابتتل عابتتديل متتا ورد فتتي ال انيتتة وفتتي فتتتاوق أبتتي جعفتتر ،تتم نقتتق نتتص البزاتيتتة  :أنتتت وكيلتتي
فتتتي كتتتق شتتتى جتتتاتز أمتتترك َملَتتتكَ الح َفتتت َ
و والبيتتت َع والشتتترا َ وبملتتتك الهبتتتة والصتتتدقة ...... ،وعتتتل اإلمتتتام ت صيصتتته
بالمعاوضات ،و يلي العت والتبرل ،وعليه الفتوق .

3

وقتتتال الكاستتتاني – رحمتتته هللا  -فتتتي البتتتداتع  : -إ التوكيتتتق بالشتتترا نوعتتتا  :عتتتام و تتتاص فالعتتتام :أ يقتتتول
لتتته :اشتتتتر لتتتي ماشتتت ت ،أو متتتا رأيتتتت ،أو أي تتتوب شتتت ت ،أو أي دار شتتت ت ،أو متتتا تيستتتر لتتتك متتتل التيتتتاب ،ومتتتل

 - 1حماد :نزيه ،معجم المصطلحات المالية وا قتصادية في لغة الفقها  ،دار القلم – دمش – الطبعة األولى2008 ،م،
 ،.478،477أبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية ،)100/5( ،الزحيلي ،العقود المسماة،
ص.296
 - 2الميداني ،اللباب في شرل الكتاب ،)69/2 ( ،ابل نجيم ،الرساتق ا قتصادية ،المسألة ال اصة في الوكالة العامة،
ص ،99الموسوعة الفقهية الكويتية (.)25/45
 -3ابل عابديل ،رد المحتار.)241 /7( /
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التتدواب ،ويصتتح متتع لجهالتتة الفاحشتتة متتل ايتتر بيتتا النتتول والصتتفة والتتتملا ألنتته فتتوض التترأي إليتته فيصتتح متتع
الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمضاربة .

1

و الصتتة متتا ورد عنتتد الحنفيتتة فتتي هتتذا األمتتر ،واستتتقرت عليتته الفتتتوق أ الوكيتتق وكالتتة عامتتة يملتتك كتتق شتتى
إ الطالق والعتاق والوقف والهبة والصدقة.
ومتتتل تتتالل متتتا ستتتب نجتتتد أ الحنفيتتتة يجيتتتزو الوكالتتتة العامتتتة ،فهتتتي وكالتتتة تنتتتتو اة تتتار العقديتتتة بتتتيل الموكتتتق
والوكيق.
أمتتا المالكيتتة ففيمتتا نقلتته ابتتل رشتتد عتتل مالتتك  -رحمتته هللا – متتل أ الوكالتتة تنقستتم عنتتده إلتتى عامتتة و اصتتة ،وأ
الوكالتتتة العامتتتة هتتتي التتتتي لتتتم تستتتم فيهتتتا أشتتتيا متتتتق األوصتتتاف واأل متتتا واألجنتتتا  ،كمتتتا ورد فتتتي التتتنص الستتتاب
عند تعريف الوكالة العامة ،إشارة إلى صحة الوكالة العامة عند المالكية.
ومستند الحنفية والمالكية في هذا الرأي رفع الحرج حتى

2

يعقدَ للوكيق عقدص منفص صق في كق عملية.

3

أدلة المانعيل:
ويتقدم هذا ا تجاه الشافعي – رحمه هللا – وتابعه الحنابلة في لك.
وقتتد استتتند الشتتافعية فتتي متتنعهم علتتى شتترذ الموكتتق فيتته أ يكتتو ( معلومتتا متتل بعتت

الوجتتوه ) والوكالتتة العامتتة

يراعتتتى فيهتتتا هتتتذا الشتتترذ ،فلتتتو قتتتال الموكتتتق للوكيتتتق :وكلتتتتك فتتتي كتتتق قليتتتق وكتيتتتر أو فتتتي كتتتق أمتتتوري ،أو
فوضتتت إليتتك كتتق شتتى لم يصتتح  .واستتتند فقهتتا المتتذه علتتى متتا فتتي الوكالتتة العامتتة متتل الغتتررا ألنتته :يتتد ق
فيه ما

يسمح الموكق ببعضه كعت ِأرقِاته ،وذالق توجاته ،والتصدق بأمواله .

4

وعنتتتتدما تعتتتترض اإلمتتتتام النتتتتووي – رحمتتتته هللا – لهتتتتذا الشتتتترذ فتتتترق بتتتتيل ذريقتتتتة اإلمتتتتاميل الجتتتتويني ،وتلميتتتتذه
الغزالتتي فتتي تفريقهمتتا بتتيل العمتتوم المجتترد ،والعمتتوم المقيتتد بمتتا يقبتتق النيابتتة ،وأنهمتتا يتتبطال  ،األول يبطتتق متتا لتتم
صتتق ،والصتتحيح إبطتتتال التتتاني عنتتدهما ،وبتتتيل ذريقتتة األصتتحاب التتتذيل يشتتترذو التفصتتيق ،تتتم يعلتت قتتتاتال:
يصفَ ِ
وهذه الطريقة – ذريقة األصحاب – هي الصحيحة نقال ومعنى ،وقد نص عليها الشافعي رحمه هللا .

5

وقتتتتد تعامتتتتق الحنابلتتتتة متتتتع جهالتتتتة الوكالتتتتة كمتتتتا تعامتتتتق معهتتتتا الشتتتتافعية ،ورأوا أ الغتتتترر النتتتتاتو عنهتتتتا ستتتتيكو
عظيمتتتا ،بمتتتا

يحقتتت المقصتتتد متتتل الوكالتتتة فتتتي الجملتتتة ،فقتتتال صتتتاح المغنتتتي :وإ قتتتال اشتتتتر وبتتتا هرويتتتا

صتتتح ،وإ قتتتال :وبتتتا ولتتتم يتتتذكر جنستتته صتتتح أيضتتتا ،وقتتتال أبتتتو ال طتتتاب:
مجهول .

6

 -1الكاساني ،بداتع الصناتع (.) 415 /7
 -2ابل رشد ،بداية المجتهد.)1970 /4( ،
 -3د شلبي ،محمد مصطفى ،المد ق إلى الفقه ،ص .530
 -4الرملي ،نهاية المحتاج.)26/ 5( ،
 -5النووي ،الروضة.)294 /4( ،
 -6ابل قدامة ،المغني.) 204 /7 ( ،
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يصتتتح وهتتتو متتتذه الشتتتافعيا ألنتتته

ومتتل تتالل متتا تتتم استعراضتته نجتتد أ مستتتند الشتتافعية والحنابلتتة هتتو الغتترر الواقتتع فتتي الوكالتتة العامتتة ،علتتى أ
المستتافة بتتيل الفتتريقيل ليستتت واستتعة ويمكتتل التقريتت بينهمتتا ،فالتتذي عليتته الفتتتوق عنتتد الحنفيتتة أ الوكالتتة العامتتة
وكالتتتة فتتتي كتتتق شتتتى إ الطتتتالق والعتتتتاق والوقتتتف والهبتتتة والضتتتما  ،وإنمتتتا تتوقتتتف علتتتى إ

الموكتتتق ،وهتتتذا

يبدد جز ا مل م اوف الشافعية في التعميم.
الرأي الراجح:
واألظهتتتتر أ رأي الحنفيتتتتة والمالكيتتتتة أصتتتتح ،فتتتتي ضتتتتو التفصتتتتيق المقتتتتدم ومتتتتا استتتتتقرت عليتتتته الفتتتتتوق ،و لتتتتك
للحتتترج الناشتتتى عتتتل إبتتترام عقتتتد لكتتتق عمليتتتة ،كمتتتا أ العتتترف يكتتتو حاكمتتتا عنتتتد ا

تتتتالف فتتتي الوكالتتتة العامتتتة

بتتتيل الموكتتتق والوكيتتتق ،وستتتيمنع بتتتدوره الغتتترر الناشتتتى عتتتل عتتتدم التعيتتتيل ،يضتتتاف إلتتتى لتتتك أ الوكالتتتة العامتتتة
يحتاجها البع

عند العجز التام ،أو السفر الطويق ،وبمنعها يلح اإلنسا كتير مل المشقة.

المسألة الثانية :الوكالة الخاصة.
الوكالتتتتة ال اصتتتتة اصتتتتطالحا :الوكالتتتتة ال اصتتتتة عكتتتتس الوكالتتتتة العامتتتتة ،فتتتتن ا كانتتتتت العامتتتتة ت تتتترج عتتتتل تحديتتتتد
الجتتتنس والصتتتفة والتتتتمل ،فتتتالعكس متتتل لتتتك تمامتتتا فتتتي الوكالتتتة ال اصتتتة ،فننهتتتا تتنتتتاول األجنتتتا

واألوصتتتاف

واأل ما على الف ،وفي لك تفصيق في كت الفقه.
والوكالتتة ال اصتتة هتتي أصتتق الوكالتتة كمتتا ورد فتتي حاشتتية ابتتل عابتتديل  :األصتتق فتتي الوكالتتة ال صتتوص ،وفتتي
المضاربة العموم .

1

لكتتل فقهتتتا المتتذاه األربعتتتة المعتمتتدة لتتتم يتتتذكروا تعريفتتا اصتتتطالحيا ي ضتتع ألصتتتول التعريتتف المنهجيتتتة ،وإنمتتتا
دلفتتتوا إلتتتى األمتلتتتة مباشتتترة عنتتتد حتتتديتهم عتتتل الوكالتتتة ال اصتتتة ،فمتتتتال قتتتال الكاستتتاني – رحمتتته هللا – فتتتي معتتترض
حديتتتتته عتتتتل نتتتتوعي التوكيتتتتق  :وال تتتتاص :أ يقتتتتول :اشتتتتتر لتتتتي وبتتتتا أو حيوانتتتتا أو دابتتتتة أو جتتتتوهرا أو عبتتتتدا أو
جارية أو فرسا أو بغال ،أو حمارا أو شاة .

2

وقتتتال الغزالتتتي – رحمتتته هللا  : -التانيتتتة :إ ا وكتتتق بتصتتترف تتتاص ،وقتتتال :اشتتتتر لتتتي عبتتتدا تركيتتتا بماتتتتة :صتتتح،
ولم يشترذ ورا ه وصفا قطعاا أل هذا القدر ينفي الغرر عرفا .
ولكتتتل بعتتت

3

المعاصتتتريل كتتتروا لهتتتا تعريفتتتات مستتتتنبطة متتتل أقتتتوال الفقهتتتا  ،ومتتتل المستتتاتق المبتو تتتة فتتتي كتتتت

الفقه.
فعرفهتتتا التتتدكتور شتتتلبي بقولتتته :متتتا كانتتتت إنابتتتة فتتتي تصتتترف معتتتيل  .كبيتتتع ستتتيارة ،أو شتتترا بيتتتت 4.وعرفهتتتا
الدكتور نزيه حماد بقوله :هي توكيق اص ببع

ما تصح فيه اإلنابة .

5

 -1ابل عابديل ،الحاشية.) 262 /8( ،
 -2الكاساني ،البداتع.)415 / 7( ،
 -3الغزالي ،الوسير في المذه .)280 / 3( ،
 -4شلبي ،المد ق إلى الفقه ،صـ 4229
 -5حماد ،نزيه ،معجم المصطلحات المالية وا قتصادية في لغة الفقها  ،مرجع ساب  ،ص.477

51

صور الوكالة ال اصة.
تعتتترض النتتتووي – رحمتتته هللا  -فتتتي الروضتتتة لتتتبع

األوجتتته التتتتي تتتتأتي عليهتتتا الوكالتتتة ال اصتتتة ،و لتتتك علتتتى

النحو اةتي:
 -1التوكيتتق فتتي البيتتع ،فلتتو وكلتته فتتي بيتتع جميتتع أموالتته ،واستتتيفا ديونتته ،صتتح ،و يشتتترذ كتتو أموالتته معلومتتة
على الصحيح ،والضابر في هذا األمر أ يكو الموكق فيه معلوما ،أو يسهق علمه.
يكفتتتي فيتتته أ يقتتتول :اشتتتتر لتتتي شتتتي ا ،أو حيوانتتتا ،أو رقيقتتتا أ يبتتتيل أنتتته عبتتتد أو

 -2التوكيتتتق فتتتي الشتتترا  ،وهتتتذا

أمة – أي بيا الجنس – والنول ،كالتركي والهندي ،ويبا التمل

يشترذ على األصح.

 -3التوكيتتتق فتتتي اإلبتتترا  :واألظهتتتر فتتتي متتتذه الشتتتافعية اشتتتتراذ علتتتم الموكتتتق ،و يشتتتترذ علتتتم متتتل عليتتته الحتتت
على الصحيح.

1

وشتتتترذ الفقهتتتتا لهتتتتذا النتتتتول متتتتل الوكالتتتتة أ تكتتتتو الجهالتتتتة يستتتتيرة استحستتتتانا ،والقيتتتتا

يمنتتتتع الجهالتتتتة قليلهتتتتا

وكتيرهتتتا ،ووجتتته ا ستحستتتا كمتتتا يتتتراه الحنفيتتتة مبنتتتي علتتتى متتتا ورد فتتتي الستتتنة المطهتتترة  :متتتل أ رستتتول هللا –
صتتلى هللا عليتته وستتلم – دفتتع دينتت ارا إلتتى حكتتيم بتتل حتتزام ليشتتتري لتته بتته أضتتحية ،ولتتو كانتتت الجهالتتة ( القليلتتة )
مانعتتتة متتتل متتتل صتتتحة التوكيتتتق بالشتتترا  ،لمتتتا فعلتتته رستتتول هللا – صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  -ا أل جهالتتتة الصتتتفة
ترتفتتع بتتذكر األضتتحية ،وبقتتدر التتتملا وأل الجهالتتة القليلتتة فتتي بتتاب الوكالتتة
التوكيق على الفسحة والمسامحة .

تفضتتي إلتتى المناتعتتة ،أل مبنتتى

2

وعلتتى هتتذا فتتن الجهالتتة القليلتتة ايتتر مانعتتة متتل صتتحة التوكيتتق ،ففتتي كتتق موضتتع قلتتت فيتته الجهالتتة ص تح التوكيتتق
بالشرا .
والفقهتتتتا متفقتتتتو علتتتتى هتتتتذا النتتتتول متتتتل الوكالتتتتة ،وانعقادهتتتتا عنتتتتدهم بألفتتتتاظ مشتتتتعرة بال صوصتتتتية ،ستتتتوا فتتتتي
الجنس ،أم في النول .

3
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المطلب الثالث :الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة.
المسألة األولى :الوكالة المطلقة.
الوكالة المطلقة اصطالحا:
متتل تتالل ماكتبتته الفقهتتا عتتل الوكالتتة المطلقتتة يتضتتح أنهتتا الوكالتتة ال اليتتة متتل القيتتود ستتوا كانتتت هتتذه القيتتود فتتي
اشتتتتراذ الجتتتنس ،أو التتتتمل ،أو الزمتتتا أو المكتتتا  ،فيتصتتترف الوكيتتتق دو قيتتتود يقيتتتده بهتتتا الموكتتتق ،وعلتتتى هتتتذا
فالوكالتتة المطلقتتة هتتي  :الوكالتتة التتتي لتتم يقيتتد الوكيتتق نفستته بشتتى  ،متتتق أ يقتتول :بتتع هتتذه التتدار ولتتم يحتتدد لتته
منا ،أو عاجال أو مؤجال .

1

والفقهتتتا متفقتتتو علتتتى صتتتحة المشتتتروعية للوكالتتتة المطلقتتتة ،وإنمتتتا كتتتا ال تتتالف فتتتي متتتدق اإلذتتتالق الحاصتتتق
لهتتا ،فاإلمتتام أبتتو حنيفتتة – رحمتته هللا – يتترق مراعتتاة اإلذتتالق ،فالوكيتتق يملتتك البيتتع بالقليتتق والكتيتتر ،و الفتته فتتي
لتتتك الصتتتاحبا  ،إلتتتى جانتتت جمهتتتور الفقهتتتا متتتل الشتتتافعية والحنابلتتتة وايتتترهم ،وقتتتالوا إ جميتتتع أنتتتوال الوكالتتتة
بما فيها فيها الوكالة المطلقة مقيدة بالعرف والعادة ،وبما يتضمل مصلحة الموكق.
يملتتتك ( الوكيتتتق ) البيتتتع إ بمتتتا يتغتتتابل النتتتا

قتتتال الكاستتتاني :وعنتتتدهما ( أي الصتتتاحبيل )

قولهما  :أ مطل البيع ينصرف إلى المتعارف ،والبيع بغبل فاحش ليس بمتعارف .

فتتتي متلتتته ،ووجتتته

2

فالصاحبا يقيدو اإلذالق بالعرف والعادة.
و كتتتر اإلمتتتام النتتتووي متتتل الشتتتافعية قيتتتودا ل ذتتتالق مؤداهتتتا ا رتبتتتاذ بمتتتا يحقتتت مصتتتلحة الموكتتتق ،فقتتتال :وكلتتته
في بيع شى وأذل ،

يصح بيعه بغير نقد البلد ،و بتمل مؤجق ،و بغبل فاحش على المشهور .

3

و لتتتتك أ استتتتت دام نقتتتتد ايتتتتر نقتتتتد البلتتتتد األصتتتتلي ربمتتتتا أدق إلتتتتى اإلضتتتترار بالموكتتتتق ،فتتتتالجمهور علتتتتى تقييتتتتد
اإلذالق بالعرف والمصلحة.
ايتتتر أ اإلمتتتام األعظتتتم أبتتتا حنيفتتتة النعمتتتا يتتترق أ التوكيتتتق يجتتتري علتتتى إذالقتتته فتتتي ايتتتر موضتتتع الضتتترورة
وال تهمتتتتة ،ويتتتترق أ دليتتتتق العتتتترف متعتتتتارض ،وأ اإلذتتتتالق

يقيتتتتد إ بتتتتدليق ،كمتتتتا يتتتترق أ الموكتتتتق لتتتتو أراد

التقييد لقيد.
يقتتتتول الكاستتتتاني :و يجتتتتوت تقييتتتتده إ بتتتتدليق والعتتتترف متعتتتتارض ،فتتتتن البيتتتتع بغتتتتبل فتتتتاحش لغتتتترض التوصتتتتق
بتمنه إلى شرا ما هو أربح منه متعارف أيضا .

4
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ال تتتتالف بتتتتيل اإلمتتتتام والجمهتتتتور ،فتتتتي أ اإلمتتتتام يتتتترق التقييتتتتد بتتتتدليق ،كمتتتتا يتتتترق أ العتتتترف

ويمكتتتتل تقريتتتت

متعتتتتارض فتتتتي بعتتتت

الحتتتتا ت ،وإ ا ستتتتلمنا بتتتتأ العتتتترف دليتتتتق ،فقبتتتتول العتتتترف ايتتتتر المتعتتتتارض أقتتتتوق فتتتتي

انتهاضها ليكو دليال.
ويتتتترق الباحتتتت متتتتل مضتتتتمو متتتتا ورد أ رأي الجمهتتتتور أحتتتتوذ فتتتتي تقييتتتتد الوكالتتتتة المطلقتتتتة بتتتتالعرف كتتتتو
المعتتتتروف عرفتتتتتا كالمشتتتتتروذ شتتتترذا كمتتتتتا هتتتتتي القاعتتتتدة الفقهيتتتتتة ،وبمصتتتتتلحة الموكتتتتقا أل الشتتتتتريعة مبناهتتتتتا
وأساسها على جل المصلحة ودر المفسدة.

1

المسألة الثانية :الوكالة المقيدة
الوكالة المقيدة اصطالحا:
التقييتتتد عكتتتس اإلذتتتالق ،فتتتن ا كتتتا اإلذتتتالق مجتتتردا عتتتل الزمتتتا والمكتتتا والتصتتترف فتتتن الوكالتتتة المقيتتتدة :هتتتي
التتتي تتقيتتد بتصتترف معتتيل ،أو بزمتتا معتتيل ،أو بمكتتا معتتيل  .و لتتك كتتأ يقتتول :وكلتتتك فتتي بيتتع أرضتتي بتتتمل
كذا ،مؤجال أو معجال.
أو وكلتتتتك علتتتى أ تبيتتتع ستتتيارتي إ ا أتتتتى فتتتال التتتتاجر إلتتتى هنتتتا ،وقبتتتق الوكيتتتق لتتتك ،فتنعقتتتد الوكالتتتة معلقتتتة علتتتى
مجى التاجر .

2

وعلتتتى هتتتذا يجتتتوت التحتتترر متتتل قيتتتد الموكتتتق إ بنجاتتتتته ،إ أ تكتتتو الم الفتتتة إلتتتى مصتتتلحة الموكتتتق فتتتي متتتل
أو عتتتدد ،وقتتتد حكتتتى الكاستتتاني اإلجمتتتال علتتتى رعايتتتة التقييتتتد إ فعلتتته الموكتتتق فقتتتال :فتتتن كتتتا مقيتتتدا يراعتتتى فيتتته
القيد باإلجمال ،حتى إنه إ ا الف قيده

ينفذ على الموكق ،ولكل يتوقف على إجاتته .

3

ورد فتتتي ال انيتتتة :رجتتتق وكتتتق رجتتتال بتقاضتتتي دينتتته بالشتتتام لتتتيس لتتته أ يقبضتتته فتتتي الكوفتتتةا أل الوكالتتتة مقيتتتدة،
وإ وكتتتق رجتتتال ل صتتتومة فتتتي كتتتق ضتتتيعة لتتته ب راستتتا فقتتتدم التتتذي بيتتتده الضتتتيعة إلتتتى الكوفتتتة كتتتا للوكيتتتق أ
ي اصمه .

4

ولكتتل الفقهتتتا أجتتتاتوا الم الفتتة إ ا كانتتتت الفتتتا إلتتتى يتتر ،و لتتتك أ مصتتتلحة الموكتتتق تتحتت فيتتته ،والم الفتتتة هنتتتا
وإ كانت ارجة عل القيد ،لكل روجها مبرر بمنفعة تتح للموكق.
قال ابل عابديل :وقدمنا أنه إ

الف إلى ير في لك الجنس جات وإ فال .

5

وهتتتتذا أيضتتتتا متتتتا كتتتتره المتتتتاوردي الشتتتتافعي  :فعلتتتتى الوكيتتتتق أ يعقتتتتد البيتتتتع علتتتتى الشتتتترذ المتتتتأ و فيتتتته ،و
يتجاوته إ أ يكو الشرذ بالمجاتاة موجودا مع تيادة .

6
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وعلتتتى هتتتذا تكتتتو الوكالتتتة المقيتتتدة بالشتتتروذ الصتتتحيحة ،والم الفتتتة إلتتتى يتتتر ،وإ فتجتتتاوت القيتتتد يشتتتترذ لتتته إ
الموكتتق ،وهتتذا متتا تتحتت بتته مقاصتتد الوكالتتة اصتتة حتتتى ترتفتتع المناتعتتة ،و يكتتو
الموكق والوكيق.

55

لتتك ريعتتة للتشتتاحي بتتيل

المبحث السادس
الوكالة بأجر
المطلب األول :تعريف الوكالة بأجر وحكمها
المسألة األولى :تعريف الوكالة بأجر.
الوكالتتتة بتتتأجر متتتل األنتتتوال المتنتتتا رة فتتتي كتتتت الفقتتته ،وقتتتد جتتترق الحتتتدي عنهتتتا عنتتتد الفقهتتتا تتتتارة عنتتتد عتتتزل
الوكيتتتق ،وتتتتارة أ تتترق عنتتتد حكتتتم الوكالتتتة بتتتيل الجتتتوات واللتتتزوم ،لكتتتل أحتتتدا لتتتم يتعتتترض لتعريفهتتتا تعريفتتتا جامعتتتا
مانعا يبيل د لتها.
ايتتتر أنتتته لتتتيس متتتل العستتتير علينتتتا تحديتتتد مفهتتتوم للوكالتتتة بتتتأجر ،و لتتتك إ ا استتتت دمنا تعريتتتف الوكالتتتة الم تتتتار،
وأضفنا إليه كلمة الجعق أو األجر ،وعندها سيكو تعريف الوكالة بأجر اصطالحا على النحو اةتي:
تترف جتتاتز معلتتوم َحتتا َل
تتر
جتتاتز
"إقامتتة
ِ
ص ُّ
التصتترف ش ،
مقتتام نفستت ِه ِمتَلَتته فِي َمتتا يَ َقبَتتق النِّيابَتتةَ بج َعتتق فتتي ت َ َ
صتتا آ َ
ِ
َ
َحيَاتِ ِه"
وتجتتري علتتى هتتذا التعريتتف المحتتترتات الستتالفة التتذكر فتتي موضتتعها متتع إضتتافة كتتو كلمتتة الجعتتق قتتد رجتتت
بها الوكالة بدو أجر.
المسألة الثانية :الدليل على الوكالة بأجر.
استتتتدل الفقهتتتا علتتتى الوكالتتتة بتتتأجر بمتتتا ورد فتتتي الستتتنة المطهتتترة متتتل أ النبتتتي – صتتتلى هللا عليتتته – كتتتا يبعتتت
عماله لقب

الصدقات ،وكا يجعق لهم عمالة على لك أي أجرا.

فقتتتد ورد فتتتي صتتتحيح مستتتلم متتتل حتتتدي مالتتتك عتتتل الزهتتتري :اجتمتتتع ربيعتتتة بتتتل الحتتتار والعبتتتا
المطلتتت فقتتتا  :وهللا لتتتو بعتنتتتا هتتتذيل الغالمتتتيل قتتتا لتتتي وللفضتتتق بتتتل عبتتتا

بتتتل عبتتتد

إلتتتى رستتتول هللا – صتتتلى هللا عليتتته

وسلم – فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي النا  ،وأصابا مما يصي النا

. ..

1

ووجتته الد لتتة فتتي الحتتدي أ إصتتابة األجتتر علتتى جلتت الصتتدقات جتتاتزة ،بفعتتق الرستتول الكتتريم صتتلى هللا عليتته
وسلم.
ولتتتم أجتتتد  -فيمتتتا أتتتتيح إلتتتي ِ -متتتل الفقهتتتا َمتتتل منتتتع الوكالتتتة بتتتأجر ،وستتتيظهر هتتتذا فتتتي مطلتتت أقتتتوال الفقهتتتا فيهتتتا،
وإنمتتتا كتتتا ال تتتالف علتتتى الجتتتوات واللتتتزوم ،وستتتيأتي فتتتي موضتتتعه متتتل هتتتذا البحتتت إ شتتتا هللا ،وهتتتذا يصتتتق بنتتتا
إلى إجمال الفقها على العمق بها.
وأل الوكالتتة عقتتد جتتاتز

يجتت علتتى الوكيتتق القيتتام بهتتا ،فيجتتوت أ تتذ األجتترة فيهتتا عقتتال ،ستتيما إ ا لتتم يوجتتد متتا

يمنع شرعا.

 - - 1الحدي رواه مسلم في كتاب الزكاة ،باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ،حدي رقم،)1072 ( :
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المسألة الثالثة :الوكالة بأجر بين اللزوم والجواز.
األصتتتق فتتتي الوكالتتتة أنهتتتا متتتل عقتتتود اإلرفتتتاق والتبتتترل ،وهتتتي جتتتاتزة كمتتتا نصتتتت علتتتى لتتتك كتتتت الفقتتته ،واعتبتتتر
بعضتتتهم روجهتتتا عتتتل الجتتتوات تبتتتديال للشتتترل كمتتتا كتتتر اإلمتتتام السر ستتتي – رحمتتته هللا – عنتتتدما تعتتترض لعتتتزل
الوكيق فقال :ألنا لو لم نجز لك أدق إلى تغيير في حكم الشرل بجعق الوكالة مل اللواتم ،و لك باذق .

1

فن ا كا هذا في شأ الوكالة ال الية عل الجعق ،فما حكم الوكالة بأجر بيل الجوات واللزوم؟
وبعد المطالعة فيما كتبه الفقها في حكم الوكالة المأجورة ظهر اتجاها حيال هذا األمر.
ا تجاه األول :جمهور الفقها مل الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة.
وهتتتذا ا تجتتتاه يتتترق أ حكتتتم الوكالتتتة بتتتأجر اللتتتزوما ألنهتتتا لمتتتا رجتتتت عتتتل التبتتترل وأصتتتبحت مشتتتروذة بتتتأجر
فحكمها اللزوم حتى

يتعرض أحد األذراف إلى ابلا أل الوكالة أصبحت مرتبطة بح الغير.

ففتتتي الفتتتتاوق ال يريتتتة علتتتى متتتذه اإلمتتتام األعظتتتم أبتتتو حنيفتتتة النعمتتتا
ليقتتب

ردا علتتتى مستتتألة متتتل وكلتتتت رجتتتال

لهتتا متتتا ي صتتها متتتل اإلر بتتأجرة معلومتتة ،وامتنعتتتت عتتل دفتتتع األجتترة أ  :الوكيتتق أمتتتيل والقتتول قولتتته

بتتاليميل ودفتتع متتاقب

لهتتا ،والمجعتتول لتته متتل األجتترة تم عليهتتا حيتت كتتا العمتتق معلومتتا ،فتتن لتتم يكتتل كتتذلك

– أي لم يكل معلوما – فله أجر المتق

يتجاوته .

2

فكا اللزوم مرتبطا بالجعق المسمى والمعلوم ،فن لم يكل معلوما لزم أيضا ولكل بأجر المتق.
ويتتترق بعتتت

الفقهتتتا لزومهتتتا بالعقتتتد ،أي أ ا تفتتتاق العقتتتدي يتضتتتمل الوكالتتتة المتتتأجورة ،وم الفتتتة الموكتتتق لهتتتا

م الفتتة للعقتتد التتذي شتترذ فيتته األجتتر ،والنتتا

عنتتد شتتروذهم كمتتا قتتررت أصتتول الشتتريعة مستتتتنية شتترذا أحتتق

حراما أو حرم حال .
قال ابل الحاج  :والوكالة بأجرة تمة كاإلجارة .

3

وقال الحطاب في مواه الجليق :وإ كانت بعوض فهي إجارة تلزمها بالعقد،و يكو لواحد الت لي .

4

والتتتنص األول للمالكيتتتة جعلهتتتا تمتتتةا ألنهتتتا تشتتتبه اإلجتتتارة ،والتتتنص التتتتاني جعلهتتتا تمتتتة كونهتتتا تحولتتتت إلتتتى
إجارة.
يقتتتول التتتدكتور محمتتتد مصتتتطفى شتتتلبي :فتتتن ا كانتتتت الوكالتتتة بتتتأجر كانتتتت العالقتتتة بينهمتتتا كالعالقتتتة بتتتيل األجيتتتر
والمتتتؤجر فيلتتتزم كتتتق منهمتتتا بمقتضتتتى العقتتتد ،و يستتتتبد أحتتتدهما بفستتت ه متتتل ايتتتر رضتتتا اة تتتر إ إ ا وجتتتد ستتتب
موج للفس .

5
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وإ لتتم يتتنص علتتى األجتتر فتتي العقتتد وكتتا الوكيتتق ممتتل يعمتتق بتتاألجر فتتي مهنتتته كالمحتتاميل والتتد ليل فلتته أجتتر
المتق.
كمتتا أ األجتترة مستتتحقة بتستتليم متتا وكتتق بتته الوكيتتق متتل أعمتتال كمتتا كتتر ابتتل قدامتته :فتتن كانتتت – أي الوكالتتة –
بجعق استح الوكيق الجعق بتسليم ما وكق فيه إلى الموكق .

1

ويترت على اللزوم مل هذه الناحية مجموعة مل اة ار منها:
 -1تسليم األجرة للوكيق إ ا انتهى مل وكالته ،أو سلم للموكق ما هو منوذ به.
-2

يعزل الموكق الوكيقا أل الوكالة أصبحت مرتبطة بح الغير.

ا تجاه التاني :وعلى رأسه الشافعية ،ورأي للمالكية.
ويتتترق أصتتتحاب هتتتذا ا تجتتتاه أ الوكالتتتة بجعتتتق أو بغيتتتر جعتتتق جتتتاتزة للجتتتانبيل الموكتتتق والوكيتتتقا بنتتتا علتتتى أ
العبتتترة بصتتتيغ العقتتتود ،كمتتتا أ الوكيتتتق ربمتتتا يجتتتد مصتتتلحته فتتتي تتتترك متتتا وكتتتق فيتتته ،أو إنشتتتا توكيتتتق آ تتتر ،وقتتتد
يعتتترض للوكيتتتق متتتا يمنعتتته عتتتل العمتتتق وكلهتتتا أستتتباب تجعتتتق الوكالتتتة ولتتتو بجعتتتق جتتتاتزة ،وهتتتذا هتتتو المعتمتتتد عنتتتد
الشتتافعية كمتتا رجحتته الرويتتاني ،وجتتزم بتته الجتتويني .قتتال الرملتتي فتتي نهايتتة المحتتتاج :الوكالتتة ولتتو بجعتتق جتتاتزة
أي اير تمة للجانبيل .

2

ايتتتر أ الشتتتافعية شتتترذوا للجتتتوات شتتتروذا منهتتتا أ

تنعقتتتد بلفتتتو اإلجتتتارة ،فتتتن ا انعقتتتدت بلفتتتو اإلجتتتارة لزمتتتت

و ضعت ألحكامها ،بنا على صيغة العقد حين ذ ،ومنها أيضا إ ا كا العزل سيحق ضررا للموكق.
قتتتال الرملتتتي :نعتتتم لتتتو علتتتم الوكيتتتق أنتتته لتتتو عتتتزل نفستتته فتتتي ايبتتتة موكلتتته استتتتولى علتتتى المتتتال جتتتاتر حتتترم عليتتته
العزل إلى حضور موكله أو أمينه على المال قياسا على الوصي .

