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 وتطبيقاهتا املصرفية على السلع الدولية الوكالة ابالستثمار أبجر
 (دراسة فقهية) 

 د. أمحد اجلزار دمحم بشناق
 

مع تطور الصناعة ادلالية تطورت صيغ التمويل اإلسالمي كأساليب االستثمار، كقد مشلت عملية التطوير ىذه 
عقد الوكالة الذم بعد أف كاف عمالن خدميان للبيع أك الشراء فقد أصبح اآلف صيغة استثمار شأنو شأف صيغ 

رة، كزلل القر  الربوم اترة أخرل التمويل األخرل، بل تعدل ذلك ليحل زلل صيغة ادلضاربة كادلشاركة ات
 فيوفر للمؤسسة أك األفراد السيولة ادلالية ادلطلوبة لسد االحتياجات أك لدعم ادلشركعات بعيدان عن الراب.  

 ادلصطلحات الدالة: 
 الوكالة.    االستثمار.     السلع الدكلية.      القبض.          التورؽ.  

 
Remunerated Investment Representation and its Banking 
Implementations on International Goods 
Jurisprudential Study 
 With the evolution of financial industry, the formulas of Islamic 
financing and the styles of investment have been modernised. The 
process of modernisation has touched on the contract of 
representation; it has turned into a form of investment just like the 
other forms of financing, after it had been a mere sales and purchase 
service. Islamic financing has even exceeded this capacity and spread 
out to replace sometimes the forms of al-Mudarabah and al-
Musharakah, and sometimes the usurious loan, thus providing the 
company or the individuals the adequate cash flow to either cover the 
needs or to support the projects without having to resort to usury.  
Keywords: Agency – Investment – International Goods – 
Receivables - al-Tawarruq (Securitisation) – 
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 : املقدمة
دكران مهمان يف األعماؿ ادلصرفية، حيث تدخل يف صبيع اخلدمات ادلصرفية اليت  –بشكل عاـ  –تلعب الوكالة 

يقدمها ادلصرؼ للعميل نيابة عنو، كمن أىم ىذه اخلدمات: ربصيل األكراؽ التجارية، احلوالت، خدمات بطاقة 
ميل من ابب الوكالة كاليت أيخذ مقابلها االئتماف، صرؼ العمالت... اخل، كىذه اخلدمات يقدمها ادلصرؼ للع

 أجرة. 
ككذلك األمر شلكن للوكالة أف تلعب دكران مهمان يف التنمية كاالستثمار، فتصبح إحدل صيغ التمويل سواء 
لألفراد أك اذليئات أك ادلصارؼ، سواء أكانت على الصعيد الداخلي أك احمللي أك صعيد التجارة اخلارجية 

 الدكلية. 
ا يلجأ ذلا من قبل األفراد عندما يغلب على ظن الفرد صلاح مشركع معُت كديلك سبويلو كال ديلك القدرة كغالبان م

على إدارتو كال حيتاج لشريك فيو، فيوكل مصرفان أك مؤسسة أك جهة للقياـ بعملية االستثمار ىذه مقابل أجرة 
 معلومة يدفعها ذلا على أف يكوف الربح صافيان لو كاخلسارة عليو.

فيلحظ من ىذا التصور أف ىذه الصيغة جاءت لتنافس صيغ ادلشاركة كادلضاربةػ غَت أهنا يغلب عليها البحث 
 عن االستحواذ على الربح من جهة العميل، ككذا ذبنب اخلسارة من قبل ادلؤسسة ادلوكلة. 

لذا بدأت ىذه الصيغة أتخذ غَت الشكل الذم صممت من أجلو أال كىو اإلرفاؽ كادلعونة، فهو يف األصل من 
عقود التربعات، لكنو اآلف أخذ شكل صيغ التمويل، كال ضَت يف ذلك غَت أف ربقق مقصد الشارع يف التنمية 

الة يف االستثمار أبجر على ما سيظهر االقتصادية الشاملة يف عقدم ادلشاركة كادلضاربة آكد منو يف عقد الوك
 من خالؿ ىذا البحث.    

فقد جلأت ادلصارؼ إذل ىذه الصيغة بغر  احلصوؿ على السيولة، فيقـو بتوكيل غَته ابلشراء كالبيع لو سلعان 
دكلية يف األسواؽ الدكلية، ال بقصد احلصوؿ على السلعة كلكن بقصد احلصوؿ على ادلاؿ عرب عمليات التورؽ 

 ى ما سيأيت بيانو. عل
كنظران دلا للمسألة من أمهية مع سعة انتشارىا، أحببت أف أكتب فيها مبينان صورىا كاألحكاـ الفقهية ادلتعلقة 

 هبا.
كقد قمت بتقسيم ىذا البحث إذل مقدمة، كمبحثُت، جعلت األكؿ منهما لبياف ادلفاىيم الرئيسة مفاتيح البحث 

 ليأيت ادلبحث الثاين لتصوير صيغ ىذا العقد كاألحكاـ الفقهية ادلرتبطة بو. كدلشركعية عقد الوكالة بشكل عاـ.
سالكان يف ربقيق ذلك منهج العر  كاالستدالؿ بعد االستقراء كاحلصر، مبينان آراء العلماء حاؿ اخلالؼ، 

 ء. ما غلب على ظٍت ربقيقو دلقاصد الشريعة اإلسالمية الغرا –ما استطعت إذل ذلك سبيالن  –مرجحان 
 كهللا أسأؿ التوفيق كالسداد
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 احملور األول: املفاهيم الرئيسة .... مفاتيح البحث ... املشروعية
 ادلبحث األكؿ: ادلفاىيم الرئيسة مفاتيح البحث:

 أواًل: الوكالة:
لغة: من )ككل (: ككل ابهلل يكل كتوكل على هللا كأككل كاتكل : استسلم إليو. كككل إليو األمر ككالن  -1

. كقد كرد يف القرآف الكرًن من مشتقاهتا؛ (1): سلمو كتركو..... كقد ككلو توكيالن، كاالسم: الوكالة كككوالن 
كىكىفىى اًبَّللهً كىًكيالن قاؿ تعاذل: 

، قاؿ االصبهاين:"التػهوًٍكيلي: أف تعتمد على غَتؾ كذبعلو انئبان عنك"(2)
(3). 

 فمدار الغر  اللغوم دلادة الوكالة يدكر حوؿ: حلوؿ شخص مكاف آخر يف عمل. 
. أك ىي: إقامة الغَت (4)اصطالحان: استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما لو عليو تسلط أك كالية ليتصرؼ فيها -2

 . (5)مقاـ النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات
 اثنيًا: االستثمار: 

ء كادليم كالراء أصل كاحد، كىو: شيء يتولد عن شيء متجمعان مث حيمل عليو غَته لغة: قاؿ ابن فارس: الثا -1
استعارة، فالثمر معركؼ... كشبىهرى الرجل مالو: أحسن القياـ عليو. كيقاؿ يف الدعاء: شبر هللا مالو أم 

ره ككىٍتفو كمىٍثميوره : كثَته ميبارىؾه فيو. كقد شبىيرى مالو (6)مناه  . يقاؿ: ماؿه شبًى
ثػيرى  : كى يػىٍثميري
(7). 
استخدـ الفقهاء ألفاظان عدة للتعبَت عن االستثمار منها: الكسب كاالكتساب، كالتثمَت، كالنماء اصطالحان: 

 .  (8)كاالستنماء كاالسًتابح،، ككل ىذه ادلصطلحات تدكر حوؿ: طلب احلصوؿ على ادلاؿ كرحبو كمنائو كزايدتو

                                                 

مادة )ك ؾ ؿ(، ربقيق: مكتب ربقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراؼ: دمحم نعيم  ينظر: القاموس احمليط للفَتكزآابدل (1)
 ـ.  2005، 8العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

 [.  81]النساء:  ( 2)
مادة )ك ؾ ؿ( ربقيق: صفواف الداكدم، دار القلم، الدار الشامية   ينظر: ادلفردات يف غريب القرآف للراغب األصفهاىن ( 3)

 ىػ.  1412، 1دمشق بَتكت، ط
 ـ.  1990، 1، عادل الكتب، القاىرة، ط340ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم ص:  ( 4)
 ـ.  2008 1، دمشق. طينظر: معجم ادلصطلحات ادلالية كاالقتصادية. نزيو ضباد مادة )ك ؾ ؿ(، دار القلم ( 5)
 ـ.  1999ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة )ث ـ ر( ربقيق: عبد السالـ ىاركف، دار اجليل، بَتكت،  ( 6)
ينظر: اتج العركس من جواىر القاموس للزبيدم مادة )ث ـ ر( سلسلة تصدرىا كزارة اإلعالـ الكويت، ربقيق: إبراىيم  ( 7)

 ـ. ابختصار شديد.  1972ستار فراج، مطبعة حكومة الكويت. الًتزم، راجعو: عبد ال
 ينظر: معجم ادلصطلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء. نزيو ضباد مادة )ث ـ ر(.   ( 8)
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الشجر: إذا طلع شبره، كأشبر الرجل: أم كثر مالو،،، فاستثمار ادلاؿ: ىو شبرتو كاالستثمار: طلب الثمرة،،، أشبر 
 .(1)كنتاجو كمناؤه

 . (2)كعليو فاالستثمار اصطالحان: تشغيل األمواؿ بقصد تنميتها كفق معايَت كقيود الشرع اإلسالمي
كاالقتصادية اإلسالمية؛ هبدؼ أك ىو: توظيف األمواؿ كفقان للضوابط كاألسس كالقواعد كادلقاصد الشرعية 

احملافظة على ادلاؿ كتنميتو، كربقيق مهمة اخلالفة يف األر  دبا يسهم يف ربقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
 . (3)يف اجملتمع كعمارة الكوف

 اثلثًا: مفهوم الوكالة ابالستثمار أبجر: 
 . (4)غَته لتنمية مالو أبجرة"حددت ادلعايَت الشرعية ىذا ادلفهـو أبنو: "إانبة الشخص 

  رابعًا: السلع دولية:
رى بو ... كأىيضان ادلتاع كصبعها السلع(5)السلع: لغة: السلعة الشيء ادلبيع . ما ذبًي

(6). 
 .(7)كل ما يتجر بو من البضاعة كادلتاع اصطالحان:

 كالدكلية صفتها، فقد نسبها للدكلية دلا سبتاز بو من خصائص. 
"السلع األساسية اليت تتم ادلتاجرة هبا يف األسواؽ ادلالية )البورصات(، كىي: كالسلع الدكلية ىي:  

ادلعادف كمنتجات الطاقة كادلواد األكلية كمدخالت الصناعة، كيتم التعامل هبا يف أسواؽ السلع ادلنظمة كاألسواؽ 
 : "ىي عقود البيع اليت تتم يف أسواؽ السلع ادلنظمةكبيوع السلع عند أىل الصناعة ادلالية .(8)"العادية التقليدية

                                                 

 ـ.  2009، 1، أشرؼ دمحم دكابة، دار السالـ ، القاىرة، ط2627ينظر: االستثمار يف اإلسالـ ص: ( 1)
، 1، ىشاـ كامل قشوط، دار النفائس، عماف، ط20إدارة االستثمارات من منظور إسالمي ص: ينظر: ادلدخل إذل  ( 2)

 ـ.  2014
 .  2627ينظر: االستثمار يف اإلسالـ ص: ( 3)
، ادلنامة، 52(، ص:46ينظر: ادلعايَت الشرعية، ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعيار الشرعي رقم ) ( 4)
 ـ.  2010رين، البح
 ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة )س ؿ ع(.  ( 5)
 . 1ينظر: لساف العرب البن منظور ، مادة )س ؿ ع( دار صادر، بَتكت، ط ( 6)
 إبراىيم مصطفى كآخركف، مادة )س ؿ ع(، إشراؼ: رلمع اللغة العربية. دار الدعوة.  ادلعجم الوسيطينظر:  ( 7)
، مقدـ لندكة الربكة التاسعة كالعشركف لالقتصاد 2عبد الستار أبو غدة حبث: "السلع الدكلية كضوابط التعامل هبا" ص:ينظر:  ( 8)

 لالقتصاد اإلسالمي.  
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إبشراؼ كرقابة ىيئات سلتصة، كمن خالؿ كسطاء متخصصُت ينسقوف بُت طلبات البيع كطلبات الشراء 
 . (1)"ابستخداـ عقود منطية تشتمل على الشركط كادلواصفات ادلختلفة مع النص على زمن التسليم كمكانو....