3

الترجيح:
ومتتتل تتتالل متتتا تتتتم استتتتقراؤه متتتل آرا القتتتاتليل بتتتاللزوم متتتل الجمهتتتور ،أو القتتتاتليل بتتتالجوات متتتل الشتتتافعية ،يتضتتتح
أ رأي الجمهتتتور أكتتتتر اعتبتتتارا ستتتيما أ الوكالتتتة رجتتتت عتتتل أصتتتق التبتتترل واإلرفتتتاق التتتذي يتتتتيح لكتتتق ذتتترف
أ يت لتتتى عتتتل الوكالتتتة ستتتوا الموكتتتق أو الوكيتتتق إلتتتى وكالتتتة متتتأجورة تطبتتت عليهتتتا أحكتتتام اإلجتتتارة ،وهتتتي وكالتتتة
متفتتت عليهتتتا فتتتي العقتتتد أو متضتتتمنة عرفتتتا ،وهتتتذا ا تفتتتاق العقتتتدي أو العرفتتتي يتتترجح جانتتت اللتتتزوم متتتل الجتتتانبيل،
منعتتا للضتتترر ،وصتتتيانة للعقتتتد ،وهتتتو متتا

يحققتتته الجتتتوات ،يضتتتاف إلتتتى لتتك أ الحتتتا ت التتتتي استتتتتناها الشتتتافعية

مل الجوات وجعلوها تمة هي مستند مقاصدي للقاتليل باللزوم.
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المطلب الثاني :أقوال الفقهاء في الوكالة بأجر.
وإ ا كانتتتت الوكالتتتة بتتتأجر إحتتتدق أنتتتوال الوكالتتتة فقتتتد تحتتتد عنهتتتا الفقهتتتا  ،وتشتتتابهت فيهتتتا عبتتتارتهم ،وإ كتتتا
التعتتترض لهتتتا لتتتم يكتتتل مبستتتوذا بشتتتكق كبيتتتر وإنمتتتا هتتتي إشتتتارات اتستتتعت حينتتتا وضتتتاقت أحيانتتتا ،وستتتأكتفي هنتتتا
بالمذاه األربعة في عرض نما ج منها للوكالة بأجر.
أوال :فقهاء الحنفية.
ومتتل أوضتتح متتا كت ت فتتي الوكالتتة بتتأجر متتل فقهتتا الحنفيتتة الكمتتال بتتل الهمتتام – رحمتته هللا – فقتتال :قتتد يكتتو فتتي
نفتتتس الوكالتتتة التعتتتارض كمتتتا إ ا أ تتتذ الوكيتتتق األجتتترة إلقامتتتة الوكالتتتة فننتتته ايتتتر ممنتتتول شتتترعا ،إ الوكالتتتة عقتتتد
جاتز

يج على الوكيق فيجوت أ ذ األجرة فيها .

1

و قتتد ورد أيضتتا فتتي ال انيتتة علتتى هتتامش الفتتتاوق الهنديتتة :ولتتو قتتال اشتتتر جاريتتة بتتألف درهتتم لتتك علتتى شتتراتك
ي درهم حين ذ يصير وكيال ،ويكو للوكيق أجر متله
عل ِ

يزاد على درهم .

2

ويالحتتتو علتتتى فقهتتتا الحنفيتتتة فتتتي تعرضتتتهم للوكالتتتة بتتتأجر بستتتر المستتتاتق التتتتي تتضتتتمل الوكالتتتة بتتتأجر ،وقتتتد
ك رهتتتا بعضتتتهم ضتتتمنا فتتتي إذتتتار شتتتروذ الوكالتتتة متتتتق الكاستتتاني ،وبعضتتتهم كرهتتتا م تصتتترة جتتتدا فتتتي مستتتألة
واحدة متق ابل عابديل في حاشيته.

3

ثانيا :فقهاء المالكية.
ومتتتل فقهتتتا المالكيتتتة التتتذيل تحتتتد وا عتتتل الوكالتتتة بتتتأجر ابتتتل الحاجتتت  ،والحطتتتاب فتتتي مواهتتت الجليتتتق فقتتتال :وإ
كانتتتت – أي الوكالتتتة – بعتتتوض فهتتتي إجتتتارة تلزمهتتتا بالعقتتتد ،و يكتتتو لواحتتتد الت لتتتي  ،وتكتتتو بعتتتوض مستتتمى
وإلى أجق مضروب ،وفي عمق معروف .

4

ويالحتتتو علتتتى فقهتتتا المالكيتتتة اهتمتتتامهم بالشتتتروذ الناتجتتتة عتتتل الوكالتتتة بتتتأجر ،والتتتتي يشتتتترذونها بالعقتتتد ابتتتتدا ،
كمتتا ستتتأتي فتتي موضتتعها متتل هتتذا المبح ت  ،كمتتا يالحتتو علتتى فقهتتا المالكيتتة استتت دامهم للفتتو العتتوض أكتتتر متتل
األجرة والجعق.
ثالثا :فقهاء الشافعية.
وقتتتد كرهتتتا فقهتتتا الشتتتتافعية عنتتتد الحتتتدي عتتتتل شتتترذ الموكتتتق فيتتتته وهتتتو المحتتتق أ يكتتتتو معلومتتتا كمتتتا فعتتتتق
المتتتتاوردي – رحمتتتته هللا – حتتتتيل قتتتتال :الوكالتتتتة تجتتتتوت بجعتتتتق وبغيتتتتر جعتتتتق  ،و يصتتتتح الجعتتتتق إ أ يكتتتتو
معلوما .

5
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ومتتنهم متتل كرهتتا فتتي معتترض الحتتدي عتتل قبتتول الوكالتتة متتتق الرملتتي فتتي نهايتتة المحتتتاج فقتتال( :و يشتتترذ)
فتتتي وكالتتتة بغيتتتر جعتتتق ( القبتتتول لفظتتتا) ،وفيتتته تصتتتريح بتتتأ لفتتتو القبتتتول
الوكالة ال الية عل األجر فال يشترذ فيها القبول لفظا.

يشتتتترذ إ فتتتي الوكالتتتة بتتتأجر ،أمتتتا

1

رابعا :فقهاء الحنابلة.
وتنتتاول أيضتتا فقهتتا الحنابلتتة الوكالتتة بتتأجر فتتي حتتديتهم عتتل تعلي ت الوكالتتة علتتى الشتترذ ،والجعتتق فيهتتا ،كمتتا فعتتق
صتتتاح المقنتتتتي :وألنتتتته عقتتتد يصتتتتح بغيتتتتر جعتتتق و ي تتتتتص فاعلتتتته بكونتتته متتتتل أهتتتتق القربتتتة فصتتتتح بالجعتتتتق
كالتوكيق الناجز .

2

ومتتنهم متتل تعتترض لهتتا مستتتقلة كمتتا و رد فتتي كشتتف القنتتال ،وشتترل منتهتتى اإلردات ،فقتتد جتتا فتتي كشتتف القنتتال
للبهتتتوتي :ويجتتتوت التوكيتتتق بجعتتتق معلتتتوما ألنتتته صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم كتتتا يبعتتت عمالتتته لقتتتب
ويجعق لهم على لك جعال ا وألنه تصرف لغيره

يلزمه .

الصتتتدقات

3

وبعتتتد هتتتذا العتتترض المتتتوجز متتتل أقتتتوال الفقهتتتا يتضتتتح أ الوكالتتتة بتتتأجر نالتتتت مستتتاحة متتتل تنتتتاول الفقهتتتا عنتتتد
الحتتتدي عتتتل الوكالتتتة ،ومعظمهتتتم تناولهتتتا فتتتي إذتتتار شتتتروذ الموكتتتق فيتتته ،ومتتتنهم متتتل كرهتتتا مستتتتقلة ،ايتتتر أ
الحنابلة تميزوا با ستد ل عليها مل السنة النبوية.
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المطلب الثالث :شروط الوكالة بأجر
شروط األجرة.
وقد أشار الفقها إلى مجموعة مل الشروذ للوكالة بأجر يمكل حصرها على النحو اةتي:
 -1أ يكتتو الموكتتق بتته معلومتتا علمتتا يتتتمكل منتته الوكيتتق متتل إيفتتا الوكالتتة .أشتتار إلتتى لتتك الحطتتاب فتتي حديتتته
عتتتل الوكالتتتة بتتتأجر فقتتتال :وفتتتي عمتتتق معتتتروف  .جتتتا فتتتي شتتترل نهايتتتة المحتتتتاج :أمتتتا لتتتو كانتتتت الوكالتتتة بجعتتتق
فالبد مل قبوله لفظا ....وينبغي تصويره بما إ ا العمق الموكق فيه مضبوذاا لتكو الوكالة حين ذ إجارة .

1

وهتتتتذا الشتتتترذ وإ كتتتتا مطلوبتتتتا فتتتتي أنتتتتوال الوكالتتتتة عمومتتتتا ،إ أنتتتته فتتتتي الوكالتتتتة بتتتتأجر أشتتتتد تأكيتتتتدا ا لوجتتتتود
العوض.
 -2أ تكتتتو األجتتترة معلومتتتة المقتتتدار .أي أ العتتتوض التتتذي سيتقاضتتتاه الوكيتتتق لقتتتا متتتا يقتتتوم بتتته أعمتتتال محتتتدد
المقتتتدار .وإلتتتى هتتتذا الشتتترذ أشتتتار الحطتتتاب فتتتي شتتترل م تصتتتر ليتتتق فقتتتال :وتكتتتو – الوكالتتتة بتتتأجر – بعتتتوض
مسمى ،وأجق مضروب .

2

وقال الماوردي الشافعي :الوكالة تجوت بجعق وبغير جعق ،و يصح الجعق إ أ يكو معلوما .
ويج األجر اتفاقا إ ا اتف عليه الموكق والوكيق.

3

4

أمتتتا إ ا لتتتم يتفتتت الطرفتتتا علتتتى األجتتتر فللمستتتألة تفصتتتيق ذرحتتته فقهتتتا الحنفيتتتة ،األول :إ ا كتتتا الوكيتتتق ممتتتل
يعملو باألجر فتكو تبرعاا أل

لك أصق الوكالة.

التتتتاني :وإ ا كتتتا الوكيتتتق متتتل أصتتتحاب المهتتتل التتتذيل يعملتتتو بتتتاألجر كالسمستتتار ،والتتتد ل ( وهتتتو الحتتتا ق العتتتالم
بالبيع والشرا ) فيستح األجرة ولو لم يتم ا تفاق عليها وقت التعاقد ،وحين ذ يج له أجر المتق.
وفي ضو عرض الحنفية لهذا الشرذ يتضح لنا أنه عندهم شرذ كمال
 -3أ

تكتتتتو األجتتتترة جتتتتز ا متتتتل الموكتتتتق فيتتتته عنتتتتد بعتتتت

5

شرذ صحة.

الفقهتتتتا ا ألنهتتتتا لتتتتو كانتتتتت كتتتتذلك فستتتتدت التستتتتمية

واستتتح أجتتتر المتتتق .وقتتتد أشتتار إلتتتى لتتك المتتتاوردي فتتي المستتتألة التتتي كرهتتتا  :فلتتو قتتتال :قتتد وكلتتتتك فتتي بيتتتع
هتتذا التتتوب علتتى أ ج َعلَتتكَ عشتتر منتته ،أو متتل كتتق ماتتتة درهتتم متتل منتته درهتتم لتتم يصتتح للجهتتق بمبلتتغ التتتمل ،ولتته
أجرة المتق  6.وهي مسألة قفيز الطحا .
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 -4أ يقتتتوم الوكيتتتق بتنفيتتتذ الوكالتتتة تنفيتتتذا صتتتحيحاا أل الوكالتتتة تستتتقر بالم الفتتتة وتفستتتد ،والتصتتترفات الفاستتتدة
ايتتتر متتتأ و بهتتتا .قتتتال المتتتاوردي :ولتتتو وكلتتته فتتتي بيتتتع تتتوب بجعتتتق معلتتتوم فباعتتته بيعتتتا فاستتتدا فتتتال جعتتتق لتتتها أل
مطل اإل
-5

بالبيع يقتضي ما صح منه .

1

يضتتمل الوكيتتق متتا تلتتف فتتي يتتده دو تفتتريرا أل يتتده يتتتد أمانتتة ،فتتن ا تلتتف فتتي يتتد الوكيتتق شتتى ولتتم يكتتتل

مفرذا في حفظه ،فال يضمل في الوكالة العامة ،و الوكالة بأجر.
أشتتتار إلتتتى لتتتك النتتتووي – رحمتتته هللا – فقتتتال :فيتتتد الوكيتتتق يتتتد أمانتتتة ،فتتتال يضتتتمل متتتا تلتتتف فتتتي يتتتده بتتتال تفتتترير،
سوا كا بجعق ،أو متبرعا .

2

ومتتتا يتلتتتف فتتتي يتتتد الوكيتتتق ،كمتتتا لتتتو أنتتته تلتتتف فتتتي يتتتد المالتتتك ،و لتتتك كتتتو الوكيتتتق ينتتتوب عتتتل المالتتتك فتتتي الملتتتك
والتصرف
كمتتا نتتوه عتتل هتتذا البهتتوتي فتتي كشتتف القنتتال حتتيل تحتتد عتتل أ الوكيتتق أمتتيل

يضتتمل :فيمتتا تلتتف ف تي يتتده متتل

متتتل ومتتتتمل ،وايرهمتتتا بغيتتتر تفتتترير و تعتتتدا ألنتتته ناتتتت المالتتتك فتتتي اليتتتد والتصتتترف ،فكتتتا الهتتتالك فتتتي يتتتده
كالهالك في يد المالك
كالمودل سوا كا بجعق أم

.

3

فن ا تحققت الشروذ سالفة الذكر فن الوكيق يستح األجرة بعد ا نتها مل المهمة مباشرة.

 -1الساب .
 -2النووي ،روضة الطالبيل.)325 /4( ،
 -3البهوتي ،كشف القنال.)484 /3( ،
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المبحث األول :الممارسات االستثمارية والوكالة بأجر.
للمصتتتتارف اإلستتتتالمية وستتتتاتق عنتتتتد ا ستتتتتتمار ،تتنتتتتول بطتتتتريقتيل :الطريقتتتتة األولتتتتى وهتتتتي ا ستتتتتتمار المباشتتتتر
وفيتتتته يقتتتتوم المصتتتترف بنفستتتته بتتتتندراة مشتتتتروعات استتتتتتمارية  ،أو يكتتتتو
ا ستتتتتمار ،ويقتتتوم البنتتتك بتمويتتتق المشتتتروعات متتتل رأ
سيشاركو في رأ

لتتتتك عتتتتل ذريتتتت إنشتتتتاته لصتتتتنادي

مالتتته ال تتتاص ،أو بالنيابتتتة عتتتل المستتتتتمريل إ ا كتتتانوا

المال ،ويكو المستتمر هو رب المال ،والمصرف هو المضارب.

والطريقتتة التانيتتة وهتتتي ا ستتتتمار ايتتتر المباشتتر وفتتتي هتتذه الحالتتتة يتتدفع البنتتتك ألصتتحاب األعمتتتال بعتت
أو بع

أموال المستتمريل كونه وسيطا عنهم ويأ ذ مل وساذته جز ا مل الربح.

 -1الزحيلي ،وهبة ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،ص 524،523

64

1

أموالتتته،

المطلب األول :الصناديق االستثمارية.
المسألة األولى :تعريف الصناديق االستثمارية.
الصتتتنادي ا ستتتتتمارية أحتتتد الوستتتاتق التتتتي تعتمتتتدها المصتتتارف اإلستتتالمية لالستتتتتمار باعتبارهتتتا ممارستتتة نافعتتتة
تسمح لصغار المستتمريل باستتمار أموالهم إلى جان كبار المستتمريل.
وقتتتتد عرفهتتتتا بعتتتت

الفقهتتتتا المحتتتتد يل بقولتتتته  :هتتتتي أوعيتتتتة األمتتتتوال المقدمتتتتة متتتتل المستتتتتتمريل لجهتتتتة معينتتتتة

كالمصارف وشركات ا ستتمار ،بقصد تشغيلها في مشروعات كبرق في فترة تمنية محددة

1

كمتتتا عرفهتتتا التتتدكتور تركتتتي ال تتتتال تعريفتتتا قريبتتتا متتتل التعريتتتف الستتتاب متتتع تيتتتادة عنصتتتر الم تتتاذرة فقتتتال:
هتتتي وعتتتا متتتالي لتجميتتتع متتتد رات األفتتتراد واستتتتتمارها فتتتي مجتتتا ت م تلفتتتة  ،متتتل تتتالل جهتتتة ات بتتترة،
و لتتتتك فتتتتي إدارة محتتتتافو األوراق الماليتتتتة ،يحقتتتت للمستتتتتتمريل بهتتتتا عاتتتتتد مجتتتتز ضتتتتمل مستتتتتوق معقتتتتول متتتتل
الم اذرة .

2

ويالحتتتو علتتتى التعريتتتف الستتتاب أنتتته لتتتم يتتترال الفتتترق بتتتيل الصتتتنادي ا ستتتتتمارية والمحتتتافو ا ستتتتتمارية ،وإ
كتتتا التتتبع

يعتتتدهم شتتتي ا واحتتتدا ،وبتتتالرام متتتل أوجتتته التشتتتابه الكبيتتترة بينهمتتتا ايتتتر أ هنتتتاك فروقتتتات ستتتنتعرض

لها في مكانها مل هذا المطل .
ويعرفهتتتتا التتتتدكتور وليتتتتد هتتتتادي بقولتتتته :هتتتتي عبتتتتارة عتتتتل كيتتتتا مستتتتتقق يتتتتتم تكوينتتتته لغتتتترض تجميتتتتع متتتتد رات
مجموعة مل النا

ستتمارها في شركات أ رق .

3

والتعريفتتتات ستتتالفة التتتذكر تتشتتتابه فتتتي أنهتتتا وصتتتفت الصتتتنادي ا ستتتتتمارية ووضتتتحت عملهتتتا ،وبينتتتت أذرافهتتتا،
فتتاألذراف الملحوظتتة فتتي هتتذه العمليتتة هتتم المستتتتمرو التتذيل يضتتعو أمتتوالهم فتتي هتتذه الصتتنادي  ،والمصتترف
هو الجهة المنوذ بها التشغيق ،ومحق ا ستتمار هو المشروعات التي تستتمر فيها هذه المد رات.
تتر آنفتتتا تعطتتتي فرصتتتة كبيتتترة ستتتتتمار قتتتدر كبيتتتر متتتل األمتتتوال بطريقتتتة متكاملتتتة تستتتمح ألصتتتحاب
وهتتتي كمتتتا ِكت َ
األرصتتتتدة الصتتتتغيرة با نضتتتتمام إلتتتتى أصتتتتحاب األرصتتتتدة الكبيتتتترة فتتتتي رأ

متتتتال كبيتتتتر يكتتتتو مظنتتتتة النمتتتتا

والتكتيتتتر ،فقتتتد يعجتتتز ا لمستتتتتمر الصتتتغير عتتتل إدارة مالتتته بنفستتته ربمتتتا لعجتتتزه أو  ،وربمتتتا لقلتتتة رأ
فيجتتتد فتتتي الصتتتنادي ا ستتتتمارية ذلبتتتته ،كمتتتا أنتتته

مالتتته انيتتتا

يكتتتو – االبتتتا – قتتتادرا علتتتى الم تتتاذرة فيتصتتتدق المصتتترف

عتتتنهم لهتتتذه الم تتتاذرة متتتل حتتتيل البتتتد فتتتي فكتتترة ا ستتتتتمار ومتتترورا بدراستتتة الجتتتدوق وانتهتتتا بالتشتتتغيق وتوتيتتتع
األربتتتال ،كمتتتا يجتتتد فيهتتتا كبتتتار المستتتتتمريل متتترادهم متتتل حيتتت الدراستتتة المتأنيتتتة للمشتتتروعات قبتتتق التتتد ول فيهتتتا،

 -1وهبة ،الزحيلي ،فقه المعامالت المالية المعاصرة،ص.20
 - 2ال تال  :سعد بل تركي ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،دار الصميعي للنشر والتوتيع – الرياض – المملكة
العربية السعودية ،الطبعة التانية ،2012 ،ص.55
 -3هادي ،وليد ،أصول ضبر المعامالت المعاصرة ،صـ .288
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واإلدارة الجيتتتدة متتتل المصتتترف ،ويكتتتو شتتتكق المستتتاهمة متتتل المستتتتتمريل بشتتترا حصتتتة متتتل هتتتذه الصتتتنادي ،
والمستتمر هو المالك لها ،اير أ األربال توتل وفقا لمجمول كق األصول.

1

المسألة الثانية :أنواع الصناديق االستثمارية.
وتنقسم الصنادي ا ستتمارية إلى نوعيل:
األول :صنادي مغلقة.
فتتتي هتتتذا النتتتول متتتل الصتتتنادي تكتتتو نشتتترة ا كتتتتتاب متضتتتمنة عتتتدد الو تتتات ويكتتتو محتتتددا و ابتتتتا ايتتتر قابتتتق
للتغييتتتر ،وتتحتتتد معتتته المتتتدة التتتتي ستتتيجري فيهتتتا ا ستتتتتمار ،كمتتتا يتحتتتدد فيهتتتا الغتتترض ،وفتتتي هتتتذه الحالتتتة تكتتتو
الصتتتنادي مغلقتتتة علتتتى أعضتتتاتها األصتتتلييل دو د تتتول ايتتترهم فيهتتتا ،وتكتتتو الو تتتات محتتتددة اةجتتتال ،ومحتتتددة
األحجتتتام ،و يمكتتتل استتتترداد الحصتتتص إ فتتتي نهايتتتة المتتتدة ،و يزيتتتد رأ
هذا األمر.

متتتال الصتتتندوق إ بتتتنص يوضتتتح

2

التاني :صنادي مفتوحة.
وهتتتذا النتتتول ي تلتتتف عتتتل ستتتابقه فتتتي أ رأ

المتتتال

يكتتتو محتتتددا ،أي يمكتتتل التتتد ول فيتتته وال تتتروج منتتته،

قيبقتتى الصتتندوف مفتوحتتتا ،يتتد ق فيتتته المستتتتمرو أو ي رجتتتو منتته متتادام قاتمتتتاا أل هتتذا النتتتول يقبتتق األعضتتتا
الجتتتدد ،وتكتتتو الو تتتات ايتتتر محتتتددة اةجتتتال ،وايتتتر محتتتددة األحجتتتام وفتتت متتتا هتتتو متتتذكور فتتتي نشتتترة ا كتتتتتاب،
كما يجوت إصدار حصص جديدة أ نا المدة .
ويضاف إلى النوعيل السابقيل بع

3

األنوال التفصيلية نذكر منها على سبيق المتال:

 -1صتتتنادي الستتتندات :وهتتتذه الصتتتنادي تصتتتدرها المؤسستتتات والشتتتركات ،والهتتتدف منهتتتا الحصتتتول علتتتى د تتتا
جتتتار دو تحمتتتق الم تتتاذرة ،وم متتتا
سعر الفاتدة.

شتتتك فيتتته أ هتتتذا النتتتول

يجتتتوت العمتتتق بتتته شتتترعاا أل الستتتندات عليهتتتا

4

 -2صتتنادي النمتتو :هتتذا النتتول متتل الصتتنادي

يشتتغق التتد ق مستتاحة كبيتترة متتل تفكيتتر المستتتتمر ،ولكتتل الهتتدف

منتته تحقيتت نمتتتو كبيتتر فتتي قيمتتتة األصتتول المكونتتة للصتتتنادي ا ستتتتمارية ،ستتيما إ ا كتتتا ا ستتتتمار فتتي شتتتركات
تتمتع بقدرات إنتاجية واستتمارية عالية.

5

 - 1أبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية ،)297،296 /3( ،انظر :شاكر ،محمد  ،ندوة في
المحافو والصنادي ا ستتمارية تكوينها وإدارتها صـ  ،25بنشراف هي ة األوراق المالية والسلع ،دولة اإلمارات
العربية المتحدة – أبوظبي.
 - 2هادي ،وليد ،أصول ضبر المعامالت المعاصرة،ص  ، 288وشاكر ،محمد ،ندوة في المحافو والصنادي ص .26
 -3هادي ،أصول ضبر المعامالت المعاصرة ،ص289
 -4ال تال  ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،57وشاكر ،ندوة في المحافو والصنادي ا ستتمارية ،ص.28
 -5شاكر ،ندوة في المحافو والصنادي ا ستتمارية ،ص.28
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 -3صتتتنادي النمتتتو والتتتد ق :والهتتتدف متتتل هتتتذا النتتتول تحقيتتت أمتتتريل :األول :التتتد ق ،والتتتتاني :النمتتتو ،فيحصتتتق
المستتتتمر علتتى د تتق جتتار حستت فتتترات تمنيتتة يتتتم ا تفتتاق عليهتتا ،وفتتي الوقتتت عينتته يعمتتق علتتى نمتتو فتتي قيمتتة
األصول ،وبالطبع هذا يتوقف على ا ستتمار في أسهم لشركات قوية وقطاعات ممتاتة.

1

والمالحتتتو علتتتى أنتتتوال الصتتتنادي ا ستتتتتمارية الستتتابقة أنهتتتا تقتتتوم علتتتى تنويتتتع األنشتتتطة ،وتعطتتتي مرونتتتة كبيتتترة
فتتي التعامتتق متتع المستتتتمريل ،كمتتا أنهتتا تعطتتي يتتارات أوستتع أمتتامهم فتتي البقتتا فتتي هتتذه البتترامو ا ستتتتمارية أو
ال روج منها ،في إذار الدراسة الواعية ،والمشروعات الحيوية.
المسألة الثالثة :بين الصناديق االستثمارية والمحافظ االستثمارية.
ربما رت البع

أ

فرق بيل المحافو والصنادي  ،ولكل يوجد بينهما ا تالف ،كما يوجد بينهما اتفاق.

أوجه ا تفاق:
مل أبرت أوجه ا تفاق بيل المحافو والصنادي :
 -1أ كتتتتال متتتتل متتتتل المحتتتتتافو والصتتتتنادي وعتتتتا لحفتتتتتو متتتتال المستتتتتتمريل ،فالنوعتتتتتا يقومتتتتا علتتتتى جمتتتتتع
المد رات مل المستتمريل وذرحها في استتمارات يتف عليها.

2

 -2فتتتي المحتتتافو والصتتتنادي يكتتتتو المتتتال متتتل جهتتتتة المستتتتتمريل ،أمتتتا اإلدارة فتكتتتتو متتتل ذتتترف المصتتتترف،
ويكو الربح بينهما على ما شرذا.
أوجه ا

3

تالف:

ومل أبرت أوجه ا

تالف بيل المحافو والصنادي :

 -1أ المستتتتتمر

يملتتتك أيتتتة ستتتلطة أو رقابيتتتة ،وإنمتتتا يقتصتتتر دوره علتتتى ا تيتتتار الصتتتندوق المناستتت ألهدافتتته،

على عكس المحافو فالمستتمر يملك هذه السلطة ،وقد يكو مشاركا في اإلدارة.

4

 -2فتتي صتتنادي ا ستتتتمار يوجتتد نشتترة لالكتتتتاب تطتترل فيهتتتا وحتتدات استتتتمارية تتالل متتدة تمنيتتة محتتددة ،أمتتتا
المحافو فال يوجد لها نشرة اكتتابا ألنها دمات استتمارية فردية.

5

 -3يمكتتتتل لصتتتتنادي ا ستتتتتتمار أ تكتتتتو جتتتتز ا متتتتل المحتتتتافو ا ستتتتتتمارية ،لكنهتتتتا ليستتتتت بتتتتديال ،وعلتتتتى هتتتتذا
فالمحافو أشمق ،وأعم مل الصنادي .

6

وللمصتتترف دور محتتتدد فتتتي هتتتذه العمليتتتة يبتتتدأ بنعتتتداده دراستتتة جتتتدوق اقتصتتتادية لمشتتترول أو أكتتتتر ،يعقبهتتتا إعتتتداد
نشتترة اكتتتتتاب فتتي الصتتتنادي ا ستتتتمارية تتضتتتمل هتتتذه النشتترة تحديتتتد أشتتكال ا ستتتتتمار وموضتتوعاته ،تتتم يتتتوتل

 -1الساب  ،ص.28
 -2هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص.289
 -3الساب .289 ،
 -4هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص ،289وشاكر ،ندوة في المحافو والصنادي ا ستتمارية ،ص.25
 -5هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص.290
 -6شاكر ،ندوة في المحافو والصنادي ا ستتمارية ،ص.25
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رأ

المتتتال إلتتتى أستتتهم مشتتتاركة متستتتاوية القيمتتتة ا ستتتمية ،وفتتتي النهايتتتة يقتتتوم باستتتتتمار المتتتد رات التتتتي جمعهتتتا

مل المستتمريل في المشروعات التي حددها في نشرة ا كتتاب ،ويوتل األربال في الفترة المتف عليها.

1

المسألة الرابعة :التكييف الفقهي للصناديق االستثمارية.
وقد ا تلف في التكييف الفقهي للصنادي ا ستتمارية على قوليل:
األول :مضاربة.
ووجتته هتتذا القتتول أ العمليتتة برمتهتتا ينطبتت عليهتتتا شتتكق وجتتوهر المضتتاربة ،فالمستتتتمر يتتدفع متتا  ،والمصتتترف
يقتتوم بالعمتتق ،ويأ تتذ نستتبة متتل التتربح ،فالمتتال متتل العميتتق ،والعمتتق متتل المصتترف وهتتذه هتتي المضتتاربة ،فهتتي
عقد على الشركة بمال مل أحد الشريكيل ،وعمق مل اة ر .

2

فتتتن قيتتتق إ الكتتتتالم فتتتي المضتتتاربة المقيتتتتدة التتتتي أجاتهتتتا الفقهتتتتا وهتتتذه مضتتتاربة مطلقتتتتة ،رد بتتتأ المضتتتتاربة
المطلقتتة قتتد أجاتهتتا فقهتتا الحنفيتتة ،واأل تتذ بهتتا بهتتا توستتعة مطلوبتتة لمتتا يترتتت عليهتتا متتل حستتل المتت ت ،وبهتتذا
الرأي أ ذ رتيس هي ة الرقابة الشرعية في دولة قطر الدكتور وليد هادي.

3

التتتتاني :الوكالتتتة بتتتأجر .ووجتتته هتتتذا القتتتول أ العميتتتق قتتتد وكتتتق المصتتترف فتتتي إدارة هتتتذه الصتتتنادي  ،والقيتتتام علتتتى
المشتتتروعات التتتتي تستتتتتمر فيهتتتا المتتتد رات مقابتتتق أجتتترة معينتتتة ،فهتتتي وكالتتتة متتتأجورة جتتتاتزة شتتترعا كمتتتا ستتتب
مل أقوال الفقها في الوكالة المأجورة.

4

وكتتتو الصتتتنادي ا ستتتتتمارية متتتترددة بتتتيل المضتتتاربة والوكالتتتة المتتتأجورة يجعلهتتتا جتتتاتزة فكتتتال العقتتتديل جتتتاتز،
وعلى هذا يكو األصق فيها الجوات.
والصتتتنادي ا ستتتتتمارية يمكتتتل تكييفهتتتا أيضتتتا متتتل تتتالل العالقتتتات الناشتتت ة بتتتيل األذتتتراف لتحديتتتد ذبيعتتتة العقتتتد،
فالعالقتتتة بتتتيل المستتتاهميل تقتتتوم علتتتى أستتتا

شتتتركة العنتتتا أو شتتتركة األمتتتوال ،كمتتتا أ العالقتتتة بتتتيل المستتتتتمريل

والمصتتترف الغالتتت فيهتتتا أنهتتتا مضتتتاربة مطلقتتتة ،أمتتتا العالقتتتة بيتتتنهم وبتتتيل متتتدير الصتتتندوق فهتتتي عالقتتتة الوكالتتتة
باألجر ،وعلى هذا فالعملية يحكمها ال ة عقود ،كق عقد ينشأ مل ذبيعة عمق كق ذرف مع اة ر.

5

 -1الزحيلي ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،ص.421
 -2الميداني ،اللباب في شرل الكتاب)60/2( ،
 - 3انظر :الزحيلي  ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص  ،420و ال تال  ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،57
وهادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص .291
 -4ال تال  ،فقه المعامالت المالية المعاصرة ،ص .57
 - 5انظر  ،هادي ،وليد صـ  ،290و أبو ادةن عبد الستارن ا ستتمار في األسهم والوحدات والصنادي ا ستتماريةن
مجلة المجمعن الدورة التاسعةن المجلد التانين ص ،.11وشركة العنا هي :أ يشترك ا نا أو أكتر بحصة معينة في
رأ المال يتجرا به كالهما والربح بينهما على حس أموالهما أو على نسبة يتفقا عليها عند العقد ،وسميت بذلك
أل الشريكيل يتساويا في التصرف .قال الكاساني – رحمه هللا  :-بتت مشروعية شركة العنا بالسنة التقريرية،
فقد بع الرسول – صلى هللا عليه وسلم – والنا يتعاملو بهذه الشركة فقررهم على لك حي لم ينههم ،ولم ينكر
عليهم ،والتقرير أحد وجوه السنة  .الكاساني ،بداتع الصناتع ،)512/7( ،السر سي ،المبسوذ ، )1415 /1 ( ،ابل
قدامة ،المغني.)109/7 ( ،
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وفتتتي توجيتتته شتتتركة العنتتتا أو األمتتتوال نظتتتر كونهمتتتا يشتتتترذا العمتتتق معتتتا ،و يتتتار كونهتتتا وكالتتتة أو مضتتتاربة
أرجتتتحا أل متتتا يقتتتوم بتتته المصتتترف فتتتي عمتتتق الصتتتنادي يكتتتو عتتتل ذريتتت المضتتتاربة أو الوكالتتتة المتتتأجورةا
ويترتتتت علتتتى لتتتك تيتتتادة العاتتتتد التتتذي يعتتتود علتتتى البنتتتك باعتبتتتاره عاتتتتدا متفقتتتا عليتتته فتتتي الوكالتتتة يأ تتتذه نظيتتتر
عمله ،أو حصة شاتعة في حالة المضاربة وهو األجدر بالقبول.
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المطلب الثاني :الوكالة باالستثمار.
المسألة األولى :الوكالة باالستثمار لغة واصطالحا.
ستتتب تعريتتتف الوكالتتتة لغتتتة واصتتتطالحا فتتتي موقعتتته متتتل هتتتذا البحتتت  ،أمتتتا ا ستتتتتمار لغتتتة :ذلتتت الحصتتتول علتتتى
التمتترة ،ف التتتا والمتتيم والتترا أصتتق واحتتد وهتتو شتتى يتولتتد عتتل شتتى

 ،والتمتترة تطلتت علتتى أنتتوال المتتال،

يقتتال :متتر هللا مالتتك أي كتتتره ،وأ متتر الرجتتق كتتتر مالتته .لستتا العرب ،متتر  :المتتال نمتتاه ،واستتتتمر المتتال :متتره،
و مار المال  :ما ينتجه في أوقات دورية.