 :خامسًا: القبض
لغة: ييطلق القبض يف اللغة: تناكؿ الشيء ابليد. كاألخذ دبجمع الكف على كل الشيء، كمنو: قبضى القبض 

. أك: حيازة الشيء، كمنو: قػىبىضى الدار؛ دبعٌت: حازىا(2)ادلاؿ: أخذه
(3) . 

على كجو  القبض اصطالحان: ىو: التخلية، كالتخلي ىو: أٌف خيلي البائع بُت ادلبيع كادلشًتم؛ برفع احلائل بينهما
يتمكن ادلشًتم من التصرؼ فيو، فييجعل البائع ميسىلًٌمان للمبيع، كادلشًتم قابضان للثمن، ككذا تسليم الثمن من 

 .(4)ادلشًتم
 سادسًا: مفهوم التورق: 

النقود ادلضركبة؛ كصبعو أكراؽ، كادلستورؽ: ىو الطالب للورؽ. كادلتورؽ: ىو  -بكسر الراء –لغة: الوًرؽ  -
 . فمدار ادلعٌت اللغوم على مفهـو ادلاؿ.(5)القابل لو

اصطالحان: شراء سلعة بثمن آجل )مساكمة أك مراحبة( مث بيعها إذل غَت من اشًتيت منو؛ للحصوؿ على  -
 . (6)النقد بثمن حاؿ. كغالبا ما يكوف الثمن احلاؿ أقل من السعر الذم اشًتاىا بو

التورؽ ليس حقيقة البيع، كإمنا احلصوؿ على ادلاؿ. كما يظهر يظهر من ىذا البياف ادلوجز أف الغر  من عملية 
من التعريف كجود أطراؼ ثالثة: صاحب السلعة األصلي )البائع(. كطالب التورؽ )ادلشًتم األكؿ( ، كادلشًتم 

 الثاين. 
 : العينة سابعًا:

، أم: حاضران لغة: العينة ابلكسر: الٌسلف، كاٍعتىافى الرجل: اشًتل الشيء ابلشيء نسيئة. كبعت - ننا بًعىٍُتو و عىيػٍ
ى التاجر تػىٍعييننا. كاالسم: الًعينىةي ابلكسر . كعىُته تيوي ميعىايػىنىةن كًعيىاانن حباضر كعىايػىنػٍ
(7) . 

                                                 

 .  284( ص: 2/1 2( بيوع السلع يف األسواؽ ادلنظمة: الفقرة)20ينظر: ادلعايَت الشرعية رقم ) ( 1)
  (.  ينظر: لساف العرب البن منظور ، مادة )ؽ ب ( 2)
 إبراىيم مصطفى كآخركف، مادة )ؽ ب  (.  ادلعجم الوسيطينظر:  ( 3)
 ـ. 1986، 2، دار الكتب العلمية، ط5/244ينظر:  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكساين  ( 4)
  إبراىيم مصطفى كآخركف، مادة )ك ر ؽ(. ادلعجم الوسيطينظر: القاموس احمليط للفَتكزآابدم مادة )كرؽ(  ( 5)
، دار البشائر، 14ينظر: التورؽ ادلصريف بُت التورؽ ادلنضبط كالتورؽ ادلنظم: دراسة فقهية مقارنة علي القره داغي ص:  ( 6)

 ـ.  2011، 1بَتكت، ط
 ، ادلكتبة العلمية، بَتكت.  441/ 2ادلصباح ادلنَت للفيوميينظر:  ( 7)
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اصطالحان: قاؿ الفيومي: "... كفسرىا الفقهاء: أبف يبيع الرجل متاعو إذل أجل مث يشًتيو يف اجمللس بثمن  -
م: أم ىركابن من القر  الربوم، فيلجأ الشخص إلجراء عقد بيع صورم . أ(1)حاؿ ليسلم بو من الراب"

 السلعة كإمنا احلصوؿ على ادلاؿ. ال يراـ من كرائو
ا (2)كمسيت عينة؛ ألهنا إعرا  عن الدين إذل العُت ننا، أم: نقدن . أك ألف مشًتم السلعة إذل أجل أيخذ بدذلا عىيػٍ

 .(3)حاضران 
أف ىذا العقد أطرافو اثناف البائع كادلشًتم، فالبائع أكالن ابألجل يصبح مشًتاين  كما ديييز ىذا العقد عن التورؽ

 ابلنقد. 
 الدين والقرض: اثمنًا: 
ْين لغة: .. كقد دىانىو أىقػٍرىضىو فهو مىًدينه  الدَّ

. ككلُّ شيء غَت حاضر دىينه (4)
.  كاصطالحان: ىو: "ما كجب يف (5)

 . (7)يثبت يف الذمة من ماؿ بسبب يقتضي ثبوتو" ىو: ماأك . (6)يف الذمة بعقد أك استهالؾ"
 . (9). كاصطالحان: ما يدفع إذل اإلنساف من ادلاؿ بشرط رد بدلو(8): ما تعطيو من ادلاؿ لتقضاهوالقرض لغة
: لغة: راب الشيء يىربو ريبوان كرابءن زاد كمنا كأىربىيتو منىهيتواتسعًا: الراب

. اصطالحان: ىو فضل خاؿو عن عو  (10)
 .(11)شرط ألحد العاقدين

 
 
 

                                                 

 .  ادلصدر السابق نفسوينظر:  ( 1)
، 1ربقيق: صباعة من العلماء إبشراؼ الناشر، دار الكتب العلمية بَتكت، ط، 48التعريفات للجرجاين ص: ينظر:  ( 2)

 ـ.  1983
 .  441/ 2ادلصباح ادلنَت للفيوميينظر:  ( 3)
 ـ.1995ينظر: سلتار الصحاح للرازم مادة )د م ف(، ربقيق: زلمود خاطر،مكتبة لبناف انشركف، بَتكت،  ( 4)
 مادة )د م ف(.لساف العرب ن منظور: ينظر: اب ( 5)
 ـ. 2000، دار الفكر، بَتكت، 5/157ينظر: حاشية رد ادلختار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار البن عابدين  ( 6)
 ينظر: معجم ادلصطلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء نزيو ضباد مادة )د م ف(. بتصرؼ يسَت.  ( 7)
  .221ينظر: الرازم : سلتار الصحاح ص  ( 8)
 .400ينظر: مفردات غريب القرآف ص  ( 9)
 .14/304ينظر: لساف العرب دار  ( 10)
 .109ينظر: التعريفات للجرجاين ص:  ( 11)
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 :املبحث الثاين: مشروعية الوكالة وطبيعتها
ابلكتاب  -ككالة بيع أك شراء  –: لقد ثبتت مشركعية الوكالة بشكل عاـ أواًل: من حيث مشروعيتها

 كالسنة كاإلصباع: 
 الكتاب:  -أ 

قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكُتً قاؿ احلق تبارؾ كتعاذل:  - كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا ًإمنهىا الصهدى
، فجواز العمل (1)

عليها يفيد حكم النيابة عن ادلستحقُت يف ربصيل حقوقهم، قاؿ ابن العريب: " قػىٍولو تػىعىاذلى 
كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا"كىىيٍم الهًذينى يػىٍقدىميوفى لًتىٍحًصيًلهىا ، كىيػيوىكهليوفى عىلىى صبىًٍعهىا :

. كيف ذلك إشارة (2)
 جلواز التوكل كالتوكيل.  

فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىىًذًه ًإذلى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر كقد جاء حكاية عن أصحاب الكهف قوذلم:  -
أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامنا فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبرًٍزؽو ًمٍنوي 

وجد يف ، كىذا كإف كاف حكاية عمن قبلنا غَت أنو ال ي(3)
شرعنا ما خيالفو، بل يوجد ما يوافقو. قاؿ القرطيب يف "تفسَته" إبثر ىذه اآليػػػػػػػػػػػػػػػة: ".. يف ىذه 
البعثة ابلورؽ دليله على الوكالة كصحتها...كال خالؼ فيها ابجلملة، كالوكالة معركفة يف اجلاىلية 

 . (5)عنهم ابلشراءأف من بعثوه جعلوه ككيالن  ووجه االستدالل:. (4)كاإلسالـ"
عركة البارقي بشراء شاة أضحية. كككل عمرك ابن أمية  السنة النبوية العطرة، فقد ككل النيب  -ب 

يف القياـ أبعماؿ  ككذا ككل . (6)الضمرم يف زكاج أـ حبيبة بنت أيب سفياف كىي ابحلبشة
 .(7)الدكلة كجباية الزكاة كإدارة اجليش ككالية األقاليم

                                                 

 [.  60]التوبة:  ( 1)
 ـ.2003، 3، اعتٌت بو: دمحم عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت ط323/ 4ينظر: أحكاـ القرآف البن العريب ( 2)
 [.  19]الكهف:  ( 3)
، 2، ربقيق: أضبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ط10/376ينظر: اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب  ( 4)
 ـ.  1964، 2ط
 .  333(، ص:23ينظر: ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم ) ( 5)
، 1كما بعدىا، دار الكتب العلمية، ط 3/122اديث الرافعي الكبَت للحافظ ابن حجر ينظر: التلخيص احلبَت يف زبريج أح ( 6)
   ـ. فقد صبع احلافظ ما جاء يف الباب.1989، 1ط
   ـ. 1989، 1، دار الفكر، دمشق، ط505/ 4ينظر: الفقو اإلسالمي كأدلتو كىبة الزحيلي  ( 7)
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؛ كذلك حلاجة (1)اإلصباع: كقد نقل اإلصباع على مشركعية الوكالة غَت كاحد من األئمة األعالـ  -ج 
الناس قدديان كحديثان ذلا، حاجة يومية يف كثَت من أحواذلم كأمورىم، إما أنفة أك عدـ لياقة دبباشرة 

يف اخلصومات،  الشيء ابلذات كتوكيل األمَت أك الوزير، كإما عجزان عن األمر كتوكيل احملامُت
 .(2)كاخلرباء ابلبيع كالشراء يف التجارات

أنو قاؿ: اذبركا  كيف ابب الوكالة يف االستثمار أبجر ديكن أف ييستند دلا ركم عن عمر بن اخلطاب 
 .(3)أبمواؿ اليتامى كأعطوا صدقتها

  :اثنياً: من حيث طبيعتها
لزـك يف عقود التربعات؛ فهي ليس من العقود ، كال (4)األصل يف عقد الوكالة أنو من عقود التربعات

 الالزمة، كعليو فيصح الرجوع عنها يف أم كقت، سواء من ادلوكل أك من الوكيل.
غَت أف الفقهاء نظركا إذل مقصد أعظم من مقاصد الشرع يف حفظ احلقوؽ ادلالية كغَتىا للناس، فجعلوا 

 من عقد الوكالة عقدان الزمان يف أحواؿ، ىي: 
 .  (5)قت حبق الغَتإذا تعل -1
 . (6)كذىب ادلالكية كالشافعية إذل القوؿ بلزكمها إذا اقًتنت ابجلعل أك انعقدت بلفظ اإلجارة -2
 إذا كاف يف اهنائها من قبل أحد الطرفُت إحلاؽ ضرر يف الطرؼ اآلخر. -3
 إذا تعهد الطرفاف بعدـ الفسخ خالؿ مدة معينة.   -4