1

ا ستتتتتمار اصتتتطالحا :عتتترف معجتتتم اللغتتتة العربيتتتة مصتتتطلح ا ستتتتتمار بأنتتته :استتتت دام األمتتتوال فتتتي اإلنتتتتاج،
إما مباشرة بشرا اة ت والمواد األولية ،وإما بطريقة اير مباشرة كشرا األسهم والسندات .

2

وحتتتتتى تكتمتتتتق الد لتتتتة ا صتتتتطالحية متتتتل وجهتتتتة النظتتتتر الشتتتترعية فننتتتته يجتتتتدر أ نتتتتذكر أ الفقهتتتتا استتتتت دموا
ا ستتتتتتمار بتتتتالمعنى اللغتتتتوي الحقيقتتتتي ،وكتتتتانوا يستتتتت دمو لتتتته ألفاظتتتتا تتتتتؤدي معنتتتتاه متتتتتق :التتميتتتتر ،والنمتتتتا ،
والتنميتتتة ،ويمكتتتل متتتل تتتالل لتتتك تعريتتتف ا ستتتتتمار تعريفتتتا يتناستتت متتتع ا ستتتت دام الشتتترعي فتتتي المؤسستتتات
الماليتتتة ،وهتتتو متتتا تعتتترض لتتته الفقهتتتا المعاصتتترو  ،فقتتتد كتتتروا أ ا ستتتتتمار هتتتو  :تنميتتتة المتتتال متتتل ذرقتتته
المباحة شرعا .

3

والمالحتتتو علتتتى التعريتتتف الستتتاب أنتتته يقتتتوم علتتتى تنميتتتة األمتتتوال وتتميرهتتتا عبتتتر وستتتاتق يحكتتتم الشتتترل بصتتتحتها،
فهو استتمار بطريقة شرعية

ت رج عل المبادق والضوابر المنصوص عليها في الشرل الحنيف.

وهذا التعريف لالستتمار يسهق الوقوف على الد لة ا صطالحية للوكالة ا ستتمارية.
الوكالة ا ستتمارية اصطالحا:
الوكالتتة با ستتتتمار نتتول تتاص متتل الوكالتتة ،يتتدفع فيهتتا البنتتك المبتتالغ المطلوبتتة لشتتركة تكتتو وكتتيال عتتل البنتتك
في البيع والشرا  ،ويمنح البنك هذه الشركة ح الشرا للنفس بنجرا ات معينة وشروذ محددة .

4

وعرفهتتتا التتتدكتور عبتتتد الستتتتار أبتتتو اتتتدة بقولتتته :هتتتي عقتتتد يبتتترم ستتتتتمار األمتتتوال وتنميتهتتتا علتتتى ايتتتر أستتتا
المضاربة أو المشاركات األ رق .

5

والتعريتتتتف األول يعنتتتتى بتتتتاألذراف المكونتتتتة للوكالتتتتة با ستتتتتتمار ،ويهتتتتتم بتتتتاإلجرا ات التتتتتي يت تتتتذها البنتتتتك متتتتع
وكيلتته فتتي الوكالتتة با ستتتتمار ،والتعريتتف التتتاني يتميتتز بالتأكيتتد علتتى فكتترة التتميتتر فتتي حتتد اتهتتا ،كمتتا أنتته يميتتز
عقد الوكالة با ستتمار عل عقود أ رق قد تتشابه معها في بع

العناصر متق المضاربة وايرها.

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،)125 /4 ( ،والمعجم الوسيط ،ص.100
 - 2المعجم الوسير ،ص ،100والقرة دااي ،بحو في فقه البنوك اإلسالمية ،الحقيبة ا قتصادية( ،ك/6ج،)548/2
 -3حماد ،نزيه ،معجم المصطلحات ا قتصادية في لغة الفقها ،صـ  ،51والديبس ،بحو فقهية معاصرة ،ص.131
 -4الهي ة الشرعية لبنك دبي ،المجلد األول ،ص .101
 -5أبوادة ،الوكالة با ستتمار تأصيلها وتطبيقاتها ،مجلة ندوة البركة ،عدد ،34 :صـ .331
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وتعريتتتتتف المعتتتتتايير الشتتتتترعية للوكالتتتتتة با ستتتتتتتمار أجتتتتتدر بتتتتتالقبول
ا ستتمارية وهو إنابة الش ص ايره لتنمية ماله بأجرة وبغير أجرة .

تصتتتتتاره ،واستتتتتتغراقه لعناصتتتتتر الوكالتتتتتة
1

فـــتتتـ الشتتت ص هتتتو الموكتتتق ،وقتتتد يكتتتو ش صتتتا ذبيعيتتتا متتتتق أي شتتت ص يوكتتتق ايتتتره فتتتي استتتتتمار مالتتته ،وقتتتد
يكتتتو اعتباريتتتا متتتتق البنتتتك أو أي مؤسستتتة أ تتترق ،و ايتتتره هتتتو الوكيتتتق ،وقتتتد يكتتتو الوكيتتتق ش صتتتا ،أو بنكتتتا
أو ايتتتره متتتل الشتتتركات ،و إنابتتتة توصتتتيف للعقتتتد أنتتته عقتتتد وكالتتتة يقتتتوم بمقتضتتتاها الوكيتتتق بتنميتتتة متتتال الموكتتتق
وتتميتتتره ،و بتتتأجرة أو بغيتتتر أجتتترة كتتتو الوكيتتتق قتتتد يأ تتتذ أجتتترا علتتتى القيتتتام بهتتتذه الوكالتتتة ،وقتتتد

يأ تتتذ أجتتترا

جريا على األصق في الوكالة أنها مل عقود اإلرفاق.
ومتتتل الال فتتتت للنظتتتر أ الوكالتتتة با ستتتتمار ت تلتتتف عتتتل الوكالتتتة بالتصتتترف ،فالتانيتتتة قتتتد
والتوقيتتتع أو ستتتاتر التصتتترفات المحتتتددة التتتتي قتتتد

ا ستتتتتمار متتتتق التتتدفع والقتتتب

يقصتتتد متتتل وراتهتتتا

تتكتتترر وهتتتي أعتتتم متتتل الوكالتتتة

با ستتمار ،أما الوكالة
با ستتتتتتمار فتتتتالغرض منهتتتتا تتميتتتتر األمتتتتوال وتنميتهتتتتا عتتتتل ذريتتتت إدارة أمتتتتوال المتتتتوكليل ،فهتتتتي توكيتتتتق بتتتتالبيع
والشرا المتكرر.

2

وإ ا كتتتتا ا ستتتتتتمار عتتتتل ذريتتتت المضتتتتاربة قتتتتد أ تتتتذ حيتتتتزا كبيتتتترا فتتتتي التعتتتتامالت المصتتتترفية اإلستتتتالمية فتتتتن
الوكالتتتتة با ستتتتتتمار أداة استتتتتتمارية نالتتتتت اهتمامتتتتا كبيتتتترا ،وأصتتتتبح لتتتتدق المؤسستتتتات والمصتتتتارف رابتتتتة فتتتتي
التعامق بها ،إلى جان ا ستتمار عل ذري المضاربة.
وتوصتتتيف هتتتذه العمليتتتة أ البنتتتك يطلتتت متتتل الشتتتركة أ تشتتتتري ستتتلعة متتتا ،ويقتتتوم بتحديتتتد الحتتتدود التتتدنيا والعليتتتا
للشتتترا  ،علتتتى أ تكتتتو هتتتذه الحتتتدود مقبولتتتة ،ويقتتتول البنتتتك للشتتتركة ( الوكيتتتق ) اشتتتتر بكتتتذا وبتتتع بكتتتذا ،ومتتتا تاد
عتتل هتتذا المبلتتغ يكتتو للشتتركة كتتامال ،أو متتع البنتتك مناصتتفة ،أو بتتأي ذريقتتة يتتتم ا تفتتاق عليهتتا ،وكتتق لتتك يكتتو
بنا على دراسة جدوق واضحة تتضمل نول النشاذ ،والمنافسة السوقية ،واألربال المتوقعة.
ويظهتتتتر متتتتل لتتتتك أ المبلتتتتغ التتتتذي يحصتتتتق عليتتتته الوكيتتتتق يكتتتتو محتتتتددا فتتتتي ا تفتتتتاق األول ،أي أنهتتتتا نستتتتبة
منصتتتتوص عليهتتتتا بتتتتيل الموكتتتتق ( المصتتتترف ) والوكيتتتتق ( الشتتتتركة ) ،وهتتتتو بهتتتتذا ي تلتتتتف عتتتتل المضتتتتاربة التتتتتي
يكو فيها الربح نسبة شاتعة.

3

المسألة الثانية :تأصيل الوكالة باالستثمار.
ا ستتتد ل علتتى الوكالتتة با ستتتتتمار

ي تترج عتتل األدلتتة التتتتي ستتيقت فتتي أول هتتذه الدراستتتة عتتل الوكالتتة عمومتتتا

متتتل القتتترآ والستتتنة واإلجمتتتال ،ايتتتر أ بعتتت

المعاصتتتريل وهتتتو الشتتتي عبتتتد الستتتتار أبتتتو اتتتدة قتتتد استتتتدل علتتتى

الوكالتتة با ستتتتمار صوصتتا متتل قضتتية العبتتد المتتأ و نقتتال عتتل المنهتتاجي فتتي عقتتود الجتتواهر ،فقتتد نقتتق التتنص
 -1المعايير الشرعية ،معيار رقم  /1/3 ،46:صـ  ،51أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ،صـ .165
 - 2انظر ،أساسيات المعامالت المالية والمصرفية ،صـ  ،165،166وأبوادة ،الوكالة با ستتمار تأصيلها وتطبيقاتها،
مجلة البركة ،.صـ .331
 -3انظر الهي ة الشرعية لبنك دبي ،المجلد األول ،صـ .101
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كتتتامال ،ونزلتتته علتتتى ذبيعتتتة الوكالتتتة با ستتتتتمار ،ومتتتل المهتتتم نقتتتق جتتتز متتتل التتتنص والتعليتتت عليتتته ومناقشتتتته فتتتي
ضو الوكالة با ستتمار.
قتتتال الشتتتي أبتتتو اتتتدة :متتتل الالفتتتت لالنتبتتتاه أ الوكالتتتة با ستتتتتمار بصتتتراحة وتفصتتتيق وردت فتتتي أحكتتتام العبتتتد
المتتأ و ا ألنتته كتتا متتل شتتأنه أ يعمتتق بمهنتتة لصتتالح ستتيده ،قتتال المنهتتاجي :صتتورة إ

الستتيد لعب تده فتتي التجتتارة

( وهو العبد المأ و ):
 وأ يصرف ما جرت به العادة بصرفه بيل التجار. وأ يبتال ( يشتري ) بالمال المست رج قماشا مما يحمق إلى الديار. ويسافر به حي شا مل ساتر البالد. ويبيعه بالنسي ة أيضا دو النقد إلى أجق ويست رج منه ،ويفعق فيه ما فعق أول مرة. ويبتال بما يتحصق مل لك قماشا مما يحمق مل تلك البالد إلى البالد الفالنية. ويبيعه أيضا بالنسي ة دو النقد ويفعق فيه كذلك مرة بعد أ رق. ويديره في يده حا بعد حال ،على الشرذ والترتي المشرول بأعاليه. -إ نا شرعيا ،قبق منه لك قبو شرعيا .

1

والتتتنص الستتتاب يوضتتتح أذتتتراف الوكالتتتة وهتتتم الستتتيد وهتتتو الموكتتتق ،والعبتتتد المتتتأ و لتتته بالتجتتتارة هتتتو الوكيتتتق،
ومحتتتق الوكالتتتة إدارة أموالتتته ،وأعطتتتاه حريتتتة التصتتترف فتتتي الستتتفر والتنقتتتق بتتتيل متتتا شتتتا متتتل التتتبالد ،ومنحتتته
صالحية اإلدارة بالبيع النسي ة اةجق إ رأق في لك مصلحة.
ويمكتتتتل ا ستتتتت نا

بمستتتتألة حكتتتتم التعاقتتتتد متتتتع التتتتنفس ،والبيتتتتع والشتتتترا علتتتتى التتتتنفس بتتتتن

أو بتتتتدو إ

التتتتتي

عرضها الفقها .
والغتتترض متتتل محتتتق الوكالتتتة الستتتابقة هتتتو التتميتتتر والتنميتتتة لمتتتال الستتتيد متتتل قبتتتق العبتتتد المتتتأ و  ،وهتتتي إشتتتارة
يمكتتتل اعتبارهتتتا صتتتريحة فتتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار باعتبارهتتتا نوعتتتا مستتتتقال اهتتتتم بتتته الفقهتتتا  ،ولكنهتتتا إشتتتارة تتتتدل
على إدارك الفقها بشمول الوكالة ،وأنها تتجاوت التصرفات العادية إلى القيام با ستتمار والتنمية.
وفتتتي هتتتذا الصتتتدد ينبغتتتي القتتتول أ الوكالتتتة ا ستتتتتمارية تأ تتتذ األحكتتتام التكليفيتتتة للوكالتتتة بالتصتتترفات متتتل حيتتت
الوجوب والندب ،كما أنها تأ ذ حكمها مل حي الجوات واللزوم.
المسألة الثالثة :الفرق بين المضاربة والوكالة باالستثمار.
أو  :أوجه الشبه.
الوكالتتتة با ستتتتتتمار والمضتتتتاربة تقتتتتوم كتتتق واحتتتتدة منهمتتتتا علتتتتى انتتتتداب شتتتت ص يتميتتتتز بميتتتتزات مؤهلتتتتةا إلدارة
أنشتتتطة تجاريتتتة ،الغتتترض منهتتتا تحقيتتت ربتتتح ،ويشتتتتركا فتتتي معظتتتم أذتتتراف العمليتتتة ،ففتتتي المضتتتاربة يوجتتتد
صاح رأ

المال ،والمضارب ،وفي الوكالة يوجد الموكق والوكيق ومحق الوكالة.

 -1أبوادة ،الوكالة با ستتمار ،مجلة البركة ،عدد  ،34ص ،338والنص مأ و مل جواهر العقود.
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الوكيتتتق والمضتتت ارب كالهمتتتا

يضتتتمل رأ

المتتتال و التتتربح إ فتتتي حالتتتة التعتتتدي أو التقصتتتير والتفتتتريرا أل

يده يد أمانة األصق فيها عدم الضما .
انيا :أوجه ا

تالف بيل المضاربة والوكالة با ستتمار.

 -1متتتل حيتتت ذبيعتتتة كتتتق منهمتتتا :فالمضتتتاربة متتتل قبيتتتق الشتتتركات ،كمتتتا عرفهتتتا الفقهتتتا

شتتتركة بمتتتال متتتل جهتتتة

وعمتتتق متتتل جهتتتة أ تتترق والتتتربح بينهمتتتا علتتتى متتتا شتتترذا  ،أمتتتا الوكالتتتة با ستتتتتمار متتتل بتتتاب اإلجتتتارة علتتتى
األعمال.
 -2متتتتل حيتتتت األجتتتتر المستتتتتح  :يستتتتتح الوكيتتتتق با ستتتتتتمار أجتتتترا مقطوعتتتتا لقتتتتا عملتتتته ،أو نستتتتبة متتتتل المتتتتال
المستتتتتمر ،أمتتتا فتتتي المضتتتاربة فتتتاألجر يكتتتو حصتتتة شتتتاتعة متتتل التتتربح إ وجتتتدت ،و ينبغتتتي اشتتتتراذ مبلتتتتغ
مقطتتتول ،كمتتتا أ أجتتتر المضتتتاربة يكتتتو بحستتت النتتتتاتو فتتتال ربتتتح لتتته إ لتتتم يتتتربح ،أمتتتا فتتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار
فيستتتتح األجتتترة حتتتتى ستتتر محتتتق الوكالتتتة ،كمتتتا يستتتتح الوكيتتتق حتتتافزا علتتتى حستتتل األدا فتتتي حالتتتة تحقيتتت
أربتتتال تاتتتتدة عتتتل المتوقتتتع .كمتتتا نصتتتت علتتتى لتتتك المعتتتايير الشتتترعية فتتتي الحتتتدي عتتتل الوكالتتتة المتتتأجورة ،فقتتتد
ورد فيهتتتا :يجتتتوت أ يضتتتاف إلتتتى األجتتترة المعلومتتتة نستتتبة متتتل النتتتاتو المحتتتدد للعمليتتتة الموكتتتق بهتتتا و لتتتك علتتتى
سبيق التحفيز .

1

 -3متتل حيتت القتترار :للموكتتق فتتي الوكالتتة با ستتتتمار التتتد ق فتتي القتترار ا ستتتتماري ،وقتتد تتتنص الشتتروذ علتتى
رجتتتول الوكيتتتق إلتتتى الموكتتتق قبتتتق كتتتق عمليتتتة ،أمتتتا فتتتي المضتتتاربة فتتتال يجتتتوت لصتتتاح المتتتال التتتتد ق فتتتي القتتترار
ا ستتماري للمضارب ،و يجوت تقييده إ في حدود معينة.

2

 -4متتتل حيتتت اللتتتزوم :الوكالتتتة عامتتتة ،األصتتتق فيهتتتا عتتتدم اللتتتزوم إ أنهتتتا تلتتتزم إ ا كانتتتت متتتأجورة كمتتتا قتتترر معظتتتم
الفقها  ،أما المضاربة والشركة األصق فيها عدم اللزوم إ بشروذ نص عليها بع

الفقها .

3

المسألة الرابعة :استثمار الودائع المصرفية بالوكالة.
الوديعة لغة مل ودل الشى إ ا تركه ،وشرعا هي المال المدفول إلى مل يحفظه بال عوض .

4

 -1المعايير الشرعية ،صـ .390
 - 2أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ،ص  ،166أبو ادة ،الوكالة با ستتمار ،مجلة البركة ،عدد
،34ص.332
 -3المعايير الشرعية ،ص .391
 - 4البهوتي ،شرل منتهى اإلرادات .) 99 /4 ( ،والروض المربع ،البهوتي ،طبعة وزارة األوقاف القطرية/2( ،
.)456
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أمتتتا الوديعتتتة ا ستتتتتمارية فيقصتتتد بهتتتا :اتفتتتاق بتتتيل المصتتترف والعميتتتق يتتتودل فيتتته األ يتتتر بموجبتتته مبلغتتتا متتتل
النقتتتود لتتتدق البنتتتك – بقصتتتد التتتربح والنمتتتا –

يجتتتوت لتتته ستتتحبه أو ستتتح جتتتز منتتته قبتتتق تتتتاري متفتتت عليتتته،

وفي مقابق لك يحصق المودل على عاتد بصفة دورية أو يحصق عليه في نهاية مدة اإليدال .

1

وهتتتذا النتتتول متتتل الوداتتتتع يعطتتتي البنتتتك مستتتاحات أكبتتتر فتتتي التنتتتول فتتتي نشتتتاذاته ،وفتتتي فتتتتح مجتتتا ت أوستتتع
لالستتمارا لك أ تحديد المدة الزمنية لبقا الوديعة في البنك يمنحه هذه الميزات.
وتقتتتوم المصتتتارف بعمتتتق استتتتتمارات لحستتتاب عمالتتتته ،عتتتل ذريتتت أمنتتتا ا ستتتتتمار وهتتتم مجموعتتتة متتتل األفتتتراد
والشركات تعهد للمصرف با تيار الطرق المناسبة ستتمار أموالهم ،وإدارتها.

2

والوديعتتتة ا ستتتتتمارية بالوكالتتتة المقصتتتودة هنتتتا والتتتتي يتتتتم التركيتتتز عليهتتتا ليستتتت الوديعتتتة الجاريتتتة تحتتتت الطلتتت
والتتتتي تستتتح فتتتي أي وقتتتت ،ولكنهتتتا الوداتتتتع التتتتي تتتتودل ألجتتتق معتتتيل لالستتتتتمار ،وهتتتي تستتتاوي فتتتي البنتتتوك
التقليدية الوداتع اةجلة.
وهتتتذا النتتتول

يحتتت لصتتتاح الوديعتتتة ستتتحبها قبتتتق األجتتتق المتفتتت عليتتته ،و يجتتتوت للعميتتتق ذلتتت إلغتتتا الوديعتتتة

قبق انتها المدة المتف عليها إ بموافقة البنك.
وأركتتتا الوديعتتتة ا ستتتتتمارية بالوكالتتتة هتتتي نفستتتها أركتتتا الوكالتتتة بالتصتتترفات .وهتتتي الصتتتيغة والعاقتتتدا  ،ومحتتتق
الوكالتتتة ،علتتتى رأي الجمهتتتور ،والصتتتيغة فقتتتر علتتتى قتتتول فقهتتتا الحنفيتتتة التتتذيل يتتترو أ الصتتتيغة تستتتتلزم وجتتتود
بقية األركا .
فالعاقتتتدا وهمتتتا ذرفتتتي العقتتتد فتتتي الوكالتتتة ا ستتتتتمارية يتمتتتتال فتتتي المتتتودل ( الموكتتتق ) والبنتتتك ( الوكيتتتق ) التتتذي
وكلتتته المتتتودل باستتتتتم ار أموالتتته المودعتتتة فتتتي البنتتتك أو جتتتز منهتتتا ،وتنطبتتت شتتتروذ الوكالتتتة العاديتتتة فتتتي الموكتتتق
والوكيتتتتق ومحتتتتق الوكالتتتتة علتتتتى الوكالتتتتة با ستتتتتتمار ،و يمنتتتتع أ البنتتتتك ش صتتتتية اعتباريتتتتة فهتتتتي تقتتتتوم مقتتتتام
الش صتتتية الطبيعيتتتةا أل التشتتتريع يجعتتتق للش صتتتية ا عتباريتتتة ستتتمات الش صتتتية الطبيعيتتتة ،فيجعتتتق لهتتتا استتتما
وجنسية وموذنا و مة مالية.

3

أمتتا الصتتتيغة فهتتتي فتتتي إذتتتار اإلجتترا ات المتبعتتتة فتتتي البنتتتك ،تبتتتدأ باإليجتتاب متتتل المتتتودل ( الموكتتتق ) بنيتتتدال مبلتتتغ
متتل المتتال وفقتتا لشتتروذ الوديعتتة با ستتتتمار ،تأكيتتدا علتتى رابتتته فتتي استتتتمار مبلتتغ وديعتتته ،تتم يكتتو القبتتول متتل
البنك ( الوكيق ) بالموافقة على التعاقد وبالتالي إيدال مبلغ الوديعة في محافو استتمارية.

4

 - 1انظر :األميل :حسل عبد هللا ،الوداتع المصرفية النقدية واستتمارها في اإلسالم ،دار الشروق – جدة ،الطبعة
األولى1983 ،م،ص،210و سليما  :محمد جالل ،الوداتع ا ستتمارية في البنوك اإلسالمية ،نشر المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي – القاهرة،1996 ،ص ،23الديبس ،وبحو فقهية معاصرة،ص .131
 -2تعتري :عال الديل ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،دار الكلم الطي – دمش – بيروت،
الطبعة األولى2002،م ،ص ،60وانظر ،أبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية،
(.)338،337/3
 -3الساب  ،ص.139
 -4الديبس ،بحو فقهية معاصرة ،137 ،أبوادة ،الوكالة با ستتمار ،مجلة البركة ،عدد 34:صـ .،339
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والتتركل األ يتتر وهتتو محتتق الوكالتتة وهنتتا هتتو مبلتتغ الوديعتتة المطلتتوب ا تجتتار فيتته بمتتا يحقتت العاتتتد المتفتت عليتته
بتتيل الوكيتتق والموكتتق ،ويعطتتى البنتتك ( الوكيتتق ) حريتتة التصتترف فتتي كتتق متتا يتتراه مناستتبا لتحقي ت ه تذا العاتتتد بمتتا
ي الف قواعد الشريعة المقررة ،بما في لك تحديد األسالي والمجا ت ،وتحديد المحافو ا ستتمارية.
ويشتتتترذ لمحتتتق الوكالتتتة هنتتتا متتتا يشتتتترذ لمحتتتق الوكالتتتة فتتتي التصتتترفات أ يكتتتو ا ستتتتتمار فتتتي العقتتتود الجتتتاتزة
واألنشطة المشروعة،
وأ يكتتتو ممتتتا يقبتتتق النيابتتتة ،وأ يكتتتو معلومتتتا متتتل بعتتت
مدونات الفقه.

الوجتتتوه ممتتتا هتتتو مبستتتوذ فتتتي فقتتته الوكالتتتة فتتتي

1

ومتتتل المهتتتم لفتتتت النظتتتر إلتتتى قضتتتية الضتتتما فتتتي الوديعتتتة ا ستتتتتمارية بالوكالتتتة ،فمتتتل المعلتتتوم أ يتتتد الوكيتتتق يتتتد
أمانتتتة علتتتى متتتا تحتتتت يتتتده ،فتتتال يضتتتمل إ بالتعتتتدي والتقصتتتير والتفتتترير ،فتتتال يتعتتتدق البنتتتك بالم تتتاذرة بتتتأموال
المتتتودعيل المستتتتتمريل بالتتتد ول فتتتي مشتتتروعات ايتتتر مدروستتتة بطريقتتتة ستتتليمة ،أو يتعتتتدق البنتتتك فتتتي تجتتتاوت
القيتتتد إ كانتتتت الوكالتتتة مقيتتتدة ،وقتتتد يفتتترذ البنتتتك ويقصتتتر فتتتي تعتتتري

أمتتتوال المتتتودعيل المستتتتتمريل للتلتتتف عتتتل

ذري عدم المتابعة الجيدة لضدا دا ق البنك في إدارة األنشطة ا ستتمارية.
المسألة الخامسة :الربح وتحديد العائد في الوكالة االستثمارية.
تحديتتتد العاتتتتد فتتتي أي عمليتتتة استتتتتمارية يستتتتند إليتتته أصتتتحاب البنتتتوك الربويتتتة ،وفتتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار يقتتتوم
الموكتتتق بتحديتتتد العاتتتتد للوكيتتتق ،فهتتتق هتتتذا التحديتتتد يجعتتتق التانيتتتة دا لتتتة فتتتي حكتتتم األولتتتى؟ واإلجابتتتة علتتتى الستتتؤال
تتحدد بأمريل تفترق فيهما العمليتا :
 -1الضتتتما  :فتتتي البنتتتوك الربويتتتة البنتتتك يكتتتو ضتتتامنا لتتترأ

المتتتال ،كمتتتا أنتتته يكتتتو ضتتتامنا للتتتربح المتتتذكور فتتتي

يضتتتمل رأ

المتتتال و التتتربح إ فتتتي حتتتا ت التعتتتدي والتقصتتتير

التعاقتتتد ،أمتتتا فتتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار فالبنتتتك

كمتتا ستتب ا أل يتتد ه يتتده أمانتتة ،واألصتتق عتتدم ضتتمانه فتتي حالتتة ال ستتارة أو عتتدم تحقيتت التتربح المشتتار إليتته فتتي
ا تفاق.
 -2العاتتتتتد فتتتتي البنتتتتوك الربويتتتتة يكتتتتو محتتتتددا تحديتتتتدا واضتتتتحا،

يجتتتتوت تجتتتتاوته ،أمتتتتا العاتتتتتد فتتتتي الوكالتتتتة

با ستتتتتمار يكتتتو مقيتتتدا بكلمتتتة متوقتتتع فهتتتو فتتتي الحقيقيتتتة عاتتتتد متوقتتتع نتيجتتتة لدراستتتات جتتتدوق علميتتتة عتتتل
ذري ال برا والم تصيل.

 - 1انظر :الكاساني ،بداتع الصناتع ،)408/8 ( ،وابل عابديل ،رد المحتار ،)242 /8 ( ،والنووي ،روضة الطالبيل،
(  ،)300/3وابل قدامة ،المغني.)205 /7 ( ،
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والعاتتتتد يتتتأتي فتتتي ستتتياق التتتتزام الوكيتتتق بشتتتروذ الموكتتتق إ شتتترذ عليتتته أ يكتتتو البيتتتع بنستتتبة ربتتتح معينتتتة ،أو
يقق عل نسبة محددة ،وهذا

بربح

يعد تحديدا للربح ،وإنما هو التزام بشروذ الموكق.

1

أما الربح في الوكالة با ستتمار فله أشكال:
األول :يستتلم فيتته الوكيتتق التتربح كتتامال للموكتتق ،و لتتك إ ا لتتم يتتنص علتتى أ للوكيتتق حصتتة متتل التتربح علتتى ستتبيق
الحافز ،مكافأة له على حسل األدا .
التتتتاني :تقتتتوم بعتتت

المؤسستتتات بتتتدعم الوكيتتتق متتتل رأ

المتوقتتتع ،وجتتتوات هتتتذا األمتتتر يتوقتتتف علتتتى أ

يكتتتو هتتتذا األمتتتر منصوصتتتا عليتتته فتتتي العقتتتد ،وإنمتتتا يكتتتو بعتتتد

انتها الوكالة با ستتمار ،مع تقييد العاتد بكلمة متوقع
التالتتت  :تقتتتوم بعتتت

مالهتتتا إ ا كتتتا التتتربح قلتتتيال ،أو لتتتم يصتتتق إلتتتى الحتتتتد
روجا مل التقليد بالمؤسسات الربوية.

البنتتتوك والمؤسستتتات با تفتتتاق علتتتى أ يكتتتو للوكيتتتق با ستتتتتمار حصتتتة متتتل التتتربح ،إلتتتى

جا نتت األجتترة المحتتددة لتته ،وفتتي هتتذه الحالتتة تكتتو األجتتترة رمزيتتة ،وهتتذه الحصتتة تكتتو حتتافزا لتته علتتى حستتتل
األدا .

2

وقتتتد يقتتتوم المصتتترف فتتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار متبرعتتتا ،ويأ تتتذ متتتا تاد عتتتل العاتتتتد علتتتى ستتتبيق الحتتتافز ،فهتتتو يبتتتدأ
متبرعتتتا فتتتي المرحلتتتة األولتتتى ،وفتتتي المرحلتتتة التانيتتتة بعتتتد تحقيتتت العاتتتتد المتفتتت عليتتته يأ تتتذ الزيتتتادة باعتبارهتتتا
حافزا.
ويمكل تكييف هذا الحافز الذي يأ ذه المصرف على أنه وكالة بأجر يستحقه المصرف نظير عمله.

3

المسألة السادسة :التكييف الفقهي للوكالة باالستثمار.
يأ تتتذ المصتتترف فتتتي الوكالتتتة ا ستتتتتمارية أجتتترا نظيتتتر عملتتته ،وهتتتذا األجتتتر يكيتتتف علتتتى أنتتته وكالتتتة متتتأجورة،
والوكالتتتة بتتتأجر جتتتاتزة ،وتلتتتزم بالعقتتتد ،فتتتن لتتتم يتتتنص عليهتتتا وكتتتا الوكيتتتق ممتتتل يعملتتتو بتتتاألجر فننتتته يأ تتتذ أجتتتر
المتق ،ومل المعلوم أ المصارف تعمق مل أجق الربح فهي تحصق على أجرة نظير العمق الذي تقوم به.
وممتتتل قتتتال بتتتأ األجتتترة فتتتي الوكالتتتة ا ستتتتتمارية م رجتتتة علتتتى الوكالتتتة بتتتأجر التتتدكتور :عبتتتد الستتتتار أبتتتو اتتتدة
حيتت قتتتال :ستتب أ بعتتت
م

يحدد مقدارها . ....

التطبيقتتتات المصتترفية ال اذ تتتة فتتي الوكالتتتة با ستتتتتمار يتتنص فيهتتتا علتتى أنهتتتا بتتتأجرة

4

 - 1انظر:الديبس ،بحو فقهية معاصرة ،صـ  ،147 ،146أبو ادة ،الوكالة با ستتمار ،مجلة البركة،عدد34:ص
 .349والدوسري :ذالل بل سليما  ،الوكالة با ستتمار ،مجلة ندوة البركة ،عدد،34:ص.375
 -2المصدريل السابقيل ،.وانظر :المعايير الشرعية ،معيار رقم ،46:الوكالة با ستتمار ،ص53
 -3الديبس ،بحو فقهية معاصرة ،ص.157،156
 -4أبو ادة ،الوكالة با ستتمار وتطبيقاتها ،مجلة ندوة البركة ،ص.348
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وكتتذلك التتدكتور :عتتال التتديل تعتتتري ،فقتتد كتتر أ العالقتتة بتتيل المصتترف وذالتت ا ستتتتمار تقتتوم علتتى أستتا
ال وكالتتة ،تتم يقتتول :وينتتال المصتترف أجتتره نظيتتر هتتذه ال دمتتة التتتي يستتديها لعمالتتته بنتتا علتتى ذلتتبهم ،والفقهتتا
متفقو على صحة الوكالة بأجر وبغير أجر. ..

1

وهتتتذا متتتا نصتتتت عليتتته المعتتتايير الشتتترعية فتتتي معتتترض الحتتتدي عتتتل أجتتترة الوكالتتتة با ستتتتتمار ،حيتتت ورد:
يج على الموكق دفع أجرة الوكيق با ستتمار حسبما يتف عليه بشأ ميعادها وكيفيتها .

2

وقتتتد تنتتتاول التتتدكتور ذتتتالل بتتتل ستتتليما الدوستتتري عنتتتد تفريقتتته بتتتيل الوكالتتتة با ستتتتتمار ،والوكالتتتة العاديتتتة ،فتتتذكر
متتتل بتتتيل الفتتتروق :كونهتتتا – أي الوكالتتتة با ستتتتتمار – وكالتتتة بتتتأجر فتتتي تطبيقهتتتا عنتتتد المصتتتارف ،بينمتتتا األصتتتق
في الوكالة الفقهية عدم األجر  3.وبنا على هذا تصبح هذه الوكالة تمةا ألنها ارتبطت بح الغير.
والوكالتتتتة با ستتتتتتمار مطبقتتتتة فتتتتي المؤسستتتتات الماليتتتتة اإلستتتتالمية فتتتتي دولتتتتة قطتتتتر متتتتتق  :المصتتتترف ،والتتتتدولي
اإلسالمي ،والريا  ،والبنك األول ،وهي ما يظهر فيها التعامق بالوكالة بأجر صراحة ومنصوصا عليه.

4

ومل المعلوم أ أنشطة البنك األول استتمارية أكتر منها مصرفية ،وجق األنشطة على الوكالة با ستتمار.

 -1تعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص.72
 -2المعايير الشرعية ،معيار رقم ،46 :ص.52
 -3الدوسري ،ذالل بل سليما  ،الوكالة با ستتمار ،مجلة ندوة البركة ،عدد ،34 :ص.372
 -4راجع نماذج العقود في الملحق ص.145
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المبحث الثاني
األنشطة الخدمية المصرفية القطرية وتكييفها على الوكالة بـأجر
المطلب األول  :بطاقة األئتمان
المسألة األولى :تعريف بطاقة االئتمان.
ا تتما على وت افتعال ،وهو لغة مل الفعق أمل  ،وهو مل األما واألمانة والتقة ،ويقول ابل منظور:
أمنته على كذا واتتمنته بمعنى  ..ومؤتمل القوم الذي يتقو إليه ،ويت ذونه أمينا حافظا.
وأمنت ايري مل األمل واألما  ،ورجق أميل وأما أي له ديل ،وقيق مأمو به قة .

1

وتستتتمية بطاقتتتة ا تتمتتتا فتتتي اللغتتتة العربيتتتة ستتتاتغ لغتتتة متتتل بتتتاب التجتتتوت ،وإ األصتتتق فتتتي الد لتتتة المداينتتتة لكنهتتتا
متتتل بتتتاب التجتتتوت بتتتنذالق الستتتب علتتتى المستتتب ا أل الجهتتتة المصتتتدرة للبطاقتتتة تستتتتأمل الشتتت ص الممنوحتتتة لتتته
على تأدية الح الذي اؤتمل عليه ،لك أ ا تتما في اللغة مشت مل األمل.

2

وقتتتد ورد مصتتتطلح ا تتمتتتا فتتتي القتتترآ الكتتتريم فتتتي قولتتته تعتتتالى :فتتتن أمتتتل بعضتتتكم بعضتتتا فليتتتؤد التتتذي اؤتمتتتل
أمانتتتته  .قتتتال الزم شتتتري :حتتت المتتتديو علتتتى أ يكتتتو عنتتتد ظتتتل التتتداتل بتتته وأمنتتته منتتته واتتمانتتته ،وأ يتتتؤدي
الح الذي اتتمنه عليه .

3

كمتتا ورد فتتتي الستتنة مصتتتطلح ا تتمتتا علتتتى متتتل حتتات متتتال ايتتره بن نتتته أمانتتتة ،فقتتد روق عمتتترو بتتل شتتتعي عتتتل
أبيه عل جده عل النبي – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال :أد األمانة إلى مل اتتمنك و ت ل مل انك .

4

وجتتته الد لتتتة فتتتي الحتتتدي أ األمتتتا المطلتتتوب هتتتو صتتتيانة متتتال كانتتتت حياتتتتته ا تيتتتارا ،ووجتتت الحفتتتاظ عليتتته
أمانة.
أمتتتا التعريتتتف ا صتتتطالحي لبطاقتتتة ا تتمتتتا فلتتتم يتعتتترض لتتته فقهاؤنتتتا القتتتدامى كونتتته متتتل األمتتتور المعاصتتترة ،وإ
كتتتا يتتترق التتتبع

أ

بيتتتع ا ستتتتجرار  -التتتذي كتتتا يعطتتتي فيتتته البتتتاتع الستتتلعة للمشتتتتري أجتتتال ،ويجتتتري معهتتتم

حستتتابا كتتتق أستتتبول أو شتتتهر لستتتداد المستتتتح للبتتتاتع ،والبتتتد فتتتي مرحلتتتة جديتتتدة تأ تتتذ هتتتذه التتتدورة متتترة انيتتتة -
يمتق صورة هذه العملية.

5

وستتتتوا كتتتتا بيتتتتع ا ستتتتتجرار يشتتتتبهها ،أو  ،فتتتتن التعريتتتتف ا صتتتتطالحي لبطاقتتتتة ا تتمتتتتا قتتتتد تتتتتو ه بعتتتت
الفقها المعاصريل الذيل أولوا األعمال المصرفية اهتماما تأصيليا فقهيا.
ويتتترق التتتدكتور عبتتتد الو هتتتاب أبتتتو ستتتليما أ التستتتمية الحاليتتتة ببطاقتتتة ا تتمتتتا

طتتتأ ،والصتتتحيح أ يطلتتت عليهتتتا

بطاقتتتات إقتتتراض  ،ويتتتذكر أنهتتتا :بطاقتتتة إقتتتراض ،أو بطاقتتتة تتتدمات بنكيتتتة ،أو بطاقتتتة بنكيتتتة ،أو بطاقتتتة شتتتيك

 -1ابل منظور ،لسا العرب.) 26 /13 ( ،
 -2انظر قضايا فقهية معاصرة /حماد /صـ 148 ،147
 -3سورة البقرة ،اةية رقم ،)282( :الكشاف ،الزم شري.)170/1 ( ،
 -4رواه الدارقطني ،كتاب البيول ،رقم ،2935 :ص.2935
 -5تعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها .ص.559

78

مضتتتمو  ،أو بطاقتتتة ستتتح مباشتتتر ،أو استتتم آ تتتر ،صتتتدر برستتتم أو بغيتتتر رستتتم متتتل مصتتتدرها ستتتتعمال حاملهتتتا
ألاراض معينة....

1

و عرفهتتتا معجتتتم أكستتتفورد بأنهتتتا :البطاقتتتة الصتتتادرة متتتل بنتتتك أو ايتتتره ت تتتول حاملهتتتا الحصتتتول علتتتى حاجاتتتته
مل البضاتع دينا .

2

ومتتتل هتتتذه التعريفتتتات التتتتي توضتتتح معناهتتتا أنهتتتا :بطاقتتتة ممغنطتتتة مستتتجق عليهتتتا استتتم الشتتت ص وتتتتاري المتتتنح
والصتتتتالحية ويتتتتتم إد الهتتتتا فتتتتي جهتتتتات كم بيتتتتوترا ليتأكتتتتد البتتتتاتع متتتتل تتتتتوفر رصتتتتيد للمشتتتتتري يستتتتمح بعقتتتتد هتتتتذه
البطاقة .

3

أو هتتتي بطاقتتتة مصتتتنوعة متتتل البالستتتتيك ،تحمتتتق قيمتتتة نقديتتتة ،كتتتا قتتتد أودعهتتتا شتتت ص لتتتدق المصتتترف المصتتتدر
للبطاقة ،ت وله دفع مل ما يشتريه مل سلع أو دمات.

4

والتعريتتتتف األول والتتتتتاني يؤكتتتتدا علتتتتى أنهتتتتا بطاقتتتتة إقتتتتراض لالستتتتتعمال فتتتتي أاتتتتراض محتتتتددة ،بينمتتتتا التتتتتاني
والتال وصفا البطاقة مل حي الشكق ،وتناو ذريقة ا ست دام تأكيدا على المضمو .
وقتتتد أتتتتى تعريتتتف مجمتتتع الفقتتته اإلستتتالمي ،شتتتارحا للعمليتتتة بتفصتتتيق أكتتتتر علتتتى نحتتتو يحتتتدد جوهرهتتتا وذبيعتهتتتا
بأنهتتتا :مستتتتند يعطيتتته مصتتتدره ( البنتتتك المصتتتدر) لشتتت ص ذبيعتتتي أو اعتبتتتاري ( حامتتتق البطاقتتتة )ا بنتتتا علتتتى
عقتتتد بينهمتتتا يمكنتتته متتتل شتتترا الستتتلع وال تتتدمات ممتتتل يعتمتتتد المستتتتند ( التتتتاجر التتتذي يقبتتتق التعامتتتق بالبطاقتتتة) دو
دفع التمل حا ا لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

5

ويعرفهتتتا الشتتتي وليتتتد هتتتادي بقولتتته :هتتتي مستتتتند يعطيتتته مصتتتدره لشتتت ص لشتتترا الستتتلع وال تتتدمات والستتتح
النقديا ليدفع الش ص باألجق ويدفع مصدرها المبلغ .

6

وهذا التعريف هو ما تطم ل إليه النفس ،حبذا لو أضفنا إليه ويدفع مصدرها المبلغ إلى التاجر .
فقتتد تضتتمل التعريتتف أذتتراف العمليتتة ،وهتتم المصتتدر ،التتتاجر ،المشتتتري ،كمتتا أنتته تضتتمل حقيقتتة البطاقتتة كونهتتا
مستندا ،والهدف منها وهو شرا السلع وال دمات والسح النقدي.

 - 1أبو سليما  :عبد الوهاب إبراهيم ،البطاقات البنكية اإلقراضية والسح المباشر مل الرصيد ،دار القلم – دمش ،
ص.39
 -2انظر :محمد عتما بشير ،المعامالت المالية173 ،
 -3الزحيلي ،وهبة :المعامالت المالية المعاصرة ،صـ .38
 -4تعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص.562
 - 5انظر :مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،الندوة التانية لضسواق المالية ،21- 19 ،جمادق
األولى 1412ه ،المنامة – البحريل ،.وانظر :أبو فضة ،مروا  ،عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية،
ص.824
 -6هادي ،وليد .أصول ضبر المعامالت المالية المعاصرة /صـ 381
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ويتتتتتولى إصتتتتدار هتتتتذه البطاقتتتتات العالميتتتتة جهتتتتتا رتيستتتتتا همتتتتا :أمريكتتتتا إكستتتتبريس ،وفيتتتتزا ،ويطلتتتت علتتتتى
المصدر  :راعي البطاقة.

1

أذراف بطاقة ا تتما :
وبنا على هذا فن أذراف العملية ا تتمانية ال ة.
الطتتتترف األول :مصتتتتدر البطاقتتتتة ،وهتتتتي المؤسستتتتة أو البنتتتتك التتتتذي يقتتتتوم بنصتتتتدار البطاقتتتتة بنتتتتا علتتتتى تتتتتر يص
معتمد مل المنظمة العالمية ،وهذه الجهة أو البنك يسدد وكالة عل حامق البطاقة قيمة المشتريات.
الطتتترف التتتتاني  :التتتتاجر ،وهتتتو التتتذي يتعاقتتتد متتتع مصتتتدر البطاقتتتة ويتفتتت معتتته علتتتى تقتتتديم الستتتلع الموجتتتودة التتتتي
يطلبها حامق البطاقة.
الطتتترف التالتتت  :حامتتتق البطاقتتتة ،وهتتتو الشتتت ص التتتذي صتتتدرت لتتته البطاقتتتةا ليقتتتوم باستتتت دامها فتتتي التتتدفع اةجتتتق
مقابق السلع العاجلة ويلتزم هذا الش ص بالتزامات مع مصدر البطاقة.

2

المسألة الثانية :أنواع بطاقة االئتمان.
البطاقات التي تمكل أصحابها مل السح نقدا ،أو دفع أ ما المشتريات ال ة أنوال:
النول األول :بطاقة الحسم الفوري والسح مل الرصيد المباشر.
وهتتتذه يكتتتو لصتتتاحبها رصتتتيد بالبنتتتك فيستتتح مباشتتترة منتتته قيمتتتة مشتتتترياته ،و لتتتك بنتتتا علتتتى الستتتندات الموقعتتتة
منتتته ،كمتتتا أنهتتتا تعطتتتى لمتتتل لتتته رصتتتيد داتتتتل فتتتي حستتتابه يتتتتم الحستتتم منتتته فتتتورا عنتتتد التتتدفع منهتتتاا لشتتترا ستتتلع
و تتدمات ،وهتتذه

يحصتتق فيهتتا علتتتى اتتمتتا ا ألنهتتا

تتضتتمل معنتتى اإلقتتتراض ،وفتتي الغالتت

يتحمتتق العميتتتق

رسوما لهذه البطاقة.
ويشتتتترذ لجتتتوات إصتتتدار هتتتذه البطاقتتتة أ يستتتح حاملهتتتا متتتل رصتتتيده أو وديعتتتته ،وأ

يترتتتت علتتتى التعامتتتق

بها فواتد ربوية.
ومتتتل أهتتتدافها أنهتتتا تتتتتيح لحاملهتتتا الحصتتتول علتتتى النقتتتد ،والستتتلع بستتتهولة ويستتتر دو التعتتترض لم تتتاذر حمتتتق
النقود ،أو السفر بها.

3

 - 1الزحيلي،المعامالات المالية المعاصرة ،مرجع ساب صـ  ،539وعبد الوهاب أبو سليما  ،البطاقات البنكية،
ص.34،33
 - 2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة صـ  ،745وعبد الوهاب أبو سليما  ،البطاقات البنكية ،ص ،35و تعتري،
ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص.563
 - 3انظر الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة صـ  ،540هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية المعاصرة صـ
 ،388و تعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص .564المعايير الشرعية ،ص.18
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الحكم الشرعي لهذه البطاقة.
وحكتتتم هتتتذا النتتتول الجتتتوات متتتادام صتتتاحبها يستتتح متتتل رصتتتيده أو وديعتتتته دو فاتتتتدة ربويتتتة ،ويجتتتوت أ يستتتح
متتتل البنتتتك أكتتتتر متتتل رصتتتيده دو اشتتتتراذ الفاتتتتدة الربويتتتة ،كمتتتا يجتتتوت للمصتتترف أ يتقاضتتتى متتتل التتتتاجر نستتتبة
معينتتة متتتل أ متتتا المبيعتتات أو ال تتتدمات ،وإ كتتتا الستتح متتتل عملتتتة أ تترق كتتتأ يكتتتو فتتي بلتتتد آ تتتر ،فتتتالجوات
معل على ال صم الفوري.

1

النول التاني :بطاقة ا تتما والحسم اةجق.
وتستتتمى أيضتتتا بطاقتتتة الوفتتتا المؤجتتتق ،أو التتتدفع الشتتتهري ،واألصتتتق فيهتتتا أ تتتتدفع كتتتق شتتتهر أو كتتتق ستتتتيل يومتتتا،
وهتتتي التتتتي يمتتتنح فيهتتتا البنتتتك المصتتتدر لحامتتتق البطاقتتتة قرضتتتا فتتتي حتتتدود معينتتتة ،وتكتتتو هتتتذه البطاقتتتة هبيتتتة أو
فضتتتية ،وهتتتذا القتتترض يكتتتو لتتتزمل محتتتدد ،ويستتتدد كتتتامال فتتتي تمتتتل محتتتدد متفتتت عليتتته ،ويترتتتت علتتتى تتتتأ ير
السداد فاتدة ربوية.
ومتتتل أهتتتداف هتتتذه البطاقتتتة أنهتتتا ذريقتتتة ميستتترة للحصتتتول علتتتى قتتترض يستتتدد متتتل اللتتته حامتتتق البطاقتتتة أ متتتا
الستتلع وال تتدمات ويقتتوم بالستتح النقتتدي فتتي حتتدود مبلتتغ معتتيل وفتتي فتتترة معينتتة ،وهتتذا القتترض يكتتو مفتوحتتا
بحد أقصى يتم الوفا به كق شهر.

2

الحكم الشرعي لهذه البطاقة.
والحكم الشرعي لهذه البطاقة الجوات ضمل شروذ معينة منها:
 -1عدم التنصيص على اشتراذ الفاتدة الربوية عند التأ ر عل السداد.
 -2عدم است دامها ألمور محرمة شرعا كشرب مر وأكق نزير ،وينص في العقد السح عند الم الفة.
 -3في حالة إيدال مبلغ نقدي كضما تستتمره المؤسسة عل ذري المضاربة.

3

النول التال  :بطاقة ا تتما المتجددة.
ويطلتتت عليهتتتا بطاقتتتة التتتديل التتتدوار أو المتجتتتدد ،وللعميتتتق استتتت دامها فتتتي التقستتتير ،وتمنحهتتتا البنتتتوك المصتتتدرة،
ويكتتتو الحتتت لحاملهتتتا فتتتي الشتتترا والستتتح نقتتتدا عبتتتر تستتتهيالت فتتتي دفتتتع قتتترض مؤجتتتق علتتتى أقستتتاذ ،بفاتتتتدة
محددة هي الزيادة الربوية وهو األصق في هذا النول مل البطاقات.
وهتتتي إمتتتا تكتتتو فضتتتية عاديتتتة وفتتتي هتتتذه الحالتتتة

يتجتتتاوت القتتترض الممنتتتول لحاملهتتتا الحتتتد األقصتتتى المتفتتت

عليه.

 - 1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،540و هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص .389 ،388
والمعايير الشرعية ،ص.19
 - 2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،523هادي،أصول ضبر المعامالت،ص.381
 - 3الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،543المعايير الشرعية ،ص.20 ،19 ،18
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وإمتتتا تكتتتو

هبيتتتة وفتتتي هتتتذه الحالتتتة قتتتد

يحتتتدد مبلتتتغ معتتتيل ،أو يتحتتتدد ويستتتمح لحاملهتتتا تجتتتاوت الحتتتد المتعتتتارف

عليه ،وهي تمنح لض ريا والتجار الذيل يدفعو مقابلها رسوما باهظة.

1

الحكم الشرعي:
يحتترم التعامتتق بهتتذه البطاقتتةا أل الفاتتتدة الربويتتة منصتتوص عليهتتا فتتي عقتتد اإلقتتراض التتذي يستتدده حاملهتتا علتتى
أقساذ بفاتدة مشروذة ،ومل المعلوم أ الفاتدة المرتبطة بقرض ربا.

2

المسألة الثالثة :دور المصارف في بطاقات االئتمان.
بطاقتتة ا تتمتتا متتل العقتتود المركبتتة وهتتي مجتمعتتة

تنتتدرج تحتتت عقتتد متتل العقتتود المستتماة ،وهتتذه المعاملتتة متتل

األمتتتور المستتتتحد ة ،واألصتتتق فيهتتتا الصتتتحة جريتتتا علتتتى قاعتتتدة األصتتتق فتتتي األشتتتيا اإلباحتتتة  ...وقاعتتتدة
األصق بقا ما كا على ما كا .

3

إ العقتتود والشتتروذ متتل بتتاب األفعتتال العاديتتة ،واألفعتتال العاديتتة تعامتتق علتتى أصتتلها ،واألصتتق عتتدم التحتتريم إ
إ ا جا نص بالتحريم فيحمق عليه.
ويفتتتترق الشتتتتاذبي بتتتتيل العبتتتتادات والمعتتتتامالتا أل األصتتتتق فتتتتي األولتتتتى التعبتتتتد ،وفتتتتي التانيتتتتة ا لتفتتتتات إلتتتتى
المقاصتتتتد ،فيقتتتتول :القاعتتتتدة المستتتت تمرة التفرقتتتتة بتتتتيل العبتتتتادات والمعتتتتامالتا أل األصتتتتق فتتتتي مجتتتتال العبتتتتادات
يقتتتدم عليهتتتا إ بتتتن  ،إ

التعبتتتد دو ا لتفتتتات إلتتتى المعتتتاني ،واألصتتتق فيهتتتا أ

مجتتتال للعقتتتول فتتتي ا تتتترال

التعبتتتتدات .ومتتتتا كتتتتا متتتتل المعتتتتامالت يكتفتتتتى فيتتتته بعتتتتدم المنافتتتتاةا أل األصتتتتق فيهتتتتا ا لتفتتتتات إلتتتتى المعتتتتاني دو
التعبد ،واألصق فيها اإل

حتى يدل الدليق على الفه .

4

أمتتتا دور المصتتترف فتتتي بطاقتتتات ا تتمتتتا فيتحتتتدد علتتتى ذبيعتتتة العقتتتد بتتتيل المصتتترف وبتتتيل أحتتتد األذتتتراف ستتتوا
كا حامق البطاقة أو التاجر.
أو  :دور المصرف مع حامق البطاقة.
أ -المصتتترف كفيتتتق بالمتتتال ،وملتتتزم بالستتتداد الفتتتوري ،لكتتتق ديتتتل ينشتتتأ عتتتل تعتتتامالت حامتتتق البطاقتتتة ،والعالقتتتة
بينهمتتتا عالقتتتة ضتتتما قبتتتق نشتتتو التتتديل ،أي عقتتت اإلصتتتدار ،وتنتتتدرج تحتتتت متتتا يستتتميه الفقهتتتا ( ضتتتما متتتا لتتتم
يج )  ،و مانع منه شرعا عند جمهور الفقها .
ي جتتتاتا ألنتتته أضتتتاف الكفالتتتة إلتتتى ستتتب
جتتتا فتتتي الفتتتتاوق الهنديتتتة :ولتتتو قتتتال لرجتتتق  :متتتا بايعتتتت فالنتتتا فهتتتو علتتت ِ
الوجوب ،وهو المبايعة ،والكفالة المضافة إلى وقت في المستقبق جاتزةا لتعامق النا

بذلك .

5

 - 1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،523هادي أصول ضبط المعامالت ،ص ،382المعايير الشرعية ،ص.19
 - 2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،544المعايير الشرعية ،ص.20
 - 3البورنو ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،ص.191 ،172
 - 4الشاذبي ،الموافقات (.) 1840/1
 - 5الفتاوى الهندية.)256 /3 ( ،
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وجتتا فتتي التتتاج واإلكليتتق :قتتال مالتتك :متتل قتتال لرجتتق  :بتتايع فالنتتا أو داينتته فمتتا بايعتتته متتل شتتى أو داينتتته بتتته
فأنا به ضامل ،لزمه لك إ ا بت مبلغه .

1

ب – و علتتى هتتذا يكتتو المصتترف بموج ت الكفالتتة كفتتيال بالتتديل التتذي اشتتتغلت بتته متتة المشتتتري وقتتد بتترأت منتته
بالكفالتتتة ،واشتتتتغلت بتتته متتتة المصتتترف ،فيطالتتت التتتتاجر المصتتترف المصتتتدر للبطاقتتتة بالستتتداد الفتتتوري ،ويعتتتود
المصرف على حامق البطاقة بما لزمه مل الديل بمقتضى عقد الشرا .

2

انيا :رسوم السح النقدي.
أ -الرسوم المأ و ة مل حامق البطاقة.
تفتتترض بعتتت

المصتتتارف المصتتتدرة لبطاقتتتة ا تتمتتتا علتتتى العميتتتق رستتتم عضتتتوية عنتتتد منحتتته أول متتترة ،ورستتتم

تجديد سنوي ،ورسم استبدال أو تلف أو ضيال.

3

وهتتتذه الرستتتوم عبتتتارة عتتتل أجتتترة مقطوعتتتة لقتتتا إجتتترا ات إداريتتتة متتتتق فتتتتح الملتتتف ،وتجهيتتتز البطاقتتتة ،والتعريتتتف
بجهات التعامق.
الحكم الشرعي لها:
وحكمهتتا الشتترعي الجتتواتا ألنهتتا أجتترة محتتددة علتتى دمتتة معلومتتة ،وقتتد أ يتترت شتتبهة اقتتترا األجتترة بالضتتما
فمنعهتتتا التتتتبع

مطلقتتتاا رتباذهتتتتا بالضتتتتما أو القتتترض ،لكتتتتل يجتتتاب عتتتتل لتتتتك أ الحرمتتتة تتعلتتتت با رتبتتتتاذ

بالقرض أو الضما  ،وهذه األجرة محددة ومتعلقة فقر ب دمات مقدمة.
وقتتتد صتتتدر عتتتل نتتتدوة البركتتتة الجتتتوات  ،فتتترأت أنتتته يجتتتوت للبنتتتك المصتتتدر لبطاقتتتة ا تتمتتتا أ يأ تتتد متتتل ذالتتت
البطاقتتتة رستتتوم العضتتتوية ،ورستتتوم ا شتتتتراك أو التجديتتتد ورستتتوم ا ستتتتبدال ،علتتتى أ تكتتتو تلتتتك الرستتتوم مقابتتتق
ال دمات المقدمة لحامق البطاقة.
و متتتانع متتتل ا تتتتالف الرستتتوم بتتتا تالف ال تتتدمات والمزايتتتا ،ولتتتيس بتتتا تالف مقتتتدار التتتديل ( المبلتتتغ المستتتت دمة
له البطاقة) أو أجله ( مقدار مهلة السداد) .
واألصتتتق أ

4

تكتتتو األجتتترة مقترنتتتة بقتتترضا أل

لتتتك يحتتترم إجماعتتتا ،فتتتن لتتتم تكتتتل مقترنتتتة جتتتاتت مطلقتتتا عنتتتد

الشافعية ،وعلى قدر النفقات عند الجمهور.

 - 1المواق ،التاج اإلكليل ،دار السعادة – مصر1329 ،هـ.)100 /5 ( ،
 - 2حماد ،نزيه ،قضايا فقهية معاصرة في المال وا قتصاد ،ص .155
 - 3حماد ،نزيه ،قضايا فقهية معاصرة في المال وا قتصاد ،ص .157
 - 4فتاوى ندوات البركة ،من  ،13 -1الطبعة الخامسة ص ،204والطبعة األولى ،1998 ،والزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة،
ص ،546وانظر المعايير الشرعية ص.20
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ب – الرسوم المأ و ة مل التاجر.
الرستتتوم المتتتأ و ة متتتل التتتتاجر عبتتتارة عتتتل عمولتتتة محتتتددة بنستتتبة م ويتتتة يشتتتترذها المصتتترف المصتتتدر لبطاقتتتة
ا تتمتتا علتتى التتتاجر ،وهنتتاك متتل وجههتتا علتتى أنهتتا شتتبيهة بتتاألوراق التجاريتتة ،ومتتنهم متتل جعلهتتا عمولتتة وكالتتة
مأجورة ملزمة كأ التاجر يقول للبنك :أنت وكيلي بأجرة في تحصيق ديوني.

1

ويرق الدكتور رفي المصري أنها أجور سمسرة وتسوي للتاجر ،والعمولة مقابق لسمسرة والوساذة.
و هتتت التتتدكتور نزيتتته حمتتتاد أنهتتتا صتتتلح حطيطتتتة بوعتتتد فتتتي ا تفاقيتتتة المبرمتتتة بينهمتتتا ،تتتم يعتتتود الكفيتتتق ( مصتتتدر
البطاقة ) على حاملها بما كفق مل الديل الذي لزمه بمقتضى عقد الشرا .
واستتتتدل علتتتى رأيتتته بنتتتا علتتتى المفتتتتى بتتته عنتتتد الحنفيتتتة ،فقتتتد جتتتا فتتتي الفتتتتاوق الهنديتتتة :كتتتق موضتتتع صتتتحت
الكفالتتتة فيتتته ،لتتتو أدق الكفيتتتق بمتتتا كفتتتق بتتته متتتل عنتتتده ،رجتتتع علتتتى المكفتتتول عنتتته ،و يرجتتتع قبتتتق األدا  ،وإ ا أدق
المال مل عنده رجع بما كفق ،و يرجع بما أدق ،حتى لو أدق بالزيوف وقد كفق بالجياد ،رجع بالجياد .
وكونهتتتا وكالتتتة متتتأجورة أو سمستتترة فهتتتذا التتترأي أولتتتى بتتتالقبول ،ستتتيما إ ا عرفنتتتا أ بعتتت

2

الفقهتتتا متتتل األحنتتتاف

والمالكيتتتة والحنابلتتتة يجعلتتتو السمستتتار والتتتد ل ممتتتل يعملتتتو بمبتتتدأ الوكالتتتة المتتتأجورة .جتتتا الموستتتوعة الفقهيتتتة
الكويتيتتتة  :وإ ا كتتتا الوكيتتتق متتتل أصتتتحاب المهتتتل التتتذيل يعملتتتو بتتتاألجر كالسمستتتار ،والتتتد ل فيستتتتح األجتتترة
ولو لم يتم ا تفاق عليها وقت التعاقد ،وحين ذ يج له أجر المتق .

3

المسألة الرابعة :التكييف الفقهي لبطاقات الضمان.
فكتتترة النظتتتام ا تتمتتتاني االبتتتا تكتتتو

ال يتتتة األذتتتراف وهتتتذه األذتتتراف تحكمهتتتا ذبيعتتتة عقديتتتة ربمتتتا ا تلفتتتت متتتل

ذتتترف إلتتتى آ تتتر بحستتت الممارستتتة والمقصتتتد متتتل العقتتتد ابتتتتدا  ،وستتتنحاول التكييتتتف الفقهتتتي لطبيعتتتة العقتتتود بتتتيل
األذتتراف ببعضتتها بتتبع

 ،ولنوعيتتة كتتق بطاقتتة علتتى حتتدة مستتتبعديل فتتي لتتك النتتول لتالتت متتل البطاقتتات وهتتي

البطاقات المتجددة لالتفاق على حرمتها بسب ارتباذها بالفاتدة الربوية.
والنوعتتا األوليتتا متفتتت علتتى المشتتتروعية إ ا لتتت كتتتق منهمتتا عتتل الفاتتتتدة الربويتتة أو الزيتتتادة المقابلتتة للقتتترض،
وبعتتت

البنتتتوك اإلستتتالمية فتتتي إصتتتدارها لبطاتقتتتة ا تتمتتتا

اصتتتة آجلتتتة التتتدفع

تشتتتترذ فواتتتتد ربويتتتة ،أو فواتتتتد

تتتأ ير ،وإنمتتا يكتفتتو بننتتذار حامتتق البطاقتتة وستتحبها منتته وإلغتتا عضتتويته فتتي حتتال امتنتتع عتتل الستتداد أو تتالف
مقتضى العقد.

4

والمعاملة بيل األذراف ترتبر بمجموعة مل العقود:

 - 1هادي ،وليد ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص  ،385و أبو ادة ،عبد الستار ،مجلة ندوة البركة،ص
/209ل.33
 - 2الفتاوى الهندية ،) 266 /3 ( ،وانظر :نزيه ،حماد ،قضايا فقهية معاصرة في المعامالت المالية ،ص ،159،160وانظر :هادي ،وليد،
أصول ضبط المعامالت المالية المعاصرة ،ص.385 ،384
 - 3انظر :الموسوعة الفقهية ،)91 /45( ،والمجلة العدلية ،مادة رقم.)574 ،573 /3 ( ،)1467 ( :
 - 4الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص.662 ،661
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 -1عقتتتد قتتترض يتوقتتتف الجتتتوات فيتتته علتتتى عتتتد م الزيتتتادة المشتتتروذةا أل كتتتق قتتترض جتتتر نفعتتتا فهتتتو ربتتتا ،أمتتتا
الرستتتوم فهتتتي مقابتتتق تتتدمات يقتتتدمها مصتتتدر البطاقتتتة ،وعلتتتى حامتتتق البطاقتتتة الستتتداد فتتتي الموعتتتد المحتتتدد بالقتتتدر
المتف عليه.

1

ودور المصتترف المصتتدر للبطاقتتة متتع حامتتق البطاقتتة بهتتذا القتترض يكتتو مشتتتمال علتتى بعتت

العقتتود ،أو واحتتدا

منها.
 -2الحوالتتتة :والحوالتتتة هتتتي :نقتتتق اديتتتل متتتل متتتة المحيتتتق إلتتتى متتتة المحتتتال عليتتته  .تعريتتتف الحنفيتتتة ،أو هتتتي :
عقد يقتضي نقق ديل مل مة إلى مة 2.وهذا تعريف الجمهور.
وأركانهتتتا :المحيتتتق ،المحتتتال ،والمحتتتال عليتتته ،وتنزيلهتتتا علتتتى بطاقتتتة ا تتمتتتا يجعتتتق المحيتتتق ( حامتتتق البطاقتتتة )
والمحتتتال ( التتتتاجر ) والمحتتتال عليتتته ( المصتتترف أو مصتتتدر البطاقتتتة ) ،فالمصتتترف يتوستتتر الطتتترفيل فتتتي عمليتتتة
الحوالتتتة ،كتتتأ يقتتتول لحامتتتق البطاقتتتة تتتذها واشتتتتر متتتل التتتتاجر الستتتلع ،و تتتتدفع التتتتمل وأحتتتق التتتتاجر علتتتي ،تتتم
يعود على التاجر ويقول له :بايع حامق البطاقة
وستتأقوم بتتدفع التتتمل عنتته ،وحامتتق البطاقتتة بالتبعيتتة يقتتول للتتتاجر أحلتتتك علتتى المصتترف ،فتتن ا تمتتت العمليتتة بهتتذا
الشكق فقد استوفت الحوالة أركانها التال ة.
وعنتتتد الستتتداد تكتتتو

متتتة المحيتتتق قتتتد برتتتتت بتمتتتام الحوالتتتة و يجتتتوت أ يعتتتود المحتتتال عليتتته متتترة أ تتترق علتتتى

رأي الجمهتتتور ،أمتتتا عنتتتد الحنفيتتتة  :إ ا جحتتتد المحتتتال عليتتته التتتديل فننتتته يعتتتود علتتتى المحيتتتق متتتا لتتتم تكتتتل هنتتتاك
بينة .