                                                 

   ق. 1405،  1، دار الفكر،  بَتكت، ط5/201ينظر: ادلغٍت البن قدامة  ( 1)
   . 505/ 4ينظر: الفقو اإلسالمي كأدلتو كىبة الزحيلي  ( 2)
، 2، ربقيق : حبيب الرضبن األعظمي، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت، ط(6989برقم ) 4/68أخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف  ( 3)
 ق. 1403، 2ط
ـ، 2004، دار احلديث، القاىرة، 4/86. كبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد البن رشد 7/382بن عابدين ينظر: حاشية ا ( 4)

، كالمها ربقيق: دمحم عليش، دار الفكر، 396/ 3، كحاشية الدسوقي 396/ 3الشرح الكبَت سيدم أضبد الدردير أبو الربكات
     ، دار الفكر، بَتكت. 1142/ 6بَتكت. احلاكل الكبَت للماكردل 

   .   7/382ينظر: حاشية ابن عابدين  ( 5)
ـ. كقاؿ 1995، للنفراكم ادلالكي، دار الفكر، بَتكت، 2/229ينظر: الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القَتكاين  ( 6)

، كاجتمع ت شرائط اإلجارة، كعقد بلفظ النوكم: "مىت قلنا: الوكالة جائزة، أردان: اخلالية عن اجلعل. فأما إذا شيرًطى فيها جعل معلـو
، ربقيق: زىَت الشاكيش، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت 4/332اإلجارة فهي الزمة". ينظر: ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت للنوكم 

 .ـ1991، 3دمشق عماف، ط
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الوكالة ابالستثمار أبجر، فقد نصت ادلعايَت الشرعية  ىذا خبصوص عقد الوكالة بشكل عاـ، أما عقد
على أف الوكالة ابالستثمار تقع الزمة يف تطبيقات ادلؤسسات؛ ألهنا ال تقع إال مؤقتة دبدة زلددة يتعهد 

 .   (1)يف فيها الطرفاف بعدـ الفسخ، سواء كانت أبجر أـ من غَت أجر
الة ابالستثمار بُت ادلؤسسات كاألفراد أك اذليئات ال كابلوقوؼ على ىذا ادلبدأ نلحظ ما يلي: أف الوك

تقع إال الزمة، حىت ذبفف منابع اخلالؼ كتقلل من عبء اإلثبات يف حصوؿ الضرر من عدمو كيف 
الشركع ابلعمل من عدمو كيف األجرة من عدمها، فقد جاء ادلعيار ليحقق مقصد حفظ احلقوؽ ادلالية 

 لكال الطرفُت يف كل صورىا. 
  

                                                 

 .  52(، ص:46ينظر: ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم ) ( 1)
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 ور الثاين: األحاام ااخاةة ابلوكالة ابالستثمارا  ااخارجيةاحمل
تبُت يف ادلبحث الثاين من احملور األكؿ أف عقد الوكالة من العقود ادلشركعة، كاليت ديكن توظيفها يف 
أكثر من جانب من جوانب احلياة اليومية، كمن ىذه اجلوانب جانب االستثمار كفق منظومة عقدية 

 عن القر  الربوم اترة، كعن صيغة سبويلية اترة أخرل.  معينة، ليحل بديالن 
 

 املبحث األول: التأةيل الفقهي 
إف البحث يف األحكاـ الفقهية ادلتعلقة يف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر يتوقف على بياف  

صورىا، إذ إف الوصف الشرعي يالـز كل حالة كفق صورهتا كشكلها كخصائصها، كادلدقق يف صور 
كاليت يغلب عليها صفة التجارة النظرية اليت يقـو هبا ادلصرؼ  -لة ابالستثمار يف التجارة اخلارجية الوكا

بقصد احلصوؿ على السيولة، عن طريق إبراـ رلموعة من العقود إلسباـ تلك الصفقة كاحلصوؿ على 
ريعة اإلسالمية كالفقو من حيتاج إذل  توصيفها كبياف جزئياهتا كالعقود ادلركبة منها لبياف موقف الش -ادلاؿ

 ىذه الصفقة.
 أكالن: صور الوكالة ابالستثمار: 

إف الصورة الرئيسة األكلية للوكالة ابالستثمار أبجر تدكر حوؿ صيغة يوكل دبوجبها طرؼ طرفان آخر يف 
 استثمار أموالو يف مقابل أجرة معينة يدفعها لو.

  ىذه الصورة يًتتب عليها كفق ىذا التوصيف ما أييت:
أف يستأثر ادلوكل ابلربح كامالن حاؿ ربققو، كىذا كاحد من األمور اليت سبيز ىذه الصيغة عن  -1

 الصيغة التمويلية األخرل من مشاركة كضاربة. 
للوكيل أجرتو فقط يف كل األحواؿ فهو يف حكم األجَت فليس لو إال أجرتو ادلنصوص عليها كلو   -2

 غة عن صيغ ادلشاركة كادلضاربة. كاف ىناؾ خسارة. كىذا أيضان دييز ىذه الصي
تتفق ىذه الصيغة مع الصيغ األخرل يف مسألة الضماف حاؿ كجود التعدم أك اإلمهاؿ أك  -3

 التقصَت. 
 : (1)كمن خالؿ ىذه الصورة األكلية، يتضح أف أركاف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر ىي

                                                 

إف أركاف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر ىي ذاهتا أركاف أم عقد بشكل عاـ، كأركاف عقد الوكالة بشكل خاص. كينظر يف  ( 1)
. كركضة 4/85. كبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد البن رشد 6/20أركاف عقد الوكالة: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين 
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اإلجياب كالقبوؿ، كاليت تنص على الصيغة كالعاقداف كادلعقود عليو كىذا كأم عقد، فالصيغة كىي 
عر  أحد ادلتعاقدين على اآلخر استثمار ىذه األمواؿ، كفق صيغة الوكالة ابالستثمار أبجر، فيكوف 

، كيكوف للوكيل أجرة معلومة. كنقف ىنا عند بعض (1)الربح كلو للموكل، ما دل يرد شرط يغاير ذلك
 متعلقات ىذه الصيغة: 

مٍت بيانو ىنا مسألة مقدارىا كتعيينها، فهل تصح أف تكوف نسبة أـ األجرة يف الوكالة: كما يه -
 مبلغان زلددان؟ ككذا ىل تصح أف تكوف من أصل رأس ادلاؿ أـ تكوف من الربح ادلتوقع؟ 

، كتلـز كفق ما  - ابلنسبة ألخذ األجرة فيها فقد تقدـ الكالـ على أف األصل فيها أهنا عقد غَت الـز
، (2)قان، لذا فأخذ الوكيل أجرة على القياـ أبعماؿ الوكالة أمر مشركعجاء من حيثيات بينتها ساب

كقد جاء يف رللة األحكاـ العدلية تفصيل ادلسألة كفق قالب قانوين، فنصهت على أنو: "إذا شيرًطت 
األجرة يف الوكالة كأكفاىا الوكيل استحق األجرة، كإف دل تيشًتط كدل يكن الوكيل شلن خيدـ ابألجرة  

 . (3)ربعان، فليس لو أف يطلب ابألجرة"كاف مت
أما من حيث كوف األجرة معلومة، فمن جٌوز أخذ األجرة على القياـ أبعماؿ كأعباء الوكالة  -

. فيجرم (4)أكجب أف تكوف األجرة معلومة حىت ال تفضي جهالة األجرة إذل النزاع كاالختالؼ
 عليها من األحكتم ما جرم على اإلجارة. 

األجرة جزءان من رأس ادلاؿ، فهذا متعلق سابقو، فحُت كاف الشرط أف تكوف األجرة أما من حيث كوف 
معلومة فإف النتيجة الطبيعية جواز أف تكوف األجرة جزءان من أصل رأس ادلاؿ سواء حيدد دببلغ مقطوع 

كأما ما ركم عن السادة الشافعية من عدـ  -% أك غَتىا5ضلو:  –أك بنسبة زلددة من رأس ادلاؿ 
واز؛ فإهنم جعلوا عدـ اجلواز نتاجان جلهالة ادلبلغ ادلباع بو حُت يوكل ببيع شيء ما؛ فإف ما سيبيعو بو اجل

                                                                                                                         

، ربقيق: دمحم حامد الفقي، دار إحياء الًتاث العريب، 5/375الراجح من اخلالؼ للمرداكم  ، اإلنصاؼ يف معرفة5/353الطالبُت 
 .2بَتكت، ط

إذ قد يرد شرط على منح حافز للوكيل ابالستثمار بنسبة من الربح ادلتوقع ابإلضافة إذل األجرة ادلتفق عليها، كىذا من ابب  ( 1)
 .  58ملحق( ص: 46اذلبة ادلعلقة أك اجلعالة. ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار: معيار الوكالة ابالستثمار، ادلعيار رقم )

 ، دار الفكر، بَتكت. 3/ 8ابن اذلماـ  ينظر: فتح القدير للكماؿ ( 2)
، ربقيق: 285( ص: 1467ينظر: رللة األحكاـ العدلية جلنة مكونة من عدة علماء كفقهاء يف اخلالفة العثمانية يف ادلادة ) ( 3)

 صليب ىواكيٍت، مكتبة نور دمحم، كراتشي.
 .4/332ينظر: ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت للنوكم  ( 4)
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: "... الوكالة (2)، قاؿ ادلاكردم(1)يف حكم اجملهوؿ للمساكمة أك لعدـ ضماف بقاء احملل إذل ذلك الوقت
اؿ: قد ككلتك يف بيع ىذا الثوب ذبوز جبعل كبغَت جعل، كال يصح اجلعل إال أف يكوف معلومان، فلو ق

على أف جعلك عشر شبنو أك من كل مائة درىم من شبنو درىم دل يصح للجهل دببلغ الثمن كلو أجرة 
 مثلو".

أما يف مسألة الوكالة ابالستثمار فإف ادلبلغ ادلستثمر معلومان فاألجرة على االستثمار سواء حيددت دببلغ 
 .(3)معلومة علمان منافيان للجهالة مقطوع أك بنسبة زلددة، كانت األجرة

مع اإلشارة إذل جواز أف أيخذ الوكيل ابإلضافة إذل األجرة ادلنصوص عليها نسبة معينة من الربح حاؿ 
 . (4)حصولو، من ابب اذلبة أك اجلعالة
يف االستثمارات اليت تتم فيها إحدل صيغيت التعاقد  –زلل العقد  –ككذلك األمرر يف ادلعقود عليو 

لعاجل )النقد( كاألخرل ابآلجل؛ فعالكة على الشركط العامة اليت جيب أف يتصف هبا كل معقود اب
 عليو يف عقد البيع، فيجب مراعاة ما يلي: 

ليس للوكيل أف يتوذل طريف العقد، كال أف يبيع لولده الذم ربت كاليتو كال شريكو، كقد نصت  -1
يتعاقد مع نفسو، كال مع كلده الذم ربت  ادلعايَت الشرعية على ذلك فقالت: "ليس للوكيل أف

 (5)كاليتو، كال مع شريكو يف زلل شركتو"
فيجب أف يتم ىذا البيع إبجياب من الوكيل  –ابلنقد أك اآلجل  –إف أراد الوكيل أف يشًتل لنفسو  -2

كقبوؿ من ادلوكل، كتصبح السلعة عندىا يف ضمانو؛ ألنو قد أصبح مالكان ذلا بعقد البيع، خبالؼ 
لو بقي ككيالن ابالستثمار فإنو ال ديلكها، كيده عليها يد أمانة. كقد أكدت ادلعايَت الشرعية ىذا ما 