3

 -3الكفالتتتة :الكفالتتتة عنتتتد الحنفيتتتة :ضتتتم متتتة الكفيتتتق إلتتتى متتتة األصتتتيق فتتتي المطالبتتتة  ،.وعنتتتد المالكيتتتة :التتتتزام
مكلتتف ايتتر ستتفيه دينتتا علتتى ايتتره وعنتتد الشتتافعية :التتتزام ح ت

ابتتت فتتي متتة الغيتتر  .وعنتتد الحنابلتتة  :التتتزام

ديل في الذمة .
والكفالتتتتة يملتتتتك التتتتداتل فيهتتتتا أ يطالتتتت المكفتتتتول ( المتتتتديل ) وأ يطالتتتت الكفيتتتتق ،وتصتتتتويرها كفالتتتتة علتتتتى أ
المصتتتدر وهتتتو المصتتترف يتكفتتتق بتتتأ يتتتدفع عتتتل حاملهتتتا التتتديو المترتبتتتة علتتتى استتتت دام البطاقتتتة للتتتتاجر ،و
يمتنع المصدر عل دفع القيمة بعد إجرا العملية.
يقتتتول عبتتتد الوهتتتا ب أبتتتو ستتتليما  :يقتتتوم نظتتتام البطاقتتتات اإلقراضتتتية علتتتى أستتتا

التتتتزام البنتتتك مصتتتدر البطاقتتتة

بتستتتديد قيمتتتة مشتتتتريات حامتتتق البطاقتتتة مباشتتترة للمؤسستتتات والمحتتتالت التجاريتتتة ،التتتتي جتتترق استتتت دامه للبطاقتتتة

 - 1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،542 ،541عبد الوهاب أبو سليمان ،البطاقات البنكية ،ص ،137 ،136 ،99زعتري،
الخدمات المصرفية ،ص.581
 - 2الميداني ،عبد الغني الغنيمي ،اللباب في شرح الكتاب.)82 /2 ( ،

 - 3الكاساني ،بداتع الصناتع ،)400 /7 ( ،عبد الرحمل األذرم ،مجلة الفقه اإلسالمي ،ل ،15ج ،3صـ ،.77
تعتري ،ال دمات المصرفية ،ص.582،581
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فتتي الحصتتول علتتى حاجياتتته ممتتا يتتتوافر لتتديها  1.وقتتد استتتدرك علتتى هتتذا التترأي بتتأ التتداتل فتتي هتتذه العمليتتة وهتتو
التتتتاجر
بالديل.

يستتتتطيع أ يطالتتت المكفتتتول – حامتتتق البطاقتتتة – وإنمتتتا يطالتتت البنتتتك فقتتترا أل

متتتة البنتتتك قتتتد اشتتتتغلت

2

 – 4الوكالة :وقد سب تعريفها.
العالقتتتة بتتتيل مصتتتدر البطاقتتتة وحاملهتتتا عالقتتتة وكالتتتةا أل المصتتترف يكتتتو وكتتتيال عتتتل حامتتتق البطاقتتتة فتتتي ستتتداد
قيمتتتة المشتتتتريات ،وهتتتو وكيتتتق عتتتل التتتتاجر فتتتي صتتتم المبتتتالغ المطالتتت بهتتتا ،وفتتتي التحصتتتيق لتتته متتتل حامتتتق
البطاقتتتة ،وفتتتي هتتتذه الحالتتتة يكتتتو البنتتتك وكتتتيال عتتتل الطتتترفيل التتتداتل والمتتتديل ،و متتتانع متتتل أ يتتتتولى الوكيتتتق
ذرفي العقد كما ه إلى لك الشافعية.

3

وعند تنزيق أركا الوكالة على بطاقة ا تتما ستكو على النحو اةتي:
التتتركل األول :الموكتتتق  :فتتتي عقتتتد اإلقتتتراض هتتتو حامتتتق البطاقتتتة ،يوكتتتق المصتتترف فتتتي الستتتداد ،أو التتتتاجر يوكتتتق
المصرف في التحصيق.
التتتركل التتتتاني :الوكيتتتق ،وهتتتو إمتتتا وكيتتتق عتتتل حامتتتق البطاقتتتة أو عتتتل التتتتاجر ،وكتتتق متتتل جتتتات لتتته التصتتترف بنفستتته
جتتات أ يستتتتني فيتته ايتتتره ،وكتت ذلك الوكيتتتق كتتق متتتل جتتات لتتته التصتترف بنفستتته جتتات أ يتتتتو ه عتتل ايتتتره ،ومتتتل
المهتتتتم فتتتتي هتتتتذا الستتتتياق أ نؤكتتتتد علتتتتى أ أذتتتتراف الوكالتتتتة هنتتتتا ناتيتتتتة وليستتتتت ال يتتتتة ،فهتتتتي إمتتتتا وكالتتتتة بتتتتيل
المصرف المصدر للبطاقة وبيل حاملها ،أو بيل المصرف والتاجر.

4

الركل التال  :الموكق فيه ،وهو هنا تسديد قيمة المشتريات عل حامق البطاقة ،أو التحصيق عل التاجر.
التتتركل الرابتتتع :الصتتتيغة ،وهتتتي ا تفاقيتتتة المنصتتتوص عليهتتتا عنتتتد إصتتتدار البطاقتتتة والمتضتتتمنة لشتتتروذ الستتتح
والشرا  ،شريطة لوها مل تحميق حامق البطاقة أي تيادة ربوية.
وممتتتل هتتت إلتتتى هتتتذا التتترأي التتتدكتور الزحيلتتتي فقتتتال :إ هتتتذه البطاقتتتة متتتل قبيتتتق الحوالتتتة ،والحوالتتتة المصتتترفية
كلها اليوم تكو مقابق أجر فيمكل أ نعتبرها مل هذا القبيق ،أو أ نعتبرها مل قبيق الوكالة بأجر .

5

والتتتتدكتور عبتتتتد الستتتتتار أبتتتتو اتتتتدة ،حيتتتت قتتتتال :والمصتتتترف اإلستتتتالمي يعتبتتتتر بموجتتتت شتتتتروذ البطاقتتتتة التتتتتي
يصتتدرها صتتاح وكالتتة عتتل العميتتق بتستتديد التزاماتتته متتل حستتابه التتداتل متتع أ تتذ عمولتتة مبلتتغ مقطتتول لقتتا هتتذه
ال دمة .

6

 - 1عبد الوهاب أبو سليمان ،البطاقات البنكية ،ص.180
 - 2زعتري ،الخدمات المصرفية ،ص.581
 - 3مروان أبو فضة ،غقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف

اإلسالمية ،ص ،827عبد الوهاب أبو سليمان ،البطاقات

البنكية ،ص192
 -4مروان أبو فضة ،السابق ص  ،825عبد الوهاب أبو سليمان ،البطاقات البنكية ،ص.196،195،194
 - 5الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،547شوكت ،بطاقة االئتمان البنكية في الفقه اإلسالمي ،ص 83
 -6أبو غدة ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية.)30 /3( ،
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الرأي الراجح:
وبعتتتد استتتتعراض أشتتتهر متتتا يمكتتتل أ تنتستتت إليتتته الصتتتفة العقديتتتة فتتتي بطاقتتتة ا تتمتتتا أ العمليتتتة فتتتي أساستتتها
قرض يقرضه المصرف لحامق البطاقة ،وهذا القرض يتجرد عل ا رتباذ بالفاتدة وهذا القدر متف عليه

1

أمتتتا توجيتتته بقيتتتة العقتتتود حستتت األذتتتراف التال يتتتة ،فالتتتذي تطمتتت ل إليتتته التتتنفس بعتتتد ا ستتتتقرا واستتتتعراض اةرا
سيكو مل الل عقديل منفصليل:
العقتتد األول :العالقتتة بتتيل المصتتدر والحامتتق هتتي عالقتتة حوالتتةا الحامتتق ايتتر ملتتزم بتتدفع دينتته ،وإنمتتا الملتتزم هتتو
المصرف
( مصتتتتدر البطاقتتتتة)ا أل حامتتتتق البطاقتتتتة قتتتتد أحتتتتال التتتتتاجر إلتتتتى مصتتتتدر البطاقتتتتةا ستتتتتيفا دينتتتته ،وهتتتتذا قبتتتتق
است دام البطاقة ،أو عند ا ست دام مباشرة.

2

وع نتتدما يقتتوم مصتتدر البطاقتتة ( المصتترف ) بستتداد التتديل عتتل حامتتق البطاقتتة تتحتتول العالقتتة إلتتى قتترض ،فتكتتو
حوالة ابتدا  ،وقرضا انتها .

3

العقتتد التتتاني :بتتيل المصتترف وبتتيل التتتاجر ،هتتو عقتتد وكالتتة متتأجورة حي ت يعتتد البنتتك وكتتيال عتتل التتتاجر فتتي قتتب
قيمتتة المبيعتتات  ،وهتتو أيضتتا وكيتتق عنتته فتتي الستتح متتل رصتتيده فيمتتا هتتو مستتتح عليتته متتل بضتتاعة مرتجعتتة،
والعمولتتتة المشتتتروذة متتتل البنتتتك صتتتم متتتل قيمتتتة المبيعتتتات وليستتتت تيتتتادة ،فتتتال يقتتتع فيهتتتا الربتتتا ،كمتتتا أ تستتتديد
البنك الضامل يكو فوريا.

4

 -1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص .549 ،548 ،547
 -2زعتري ،الخدمات المصرفية ،مرجع سابق ،ص.582
 -3أساسيات المعامالت المالية والمصرفية ،ص.218 ،217
 -4الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص .548
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المطلب الثاني
االعتماد المستندي
المسألة األولى :تعريف االعتماد المستندي.
ا عتمتتاد المستتتندي لغتتة :ا عتمتتادات جمتتع اعتمتتاد ،وهتتو متتأ و متتل اعتمتتد الشتتى  ،بمعنتتى اتكتتأ ،ويقتتال :اعتمتتد
الرتيس األمر واف عليه وأمر بننفا ه.

1

والمستند لغة :مأ و مل السند ،فيقال :سند إليه سنودا ركل إليه واعتمد عليه واتكأ.
وا عتماد يستعمق بمعنى ا تتما أو التسهيق أو الضما .

2

3

ا عتمتتتاد المستتتتندي اصتتتطالحا :ا عتمتتتاد المستتتتندي تعهتتتتد يلتتتتزم فيتتته المصتتترف بالوفتتتا ( أو القبتتتول ) بالنستتتتبة
للسحوبات التي يقدمها المستفيد في ا عتماد المستندي ذبقا للشروذ الواردة فيه.
وكذلك هو تعهد مصرفي بالوفا  ،مشروذ بمطابقة المستندات للتعليمات .

4

5

وورد فتتتي المعتتتايير الشتتترعية أنتتته :تعهتتتد مكتتتتوب متتتل بنتتتك ( يستتتمى المصتتتدر) يستتتلم للبتتتاتع ( المستتتتفيد) ،بنتتتا
علتتتى ذلتتت المشتتتتري ( مقتتتدم الطلتتت أو اةمتتتر) ،مطابقتتتا لتعليماتتتته ،أو يصتتتدره البنتتتك باألصتتتالة عتتتل نفستتته يهتتتدف
إلى القيام بالوفا
( أي بوفتتتتا نقتتتتدي أو قبتتتتول كمبيالتتتتة أو صتتتتمها) فتتتتي حتتتتدود مبلتتتتغ محتتتتدد تتتتالل فتتتتترة معينتتتتة شتتتتريطة تستتتتليم
مستتتتتتندات البضتتتتتاعة مطابقتتتتتة للتعليمتتتتتات .وبعبتتتتتارة متتتتتوجزة هتتتتتو تعهتتتتتد مصتتتتترفي بالوفتتتتتا مشتتتتتروذ بمطابقتتتتتة
المستندات للتعليمات .

6

وا عتمتتتاد المستتتتندي وستتتيلة لضتتتما ا ستتتتيراد والتصتتتدير ،ستتتيما بتتتيل أذتتتراف

يعتتترف بعضتتتهم بعضتتتا ،فالبنتتتك

يضتتفي ضتتمانا واستتتقراراا نظتترا لتقتتة المستتتتورد بتتأ البنتتك فتتاتح ا عتمتتاد لتتتل يتتدفع عنتته قيمتتة البضتتاعة إ بعتتتد
أ يتأكتتتد متتتل تنفيتتتذ الشتتتروذ المتفتتت عليهتتتا فتتتي ا عتمتتتاد المستتتتندي ،وكتتتذلك المصتتتدر يتتتت فتتتي أنتتته سيتستتتلم قيمتتتة
البضاعة مل البنك بمجرد تنفيذه للشروذ الواردة في ا عتماد المستندي.

7

 -1المعجم الوسير ،ص.626
 -2الوسير  ،ص.453
 - 3بشير،محمد عتما  ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ .280
 - 4سامي حسل حمود ،تطوير األعمال المصرفية بما يتف مع الشريعة اإلسالمية ،الطبعة التانية ،مطبعة الشروق،
عما األرد ،1982 ،صـ ،304الزحيلي /المعامالت المالية المعاصرة /صـ  ،464السالو  /الموسوعة /صـ .145
 -5أساسيات المعامالت المالية المصرفية ،صـ.200
 -6المعايير الشرعية،ص.240
 - 7أبو ادة ،بحو في المعامالت واألسالي المصرفية اإلسالمية .)299/3(،الهيتي ،المصارف اإلسالمية،ص.406
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وهتتتذه التعريفتتتات وإ تعتتتددت إ أنهتتتا تتفتتت علتتتى المضتتتمو ا بتحديتتتد األذتتتراف ،واإلشتتتارة إلتتتى متتتا يقتتتدم متتتل
تستتتتهيالت اتتمانيتتتتة ،تقتتتتوم علتتتتى وضتتتتع قتتتترض ايتتتتر مقبتتتتوض ،يتصتتتترف فيتتتته العميتتتتق ويتعامتتتتق متتتتع البتتتتاتع (
المستفيد) بجعله منا للبضاعة المطلوبة ،وهذا القرض مضمونا بالمستندات المقدمة للبنك.

1

أذراف ا عتماد المستندي:
يتكو ا عتماد المستندي مل مجموعة مل األذراف.
األول :مستتتتورد ،وهتتتو الشتتت ص اةمتتتر التتتذي يطلتتت متتتل البنتتتك فتتتتح ا عتمتتتاد ،ويستتتمى اةمتتترا أل المصتتترف
يتقيتتد بالبيانتتات التتتي حتتددها لتته عنتتد فتتتح ا عتمتتاد ،كمتتا أ المصتترف ملتتزم بمقتضتتى هتتذا األمتترا ألنتته كتتا بنتتا
على رضاه وا تياره.
صتتتدِّر ،وهتتتو الجهتتتة ال ارجيتتتة التتتتي تحتتتوت البضتتتاعة ،وتصتتتدرها للمشتتتتري ،وقتتتد تكتتتو هتتتي البنتتتك
التتتتاني :الم َ
التتتذي ي تتتتاره المصتتترف المصتتتدر لالعتمتتتاد بنتتتا علتتتى ذلتتت المشتتتتري ،وهتتتذا البنتتتك يكتتتو فتتتي بلتتتد البتتتاتع (
المستتتتتفيد) ،ويقتتتتوم هتتتتو بتتتتدوره فتتتتي التعامتتتتق متتتتع المستتتتتفيد وتبليغتتتته بتتتتنص طتتتتاب ا عتمتتتتاد التتتتوارد إليتتتته متتتتل
المصرف األصيق.
التالتت  :البنتتك ،ويكتتو وكتتيال عتتل المستتتورد فتتي دفتتع قيمتتة البضتتاعة ،وهتتو المصتتدر لالعتمتتاد بنتتا علتتى ذلتت
المشتري ،ويقوم بالتعهد للمستفيد بدفع قيمة الضما إ ا قدمت له المستندات مطابقة للشروذ الواردة.

2

المسألة الثانية :أشكال االعتماد المستندي.
ينقسم ا عتماد المستندي باعتبار ذبيعته إلى نوعيل:
األول :اعتماد تصدير ،هو الذي يفتحه المشتري األجنبي لصالح المصدِّر بالدا ق لشرا بضاتع محلية.
التاني :اعتماد استيراد ،هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدِّر بال ارج لشرا سلعة أجنبية.
كما ينقسم باعتبار ذبيعة المستندات إلى نوعيل:
األول :ا عتمتتتاد المستتتتندي بتتتا ذالل ،وهتتتو التتتذي يقضتتتي بتتتدفع مبلتتتغ ا عتمتتتاد عنتتتد تستتتلم مستتتتندات البضتتتاعة متتتل
المصدر.
التتتتتاني :ا عتمتتتتاد المستتتتتندي بتتتتالقبول ،هتتتتو التتتتذي يقضتتتتي بعتتتتدم دفتتتتع القيمتتتتة إ بعتتتتد وصتتتتول المستتتتتندات إلتتتتى
المستورد وقبولها.
وينقسم التا باعتبار اإللزام وعدمه إلى نوعيل:
األول :ا عتماد القابق ل لغا  ،هو الذي يجوت للبنك الرجول عنه مل دو مسؤولية التنفيذ.
التاني :ا عتماد القطعي أو النهاتي ،هو الذي

يجوت للبنك الرجول عنه أمام المستفيد.

3

 -1تعتري ،ال دمات المصرفية ،ص.367
 -2تعتري ،ال دمات المصرفية ،ص ،372و أساسيات المعامالت المالية المصرفية ،صـ .200
 - 3الزحيلي ،المعامالت المالية ،ص ،465 ،محمد عتما بشير ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ 2284
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المسألة الثالثة :دور البنوك في االعتماد المستندي.
البنتتتك فتتتي تعاملتتته متتتع ا عتمتتتاد المستتتتندي

ينظتتتر إلتتتى البضتتتاعة ،وإنمتتتا يكتتتو النظتتتر إلتتتى المستتتتندات المقدمتتتة،

ويكو ملزما بدفع القيمة إ ا وجد المستندات مطابقة للتعليمات.
وتعامق البنك مع العميق يأ ذ ال ة أشكال:
األول :إ ا كتتتا ا عتمتتتاد المستتتتندي ممتتتو تمتتتويال اتيتتتا أي للعميتتتق اطتتتا لتتتدق المصتتترف ،وفتتتي هتتتذه الحالتتتة
الحالتتتة يكتتتو دور البنتتتك أنتتته وكيتتتق بتتتأجرة ويكتتتو ا عتمتتتاد اعتمتتتاد وكالتتتة ،ومستتتؤولية المصتتترف تنحصتتتر فتتتي
دراسة المستندات ،والتأكد مل مطابقتها للمواصفات المحددة في اتفاقية عقد البيع.

1

التتتتاني  :اعتمتتتادات ممولتتتة متتتل المصتتترف اإلستتتالمي تمتتتويال كليتتتا أو جزتيتتتا ،فتتتن ا كتتتا التمويتتتق كليتتتا تكتتتو العالقتتتة
بينهمتتا قاتمتتة علتتى المضتتاربة ،والتتربح فيهتتا علتتى متتا شتترذا مشتتاعا ،وإ ا كتتا جزتيتتا فيكتتو التمويتتق مرابحتتة فتتي
الغال .
وفتتتي اعتمتتتاد المرابحتتتة يمكتتتل أ تتتتتوفر الستتتيولة للعميتتتق فيلجتتتأ إلتتتى الستتتداد المبكتتتر ،وي فتتت
حتى يقارب العمولة المتعارف عليها.
وفتح ا عتماد على أسا

المصتتترف ربحتتته

2

المرابحة يكو على النحو اةتي:

 -1يطل العميق مل البنك فتح اعتماد وف عقد مرابحة ولديه عرض محدد للبضاعة حس شروذ معينة.
 -2يطلتتتت العميتتتتق متتتتل البنتتتتك شتتتترا هتتتتذه البضتتتتاعة بحستتتت الستتتتعر المعتتتتروض ،ويتعهتتتتد اةمتتتتر بالشتتتترا بتتتتأ
يشتري هذه البضاعة بربح متف عليه.
 -3إ ا وافتتت البنتتتك علتتتى الطلتتت فننتتته يقتتتوم بفتتتتح ا عتمتتتاد ،وشتتترا البضتتتاعة ،وتتتتد ق البضتتتاعة فتتتي ملكيتتتته إلتتتى
أ يبيعها للمشتري.

3

التالتتت  :والحالتتتة التالتتتتة هتتتي اعتمتتتاد المشتتتاركة حيتتت يشتتتترك المصتتترف والعميتتتق فتتتي تكلفتتتة البضتتتاعة ،ويقتستتتما
التتتتربح ،والبنتتتتك فتتتتي هتتتتذه الحالتتتتة يمكتتتتل أ يبيتتتتع حصتتتتته للعميتتتتق ،أو لطتتتترف التتتت شتتتتريطة أ
للشريك بوعد ملزم.

يكتتتتو البيتتتتع

4

 - 1انظر ،بشير ،محمد عتما  ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،284الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ
 ،465أساسيات المعامالت المالية والمصرفية ،صـ .201
 - 2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص ،465محمد عتما بشير ،المعامالت المالية المعاصرة،ص،284
أساسيات المعامالت المالية والمصرفية،ص.201
 - 3بشير ،محمد عتما  ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،285الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ ،464
وتعتري ،ال دمات المصرفية ،369،والمعايير الشرعية ،ص.240
 -4أساسيات المعامالت المالية والمصرفية ،صـ .202
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المسألة الرابعة :التكييف الفقهي لالعتماد المستندي.
تعتتترض بعتتت

الفقهتتتا المعاصتتتريل – كونهتتتا قضتتتية معاصتتترة  -للتكييتتتف الفقهتتتي لالعتمتتتاد المستتتتندي متتتل تتتالل

تنتتتاول األذتتتراف المعنيتتتة فتتتي ا عتمتتتاد المستتتتندي ،وهتتتم المستتتتورد والمصتتتدر والمصتتترف ،وكتتتذلك علتتتى شتتتكق
المعاملة ونوعيتها على النحو اةتي:
 وكالة بأجر.وقتتتد هتتت أصتتتحاب هتتتذا ا تجتتتاه إلتتتى أ العالقتتتة بتتتيل أذتتتراف ا عتمتتتاد المستتتتندي قاتمتتتة علتتتى الوكالتتتة بتتتأجر،
و لك إ ا كا المستورد مالكا لقيمة ال طاب ،وكا ال طاب مغطى بالكامق.
ويتبنتتتتى هتتتتذا ال يتتتتار التتتتدكتور وهبتتتتة الزحيلتتتتي حيتتتت قتتتتال :ويتتتترق القتتتتانونيو واإلستتتتالميو أ العالقتتتتة بتتتتيل
أذتتتتراف ا عتمتتتتاد المستتتتتندي تقتتتتوم علتتتتى الوكالتتتتة بتتتتأجر ،إ ا كتتتتا التتتتتاجر المستتتتتورد مالكتتتتا لقيمتتتتة الضتتتتما .
واستتتتدل علتتتى لتتتك بنجتتتاتة المصتتترف اإلستتتالمي فتتتي دبتتتي عتتتام 1399ه1979 ،م ،أ تتتذ المصتتترف أجتتترة علتتتى
فتح ا عتماد على سبيق الوكالة ،بشرذ كو األجرة شي ا فيفا ،ومع مراعاة العرف.

1

وكتتذلك التتدكتور محمتتد عتمتتا بشتتير ،فننتته – بعتتد حديتتته عتتل نشتتأة الفكتترة متتل البنتتوك التجاريتتة ،وأ المصتتارف
اإلستتتتتالمية قتتتتتد استتتتتتعارتها منهتتتتتا ،وأنهتتتتتا – أي ا عتمتتتتتادات المستتتتتتندية – أصتتتتتبحت متتتتتل أساستتتتتيات التجتتتتتارة
ال ارجيتتتتة ،قتتتتال  :وإنمتتتتتا استتتتتعارت العمتتتتتق بهتتتتا – أي المصتتتتارف اإلستتتتتالمية – متتتتل البنتتتتتوك التجاريتتتتة بعتتتتتد
لصتها مل الفواتد الربوية ،وأبقتها وكالة بأجرة إ ا كا المستورد يملك مبلغ ا عتماد .

2

وممتتل يتترو هتتذا التترأي أيضتتا الشتتي عبتتد الستتتار أبتتو اتتدة ،فتتي بحتتته المقتتدم لنتتدوة البركتتة بعنتتوا ( العمتتو ت
والمصتتتتروفات ،عمولتتتتة طتتتتاب الضتتتتما  ،ا عتمتتتتادات ،وبطاقتتتتة ا تتمتتتتا  ،ومصتتتتروفات المضتتتتاربة ،والقتتتترض
الحسل.

3

 مضاربة أو مرابحة.والتتتذيل وجهتتتوا عالقتتتة ا عتمتتتاد المستتتندي علتتتى أنهتتتا مضتتتاربة أو مرابحتتتة ،ربطوهتتتا بتتتأ المستتتتورد

يملتتتك قيمتتتة

طتتتاب ا عتمتتتتاد ،فتتتتن كتتتتا التمويتتتتق كليتتتتا فتتتتن العالقتتتتة تكتتتتو مضتتتتاربة ،والمضتتتتاربة كمتتتتا عرفهتتتتا الفقهتتتتا :
شركة بمال مل ناحية وعمق مل ناحية أ رق والربح بينهما على ما شرذا .
أمتتتا إ ا كتتتا التمويتتتق جزتيتتتا فيكتتتو التمويتتتق مرابحتتتة فتتتي الغالتتت  .وهتتتذا التتترأي يتبنتتتاه أيضتتتا أصتتتحاب التتترأي
الساب .

4

 -كفالة .

 -1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ . 467 ،466
 -2بشير ،محمد عتما  ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ . 285
 - 3عبد الستار أبو ادة ،بح مقدم لندوة البركة بعنوا ( العمو ت والمصروفات ،عمولة طاب الضما ،
ا عتمادات ،وبطاقة ا تتما  ،ومصروفات المضاربة ،والقرض الحسل 3.العدد  ،32صـ .204
 - - 4انظر الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ.467
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تتترج بعتتتت

العلمتتتا ا عتمتتتتاد المستتتتتندي علتتتى أستتتتا

العميق للباتع.

الكفالتتتة ( الضتتتتما )ا أل المصتتتترف يتعهتتتد بوفتتتتا ديتتتتل

1

ويتترق د متتروا أبتتو فضتتة أ العالقتتة عالقتتة كفالتتة وأ األجتترة التتتي يأ تتذها المصتترف لستتيت مقابتتق متتا يقتتوم بتته
باعتبتتتاره وكتتتيال عتتتل العميتتتقا أل األجتتترة متتتأ و ة بمجتتترد فتتتتح ا عتمتتتاد حتتتتى لتتتو لتتتم يقتتتم أي عمتتتق للمستتتتورد أو
العميق.
ويقتتتتول :إ الكفيتتتتق وهتتتتو ا لمصتتتترف يأ تتتتذ أجتتتترة مقابتتتتق وقتتتتته وجهتتتتده وتفريغتتتته لنفستتتته وتقديمتتتته ل دماتتتتته فتتتتي
التوسر ما بيل العميق والمستفيد وليس في مقابق الكفالة .

2

ويتتترق أ فحتتتص المستتتتندات التتتذي يستتتتح عليتتته المصتتترف األجتتترة جتتتز متتتل ا عتمتتتاد المستتتتندي ،والجتتتز
يستقق بحكم.

3

مناقشة وترجيح.
الوكالة:
يؤ تتتذ علتتتى هتتتذا التكييتتتف أنتتته أافتتتق الفتتترق بتتتيل الوكالتتتة وا عتمتتتاد المستتتتنديا أل المصتتترف فتتتي ا عتمتتتاد
المستندي سيؤدي ما التزم به للباتع سوا أدق المشتري له أم لم يؤد ،وهذا ي الف حقيقة الوكالة.

4

ويتتتردُّ عليتتته أ المستتتتورد إ ا كتتتا مالكتتتا مبلتتتغ ا عتمتتتاد كتتتامال فتتتن المصتتترف يكتتتو وكتتتيال عنتتته ويأ تتتذ أجتتترة
مقابق هذه الوكالة.
المضاربة:
توجيتتته العالقتتتة فتتتي ا عتمتتتاد المستتتتندي علتتتى أنهتتتا مضتتتاربة يمكتتتل التتترد عليتتته بتتتأ المضتتتاربة تقتضتتتي  -كمتتتا
فصتتتلها الفقهتتتا  -صتتتاح رأ

المتتتال التتتذي يتتتدفع مالتتته كلتتته للمضتتتارب التتتذي يقتتتوم بعملتتته بعتتتد ا تفتتتاق علتتتى نستتتبة

شتتاتعة يأ تتذها المضتتارب  ،لكتتل الحالتتة الما لتتة فتتي ا عتمتتاد المستتتندي عنتتد عتتدم التغطيتتة لقيمتتة طتتاب ا عتمتتاد
أ البنتتك بعتتتد دفعتته القيمتتتة هتتتو المضتتارب فتتتي نفتتس الوقتتتت ،فاجتمعتتتت عليتته صتتتفتا صتتفة صتتتاح رأ
وصفة المضارب ،وهو ما

المتتتال،

يتف مع حقيقة المضاربة.

الكفالة:
ويؤ تتتذ علتتتى هتتتذا الت تتتريو أنتتته

يستتتمح للمصتتترف بأ تتتذ أجتتترةا أل الكفالتتتة عقتتتد إرفتتتاق

تجتمتتتع معتتته األجتتترة

شرعا.

 -1تعتري ،ال دمات المصرفية ،ص ،387الهيتي ،المصارف اإلسالمية بيل النظرية والتطبي  ،ص. 416
 -2مروا أبو فضة صـ . 831
 -3الساب  ،ص.831
 -4هادي ،أصول ضبر المعامالت المعاصرة ،ص.376
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ويتترد علتتى هتتذا اإلشتتكال التتدكتور عمتتر المتتترك بتفريقتته بتتيل أجتتر ال دمتتة الفعليتتة ،وبتتيل الفاتتتدة مقابتتق الضتتما ،
فيجعق األولى أجرا مقابق ال دمة ،والتانية فاتدة ربوية محرمة.

1

ويؤ تتتذ أيضتتتا علتتتى هتتتذا التو جيتتته أ ا عتمتتتاد المستتتتندي فتتتي حالتتتة التغطيتتتة الكاملتتتة،

يكتتتو المصتتترف ضتتتامنا،

وإنمتتتا يستتتلم التتتتمل للبتتتاتع ،يضتتتاف إلتتتى لتتتك أ الكفالتتتة ضتتتم متتتة إلتتتى متتتة و تبتتترأ متتتة األصتتتيق بذمتتتة الكفيتتتق،
وفي حالة ا عتماد المستندي تكو العالقة بيل الباتع المصرف عالقة مستقلة.
وقتتد رد علتتى هتتذا األمتتر أنتته حتتتى فتتي حالتتة التغطيتتة الكاملتتة لالعتمتتاد

ي تترج المصتترف عتتل الكفالتتة ،كمتتا أنتته

يمكل أ يعود الباتع على المشتري في استيفا التمل إ ا تعذر أ ذه مل المصرف.

2

و يتتردّ علتتى قتتول أبتتي فضتتة أ األجتترة التتتي يأ تتذها المصتترف مقابتتق وقتتته وجهتتده ،أ الوقتتت والجهتتد فقتتر لتتيس
مرت بطتتا بتتاإلجرا ات اإلداريتتة عنتتد الفتتتح بتتق فتتي عالقتتة التوستتر التتتي تأ تتذ شتتكق الوكالتتة عتتل المستتتورد ،كمتتا أ
األجتتترة

تؤ تتتذ علتتتى فحتتتص المستتتتندات فقتتترا ألنهتتتا قتتتد تكتتتو مقطوعتتتة متتتل مبلتتتغ ا عتمتتتاد ،فصتتتح أ تكتتتو

مقابق الوكالة.
والتتتذي يتتتراه الباحتتت جتتتديرا با عتمتتتاد متتتل تكييتتتف فقهتتتي أنهتتتا عقتتتود مركبتتتة م رجتتتة علتتتى الضتتتما والوكالتتتة
والحوالة.
ضتتتما يتكفتتتق فيتتته المصتتترف بتتتدفع قيمتتتة ا عتمتتتاد عتتتل المستتتتورد ،وبموافقتتتته علتتتى فتتتتح ا عتمتتتاد يكتتتو قتتتد قبتتتق
الضتتتما  .ووكالتتتة فتتتي كتتتق الممارستتتات التتتتي تنتتتتو آ تتتار ا عتمتتتاد ،باعتبتتتار المصتتترف ناتبتتتا عتتتل المشتتتتري فتتتي
ا ستيتاق مل المستندات ال اصة بالعملية.
أمتتتا الحوالتتتة فتتتض المشتتتتري أحتتتال البتتتاتع علتتتى المصتتترف فتتتي استتتتيفا التتتتمل ،وبقبتتتول البتتتاتع يكتتتو التتتتمل قتتتد
انتقتتتق متتتل متتتة المشتتتتري إلتتتى متتتة المصتتترف ،وهتتتو المحتتتال عليتتته ،ومتتتع أ المصتتترف ( المحتتتال عليتتته ) لتتتيس
مدينا فننه يجوت اإلحالة عليه ،مع رضاته ،و رضاؤه معتبر عند الحنفية.

3

وإ ا كانتتتت المعتتتايير الشتتترعية قتتتد رجتتتت ا عتمتتتاد المستتتتندي علتتتى أنتتته وكالتتتة وكفالتتتة ، 4،فتتتن إضتتتافة الحوالتتتة
بشغق مة المصرف يعطي ضمانة أكتر للباتع الذي يطم ل إلى الذمة المالية للمصرف.

5

وإلتتى هتتذا التترأي هتت رتتتيس هي تتة الرقابتتة الشتترعية علتتى عمتتق المصتتارف اإلستتالمية فتتي دولتتة قطتتر التتدكتور
وليد هادي في كتاب أصول ضبر المعامالت المعاصرة .
وقتتتد ا تتتتار بعتتت

أعضتتتا الهي تتتة – أصتتتحاب كتتتتاب األساستتتيات – رأي المعتتتايير الشتتترعية وهتتتي أ ا عتمتتتاد

ي رج على أنه وكالة وكفالة.

 -1تعتري ،ال دمات المصرفية ،ص ،.388الهيتي ،المصارف اإلسالمية بيل النظرية والتطبي  ،ص.417
 -2هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية ،ص.376،375
 -3الساب ،ص.379،378
 -4المعايير الشرعية ،ص.242
 -5هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية.377 ،
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ومهما يكل مل أمر فن عقد الوكالة حاضر في ا عتماد المستندي ،والوكالة تجوت بأجر وبغير أجر.
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المطلب الثالث :خطابات الضمان.
المسألة األولى :تعريف خطاب الضمان.
ال طتتتاب يطلتتت علتتتى الكتتتالم وعلتتتى الرستتتالة ،والرستتتالة هتتتي المقصتتتودة فتتتي هتتتذا المقتتتام ،أمتتتا الضتتتما فهتتتو ضتتتم
مة إلى مة في التزام ح .
ويعتتترف المعاصتتترو

1

طتتتاب الضتتتما فتتتي داتتتترة العتتترف المصتتترفي فتتتي المصتتتارف اإلستتتالمية تعريفتتتات إ لتتتم

تكتتل واحتتدة فهتتي متقاربتتة تقاربتتا شتتديدا ،و علتتى هتتذا ف طتتاب الضتتما

هتتو تعهتتد كتتتابي صتتادر متتل البنتتك ،بنتتا

علتتى ذلتت عميلتته يلتتتزم فيتته لصتتالح هتتذا العميتتق بتتدفع مبلتتغ نقتتدي معتتيل أو قابتتق للتعيتتيل إلتتى شتت ص التت هتتو
المستفيد الل مدة محددة مل ال طاب .

2

يظهتتر متتتل هتتذا التعريتتتف أذتتتراف طتتاب الضتتتما  ،وهتتم أربعتتتة :الضتتتامل وهتتو المصتتترف التتذي يصتتتدر طتتتاب
ال طتتتتاب ،والمضتتتتمو وهتتتتو العميتتتتق ذالتتتت إصتتتتدار طتتتتاب الضتتتتما  ،والمضتتتتمو لتتتته وهتتتتو الطتتتترف التالتتتت
المستفيد الذي صدر الضما لصالحه ،والمضمو به وهو مبلغ الضما ومدته.

3

والتعريتتف الستتتاب ل طتتاب الضتتتما ربمتتا يفهتتتم منتتته حملتته علتتتى ا عتمتتاد المستتتتندي ،وبتترام التشتتتابه إ أ فرقتتتا
جوهريتتتتا يفصتتتتق بتتتتيل طتتتتاب الضتتتتما وا عتمتتتتاد المستتتتتندي وهتتتتو أ ا عتمتتتتاد المستتتتتندي يقتتتتوم علتتتتى دفتتتتع
المصتتترف المبلتتتغ المطلتتتوب للمصتتتدر أو للتتتتتاجر ،وهتتتو متتتا يتحقتتت فتتتي طتتتتاب الضتتتما القتتتاتم علتتتى أستتتتا
الكفالة وضمانا إل بات جدية العميق.
وكمتتا يتشتتابه ال طتتاب متتع الكفالتتة فتتي أ كتتق واحتتد منهمتتا ضتتم متتة إلتتى متتة  ،إ أنهمتتا يفترقتتا فتتي أ الكفيتتق
ي طتتر المكفتتول لتته بأنتته ستتيدفع قيمتتة التتديل أمتتا المصتترف فتتال ي طتتر عميلتته بتتنجرا الوفتتا بقيمتتة التتديل ،وكتتذلك
فتتي حتتال الكفالتتتة يمكتتل أ يعتتتود صتتاح التتتديل علتتى المكفتتتول دو الكفيتتق ،وفتتتي حالتتة طتتتاب الضتتما
إلى على المصرف مصدر طاب الضما .

يعتتتود

4

والعالقتتتات القاتمتتتة بتتتيل األذتتتراف التال تتتة لتنفيتتتذ ا لتتتتزام الموجتتتود فتتتي طتتتاب الضتتتما ت ضتتتع فتتتي المصتتتارف
اإلستتتالمية إلتتتى التوجيتتته الفقهتتتي والنظتتتر الشتتترعي ،و لتتتك بطبيعتتتة الحتتتال يستتتهق الوقتتتوف عليتتته بعتتتد معرفتتتة أنتتتوال
طابات الضما  ،وهو ما سيدر

في المسألة التالية.

المسألة الثانية :أنواع خطابات الضمان.

 -1أساسيات المعامالت المالية المصرفية اإلسالمية ،ص.198
 - 2الزحيلي /المعامالت المالية المعاصرة صـ  ،468السالو  :علي أحمد /موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة
وا قتصاد اإلسالمي ،صـ  ،641مكتبة دار التقافة ،الطبعة السابعة ،هادي وليد /أصول ضبر المعامالت المعاصرة ،
صـ  368الطبعة األولى  ،2011أساسيات االمعامالت المالية المصرفية اإلسالمية ،صـ  ،198دار األما للنشر
والتوتيع – الرباذ – المغرب ،الطبعة األولى.
 - 3انظر هادي ،أصول ضبر المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،368وانظر ،الهيتي :المصارف اإلسالمية،
ص .386تعتري ،ال دمات المصرفية،ص.329
-4الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ . 469
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ت تلف طابات الضما بحس نول العقد على النحو اةتي:
أو  :بحس التغطية وعدمها ،ينقسم إلى طاب مغطى بغطا كامق ،و طاب مغطى بغطا جزتي.
فتتالمغطى بغطتتا كامتتق يقتتوم فيتته العميتتق بتغطيتتة قيمتتة الضتتما كاملتتة ايتتر منقوصتتة ،وهتتذا الغطتتا إمتتا أ يكتتو
عينيتتتا أو نقتتتديا ،وأمتتتا ال طتتتاب المغطتتتى بغطتتتا جزتتتتي ،فهتتتو التتتذي

تغطتتتى فيتتته القيمتتتة كلهتتتا ،ولكتتتل جتتتز منهتتتا،

وفتتتي كتتتال الحتتتالتيل يضتتتع العميتتتق هتتتذا المبلتتتغ فتتتي حستتتاب تتتاص

يجتتتوت لتتته التصتتترف فيتتته إ بعتتتد أ ينتهتتتي

المصرف مل إنها ا لتزامات الناش ة عل طاب الضما .

1

انيا :بحس الغرض منه ،ينقسم إلى طاب ضما ابتداتي ،و طاب ضما نهاتي.
و طتتتاب الضتتتما ا بتتتتداتي تعهتتتد يضتتتمل جديتتتة العميتتتق حتتتيل يتتتد ق فتتتي المناقصتتتات والمزايتتتدات ،وهتتتو االبتتتا
يمتتتتق نستتتبة قليلتتتة متتتل حجتتتم المشتتترول ،فتتتن ا رستتتت العطتتتا ات عليتتته استتتتكمق العقتتتد ،أمتتتا إ ا هتتت العطتتتا إلتتتى
متعهد آ ر فن

طاب الضما ا بتداتي ينتهي بطبيعة الحال.

وأمتتتا طتتتاب الضتتتما النهتتتاتي فهتتتو تعهتتتد بعتتتد التعاقتتتد  ،والمقصتتتود منتتته تنفيتتتذ ا لتزامتتتات التتتوارد متتتل أجلهتتتا
طاب الضما حس المواصفات المتف عليها.
التا :بحس التقييد واإلذالق ،ينقسم إلى طاب مشروذ ،و طاب اير مشروذ.
أمتتتا طتتتاب الضتتتما المشتتتروذ فهتتتو التتتذي شتتترذ فيتتته التتتدفع عنتتتد عجتتتز العميتتتق عتتتل التتتدفع للمضتتتمو لتتته وهتتتو
الطتتترف المستتتتفيد ،أو فتتتي حتتتال قصتتتر العميتتتق فتتتي الوفتتتا بالتزاماتتتته المتفتتت عليهتتتا ،وعلتتتى المستتتتفيد تقتتتديم أدلتتتة
وو ات تتبت العجز والتقصير مل قبق العميق.
وأمتتتا طتتتاب الضتتتما ايتتتر المشتتتروذ فتتتال يشتتتترذ فيتتته عجتتتز أت تقصتتتير العميتتتق وإنمتتتا يستتتتح المستتتتفيد القيمتتتة
بمجرد إ طار المصرف ،و في هذه الحالة

مساس للعميق في المنع أو ا عتراض.

رابعتتتتا :طتتتتاب ضتتتتما للتمويتتتتق ،وفتتتتي هتتتتذا النتتتتول تقتتتتوم بعتتتت

2

الجهتتتتات بمتتتتنح مبتتتتالغ للمقتتتتاوليل تكتتتتو تحتتتتت

تصتتتترفهم فتتتتي إجتتتترا عمليتتتتات تجاريتتتتة ،فيقتتتتوم المصتتتترف بنصتتتتدار طابتتتتات ضتتتتما بقيمتتتتة المبلتتتتغ المتتتتدفول
لضما حقوق هذه الجهات.

3

المسألة الثالثة :التكييف الفقهي لخطابات الضمان.
ا تلفتتتت نظتتترة المعاصتتتريل إلتتتى طتتتاب الضتتتما فتتتي التوجيتتته الفقهتتتي إلتتتى عتتتدة توجيهتتتات فقهيتتتة واعتصتتتم كتتتق
فري بأدلته ،و تردد – بنا على أدلتهم  -طاب الضما بيل الكفالة والوكالة المأجورة.

4

 - 1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،496السالو  ،موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ،صـ ،641
أساسيات المعامالت المصرفية اإلسالمية ،صـ  .199 ،198وانظر ،الهيتي ،المصترف اإلسالمية بيل النظرية
والتطبي  ،ص ،.388،389تعتري ال دمات المصرفية.332،
 -2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص  ،470أساسيات المعامالت المصرفية اإلسالمية صـ .199
 - 3السالوس ،موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ،ص.642

 -4الهيتي ،المصارف اإلسالمية بيل النظرية والتطبي  ،ص .389فتاوق ندوة البركة مل  ،13-1ص.54
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أو  :الكفالتتتة .هتتت بعتتت

المعاصتتتريل إلتتتى أنتتته ضتتتما بتتتالمفهوم الفقهتتتي وهتتتو الكفالتتتة ،والكفالتتتة الغالتتت متتتل

أقتتتوال الفقهتتتا أنهتتتا تبتتترل و يجتتتوت فيهتتتا الجعتتتق ،وقتتتد أجتتتاته ابتتتل راهويتتته ،ودليتتتق الجمهتتتور أ الكفالتتتة قتتترض
بالمتتتال علتتتى التتتديل ،فتتتن رده بزيتتتادة كتتتا

لتتتك عتتتيل الربتتتا ،والزيتتتادة المشتتتروذة يبطتتتق شتتترذها ،ومتتتا يأ تتتذه

المصرف مل تيادة على ما أقرضه سيكو كسبا اير مشرول.
ويتتتترد علتتتتى هتتتتذا القتتتتول إ

1

طتتتتاب الضتتتتما عقتتتتد مستتتتتققا أل المطالبتتتتة متتتتل المستتتتتفيد تتوجتتتته مباشتتتترة إلتتتتى

المصتتترف الضتتتامل ولتتتيس العميتتتق المضتتتمو عنتتته ،واألصتتتق فتتتي الكفالتتتة أو الضتتتما عتتتدم انفصتتتال التتتذمتيل،
فيجوت للمضمو له أ يطال مل شا .
وقتتتد رد علتتتى هتتتذا أيضتتتا بتتتأ حصتتتر المطالبتتتة فتتتي البنتتتك الضتتتامل هتتتو متتتل الشتتتروذ العقديتتتة فقتتتر و ت تتتق فتتتي
الواقع بحقيقة الضما .

2

انيا :الوكالة.
طتتاب الضتتما متتل بتتاب الوكالتتة إ ا كتتا كفالتتة بتتاألمر ،والكفالتتة بتتاألمر متتا هتتي إ

بينمتتا هتت آ تترو إلتتى أ

وكالتتة بتتاألدا  ،يضتتتاف إلتتى لتتك أ العميتتتق مقتتر بحتتت المستتتفيد ،والمصتترف ملتتتتزم بهتتذا الحتت  ،فهتتتو وكالتتة فتتتي
اإلقرار بمال الغير.
ويتتتترد علتتتتى هتتتتذا بتتتتأ األمتتتتر

ي تتتترج الضتتتتما عتتتتل حقيقتتتتته فالتتتتذمتا مشتتتتتغلتا بتتتتالح

متتتتة العميتتتتق و متتتتة

المصتترف ،وقتتد جتترت العتتادة فتتي الضتتما أ يكتتو بتتاألمر ،والوكالتتة منتفيتتةا أل الموكتتق فتتي هتتذه الحالتتة وهتتو
العميق

يملك القبول بنفسه.

3

التا :وكالة وكفالة.
ومتتتنهم متتتل كيفهتتتا وكالتتتة وكفالتتتة ،وفتتترق بتتتيل طتتتاب الضتتتما المغطتتتى ،و طتتتاب الضتتتما ايتتتر المغطتتتى ،ففتتتي
المغطتتتى يعتبتتتر وكالتتتة ومتتتا يأ تتتذه المصتتترف فتتتي هتتتذه الحالتتتة متتتل أجتتترة علتتتى طتتتاب الضتتتما جتتتاتزا لجتتتوات
الوكالتتتة بتتتأجر ،متتتع بقتتتا عالقتتتة الضتتتما قاتمتتتة بتتتيل المصتتترف والمستتتتفيد ،وإ ا كتتتا

طتتتاب الضتتتما مغطتتتى

اطتتا جزتيتتا ،فهتتو فتتي هتتذا الجتتز المغطتتى وكالتتة وفتتي البتتاقي ضتتمانا ،وهتتذا متتا أ تتذ بتته مجمتتع الفق ته اإلستتالمي
التتتتدولي ونصتتتته  :أو إ

طتتتتاب الضتتتتما بأنواعتتتته ا بتتتتتداتي والنهتتتتاتي

ي لتتتتو إمتتتتا أ يكتتتتو بغطتتتتا أو متتتتل

دونتته ،فتتن كتتا متتل دو اطتتا فهتتو ضتتم متتة الضتتامل إلتتى متتة ايتتره فيمتتا يلتتزم حتتا أو م ت  ،وهتتذه هتتي حقيق تة
ما يراد به في الفقه اإلسالمي باسم :الضما أو الكفالة.

 -1تعتري ،ال دمات ،ص ،340،341فتاوق البركة،ص ،54الهيتي،المصارف ،ص.391،392
 -2الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة  ،صـ  ،470و وأساسيات المعامالت المصرفية اإلسالمية ،صـ .200
 - - 3األساسيات ،صـ  ،200أصول ضبر المعامالت صـ  ،369الهيتي ،المصارف ،ص ،390تعتري ،ال دمات،
.344،343
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وإ كتتتا

طتتتاب الضتتتما بغطتتتا فالعالقتتتة بتتتيل ذالتتت

طتتتاب الضتتتما وبتتتيل مصتتتدره هتتتي  :الوكالتتتة ،والوكالتتتة

تصح بأجر أو مل دونه مع بقا عالقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ).

1

وقتتتد نتتتوقش هتتتذا التتترأي بتتتأ نيابتتتة البنتتتك عتتتل عمليتتتة األدا لتتتيس موضتتتول العقتتتد و محلتتته وإنمتتتا جتتتا ت تبعتتتا،
ويتترد علتتى هتتذا القتتول أ كتتا قاعتتدة
أنه يغتفر في التوابع ما

يفتترد تتتابع بحكتتم لهتتا استتتتنا ات كمتتا نتتص علتتى لتتك فقهتتا األص تول فتتي

يغتفر في ايرها.

2

الترجيح:
والتتتذي يبتتتدو بعتتتد استتتتعراض اةرا الستتتابقة ومناقشتتتتها ،أ التتترأي األول كونهتتتا كفالتتتة ،والتتترأي التتتتاني اعتبارهتتتا
وكالتتتة وكفالتتتة أقتتترب إلتتتى التوجيتتته الفقهتتتي الستتتديد ،وإ كتتتا تغليتتت التتترأي التتتتاني عنتتتدي أجتتتدر كونتتته يعطتتتي
فستتتحة فتتتي التعامتتتق ،ويتناستتت متتتع ذبيعتتتة النشتتتاذ المصتتترفي فتتتي الوقتتتت الحاضتتتر ،فالمصتتتارف ليستتتت جمعيتتتات
يريتتة ،وهتتذا التترأي أ تتذت بتته الهي تتة الشتترعية لبنتتك دبتتي اإلستتالمي فتتي المتتؤتمر األول للمصتترف وقتتد جتتا فيتته
:

طتتتاب الضتتتما يتضتتتمل أمتتتريل :وكالتتتة وكفالتتتة .و يجتتتوت أ تتتذ األجتتتر علتتتى الكفالتتتة ويجتتتوت أ تتتذ أجتتتر علتتتى

الوكالتتتة ،ويكتتتو أجتتتر الوكالتتتة مراعتتتى فيتتته حجتتتم التكتتتاليف التتتتي يتحملهتتتا المصتتترف فتتتي ستتتبيق أداتتتته ،لمتتتا يقتتتتر
بنصدار طاب الضما مل أعمال يقوم بها المصرف حس العرف المصرفي .

3

وإلتتتى هتتتذا هتتت التتتدكتور عتتتال التتتديل تعتتتتري حيتتت قتتتال :كانتتتت نظتتترة بعتتت

العلمتتتا المعاصتتتريل أكتتتتر

شتتمولية فتتتي ت تتتريو طتتاب الضتتتما  ،إ أشتتتاروا إلتتى أنتتته عقتتتد يجمتتع بتتتيل الوكالتتتة والكفالتتة  .وهتتتو بهتتتذا يفصتتتق
أ

طتتتاب الضتتتما المغطتتتى جزتيتتتا ي تتترج علتتتى أنتتته كفالتتتة ،و المغطتتتى كليتتتا ي تتترج علتتتى أنتتته وكالتتتة ،والوكالتتتة

تصح بأجر وبغير أجر.

4

وممتتتل هتتت أيضتتتا إلتتتى هتتتذا التتترأي التتتدكتور عبتتت د التتترتاق الهيتتتتي بعتتتد استعراضتتته لمجمتتتق اةرا التتتواردة أ
التترأي المم تتتار بنتتا علتتى ترجيحتته هتتو  :تكييتتف هتتذه العمليتتة علتتى أنهتتا عقتتد يحتتتوي كتتال متتل الكفالتتة والوكالتتة
هو الراجح .

5

ويتترق رتتتيس هي تتة الرقابتتة الشتترعية فتتي دولتتة قطتتر التتدكتور وليتتد هتتادي أ الت تتريو علتتى أستتا

الكفالتتة أقتتوق،

ولكنتتته كتتتر أ القتتتول بالوكالتتتة المتتتأجورة فيتتته فستتتحة ،وهتتتو متتتا هتتت إليتتته رأي المجمتتتع التتتدولي 6 .ويعضتتتد هتتتذا
 - 1قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )2/12(،12في الدورة التانية في جدة عام 1406هـ1985 ،م ،و أساسيات
المعامالت المصرفية اإلسالمية،ص ،200والزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،ص.471
 - 2الوجيز في إيضال قواعد الفقه الكلية – الشي الدكتور محمد صدقي بل أحمد البونو -صـ  – 340دار الرسالة
العالمية – الطبعة ال امسة – .)2002
 - 3فتاوق الهي ة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي ،م 2دار البشاتر اإلسالمية ،صـ  ،743والسالو  ،موسوعة الفقه ص
.644
 -4زعتري ،الخدمات المصرفية ،ص.351
 -5الهيتي ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ص.395
 -6هادي ،أصول ضبط المعامالت المعاصرة ،ص.370
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التتتتترأي أ بعتتتتت

أعضتتتتتا هي تتتتتة الرقابتتتتتة الشتتتتترعية هبتتتتتوا إلتتتتتى فتتتتتي كتتتتتتاب أساستتتتتيات المعتتتتتامالت الماليتتتتتة

والمصتتترفية اإلستتتالمية ،وهتتتم :التتتدكتور عبتتتد الستتتتار أبتتتو اتتتدة ،والتتتدكتور ستتتلطا الهاشتتتمي ،والتتتدكتور محمتتتد
أحميل ،باإلضافة إلى الدكتور وليد هادي.

1

 -1أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ،ص.200
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المطلب الرابع :الحواالت المصرفية
المسألة األولى :الحوالة لغة وشرعا.
الحوالة لغة تعني ا نتقال والنقق.
وفي ا صطالل  :نقق المطالبة مل مة المديل إلى مة الملتزم ،أو هي تحول الح مل مة إلى أ رق.

1

والحوالة مشروعة بالسنة النبوية المطهرة واإلجمال ،وهو ما أشارت إليه كت الفقه في ا ستد ل علىيها.
وقد حكى البهوتي اإلجمال و عبرة بم الفة األصم.

2

3

المسألة الثانية :أركان لحوالة.
ت تلتتتف أركتتتا الوكالتتتة عنتتتد الحنفيتتتة عنهتتتا عنتتتد الجمهتتتور وهتتتذا مطتتترد فتتتي أركتتتا كتتتق العقتتتود الماليتتتة ،فأركانهتتتا
عند الحنفية اإليجاب والقبول ،اإليجاب مل المحيق ،والقبول مل المحال ،والمحال عليه.

4

أمتتتا أركانهتتتا عنتتتد الجمهتتتور ف مستتتة عناصتتتر وهتتتي :المحيتتتق وهتتتو المتتتديل ،والمحتتتال وهتتتو التتتداتل ،والمحتتتال عليتتته
وهو الملى الذي التزم الديل ،والمحال به وهو الديل نفسه ،والصيغة وهي اإليجاب والقبول.

5

وقتتول الحنفيتتة فتتي األركتتا أجتتدر بتتالقبول كتتو جميتتع العناصتتر مستتتغرقة تحتتت اإليجتتاب والقبتتول ،فتتال يتصتتتور
إجتتترا اإليجتتتاب والقبتتتول بغيتتتر وجتتتود العناصتتتر األ تتترق التتتتي نتتتص عليهتتتا الجمهتتتور ،فالتفصتتتيق فيهتتتا إذنتتتاب
حاجة إليه.
ويشتتتترذ للحوالتتتة رضتتتا المحيتتتق بتتتال تتتالف ،ويتتترق الجمهتتتور اشتتتتراذ رضتتتا المحتتتال ،ولتتتم يشتتتترذه الحنابلتتتة إ ا
أحيق على اني قادر ،و يشترذ رضا المحال عليه عند الجمهور  ،وهو شرذ عند الحنفية.

6

المسألة الثالثة :الحواالت المصرفية.
للحتتتتوا ت المصتتتترفية تعريفتتتتات متقاربتتتتة  -وهتتتتي ت تلتتتتف عتتتتل الحوالتتتتة بتتتتالمفهوم التقليتتتتدي الستتتتاب بيانتتتته فتتتتي
تنصتتيص الفقهتتا عليتته  -وكلهتتا تتتدور حتتول معتتاني نقتتق متتال متتل مكتتا إلتتى آ تتر ،فقتتد عرفهتتا الزحيلتتي بقولتته:
هتتي عمليتتة نقتتق النقتتود متتل حستتاب المحيتتق إلتتى حستتاب ش ت ص آ تتر أو بنتتك ،أو متتل بلتتد إل تى بلتتد آ تتر ،قتتد تقتتتر
بعقد صرف العملة النقدية بغيرها ،أو تقتصر على العملة اتها .

7

 - 1الكاساني ،بداتع الصناتع  ،صـ  ،391البهوتي ، :كشف القنال عل متل اإلقنال،باب الحوالة (.)382 ، 3
 - 2تعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص.414،413
 -3البهوتي ،كشف القنال عل متل اإلقنال ،باب الحوالة.)382 /3 ( ،
 -4الكاساني ،بداتع الصناتع.)391 /7 ( ،
 -5وهذا رأي الجمهور دائما في أطراف العقود.
 - 6الكاساني ،بداتع الصناتع ،)391 /7 ( ،و ابل رشد :القاضي أبو الوليد محمد بل أحمد بل محمد ،شرل بداية
المجتهد ونهاية المقتصد ،كتاب الحوالة ،)1964،1963 /4 ( ،والغزالي :محمد بل محمد بل محمد ،الوسير في
المذه  ،)221 ،3( ،و النووي ،روضة الطالبيل وعمدة المفتيل ،)227 ،4 (،والبهوتي ،كشف القنال،
( ،.)383 / 3وتعتري ،ال دمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،ص.413
 -7الزحيلي :المعامالت المالية المعاصرة ،ص .462
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وهتتتذا التعريتتتف راعتتتى الجوانتتت واألحتتتوال التتتتي تكتتتو عليهتتتا الحوالتتتة المصتتترفية ،كمتتتا حتتتدد العناصتتتر التتتتي
تجري عملية الحوالة المصرفية ،و لكل يؤ ذ عليه اإلذالة والشرل.
وعرفهتتتا متتتروا أبتتتو فضتتتة بأنهتتتا :أمتتتر صتتتادر متتتل ذالتتت التحويتتتق إلتتتى المصتتترف بتتتدفع المبلتتتغ المتتتراد تحويلتتته
متتل عملتتة معينتتة ،يعطيتته المصتترف إشتتعارا بهتتا تتم يقتتوم بتحويلتته علتتى مصتترف فتتي بلتتد آ تتر بمبلتتغ يعادلتته بعملتتة
أ رق .

1

وهتتذا التعريتتتف كستتتابقه قتتتدم شتتترحا إلجتتترا الحوالتتتة المصتتترفية بتتتيل أذرافهتتتا المعنيتتتة ايتتتر أنتتته أضتتتاف أنهتتتا أمتتتر
صادر مل المحيق ،ويؤ ذ عليه ما يؤ ذ على التعريف الساب .
وعرفهتتتا أصتتتحاب األساستتتيات بقتتتولهم :هتتتي نقتتتق مبلتتتغ متتتل حستتتاب إلتتتى حستتتاب آ تتتر بمجتتترد قيتتتد فتتتي الحستتتابيل،
ولهذا تسمى بالنقود القيدية .

2

تصاره أو  ،ولتضمنه بطبيعة الحال عناصر الحوالة وأركانها.

وهذا التعريف أولى بالقبول

المسألة الرابعة :أنواع الحوالة المصرفية.
تنقسم الحوالة المصرفية إلى نوعيل باعتبار المكا .
أو  :الحوالة النقدية الدا لية.
الحوالتتة النقديتتة الدا ليتتة تحتتول فيهتتا النقتتود متتل مكتتا إلتتى مكتتا آ تتر دا تتق الدولتتة ويكتتو بتتيل حستتابيل لشتت ص
واحتتتتد أو لش صتتتتيل ،وتأ تتتتذ المؤسستتتتة أو المصتتتترف أجتتتترا مقابتتتتق التحويتتتتق ،ويتتتتتم التحويتتتتق بنحتتتتدق الوستتتتاتر
الحديتة متق  :البريد أو الفاكس أو الشيك المصرفي.

3

انيا :الحوالة النقدية ال ارجية.
وفتتتي هتتتذا النتتتول يكتتتو التحويتتتق بتتتيل مصتتترفيل أحتتتدهما دا تتتق الدولتتتة واة تتتر ارجهتتتا ،ويأ تتتذ المصتتترف علتتتى
عمليتتة التحويتتق تلتتك أجتترة ،والمصتترف فتتي البلتتد اة تتر يلتتتزم بتتدفع المبلتتغ المحتتال بتته متتل ذريتت الوكالتتة أو متتل
حساب جار يغطى مل الحوالة.
وهتتتذه العمليتتتة تحتتتتوي علتتتى عقتتتديل إ ا ا تلفتتتت العملتتتة عنتتتد التحويتتتق .العقتتتد األول هتتتو الصتتترف و لتتتك يتتتتم ببيتتتع
العمتتالت األجنبيتتة ،والقتتب

فتتي هتتذه الحالتتة يكتتو حكميتتاا أل التقتتاب

المحيق إشعارا بالمبلغ يقوم مقام القب

و لك للضرورة.

لتتم يتتتم فتتي مجلتتس العقتتد ،وإنمتتا تتتم تستتلم

4

 -1أبو فضة :مروا  ،عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية ،صـ .840
 - 2مجموعة مل العلما قامت على تأليف الكتاب وهم :د .عبد الستار أبو ادة ،ود .وليد هادي ،ود .سلطا الهاشمي،
ود محمد أحميل ،أساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية  ،صـ  ،210دار األما للنشر والتوتيع – الرباذ
– المغرب ،ذ األولى2015 ،م.
 -3الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،462وأساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ،صـ 210
 - 4الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة ،صـ  ،462و هادي ،وليد ،أصول ضبر المعامالت المالية المعاصرة صـ
 ،77ذ األولى.2011 ،
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والتاني :عقد وكالة مأجورة حي إ المصرف يأ ذ أجرا على عملية التحويق.

1

المسـألة الخامسة :التكييف الفقهي للحوالة المصرفية.
ا تلف المعاصرو في التكييف الفقهي لهذا العملية على أقوال:
األول  :هتتتي عقتتتد صتتترف إ ا كتتتا هنتتتاك ا تتتتالف فتتتي العملتتتتيل فيتتتتم البيتتتع والشتتترا  ،ويكتتتو القتتتب
مصرفي أو شيك أو أي إشعار يأ ذه المحيق.
ويرد على هذا القول أ الحوالة المصرفية

حكميتتتا بقيتتتد

2

تتم فقر عند ا تالف العملتيل فقد تتف العملتا .

التتتاني :هتتي عقتتد حوالتتة فتتي حالتتة إ ا كتتا المحيتتق لتته حستتاب جتتار لتتدق المصتترف ،وفتتي نفتتس الوقتتت هتتو متتديل
للمحال أو المستفيد ،فينتقق في هذه الحالة الديل مل مة المحيق إلى مة المصرف.

3

ويتترد علتتى هتتذا القتتول أ المصتترف يأ تتذ أجتترة علتتى هتتذه العمليتتة ،وأ تتذ األجتترة ينقتتق حقيقتتة العقتتد متتل إرفتتتاق
إلى معاوضة.
التالتتت  :عقتتتد ستتتفتجة 4كتتتو العميتتتق مقتتترض واشتتتترذ الوفتتتا فتتتي بلتتتد آ تتتر ،ونتتتوقش هتتتذا بتتتأ الستتتفتجة

أجتتتر

فيها.
الرابتتتتتع :عقتتتتتد وكالتتتتتة بتتتتتأجرا أل العميتتتتتق قتتتتتد وكتتتتتق المصتتتتترف أو المؤسستتتتتة بتتتتتالقب

 ،أو وكتتتتتق المؤسستتتتتة أو

المصرف في التحويق.
ويتتتترد علتتتتى هتتتتذا القتتتتول أ المصتتتترف ضتتتتامل ،والوكيتتتتق
المأجورة تعامق معاملة اإلجارة.