ادلبدأ حيث جاء فيها: "جيوز للوكيل أف يشًتم من ادلوكل ما اشًتاه لو، كذلك إبجياب من الوكيل 

                                                 

 كما بعدىا.   174صيل ادلسألة يف: التورؽ ادلصريف علي القره داغي ص: ينظر تف ( 1)
 ـ.1994،  1، دار الكتب العلمية، ط6/529ينظر: احلاكم للماكردم  ( 2)
 . 52( ص:10/2ملحق( ) 46ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار: معيار الوكالة ابالستثمار، ادلعيار رقم ) ( 3)
 46. ادلعايَت الشرعية، معيار: معيار الوكالة ابالستثمار، ادلعيار رقم )190لي القره داغي ص: ينظر: التورؽ ادلصريف ع ( 4)

 .  58ملحق( ص:
 (.  61/2، الفقرة )329(، ص:23ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار: الوكالة كتصرؼ الفضورل، ادلعيار رقم ) ( 5)
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وكيل بصفتو كقبوؿ من ادلوكل حبيث ال يتداخل الضماانف، كتصبح السلعة بعد الشراء يف ضماف ال
 . (1)مشًتاين"

تتم عملية اإلجياب كالقبوؿ ىذه بتبادؿ إشعارين: أحدمها: لإلعالـ ابلتملك دبوجب الوكالة  -3
 .(2)كعر  الشراء )اإلجياب( كاإلشعار اآلخر للموافقة على البيع)القبوؿ("

ة مع مراعاة سالمة ىذا الفصل بُت ضماف الوكيل كضماف ادلوكل من خالؿ كجود مسافة زمني -4
، فال ذبرم العمليات الثالثة بعقد (3)تفصل بُت ىذه العقود: عقد الشراء ككيالن كالشراء أصيالن"

 كاحد. 
كعليو فالصورة ادلتقدمة إف توافر فيها شركط كأركاف العقود ادلكونة ذلا، كىي: عقد الوكالة   

 كعقد الشراء كعقد البيع، فال غبار على صحتو على النحو اآليت: 
 كؿ: عقد الوكالة بُت ادلوكل )ادلستثمر( كالوكيل )التاجر أك من يقـو مقامو(. العقد األ -1
 العقد الثاين: عقد شراء الوكيل السلعة من التاجر. -2
ككذلك  –حاؿ توليو طريف العقد  –العقد الثالث: عقد بيع الوكيل السلعة لطرؼ آخر غَت نفسو  -3

 لعينة.   غَت البائع األصلي؛ خركجان من التورؽ ادلنظم كبيع ا
كمع تطور ادلعامالت ادلالية كاألعماؿ ادلصرفية، فقد تطورت صيغة الوكالة ابالستثمار أبجر كأخذت 
أشكاالن بينيت على ما تقدـ أتصيلو فوافقتو أحياانن كخالفتو أحياانن أخرل؛ ظهر ذلك يف بركزىا كإحدل 

توظيف ادلؤسسات ذلذه الصيغة  صيغ التمويل اليت تقدمها ادلؤسسات ادلصرفية لعمالئها اترة، كيف
للحصوؿ على النقد اترة أخرل، فما صور ىذه التطبيقات، كما موقف الشريعة اإلسالمية منها؟ ىذا 

 ىو موضوع احملور الثاين من ىذه الدراسة. 
  

                                                 

 (.  61/4، الفقرة )329(، ص:23ينظر: ادلعايَت الشرعية: الوكالة كتصرؼ الفضورل، ادلعيار رقم ) ( 1)
 (.  44/1، الفقرة )285(، ص:20ينظر: ادلعايَت الشرعية: بيوع السلع يف األسواؽ ادلنظمة، ادلعيار رقم ) ( 2)
 (.  61/4، الفقرة )329(، ص:23)ينظر: ادلعايَت الشرعية: الوكالة كتصرؼ الفضورل، ادلعيار رقم  ( 3)
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 املبحث الثاين: التطبيقا  املصرفية دراسة فقهية تطبيقية
قد، فيقـو بتفاىم مع مصرؼ آخر ديلك النقد ككسيط الصورة األكذل: حاؿ حاجة إحدل ادلصارؼ إذل الن
 بوجود متجر للسلع الدكلية، كفق الصورة اآلتية:  

لو عرب  (1)بشراء سلعة دكلية -حباجة إذل النقد –بتوكيل مصرؼ آخر  -الذم ديلك النقد  –أف يقـو ادلصرؼ 
ىذه السلعة من ادلصرؼ ادلوكل  ( يف بلد آخر بسعر نقد، كمن مث يقـو ادلصرؼ الوكيل بشراءbrokerكسيط )

كمن مث يقـو ىذا ادلصرؼ الوكيل ببيعػػػػػها  –ابلضركرم أف يكوف أعال من سعرىا ابلنقد  –لنفسو بثمن آجل 
 . (2)( بسعر أقل من سعرىا اآلجل لطرؼ اثلث أك لبائعها األصلي )ادلتجر الدكرل(brokerعرب الوسيط )

 كشلا يلحظ على ىذه العملية: 
 –ادلراحبة الشرعية  –رؼ الوكيل جلأ إذل ىذه الصورة للحصوؿ على النقد عرب صورة البيع كالشراء أف ادلص -أ 

 للخركج من دائرة القر  الربوم. 
مع أف ادلصرؼ الوكيل جلأ ذلذه الصورة إال أنو ال ىو كال البنك ادلوكل حيتاج إذل البضاعة حقيقة، كإمنا   -ب 

 بغية توفَت السيولة ابلصورة الشرعية 
 مت االعتماد على صيغة الوكالة ابالستثمار شراء كبيعان. -ج 
مثل ىذه العملية ربتاج إذل االعتماد على الوسائل التكنولوجية احلديثة يف االتصاؿ كامضاء العقود يف  -د 