يضتتتتمل ،ويتتتترد علتتتتى هتتتتذا اإلشتتتتكال أ الوكالتتتتة

5

وقتتتد ا تتتتارت لجنتتتة المعتتتايير الشتتترعية التتترأي التتتتاني ،أي اعتبارهتتتا حوالتتتة ،ويكتتتو األجتتتر مقابتتتق دمتتتة إيصتتتال
المبلغ ،وإ ا كانت العملة م تلفة فهي عقد مرك مل صرف وحوالة.
والتترأي الرابتتع

6

ي لتتو متتل وجاهتتة وهتتو اعتبارهتتا وكالتتة بتتأجر ،أو عقتتد صتترف ووكالتتة إ ا ا تلفتتت العملتتةا لمتتا

لهتتذا التترأي متتل إ تترا للحركتتة ا قتصتتادية وتحويتتق المصتتارف اإلستتالمية متتل وستتير فقتتر إلتتى عنصتتر فاعتتق فتتي
النشاذ ا قتصادي.
وفتتتي قتتترار مجمتتتع الفقتتته اإلستتتالمي التتتدولي متتتا يتتتدعم هتتتذا التتترأي عنتتتدما تحتتتد عتتتل الحلتتتول الشتتترعية جتمتتتال
الصتتترف والحوالتتتة فقتتتد نتتتص علتتتى أ  :الحتتتوا ت التتتتي تقتتتدم مبالغهتتتا بعملتتتة ويراتتت ذالبهتتتا تحويلهتتتا بتتتنفس
العملتتتة جتتتاتزة شتتترعا ستتتوا أكتتتا متتتل دو مقابتتتق أم بمقابتتتق ،فتتتي حتتتدود األجتتتر الفعلتتتي ،فتتتن ا كانتتتت متتتل دو
 -1الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة صـ ،463 ،462
 - 2مروا أبو فضة ،عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية صـ  ،841الزحيلي ،المعامالت المالية المعاصرة
صـ 462
 -3األساسيات مرجع ساب ص ،211أبو فضة مرجع ساب صـ  ،814الزحيلي ،مرجع ساب صـ .463
 -4السفتجة  :وفا الديل في بلد آ ر اير بلد الديل  ،المصري ،رفي يونس ،فقه المعامالت المالية ،ص.213
 -5أساسيات المعامالت المصرفية اإلسالمية ،ص.211
 -6المعايير الشرعية ،صـ  ،2007 ،96هي ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المنامة – البحريل.
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مقابتتتق :فهتتتي متتتل قبيتتتق الح والتتتة المطلقتتتة عنتتتد متتتل لتتتم يشتتتترذ مديونيتتتة المحتتتال عليتتته ،وهتتتم الحنفيتتتة ،وهتتتي عنتتتد
ايتتترهم ستتتفتجة :وهتتتي إعطتتتا شتتت ص متتتا ة تتتر لتوفيتتتته للمعطتتتي أو لوكيلتتته فتتتي بلتتتد آ تتتر ،وإ ا كانتتتت بمقابتتتق
فهتتتتي وكالتتتتة بتتتتأجر  ،إ ا كتتتتا القتتتتاتمو بتنفيتتتتذ الحتتتتوا ت يعملتتتتو لعمتتتتوم النتتتتا
تضميل األجير المشترك .

1

 -1مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ( . 9/1 )84
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فتتتتننهم ضتتتتامنو جريتتتتا علتتتتى

خاتمة
بعتتتد هتتتذه الدراستتتة المستفيضتتتة حتتتول الوكالتتتة بتتتأجر فتتتي كتتتت الفقتتته ،وتطبيقهتتتا فتتتي المؤسستتتات الماليتتتة فتتتي دولتتتة
قطر فقد انتهت إلى النتاتو اةتية:
النتائج.
 -1احتلتتتت الوكالتتتة بتتتأجر مستتتاحة ضتتتيقة متتتل كتتتت الفقهتتتا فلتتتم توجتتتد إ إشتتتارات ف مواضتتتع ،وفتتتي ا تصتتتار
شديد في مواضع أ رق ،وأكتر مل وسع في الحدي عنها الشافعية والحنابلة.
 -2الوكالتتتة متتتل عقتتتود التو يتتت وهتتتي عقتتتد جتتتاتز ،لكنتتته إ ا اتصتتتق بحقتتتوق الغيتتتر فننتتته يلتتتزم ،ومتتتل لتتتك الوكالتتتة
بأجرا ألنها تتصق بحقوق الغير.
-3

توجد الوكالة بأجر إ في المصارف القطرية ،أما المؤسسات األ رق فت لو مل التعامق بها .

 -4الوكالتتتتة بتتتتتأجر توجتتتتتد واضتتتتحة ومكيفتتتتتة فقهيتتتتتا فتتتتي األنشتتتتتطة ا ستتتتتتتمارية فتتتتي البنتتتتتوك و اصتتتتتة الوكالتتتتتة
ا ستتتتتمارية التتتتي يكتتتو التعامتتتق فيهتتتا علتتتى قاعتتتدة الوكالتتتة بتتتاألجر ،وحتتتتى إ كتتتا هتتتذا األجتتتر ضتتتعيفا وجتتتق
ا عتماد يكو على الحافز ،إ أ األجر باق في شرذ التعامق.
-5

يمنتتتتع استتتتت دام الوكالتتتتة بتتتتأجر فتتتتي بعتتتت

ال تتتتدمات التتتتتي يقتتتتوم بهتتتتا المصتتتترف متتتتتق :بطاقتتتتة ا تتمتتتتا ،

وا عتمتتتتاد المستتتتتندي ،و طابتتتتات الضتتتتما  ،والتحتتتتويالت المصتتتترفية ،اصتتتتة أ بعتتتت

الفقهتتتتا كيّتتتتف هتتتتذه

العمليات على أنها وكالة مأجور فيما يأ ذه البنك نظير تقديمه ل دمات العمال .
 -6استتتت دام عقتتتد الوكالتتتة بتتتأجر يتتتتري ا قتصتتتاد ،وينتتتول مصتتتادر التتتد ق ،اصتتتة فتتتي هتتتذا العصتتتر التتتذي تكتتتتر
فيه حاجات النا

المالية ،إلى جان نسبة البطالة الكبيرة.

 -7الوكالة إ ا كانت بأجر أ ذت حكم اإلجارة وتسري عليها أحكامها.
التوصيات،
وأوصي بعد هذه الدراسة باألشيا اةتية:
 -1ا هتمتتتام بموضتتتول الوكالتتتة بتتتأجر واعتمتتتاده عقتتتدا فتتتي المؤسستتتات الماليتتتة التمويليتتتةا ألنتتته ستتتيتيح لهتتتا فرصتتتة
جيدة مل ا ستتمار ،كما أنها ستسهم بننعاش ا قتصاد العام ،وتعطي فرصة لتداول المال بيل المسلميل.
 -2تبنتتتي هي تتتة الرقابتتتة الشتتترعية بدولتتتة قطتتتر للوكالتتتة بتتتأجر والتعريتتتف بهتتتا وبشتتتروذه عتتتل ذريتتت إصتتتدارات
وندوات لموظفي المصارف أو  ،وللجمهور انيا.
 -3تضتتتميل موضتتتول الوكالتتتة بتتتأجر فتتتي القتتتانو القطتتتريا أل الحاجتتتة داعيتتتة إلتتتى التعامتتتق بهتتتا ،وتعامتتتق النتتتا
بها يحتاج إلى قانو وإجرا ات تحكمه.
 -4جمتتع فتتتاوق هي تتتة الرقابتتة الشتتترعية فتتي إصتتدارات مطبوعتتتة علتتى اتتترار بعتت
إليها.
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التتدول حتتتتى يستتهق الرجتتتول

الملحق ( أ ) :أنموذج للوكالة باالستثمار

AGREEMENT

اتفاقية وكالة رئيسية لالستثمار

MASTER

WAKALA

FOR INVESTMENT

أنتتتته فتتتتي يتتتتوم ......./...../....م تتتتتم ا تفتتتتاق والتراضتتتتي بتتتتيل

On ……… /…../……,

كق مل:

this Agreement was entered into between:

( -1أو  )،مصتتتتترف الريتتتتتا ومقتتتتتره شتتتتتارل الستتتتتد ،ص .ب:

1. Masraf Al Rayan of: P.O. Box 28888,

 28888الدوحتتتتتتتتتتتتتة – قطتتتتتتتتتتتتتر .ويمتلتتتتتتتتتتتتته الستتتتتتتتتتتتتيد/

Mr

 ...............................................بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفته

…………, in his capacity as………….

by

( ........................ويشار إليه فيما يلي بالوكيق)
 (-2انيتتتتتتتتتتتتتتتتا--------------------------------------------)،
.-----------

(ويشتتتتتتتار إليتتتتتتته فيمتتتتتتتا

يلي بالموكق)

represented

Doha,

Qatar,

(hereinafter referred to as Wakil) and
of

virtue

No…...,
Doha,

by

……………,

Registration
Box…………,

………..,

2.Mr./Messrs.
Commercial

P.O.

address:
Qatar,

telephone:…….

represented by Mr…….., in his capacity
as an authorized signatory
(hereinafter
)referred to as Muwakkil
وبعتتتتد أ أقتتتتر الطرفتتتتا علتتتتى أهليتهمتتتتا للتعاقتتتتد قانونتتتتا  ،اتفقتتتتا

The two parties declared that they have the

على ما يأتي:

required legal qualifications, and mutually
and

terms

conditions:
المادة ()1
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)Clause (1

following

the

on

agreed

التمهيد

Introduction

يراتتت الموكتتتق بتعيتتتيل ( الوكيتتتق ) وكتتتيال ،عنتتته إلستتتتتمار

The Muwakkil wishes to appoint the Wakil

أموالتتته كجتتتز متتتل ا متتتوال المجمعتتته لتتتدق الوكيتتتق ،و لتتتك

to be the agent of the Muwakkil with

ل ستتتتتمار فتتتي عمليتتتتات مصتتترفيه مقبولتتتته ومجتتتاتة شتتتترعا ،

the

respect

ووفقتتتا  ، ،للشتتتروذ واألحكتتتام التتتواردة فتتتي هتتتذه ا تفاقيتتتة ووفقتتتا ،

Muwakkil's funds in Islamically acceptable

ألحكتتتتتام ومبتتتتتادا الشتتتتتريعة اإلستتتتتالمية كمتتتتتا تحتتتتتددّه هي تتتتتة

transactions through and as part of the

الرقابتتتة الشتتترعية ال اصتتتة للوكيتتتق والمنصتتتوص عليهتتتا فتتتي

Wakil's pool of treasury funds pursuant to

هذه ا تفاقية.

the terms and conditions set out in this
the

of

with

investment

compliance

the

in

to

and

Agreement

rules and principles of the Islamic Shari'a
as determined by the Shari'a Supervisory
Board of the Wakil and embodied in this
Agreement.
المادة ()1

)Clause (1

التفسير:

Interpretation

2-1

تكتتتتتتتتو للكلمتتتتتتتتات والتعتتتتتتتتابير التاليتتتتتتتتة المعتتتتتتتتاني
الم صصتتتتتة لهمتتتتتا و لتتتتتك متتتتتا لتتتتتم يقتتتتتت

الستتتتتياق

ب الف لك:

expressions
assigned to

and

terms

2-1 The

following

shall have the meanings

them herein unless the context requires
otherwise:

يففوم العمففل :اليتتوم التتذي يتتزاول فيتته الموكتتق والوكيتتق أنشتتطة

the

العمق الم تلفة ب الف أيام الجمعة والسبت واألحد.

are open for

which

on

day

A

Day:

Business

Muwakkil and the Wakil

business to the public but not including
Friday, Saturday, Sunday.
قيمففففففة االسففففففتثمار  :هتتتتتتو المبلتتتتتتغ المستتتتتتتتمر فتتتتتتي الصتتتتتتفقه

Investment Amount: The amount invested

ا ستتمارية.

in relation to an Investment Transaction.
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تفففففاريت االسفففففتثمار :هتتتتتو التتتتتتاري

المستتتتتتح لتتتتتدفع قيمتتتتتة

for

date

The

due

Investment

Date:

ا ستتتتتتمار حستتتت القيمتتتته والتتتتتاري المحتتتتدديل فتتتتي عتتتترض

in

Amount

Investment

the

of

payment

الوكيق .

Transaction,

Investment

an

to

relation

which date shall be specified in the Wakil
Offer.
صففففقة اسفففتثمارية :تعنتتتي صتتتفقة فرديتتتة تمتتتت بتتتيل الموكتتتق

single

والوكيق وفقا  ،للمادة (.)5

transaction between the Muwakkil and the

A

Investment

Transaction:

Wakil made pursuant to Clause 5.
تفففففاريت اإلسفففففتحقاق :التتتتتتاري المستتتتتتح لتتتتتدفع التستتتتتويات

Maturity Date: The date on which the

للموكق كما هو محدد في عرض الوكيق.

Maturity Proceeds are to be paid to the
Muwakkil, as specified in the Wakil Offer.

اسفففتحقاق التسفففويه :وهتتتو المبلتتتغ المستتتتح للموكتتتق بتتتتاري

Maturity Proceeds: The amount due to the

اإلستحقاق ويحس بموج عرض الوكيق .

Muwakkil on the Maturity Date, calculated
in accordance with the Wakil Offer.

قبفففول الموكفففل :تعنتتتي اإلشتتتعار التتتذي ستتتيتم إرستتتاله متتتل قبتتتق

be

الموكتتتتتق للوكيتتتتتق ويكتتتتتو متتتتتل ناحيتتتتتة جوهريتتتتتة بالصتتتتتيغة

Wakil

المحددة في الجدول األول

substantially in the form set out in the First

to

notice
the

A

to

Acceptance:
Muwakkil

the

Muwakkil
by

sent

Schedule.
أربففففام الموكففففل  :األربتتتتال المستتتتتحقة للموكتتتتق كمتتتتا هتتتتي فتتتتي
العرض المقدم مل الوكيق.

Muwakkil Profit: The profit due to the
with

accordance

the Wakil Offer.
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in

calculated

Muwakkil

عفففرل الوكيففففل  :اإلشتتتتعار التتتتذي ستتتيتم إرستتتتاله متتتتل الوكيتتتتق

Wakil Offer: A notice to be sent by the

للموكتتتق ويكتتتو متتتل ناحيتتتة جوهريتتتة بالصتتتيغة المتتتذكورة فتتتي

Wakil to the Muwakkil substantially in the

الجدول األول.

form set out in the Schedule.

2-2

تعتبتتتتر جتتتتداول هتتتتذه ا تفاقيتتتتة جتتتتز ا ،

يتجتتتتزأ متتتتل

2-2 The Schedules to this Agreement form

هذه ا تفاقية.
3-2

an integral part hereof.

تعتبتتتتر اإلشتتتتارات للبنتتتتود والجتتتتداول إشتتتتارات للبنتتتتود

2-3 References to Clauses and Schedules

والجداول في هذه ا تفاقية.

and

clauses

of

to

are

references

schedules to this Agreement.
4-2

لقتتتتد تتتتتم وضتتتتع العنتتتتاويل لغايتتتتة التستتتتهيق فقتتتتر ولتتتتل

for

are

inserted

تؤ ر على تفسير ا تفاقية.

2-4 The

headings

convenience only and shall
not affect the construction hereof.

المادة ()3
الشروط التمهيدية

)Clause (3
Conditions Precedent

حتتررت هتتذه ا تفاقيتتة متتل نستت تيل أصتتليتيل بيتتد كتتق ذتترف

This Agreement was made in two original

نس ة أصلية للعمق بموجبها عند اللزوم.

copies, with each party given an original
copy thereof to act in accordance therewith.

ي قتتتتوم كتتتتق ذتتتترف بمتتتتد الطتتتترف اة تتتتر بنمتتتتو ج التواقيتتتتع

Each Party shall provide the other with

المعتمتتتتتتدة والمو قتتتتتتة والتتتتتتتي تحتتتتتتوي أستتتتتتما األشتتتتتت اص

)certified true original specimen signature(s

الم تتتتتوليل بتوقيتتتتتع هتتتتتذه ا تفاقيتتتتتة وأي و يقتتتتتة لهتتتتتا عالقتتتتتة

of the individual(s) authorized to sign on its

با تفاقية.

all

and

Agreement

other

connection

in

required

this

behalf

documents

herewith.
المادة ()4

)Clause (4

شروط وأحكام الوكالة

Wakala Terms and Conditions

1-4

يّعتتتتتتتيل الموكتتتتتتتق بموجبتتتتتتته الوكيتتتتتتتق وكتتتتتتتيال ،عنتتتتتتته

The Muwakkil hereby appoints the

4.1

إلستتتتمار أموالتته كجتتز متتل ا متتوال المجمعتته لتتدق الوكيتتق،

Wakil to be the agent of the Muwakkil

الوكيتتتتتتتق بتتتتتتتنبرام الصتتتتتتتتفقات

for the investment of the Muwakkil's

وبموجبتتتتتتته ،يتتتتتتتتم تفتتتتتتتتوي
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funds through and as part of the Wakil's

ا ستتتتتتمارية نيابتتتتة عتتتتل الموكتتتتق ولحستتتتاب الموكتتتتق والقيتتتتام

pool of treasury funds. The Wakil is

بجميتتتع التصتتترفات و لتتتك بشتتتكق كامتتتق بتتتنفس الطريقتتتة التتتتي

hereby

into

قتتتتد يقتتتتوم بهتتتتا الموكتتتتق بنفستتتته فيمتتتتا يتعلتتتت بهتتتتذه الصتتتتفقات

on

ا ستتتتتمارية متتتل تتتالل اتفاقيتتتات بيتتتع أوشتتترا أيتتتة اتفاقيتتتات

behalf of the Muwakkil and for the

أ تتتترق والتفتتتتاوض متتتتع المتتتتورديل والمشتتتتتريل نيابتتتتة عتتتتل

Muwakkil's account and to do all acts

الموكتتق فتتي كتتق متتا يتعلتت بتتذلك بغتترض الوفتتا با لتزامتتات

as fully as the Muwakkil could do itself

.التعاقدية الموضحة في هذه ا تفاقية

authorized

Islamically

with

acceptable

respect

through

to

to

enter

transactions

such

purchase

transactions

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
its obligations under this Agreement.
 للموكتتق و لتتك علتتى،يتصتترف الوكيتتق بصتتفته وكتتيال
The Wakil shall act in the capacity of
an agent of the Muwakkil based on the

4.2

وكالتتتة مقيتتتدة محتتتدودة لكتتتق صتتتفقة استتتتتمارية

أستتتا

 وباستتتتتتنا متتتتا هتتتتو منصتتتتوص عليتتتته.علتتتتى حتتتتدة

Investment

 بموجتتتتت، ب تتتتتالف لتتتتتك أو عنتتتتتدما يكتتتتتو مطلوبتتتتتا

Transaction deal separately. The Wakil

 لتتل تكتتو للوكيتتق أيتتة ستتلطة لتقييتتد أو إلتتزام، القتتانو

shall have no powers to bind or oblige

.الموكق أو افتراض لك

Wakala

limited

to

each

2-4

the Muwakkil or to assume to have
bound him unless it is exceptionally
stated otherwise or required to do so in
accordance with the law.
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3-4

علتتتتتى الوكيتتتتتق أ يبتتتتترم ويوقتتتتتع ويستتتتتلم مستتتتتتندات

The Wakil has to prepare, sign and

4.3

الصتتتفقة نيابتتتة عتتتل الموكتتتق ويفتتتوض الموكتتتق الوكيتتتق

handover the deal documents to the

نيابتتتتتتة عنتتتتتته ومراعتتتتتتاة للنصتتتتتتوص

Muwakkil and the Muwakkil authorizes

األ تتتترق ات العالقتتتتة فتتتتي هتتتتذا البنتتتتد الصتتتتالحيات

the Wakil to act on his behalf, taking

الم ولتتتتة بشتتتتكق تتتتاص للتتتتوكال فتتتتي هتتتتذه ا تفاقيتتتتة

related

into

وجميتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتالحيات األ تتتتتتتتترق ات العالقتتتتتتتتتة

items of this provision which governs

لمستتتتتتتاعدته علتتتتتتتى الوفتتتتتتتا بالتزاماتتتتتتتته واستتتتتتتتكمال

granting specific powers to the Wakil

مستتتتتتتتندات الصتتتتتتتفقة فيمتتتتتتتا يتعلتتتتتتت بكتتتتتتتق صتتتتتتتفقة

in this Agreement and all other related

استتمارية.

powers in order for the Wakil to fulfill

بتتتتتتأ يمتتتتتتار

the

other

the

complete

Investment

consideration

to

and

each

of

obligations

his

documentation

Transaction.
4-4

يلتتتتتزم الوكيتتتتق بصتتتتفته الوكيتتتتق للموكتتتتق بالتصتتتترف

The Wakil, in his capacity of an agent 4.4

فيمتتا يتعلتت بجميتتع الصتتفقات ا ستتتتمارية التتتي ستتيتم

of the Muwakkil, undertakes to carry
out

إبرامهتتتا وفقتتتا  ،للشتتتروذ واألحكتتتام التتتواردة فتتتي هتتتذه

the

for

ا تفاقيتتتتة نظيتتتتر مبلتتتتغ متتتتادي وقتتتتدره ............

be

will

قطتتتري ،و لتتتك وفقتتتا  ،للشتتتروذ واألحكتتتام التتتواردة فتتتي

signed in accordance with the terms

هذه ا تفاقية.

required
that

Agreement
to

accordance

in

what

Transactions

this

amounting

is

of
fees

all

Investment

conditions
financial

Qatari

and

against

…………Riyal

with the terms and conditions of this
Agreement.
المادة ()5
أداء وتنفيذ كل صفقة استثمارية

)Clause (5
of

Performance

and

each
Investment Transaction
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Implementation

1-5

فتتي يتتوم عمتتق أو فتتي أي وقتتت تتالل ستتاعات عمتتق

the

5.1

any Business

Day during

On

الطتتتتتترفيل إ ا راتتتتتت الموكتتتتتتق لتتتتتتك ،يجتتتتتتوت ألي

business hours of both Parties, either

ذتتتتترف أ يشتتتتتعر الطتتتتترف اة تتتتتر هاتفيتتتتتا  ،أو متتتتتل

Party may notify the other by telephone

تتتالل أيتتتة وستتتاتق أ تتترق برابتتتته فتتتي إبتتترام صتتتفقة

or any other media of its desire to enter

استتتتتتمارية .وبعتتتتد لتتتتك يجتتتتوت للوكيتتتتق أ يرستتتتق

The

into

للموك ّق عرض الوكيق.

Wakil shall then send the Muwakkil a

Investment

Transaction.

an

Wakil Offer.
2-5

إ ا راتتتتت الموكتتتتتق فتتتتتي إبتتتتترام صتتتتتفقة إستتتتتتتمارية

If the Muwakkil is willing to enter into 5.2

مقترحة ،عليه أ يرسق للوكيق قبول الموكق.

the proposed Investment Transaction, it
Muwakkil

a

the

Wakil

send

shall

Acceptance.
3-5

علتتتى الموكتتتق دفتتتع قيمتتته اإلستتتتتمار للحستتتاب المعنتتتي

5.3

The Muwakkil shall pay the Investment

حتتال إشتتعار الوكيتتق للموكتتتق بالقيمتتة و لتتك فتتي فتتتترة

Amount to such account as the Wakil

أقصاها تاري ا ستتمار .

shall have notified the Muwakkil for
Investment

the

than

later

not

value

Date.
4-5

علتتتتتى الوكيتتتتتق أ يعتتتتتد الترتيبتتتتتات ال اصتتتتتة بتتتتتدفع

5.4

The Wakil shall arrange for payment

وتحصتتتيق المبتتتالغ نيابتتتة عتتتل الموكتتتق ويتتتتم بموجبتتته

and collection of funds on behalf of the

تفويضتتته بتتتنبرام وتستتتليم أيتتتة مستتتتندات أو تحتتتويالت

Muwakkil and is hereby authorized to

تكو ضرورية فيما يتعل بذلك.

execute and deliver any instruments or
in

necessary

are

which

transfers

connection therewith.
5-5

تكتتتتو عملتتتتة الصتتتتفقة ا ستتتتتتمارية حستتتت متتتتا هتتتتو
متف عليه مل قبق الموكق والوكيق.

5.5

Investment

Transaction shall be as agreed by both
Parties.
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each

of

currency

The

6-5

تشتتتعر األذتتتراف بموجبتتته بعضتتتها التتتبع

بأنتتته وفقتتتا ،

5.6

The Parties hereby notify each other

لقواعتتتتتتتدها وإجرا اتهتتتتتتتا الدا ليتتتتتتتة ،فتتتتتتتا جميتتتتتتتع

that in accordance with their internal

المكالمتتتات الهاتفيتتتة التتتتي تتتتتم متتتل قبتتتق أو لضذتتتراف

telephone

and

rules

فيمتتتا يتعلتتت بأيتتتة صتتتفقة استتتتتمارية مقترحتتتة يجتتتوت

Parties

made

calls

تستتتجيلها متتتل قبتتتق األذتتتراف .وبنتتتا علتتتى لتتتك فتتتا

Investment

كتتتتتق ذتتتتترف (أ) يوافتتتتت علتتتتتى تستتتتتجيق المحاد تتتتتات

Transaction may be tape recorded by

الهاتفيتتتتة ال اصتتتتة بمتتتتوظفي التتتتتداول والتستتتتوي و/أو

)the Parties. Accordingly, each Party (a

المتتتتتتتتتوظفيل اة تتتتتتتتتريل لضذتتتتتتتتتراف ومستتتتتتتتت وليهم

the

consents

ومتتتتوظفيهم ووكالتهتتتتم واألشتتتت اص المتتتترتبطيل بهتتتتم

trading,

فيمتتتا يتعلتتت بهتتتذه ا تفاقيتتتة أو بأيتتتة صتتتفقة استتتتتمارية

marketing and/or other personnel of the

محتملتتتتتة (ب) يوافتتتتت علتتتتتى الحصتتتتتول علتتتتتى أيتتتتتة

Parties and their officers, employees,

موافقتتتتتة ضتتتتترورية وتقتتتتتديم إشتتتتتعار بهتتتتتذا التستتتتتجيق

agents and affiliates in connection with

المتتتوظفيل (كمتتتا هتتتو متتتذكور أعتتتاله) و (ج)

this

لهتتتؤ

all
the

of

potential

procedures,
to

or

proposed

recording
of

by
any

the

concerning

to

conversations

or

any

telephone

Agreement

يوافتت علتتى أنتته يجتتوت تقتتديم هتتذه التستتجيالت كتتدليق

Investment Transaction, (b) agrees to

فتتتتي أيتتتتة إجتتتترا ات تتعلتتتت بهتتتتذه ا تفاقيتتتتة أو بأيتتتتة

obtain any necessary consent of and

صتتتفقة استتتتتمارية (مقبولتتتة أو ب تتتالف لتتتك) .ويتعهتتتد

give notice of such recording to such

الطرفتتتتا با حتفتتتتاظ بهتتتتذه التستتتتجيالت لفتتتتترة ال تتتتة

personnel (as aforesaid) and (c) agrees

أشتتتتهر متتتتل تتتتتاري تنفيتتتتذ العمليتتتتة توقعتتتتا  ،ستتتتتعمالها

that recordings may be submitted in

كبينة في أي نزال قد ينشأ بيل الطرفيل.

evidence in any proceedings relating to
Investment

any

otherwise).

or

to

obligated

or

Agreement

(accepted
be

should

this

Transaction
Parties

The

retain such recordings for a period of
three months in contemplation of any
the

between

Parties.
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arise

may

that

dispute

المادة ()6
التعهدات والضمانات

)Clause (6
Representations and Warranties

يقتتتر ويتعهتتتد كتتتق ذتتترف لمصتتتلحة الطتتترف اة تتتر اعتبتتتارا ،

Each Party represents and warrants for the

متتتل تتتتاري هتتتذه ا تفاقيتتتة وفتتتي كتتتق صتتتفقة استتتتتمارية بمتتتا

benefit of the other Party from the date of

يلي:

this Agreement and on each Investment
Transaction that:

()1

()2

أ لديتتتتته الصتتتتتفة القانونيتتتتتة إلبتتتتترام هتتتتتذه ا تفاقيتتتتتة
والصتتتتتتتتتفقات ا ستتتتتتتتتتتمارية المنصتتتتتتتتتوص عليهتتتتتتتتتا

Investment

بموجبه.

;Transactions contemplated hereunder

أ إبرامتتته لهتتتذه ا تفاقيتتتة قتتتد تتتتم التفتتتوي

بتتته بصتتتفة

قانونية ونظامية.
()3

)(i

it has the legal capacity to enter into
the

and

Agreement

this

)the execution by it of this Agreement (ii
;has been duly authorised

تكتتتتتتو هتتتتتتذه ا تفاقيتتتتتتة وكتتتتتتق صتتتتتتفقة استتتتتتتتمارية

)this Agreement and each Investment (iii

منصتتتوص عليهتتتا بموجبتتته ملزمتتتة لتتته وقابلتتتة للتنفيتتتذ

hereunder

Transaction

عليتتته ولتتتل ت تتتالف شتتتروذ أيتتتة اتفاقيتتتة أ تتترق يكتتتو

will be binding and enforceable upon it

ذرفا  ،فيها.

and will not violate the terms of any

contemplated

;other agreement to which it is a party
and
()4

أ لديتتته ،وستتتيكو لديتتته فتتتي جميتتتع األوقتتتات ،جميتتتع

)it has and will at all times maintain all (iv

التفويضتتتتتات والموافقتتتتتات واأل ونتتتتتات والتتتتتترا يص

and

authorizations,

والموافقتتتتتتات المطلوبتتتتتتة لمستتتتتتاعدته فتتتتتتي أ يقتتتتتتوم

consents required to enable it lawfully

بطريقتتتتتة قانونيتتتتتة بتنفيتتتتتذ التزاماتتتتتته بموجتتتتت هتتتتتذه

to perform its obligations under this

ا تفاقية.

Agreement.

licenses

المادة ()7
القانون الواجب تطبيقه وحل المنازعات
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)Clause (7

approvals,

Law and Jurisdiction
ت ضتتتتتتع هتتتتتتذه ا تفاقيتتتتتتة وتفستتتتتتر وفقتتتتتتا  ،ألحكتتتتتتام الشتتتتتتريعة

This Agreement shall be governed by the

اإلستتتالمية .وفتتتي حالتتتة حتتتدو أي نتتتزال بتتتيل الطتتترفيل فيمتتتا

Principals of Islamic Shari’ah. Differences

يتعلتتت بهتتتذه ا تفاقيتتتة فيتتتتم حتتتق النتتتزال بتتتالطرق الوديتتتة وفتتتي

and disputes that may arise between the

حالتتتة تعتتتتر لتتتك تتتالل فتتتترة شتتتهر متتتل تتتتاري نشتتتو النتتتزال

amicably.

two

ويحتتتتال النتتتتزال إلتتتتى المركتتتتز اإلستتتتالمي التتتتدولي للمصتتتتالحة

And in case of failure to do so within a

والتحكتتتيم بتتتدبي بدولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتة المتحتتتدة ،ويكتتتتو

period of one month from the date of the

قرار المجلس نهاتيا  ،وملزما  ،للطرفيل.

dispute in question shall be referred to the
for

resolved

Centre

shall

be

Islamic

parties

International

Reconciliation Arbitration in Dubai, United
Arab Emirates. The decision of the said
Centre shall be final and binding on the
two parties.
المادة ()8
النصوص العامة

)Clause (8
General Provisions

 1-8اإلشعارات:

8.1 Notices

يجتتتتت تستتتتتليم جميتتتتتع اإلشتتتتتعارات أو المستتتتتتندات األ تتتتترق

Notices may be communicated by telex,

والمطلتتتوب تقتتتديمها بموجتتت هتتتذه ا تفاقيتتتة ش صتتتيا  ،أو متتتل

personal

تتتتتتالل دمتتتتتتة التوصتتتتتتيق الستتتتتتريع أو البريتتتتتتد الممتتتتتتتات أو

delivery,

courier

delivery,

SWIFT, or by facsimile transmission to the

ستتتتتويفت أو باإلرستتتتتال عتتتتتل ذريتتتتت الفاكستتتتتيميلي للعنتتتتتوا

addresses outlined.

المحدد.
 1-1-8يعتبتتر أي إشتتعار أو مستتتند قتتد تتتم تستتلمه حتتال

A notice shall be deemed to

استالمه مل قبق الطرف المعني.

have been given when
in

party

question.
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the

by

received

8.1.1

 8-1-2ولكتتتتتل أي إشتتتتتعار يتتتتتتم استتتتتتالمه فتتتتتي يتتتتتوم

day

a

on

8.1.2 Any notice

received

يكو يوم عمق

which is not a

للطتتتتترف الموجتتتتته لتتتتته اإلشتتتتتعار أو المستتتتتتند

addressee

يعتبر بأنه قد تم

been
تسليمه عند بد يوم عمله التالي .

the
to

have

Day for

Business

deemed

shall

be

given at its opening on the next
succeeding Business Day.

 3-1-8إ بيانتتتتتات ا تصتتتتتال متتتتتذكورة فتتتتتي الجتتتتتدول

8.1.3

التاني.

communication
the

Second

of

in

Particulars
out

are

set

schedule.
 4-1-8يوافتتت الوكيتتتق والموكتتتق علتتتى تعتتتوي
ا

كتتتق منهمتتتا

تتتر وي لتتتى كتتتق ذتتترف منهمتتتا ذتتترف ا

8.1.4

Wakil

Muwakkil

and

The

تتتر فتتتي

hereby agrees to indemnify each

مواجهتتتتة ا لتزامتتتتات المعقولتتتتة المتعلقتتتتة بالتتتتدعاوق

other party

other and hold the

وال ستتتتتاتر والتعويضتتتتتات التتتتتتي يتكبتتتتتدها أق منهمتتتتتا

reasonable

all

against

harmless

costs,

liabilities,

نتيجتتتة تصتتترفه بنتتتا علتتتى التعليمتتتات المستتتتلمة عتتتل

losses,

ذريتتتتت الفتتتتتاكس والتتتتتتي تحمتتتتتق توقيتتتتتع الوكيتتتتتق أو

damages or expenses which either

الموكق.

claims,

may suffer or incur as a
any

upon

acting

of them

of

result

instructions received by fax under
the

of

signature

purported

the

Muwakkil or Wakil.

 2-8اإلنهــاء

8.2 Termination

يكتتو تتتاري انتهتتا هتتذه ا تفاقيتتة هتتو التتتاري التتذي يقتتع بعتتد

The expiry date of this Agreement shall be

متتتترور عتتتتام متتتتل تتتتتاري ستتتتريانها ويتتتتتم بعتتتتد لتتتتك تمديتتتتدها

the date falling after one year from the date
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تلقاتي تا  ،لمتتدة أو لمتتدد أ تترق وهتتي عتتام واحتتد لكتتق منهتتا و لتتك

of effectiveness hereof and shall thereafter

يقتتق

be

متتا لتتم يشتتعر أي ذتترف الطتترف اة تتر كتابي تا  ،قبتتق متتا

a

further

extended

by

automatically

عتتتل  30يومتتتا  ،متتتل تتتتاري هتتتذا ا نتهتتتا برابتتتته فتتتي تمديتتتد

period or periods of one year each unless

ستتتتريا ا تفاقيتتتتة ،وفتتتتي هتتتتذه الحالتتتتة تنتهتتتتي ا تفاقيتتتتة فتتتتي

either Party notifies the other in writing not

تتتتاري ا نتهتتتا القتتتادم .وبتتتالرام ممتتتا كتتتر أعتتتاله ،وبتتتدو

less than 30 days prior to any such expiry

إ تتتتالل بتتتتالحقوق والتعويضتتتتات األ تتتترق للموكتتتتق بموجتتتت

date of its wish not to extend the validity

هتتذه ا تفاقيتتة ،فانتته يح ت للموكتتق وفتتي أي وقتتت بعتتد التتتاري

of this Agreement, in which case this

التتتذي يقتتتع بعتتتد متتترور عتتتام متتتل تتتتاري ا تفاقيتتتة إنهتتتا هتتتذه

then

ا تفاقيتتتة متتتل تتتالل متتتنح الوكيتتتق إشتتتعارا  ،كتابيتتتا  ،تقتتتق مدتتتته

or

عتتتل  30يومتتتا .،ولتتتل يتتتؤ ر هتتتذا ا نتهتتتا أو اإلنهتتتا (حستتت

early termination (as the case may be) shall

الحالتتتتة) علتتتتى حقتتتتوق والتزامتتتتات أي ذتتتترف بموجتتتت فيمتتتتا

affect the rights and obligations of either

يتعلتتت بأيتتتة صتتتفقة استتتتتمارية مستتتتحقة وتبقتتتى شتتتروذ هتتتذه

any

Party

ا تفاقيتتتة قابلتتتة للتطبيتتت حتتتتى يتتتتم الوفتتتا بجميتتتع ا لتزامتتتات

upon

بموج الصفقة ا ستتمارية هذه.

which the conditions of this Agreement
such

the

upon

expiry

No

to

expire
date.

relation

Transaction

until

shall

expiry

in

forthcoming

hereunder

Investment

applicable

Agreement

outstanding

remain

shall

Investment Transaction is completed and
each Party has received all amounts due to
it pursuant to the Investment Transaction.
وإشتتتتهادا  ،بتتتتذلك ،فقتتتتد قتتتتام الممتلتتتتو المفوضتتتتو لضذتتتتراف
بالتوقيع على هذه ا تفاقية.

authorized

duly

the

WITNESS

AS

representatives of the parties hereto have
executed this Agreement

__________
عن الوكيل

____________
عن الموكل

_______________
__________________
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For the Wakil

For
the Muwakkil
الملحق ( ب ) :استمارة عرل الوكيل.
الجففففدول األول
First Schedule
استمارة عرل الوكيل
Muwakkil

and

Offer

Wakil

Form

of

Acceptance
عرل الوكيل

WAKIL OFFER

التاريت.......................................... :

:

إلى

.......................................... :

Date

……………………………………………

من  :مصرف الريان

……

الموضفففوع :اتفاقيفففة الوكالفففة الرئيسفففية لالسفففتثمار المؤرخفففة

:

To

"( ...........االتفاقية الرئيسية")
…..................................................................
.
From : Masraf Al Rayan

Subject:

Master Wakala Agreement for
Investment
[ dated

] (the "Master
)"Agreement
نشتتتير إلتتتى ا تفاقيتتتة الرتيستتتية (تكتتتو للتعتتتابير المعرفتتتة فيهتتتا

We refer to the Master Agreement (terms

نفتتتس المعتتتاني التتتواردة هنتتتا) كمتتتا نعتتترض بموجبتتته التتتد ول

same

defined

بصفة وكيق نيابة عنكم في الصفقة ا ستتمارية التالية:

meanings herein) and your instructions of
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the

have

shall

which

in

 -1قيمة ا ستتمار........................................ :

today, in which you indicated your wish to

 -2تاري ا ستتمار....................................... :

deposit an amount with us for investment

 -3تاري ا ستحقاق...................................... :

your

by

 -4أجر الوكيق.......................................... :

behalf:

transactions

on

1.

Islamic

Amount

us

in

Investment

………………………………..
2.

Investment

Date

…………………………………….
3.

Maturity

Date

………………………………………..
4.

will

be

fee

Agency

………………………………
ستتوف نقتتوم باستتتتمار المبلتتغ فتتي صتتفقات ماليتتة متتل المتوقتتع

We will invest the Investment Amount in 5.

ستتتتنويا .،وعليتتتته

transactions expected to generate for you

فتتن أي ربتتح يزيتتد عتتل لتتك  ،بعتتد صتتم مصتتاريف الوكالتتة

[ a Muwakkil Profit of

أ تتتتتدر لكتتتتم ربتتتتح الموكتتتتق بنستتتتبة ( )
 ،سوف يعود لنا كحوافز.

]% per annum.
the

after

this

exceeding

profit

Any

deduction of the agency fee will be ours
as an incentive.

فيمتتتتا يتعلتتتت بتتتتالمبلغ المستتتتتتمر  ،يرجتتتتي التكتتتترم بتفويضتتتتنا

6. In respect of the Investment Amount,

صتتتم المبلتتتغ متتتل حستتتابكم لتتتدينا أو قيتتتد المبلتتتغ إلتتتى حستتتابنا

please authorize us to debit your account

رقـــــــــم (

).

with us or credit the amount to our
account

following
[__________________].

يستتتتتري هتتتتتذا العتتتتترض بشتتتتترذ استتتتتتالمنا المبلتتتتتغ المستتتتتتتمر

7. This offer is conditional upon receipt by

كنعتمتتتاد متتتالي واضتتتح فتتتي موعتتتد أقصتتتاه التتتتاري المحتتتدد

us of the Investment Amount in cleared

ل ستتتتتمار .ويعتبتتتر هتتتذا العتتترض مقبتتتو  ،متتتل قتتتبلكم متتتا لتتتم

funds no later than the Investment Date.
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You shall be deemed to have accepted

) أيتتتام متتتل4( نتستتتلم أي اعتتتتراض متتتل جهتتتتكم فتتتي اضتتتو

this offer if we do not receive any

.تاري اليوم

objection from you within 4 days of
today's date.
________________ التوقيع
Signature _________________

مصرف الريان

Masraf Al Rayan
MUWAKKIL ACCEPTANCE
To :

Masraf Al Rayan

استمارة قبول الموكل
مصرف الريان

: إلى

. قبلنا جميع الشروذ واألحكام المذكورة أعاله-1

1. We accept the above terms.

 وتتتتتتاري ا ستتتتتتتمار، باإلشتتتتتارة إلتتتتتى مبلتتتتتغ ا ستتتتتتتمار-2
2. In

respect

Amount,

on

of

the

Investment

the

Investment

Date

: مل، (يرجى ا تيار أيا
[ [ ] يرجتتتتى صتتتتم المبلتتتتغ ال تتتتاص بكتتتتم متتتتل حستتتتابنا
]

(please tick one only):
[

]

Please

debit

our

].

 يرجتتتتى التكتتتترم بنضتتتتافة مبلتتتتغ ا ستتتتتحقاق إلتتتتى الحستتتتاب-3

] We will credit the amount to

.] [ التالي رقم

account with you: [
[

. إلى حسابكم ال اص، [ ] سيضاف المبلغ حقا

following

your specified account.
3. On the Maturity Date, please credit
the

Maturity

following

Proceeds
account

to

the
[

].
................................... :التوقيع
Signature ………………………………

................................... :الموكل

Muwakkil: …………………………….
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قائمة المصادر
 -1ابتتتل المقتتتري ،شتتترف التتتديل إستتتماعيق ،روض الطالتتت  ،تحقيتتت وتعليتتت

لتتتف مفضتتتي المطلتتت  ،دار الضتتتيا

للنشر والتوتيع – الكويت2013 ،م.
 -2ابتتتل الهمتتتام ،محمتتتد بتتتل عبتتتد الواحتتتد بتتتل عبتتتد الحميتتتد بتتتل مستتتعود ،فتتتتح القتتتدير ،المطبعتتتة الكبتتترق األميريتتتة –
مصر ،الطبعة األولى.
 -3ابتتتل رشتتتد الحفيتتتد ،محمتتتد بتتتل أحمتتتد بتتتل محمتتتد بتتتل أحمتتتد ،بدايتتتة المجتهتتتد ونهايتتتة المقتصتتتد ،وبهامشتتته الستتتبيق
المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،دار السالم للطباعة والنشر ،الطبعة األولى.1995 ،
 -4ابتتتل عابتتتديل ،مجمتتتول رستتتاتق ابتتتل عابتتتديل :المكتبتتتة األتهريتتتة للتتتترا – الجزيتتترة للنشتتتر والتوتيتتتع ،الطبعتتتة
األولى .2012
 -5ابتتتل عابتتتديل ،محمتتتد أمتتتيل بتتتل عمتتتر بتتتل عبتتتد العزيتتتز ،رد المحتتتتار علتتتى التتتدر الم تتتتار ،دار الكتتتت العلميتتتة،
بيروت – لبنا .
 -6ابتتتتل عطيتتتتة ،محمتتتتد عبتتتتد الحتتتت  ،المحتتتترر التتتتوجيز فتتتتي تفستتتتير الكتتتتتاب العزيتتتتز ،ذبعتتتتة وتارة األوقتتتتاف
والشؤو اإلسالمية القطرية.
 -7ابل منظور ،جمال الديل محمد بل مكرم ،لسا العرب ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا 2003 ،م.
 -8ابتتتل نجتتتيم ،تيتتتل التتتديل بتتتل إبتتتراهيم ،البحتتتر الراتتتت شتتترل كنتتتز التتتدقات  ،شتتترل النستتتفي ،دار الكتتتت العلميتتتة،
بيرو – لبنا 1997 ،م.
 -9ابتتل نجتتتيم ،تيتتل العابتتتديل بتتل إبتتتراهيم ،األشتتباه والنظتتتاتر فتتي قواعتتتد وفتترول فقتتته الحنفيتتة ،المكتبتتتة األتهريتتتة
للترا – الجزيرة للنشر والتوتيع.2013 ،
 -10أبو سليما  ،عبد الوهاب إبراهيم ،البطاقات البنكية ،دار القلم – دمش  ،الطبعة التانية.
 -11أبو ادة ،عبد الستار ،الوكالة با ستتمار تأصيلها وتطبيقاتها ،مجلة ندوة البركة العدد .34
 -12أبتتتو اتتتدة ،عبتتتد الستتتتار ،بحتتتو فتتتي المعتتتامالت واألستتتالي المصتتترفية اإلستتتالمية ،الناشتتتر مجموعتتتة دلتتتة
البركة ،الطبعة األولى .2004
 -13أبوداود ،سليما بل األشع السجستاني ،سنل أبي داود  ،دار الرسالة العالمية – دمش .2009 ،
 -14أبوتهرة ،محمد ،أصول الفقه :دار الفكر العربي.
 -15أبوفضتتتتتتة ،متتتتتتروا  ،عقتتتتتتد الوكالتتتتتتة وتطبيقاتتتتتتته فتتتتتتي المصتتتتتتارف اإلستتتتتتالمية ،برنتتتتتتامو العلتتتتتتوم اإلداريتتتتتتة
وا قتصتتتتادية – جامعتتتتة القتتتتد

المفتوحتتتتة – الضتتتتفة الغربيتتتتة – فلستتتتطيل ،مجلتتتتة الجامعتتتتة اإلستتتتالمية – المجلتتتتد

السابع عشر – العدد التاني.
 -16أحمد إبراهيم بك ،المعامالت الشرعية المالية،األعمال الكاملة للمرحوم أحمد بك ،رقم .3
 -17أحمتتتد بتتتل متتتداني ،الوستتتاذة فتتتي المعتتتامالت الماليتتتة :السمستتترة ،جامعتتتة الجزاتتتتر – كليتتتة الحقتتتوق والعلتتتوم
اإلدارية – بل عكنو .
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 -18ابل كتير ،عماد الديل أبي الفدا إسماعيق ،تفسير القرآ العظيم ،دار صادر – بيروت.
 -19األلوستتتتي ،أبتتتتو الفضتتتتق شتتتتهاب التتتتديل الستتتتيد محمتتتتود ،رول المعتتتتاني فتتتتي تفستتتتير القتتتترآ العظتتتتيم والستتتتبع
المتاني ،دار إحيا الترا العربي – بيروت.
 -20اةمتتتدي ،ستتتيف التتتديل أبتتتي الحستتتل علتتتي بتتتل أبتتتي علتتتي بتتتل محمتتتد اإلحكتتتام فتتتي أصتتتول األحكتتتام ،المكتبتتتة
العصرية – صيدا – بيروت ،الطبعة األولى .2010
 -21األمتتتتيل ،حستتتتل عبتتتتد هللا ،الوداتتتتتع المصتتتترفية النقديتتتتة واستتتتتتمارها فتتتتي اإلستتتتالم ،دار الشتتتتروق ،جتتتتدة –
المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 1983م.
 -22الب تتتاري ،أبتتتي عبتتتد هللا محمتتتد بتتتل إستتتماعيق بتتتل إبتتتراهيم بتتتل المغيتتترة الجعفتتتي ،الجتتتامع المستتتند الصتتتحيح،
ذبعة وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية القطرية.
 -23بشتتتير ،محمتتتد عتمتتتا  ،المعتتتامالت الماليتتت ة المعاصتتترة فتتتي الفقتتته اإلستتتالمي ،دار النفتتتاتس للنشتتتر والتوتيتتتع،
األرد  ،الطبعة السادسة 2007م.
 -24البهتتتوتي ،منصتتتور بتتتل يتتتونس بتتتل إدريتتتس ،كشتتتف القنتتتال عتتتل متتتتل اإلقنتتتال  ،عتتتالم الكتتتت – بيتتتروت –
لبنا .
 -25البهتتتوتي ،شتتترل منتهتتتى اإلرادات المستتتمى دقتتتات أولتتتي النهتتتى لشتتترل المنتهتتتى ،تحقيتتت  :عبتتتد هللا بتتتل عبتتتد
المحسل التركي ،مؤسسة الرسالة – ناشرو .
 -26البهوتي ،الروض المربع شرل تاد المستنقع ،وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية القطرية2012 ،م.
 -27البورنتتتتو ،محمتتتتد صتتتتدقي بتتتتل أحمتتتتد بتتتتل محمتتتتد ،التتتتوجيز فتتتتي إيضتتتتال قواعتتتتد الفقتتتته الكليتتتتة ،دار الرستتتتالة
العالمية ،الطبعة ال امسة2002 ،م.
 -28ابتتتتل حتتتتزم ،علتتتتي محمتتتتد بتتتتل أحمتتتتد ،مراتتتتت اإلجمتتتتال فتتتتي العبتتتتادات والمعتتتتامالت وا عتقتتتتادات ،المكتبتتتتة
األتهرية للترا .2014 ،
 -29ابل عرفة ،محمد بل عرفة الورامي التونسي ،الم تصر الفقهي ،الفاروق ،الطبعة األولى.2014 ،
 -30ابتتتل عرفتتتة ،الهدايتتتة الكافيتتتة الشتتتافي ة لبيتتتا حقتتتات اإلمتتتام ابتتتل عرفتتتة الوافيتتتة للرصتتتال أبتتتي عبتتتد هللا محمتتتد
األنصاري ،الغرب اإلسالمي – الطبعة األولى1993 ،م.
 -31الترمتتتتذي ،محمتتتتد بتتتتل عيستتتتى بتتتتل ستتتتورة ،ستتتتنل الترمتتتتذي ،دار الغتتتترب اإلستتتتالمي – بيتتتتروت ،الطبعتتتتة
األولى 1996م.
 -32الجرجتتتتاني ،علتتتتي بتتتتل محمتتتتد الجرجتتتتاني ،التعريفتتتتات ،تحقيتتتت ودراستتتتة :محمتتتتد صتتتتدي المنشتتتتاوي ،دار
الفضيلة – القاهرة.
 -33الجتتتوهري ،إستتتماعيق بتتتل حمتتتاد ،الصتتتحال ( تتتتاج اللغتتتة والصتتتحال) ،دار العلتتتم للماليتتتيل ،بيتتتروت – لبنتتتا ،
1990م.
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 -34الحصتتتيني ،أبتتتو بكتتتر محمتتتد الحستتتيني ،كفايتتتة األ يتتتار فتتتي حتتتق اايتتتة ا

تصتتتار ،دار المنهتتتاج ،بيتتتروت –

لبنا 2008 ،م.
 -35الحطتتتاب ،محمتتتد بتتتل محمتتتد بتتتل عبتتتد التتترحمل ،مواهتتت الجليتتتق لشتتترل م تصتتتر ليتتتق ،ستتتنة دار الرضتتتوا
– نواكشوذ – موريتانيا2010 ،م.
 -36حماد ،نزيه ،قضايا فقهية معاصرة في المال وا قتصاد ،دار القلم – دمش  ،الطبعة التانية2012 ،م
 -37حمتتتتاد ،نزيتتتته ،معجتتتتم المصتتتتطلحات الماليتتتتة وا قتصتتتتادية فتتتتي لغتتتتة الفهتتتتا  ،دار القلتتتتم – دمشتتتت  ،الطبعتتتتة
األولى 2008م
 -38الحمتتتاد ،حمتتتد بتتتل عبتتتد العزيتتتز  ،المقنتتتي فتتتي ا تصتتتار المغنتتتي ،بتتتل قدامتتتة المقدستتتي ،دار الهتتتدي النبتتتوي –
مصر ،ودار الفضيلة -الرياض.2013 ،
 -39حمتتتود ،ستتتامي حستتتل ،تطتتتوير األعمتتتال المصتتترفية بمتتتا يتفتتت متتتع الشتتتريعة اإلستتتالمية ،مطبعتتتة الشتتتروق،
عما األرد  ،الطبعة التانية.
 -40حيتتتتدر ،علتتتتي ،درر الحكتتتتام شتتتترل مجلتتتتة األحكتتتتام ،تعريتتتت المحتتتتامي فهمتتتتي الحستتتتيني ،دار عتتتتالم الكتتتتت
للطباعة والنشر والتوتيع2003 ،م.
 -41ال تتتتال  ،ستتتعد بتتتل تركتتتي ،فقتتته المعتتتامالت الماليتتتة المعاصتتترة ،دار الصتتتميعي للنشتتتر والتوتيتتتع ،الريتتتاض –
السعودية ،الطبعة التانية.
 -42ال ضري بك ،محمد ،أصول الفقه  ،دار صادر – بيروت.
 -43ال طتتتابي ،أبتتتو ستتتليما حمتتتد بتتتل محمتتتد ،معتتتالم الستتتنل ،وهتتتو شتتترل ستتتنل اإلمتتتام أبتتتي داود ،المطبعتتتة العلميتتتة
بحل  ،الطبعة األولى  1933م
 -44ال طيتتتت الشتتتتربيني ،محمتتتتد بتتتتل أحمتتتتد ،مغنتتتتي المحتتتتتاج إلتتتتى معرفتتتتة معتتتتاني ألفتتتتاظ المنهتتتتاج ،دار الكتتتتت
العلمية ،بيروت لبنا 2000 ،م.
 -45الف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،دار الحدي – القاهرة.
 -46الدسوقي ،شمس الديل محمد بل عرفة حاشية الدسوقي على الشرل الكبير ،دار إحيا الكت العربية.
 -47دوابتتتة ،أشتتترف محمتتتد ،صتتتنادي ا ستتتتتمار فتتتي البنتتتوك اإلستتتالمية بتتتيل النظريتتتة والتطبيتتت  ،دار الستتتالم،
مصر ،الطبعة األولى2004 ،م
 -48الديبس ،فهد سعد ،بحو فقهية معاصرة ،دار الحروف للنشر والتوتيع.2009،
 -49الراتي ،أبو بكر ،الم تار الصحال ،دار القلم – بيروت.
 -50الرافعي ،عبد الكريم محمد،فتح العزيز ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا 1997 ،م.
 -51الرملتتتي ،محمتتتد بتتتل أحمتتتد بتتتل حمتتتزة ،نهايتتتة المحتتتتاج إلتتتى شتتترل المنهتتتاج ،دار الكتتتت العلميتتتة – بيتتتروت –
لبنا .
 -52الزحيلي ،وهبة ،المعامالت المالية المعاصرة ،دار الفكر ،دمش  ،سورية ،الطبعة التالتة 2003م.
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 -53الزحيلتتتي ،وهبتتتة ،العقتتتود المستتتماة فتتتي قتتتانو المعتتتامالت المدنيتتتة اإلمتتتاراتي والقتتتانو المتتتدني األردنتتتي ،دار
الفكر ،دمش .
 -54الزحيلي ،وهبة ،الفقه الحنفي الميسر ،دار الفكر – دمش  ،الطبعة األولى 2010م.
 -55الزرفي ،عمار محسل كزار ،دور النيابة في إنشا التصرفات ،كلية القانو – جامعة الكوفة.
 -56الزرقا ،مصطفى أحمد ،المد ق الفقهي العام ،دار القلم – دمش  ،الطبعة التالتة .2012
 -57الزرقتتتتتا ،مصتتتتتطفى ،عقتتتتتد ا ستصتتتتتنال ومتتتتتدق أهميتتتتتته فتتتتتي ا ستتتتتتتمارات اإلستتتتتالمية المعاصتتتتترة ،البنتتتتتك
اإلسالمي للتنمية – المعهد اإلسالمي للبحو والتدري .
 -58الزركشي ،محمد بل بهادر ،المنتور في القواعد ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا 2000 ،م.
 -59تعتتتتري ،عتتتال التتتديل ،ال تتتدمات المصتتترفية وموقتتتف الشتتتريعة اإلستتتالمية منهتتتا ،دار الكلتتتم الطيتتت  ،دمشتتت
– بيروت ،الطبعة األولى 2002م.
 -60تيتتتتتدا  ،عبتتتتتد الكتتتتتريم ،المتتتتتد ق لدراستتتتتة الشتتتتتريع ة اإلستتتتتالمية ،دار عمتتتتتر بتتتتتل ال طتتتتتاب للطبتتتتتع والنشتتتتتر
والتوتيع – اإلسكندرية.
 -61ساب  ،سيد ،فقه السنة ،وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية – قطر.
 -62الستتتالو  ،علتتتي أحمتتتتد ،موستتتوعة القضتتتايا الفقهيتتتتة المعاصتتترة وا قتصتتتاد اإلستتتتالمي ،مكتبتتتة دار التقافتتتتة،
الطبعة السابعة.
 -63ستتتامر ،حلتتتيم محمتتتود صتتتالح ،شتتتروذ وآ تتتار الفستتت المبكتتتر للوكالتتتة التجاريتتتة ،جامعتتتة الشتتترق األوستتتر –
كلية الحقوق – قسم القانو .
 -64السر سي ،محمد بل أحمد ،المبسوذ ،مطبعة بيت األفكار الدولية – األرد  ،الطبعة األولى.
 -65ستتتليما  ،محمتتتد جتتتالل ،الوداتتتتع ا ستتتتتمارية فتتتي البنتتتوك اإلستتتالمية ،نشتتتر المعهتتتد العتتتالمي للفكتتتر اإلستتتالمي
– القاهرة 1996م.
 -66الستتتتنهوري ،عبتتتتد التتتترتاق ،الوستتتتير فتتتتي شتتتترل القتتتتانو المتتتتدني ،دار إحيتتتتا التتتتترا العربتتتتي ،بيتتتتروت –
لبنا 1964 ،م.
 -67الستتتتيوذي ،عبتتتتد التتتترحمل بتتتتل الكمتتتتال ،األشتتتتباه والنظتتتتاتر فتتتتي قواعتتتتد وفتتتترول فقتتتته الشتتتتافعية ،المكتبتتتتة
األتهرية – الجزيرة للنشر والتوتيع2013 ،م.
 -68الشتتتتاذبي ،إبتتتتراهيم بتتتتل موستتتتى الل متتتتي الغرنتتتتاذي المتتتتالكي ،الموافقتتتتات ،دار المعرفتتتتة ،بيتتتتروت – لبنتتتتا ،
الطبعة السابعة 2010م.
 -69الشافعي ،محمد بل إدريس ،األم ،دار الحدي القاهرة.
 -70الشرباصي ،رمضا علي السيد ،المد ق لدراسة الفقه اإلسالمي ، :مطبعة األمانة ،القاهرة.
 -71الشرقاوي ،جمال ،النظرية العامة لاللتزام ،دار النهضة العربية.
 -72شلبي ،محمد مصطفى ،المد ق في الفقه اإلسالمي ،الدار الجامعية 1985 ،م.
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 -73الشنقيطي ،محمد األميل بل محمد الم تار ،مذكرة في أصول الفقه ،دار الحدي – القاهرة.
 -74الشتتتوكاني :محمتتتد بتتتل علتتتي ،إرشتتتاد الفحتتتول إلتتتى تحقيتتت الحتتت متتتل علتتتم األصتتتول ، :المكتبتتتة العصتتترية –
بيروت.
 -75الشوكاني ،محمد بل علي ،نيق األوذار ،دار الحدي – القاهرة.
 -76شتتتتوكت ،محمتتتتد مصتتتتطفى عرفتتتتات ،بطاقتتتتات ا تتمتتتتا البنكيتتتتة فتتتتي الفقتتتته اإلستتتتالمي ، :جامعتتتتة النجتتتتال
الوذنية ،نابلس – فلسطيل2007 ،م
 -77الشيباني ،أحمد بل حنبق ،مسند اإلمام أحمد بل حنبق ،المكتبة الشاملة إصدار .2016
 -78الشي نظام ومجموعة مل علما الهند ،الفتاوي الهندية ، :المطبعة األميرية – مصر ،الطبعة التانية.
 -79الصنعاني ،محمد بل إسماعيق ،سبق السالم ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.2008 ،
 -80الطحتتتاوي ،أبتتتي جعفتتتر بتتتل محمتتتد بتتتل ستتتالمة ،م تصتتتر ا تتتتالف العلمتتتا  ،ا تصتتتار :التتتراتي ،أبتتتي بكتتتر
أحمد بل علي الجصاص ،دار البشاتر اإلسالمية ،بيروت – لبنا 1995 ،م.
 -81علتتتتي جمعتتتتة ،وآ تتتترو  ،موستتتتوعة الفتتتتتاوق ،دار الستتتتالم للطباعتتتتة والنشتتتتر والتوتيتتتتع والترجمتتتتة ،الطبعتتتتة
األولى .2009
 -82الغزالتتتتي ،محمتتتتد بتتتتل محمتتتتد بتتتتل محمتتتتد ،الوستتتتير فتتتتي المتتتتذه  ،دار الستتتتالم للطباعتتتتة والنشتتتتر – مصتتتتر،
الطبعة األولى1997 ،م.
 -83فتاوق ندوة البركة مل  ،13-1الطبعة ال امسة1997 ،م  -جدة.
 -84فتاوق هي ة الفتوق والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي ،دار البشاتر اإلسالمية.
 -85الفيروت آبادي ،محمد بل يعقوب ،القامو

المحير ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبنا 2004 ،م.

 -86قاضتتتي تتتا ن اإلمتتتام ف تتتر التتتديل حستتتل بتتتل منصتتتور األوتجنتتتدي الفراتتتاني ،الفتتتتاوق ال انيتتتة ،هتتتامش
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوق الهنديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
 -87الفتتتاوق ال يريتتتة لنفتتتع البريتتتة علتتى متتتذه اإلمتتتام أبتتتي حنيفتتتة النعمتتا  :المطبعتتتة األميريتتتة الكبتتترق – مصتتتر،
الطبعة التانية.
 -88قتتتدري باشتتتا ،محمتتتد ،مرشتتتد الحيتتترا إلتتتى معرفتتتة أحتتتوال اإلنستتتا  ،المطبعتتتة الكبتتترق األميريتتتة – مصتتتر،
الطبعة التانية 1981م.
 -89قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ،دار القلم – دمش  ،الطبعة التانية1997 ،م.
 -90القرافتتي ،أحمتتتد بتتل إدريتتتس بتتل عبتتتد التترحمل ،الفتتتروق ،تحقيتت د .عبتتتد الحميتتد هنتتتداوي ،المكتبتتة العصتتترية،
صيدا – بيروت2011 ،م.
 -91القرافتتتي ،شتتتهاب التتتديل أحمتتتد بتتتل إدريتتتس ،شتتترل تنقتتتيح الفصتتتول فتتتي ا تصتتتار المحصتتتول فتتتي األصتتتول،
المكتبة العصرية – صيدا – بيروت.
 -92القرة دااي ،بحو في فقه البنوك اإلسالمية ،وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية – قطر.
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 -93القرذبتتتي ،محمتتتد بتتتل األنصتتتاري الجتتتامع ألحكتتتام القتتترآ المعتتتروف بتفستتتير القرذبتتتي ،مؤسستتتة الرستتتالة
للطباعة والنشر – بيروت.
 -94القنتتتوجي ،محمتتتد صتتتدي حستتتل تتتا الب تتتاري ،عتتتو البتتتاري بحتتتق أدلتتتة الب تتتاري ،ذبعتتتة وتارة األوقتتتاف
والشؤو اإلسالمية القطرية.
 -95الكاستتتتاني ،عتتتتال التتتتديل أبتتتتوبكر مستتتتعود الحنفتتتتي ،بتتتتداتع الصتتتتناتع فتتتتي ترتيتتتت الشتتتتراتع ،تحقيتتتت د .محمتتتتد
محمد تامر  ،دار الحدي – القاهرة.
 -96مالك بل أنس ،الموذأ ،دار الحدي  -القاهرة.
 -97المتتتتاوردي ،علتتتتي بتتتتل محمتتتتد بتتتتل حبيتتتت  ،الحتتتتاوي الكبيتتتتر فتتتتي فقتتتته متتتتذه اإلمتتتتام الشتتتتافعي وهتتتتو شتتتترل
م تصر المزني ،دار الفكر للطباعة والنشر.
 -98مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسير ،دار إحيا الترا – القاهرة.
 -99محمتتتتد شتتتتاكر ،نتتتتدوة فتتتتي المحتتتتافو والصتتتتنادي ا ستتتتتتمارية – تكوينهتتتتا وإدارتهتتتتا ، :تحتتتتت إشتتتتراف هي تتتتة
األوراق المالية والسلع ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أبو ظبي.
 -100مسلم بل الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار ذيبة – الطبعة األولى .2006
 -101المصري ،رفي يونس ،فقه المعامالت المالية ،دار القلم – دمش  ،الطبعة الرابعة2012 ،م.
 -102المعايير الشرعية :هي ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 2007 ،م.
 -103المغنتتتي :ابتتتل قدامتتتة ،عبتتتد هللا بتتتتل أحمتتتد بتتتل محمتتتد ،المتتتتتوفى ستتتنة ( )620ه ،دار عتتتالم الكتتتت للطباعتتتتة
والنشر – الرياض.
 -104المنهتتتتاجي ،شتتتتمس التتتتديل محمتتتتد بتتتتل أحمتتتتد ،جتتتتواهر العقتتتتود ومعتتتتيل القضتتتتاة والمتتتتوقعيل والشتتتتهود،
السعودية – الطبعة التانية.
 -105الموسوعة الفقهية الكويتية ،وتارة األوقاف والشؤو اإلسالمية – الكويت.
 -106موستتتتتوعة فتتتتتتاوق المعتتتتتامالت الماليتتتتتة للمصتتتتتارف والمؤسستتتتتات الماليتتتتتة اإلستتتتتالمية ،مركتتتتتز الدراستتتتتات
الفقهية ا قتصادية:
 -107الموصتتتتلي ،عبتتتتد هللا بتتتتل محمتتتتود بتتتتل متتتتودود الحنفتتتتي ،ا

تيتتتتار لتعليتتتتق الم تتتتتار ،دار الكتتتتت العلميتتتتة –

بيروت  -لبنا .
 -108الميتتتتداني ،عبتتتتد الغنتتتتي الغنيمتتتتي الدمشتتتتقي ،اللبتتتتاب فتتتتي شتتتترل الكتتتتتاب ،دار الكتتتتتاب العربتتتتي ،بيتتتتروت –
لبنا .
 -109ن بتتتتة متتتتل العلمتتتتا  ،أساستتتتيات المعتتتتامالت الماليتتتتة والمصتتتترفية اإلستتتتالمية ،دار األمتتتتا للنشتتتتر والتوتيتتتتع،
الطبعة األولى.
 -110النعيمتتتي ،ستتتحر رشتتتيد حميتتتد ،ا تجاهتتتات الم تلفتتتة فتتتي تنظتتتيم الوكالتتتة التجاريتتتة ،جامعتتتة عمتتتا العربيتتتة
– عما 2002 ،م.
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 -111النتتتووي ،محتتتي التتتديل شتتترف ،روضتتتة الطتتتالبيل وعمتتتدة المفتتتتيل ،المكتتتت اإلستتتالمي – بيتتتروت ،الطبعتتتة
التالتة1991 ،م.
 -112هادي ،وليد ،أصول ضبر المعامالت المالية المعاصرة.
 -113الهاشتتتمي ،ستتتلطا بتتتل إبتتتراهيم بتتتل ستتتلطا

أحكتتتام تصتتترفات الوكيتتتق فتتتي عقتتتود المعاوضتتتات الماليتتتة ،دار

البحو للدراسات اإلسالمية وإحيا الترا – دبي2002 ،م.
 -114الهيتتتتي ،عبتتتد التتترتاق رحتتتيم جتتتدي ،المصتتتارف اإلستتتالمية بتتتيل النظريتتتة والتطبيتتت  ،دار أستتتامة – عمتتتا
– األرد .
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