 أسرع كأقصر كقت؛ حىت ال يتحمل أم طرؼ سلاطر االنتظار أك تغيَت األسعار. 
 تًتكب من :  –ن ادلثاؿ السابق كما يتضح م  –التوصيف: إف ىذه العملية   
 عقد ككالة ابالستثمار بُت مصرفُت: موكل كككيل.   -أ 
 (. brokerمذكرة تفاىم بُت ادلصرؼ الوكيل كالوسيط )  -ب 
عقد شراء الوكيل عرب الوسيط من ادلتجر الدكرل لسلعة جائزة شرعان كاحلديد أك األدلنيـو أككك لصاحل ادلوكل  -ج 

 نقدان. 
 عقد شراء الوكيل لنفسو السلعة من ادلوكل بسعر آجل مراحبة.  -د 
 عرب الوسيط أك مباشرة لطرؼ آخر أك للمتجر األصلي.  -آصالة عن نفسو -عقد بيع الوكيل السلعة  -ق 

على ما تقدـ  -إف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر بُت ادلصرفُت، ىو عقد مشركع أواًل: من حيث عقد الوكالة: 
كعليو فطادلا استوىف عقد البيع شركطو كأركانو، فال غبار على شراء ادلصرؼ الوكيل   -كعية الوكالة بيانو يف مشر 

 للمصرؼ ادلوكل نقدان، كلو على ذلك أخذ األجرة ادلتفق عليها. 
                                                 

 .  تقدـ مفهـو السلع الدكلية يف مبحث مفاتيح البحث ( 1)
 .  181182ينظر: التورؽ ادلصريف بُت التورؽ ادلنضبط كالتورؽ ادلنظم علي القره داغي ص:  ( 2)
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من كراء ىذه العملية البيع احلقيقي  -ابتداء  –دبا أنو دل يكن ادلقصد اثنيًا: من حيث حصول القبض: 
للسلعة  –ادلوكل أك الوكيل  –ى السلعة، فإف قضية القبض موضع نظر. فما حقيقة قبض ادلصرؼ كاحلصوؿ عل
 الدكلية؟ 

: يدكر على: حيازة الشيء حقيقة أك حكمان. قاؿ (1)كللوقوؼ على التوصيف الشرعي فإف ادلقصود ابلقبض
حكمنا فإنو التخلية بُت العاين: "فوضع اليد على الشيء حقيقة كأخذ الشيء كتسلمو، أما حيازة الشيء 

 .(2)مستحق الشيء كحقو ، فإنو يف حكم ادلقبو  كإف دل يقبض حقيقة"
فإف احلصوؿ على ادلستند الصادر ابسم  –بيع كشراء السلع الدكلية  –كيف مثل احلالة اليت ضلن بصددىا 

للسلع كديكن القابض  القابض أك ادلظهر لصاحلو يوصف أبنو قبض حكمي دلا ديثلو، إذا كاف حيصل بو التعيُت
 .  (3)من التصرؼ بو

كالصحيح أف مثل ىذه السلع يكوف صاحبها قد حصل على شهادة سلزكف تثبت ملكيتها لو، كببيعها عرب 
فيستلم ادلشًتم شهادة ادلخزكف اليت تثبت ملكيتو للبضاعة كحقو يف  –يف البورصات  –الوسيط أك مباشرة 

 . (4)التصرؼ هبا
 ة مشركعة حىت ىذه ادلرحلة. فإف العملي وعليه؛

 اثلثًا: شراء الوكيل لنفسه: 
كىنا جيب أف نقف عند ىذه اجلزئية من تلك ادلنظومة العقدية اليت أتلفت منها ىذه العملية؛ لبياف  

ادلقصود من عملية شراء الوكيل لنفسو: فهل ادلقصود هبا أف يتوذل الوكيل طريف العقد؟ أـ قصد منها أف يشًتيها 
 فيها؟  –أصيالن  –كفق صيغة يكوف ادلوكل طرفان مباشران لنفسو 

 فهذه ادلسألة تباينت فيها آراء الفقهاء:  –أم: تورل الوكيل طريف العقد  –فإف كاف األكؿ 

                                                 

 تقدـ مفهـو القبض يف مفاتيح البحث.  ( 1)
 –المي. د. دمحم رضا عبد اجلبار العاين، حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي حبث القبض، أنواعو كأحكامو يف الفقو اإلس ( 2)

ـ 1990آذار ) مارس (  1420ىػ ادلوافق  1410شعباف  23إذل  17جدة يف ادلملكة العربية السعودية من  –الدكرة السادسة 
 . 352 .. اجمللد األكؿ

 (.  33/5، الفقرة )256(، ص:18ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار : القبض ، ادلعيار رقم ) ( 3)
إذا جرل إيداع السلع يف مستودعات السلع ادلتخصصة أصدر ذلك ادلستودع شهادة تسمى "شهادة سلزكف" كيطلق عليها  ( 4)

جود كتوفر كمية زلددة ذات نوعية زلددة من كتعرؼ أبهنا: "كثيقة تضمن ك  Warehouse Warrantابللغة اإلصلليزية اسم 
سلعة يف ادلستودع الصادرة عنو تلك الشهادة" كتعترب ىذه الشهادة كثيقة يثبت من خالذلا ملكية حاملها لتلك الكمية من السلع". 

 .  4ينظر: حبث "السلع الدكلية كضوابط التعامل هبا" عبد الستار أبو غدة يف ص:
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إذل القوؿ بعدـ جواز شراء الوكيل لنفسو؛ لتعار  مصلحة الوكيل مع  (1)فقد ذىب صبهور الفقهاء -1
 . كقد عللوا رأيهم ىذا: (2)مصلحة ادلوكل حينما يشًتم لنفسو

  أبٌف العرؼ يف البيع: بيع الرجل من غَته، فىحيًملت الوكالة عليو، كما لو صرح بو. فال يكوف الشخص
 مشًتاين كابئعان يف نفس الوقت.

  .أبنو يلحقو هتمة 
كاف   كمع أف ىذا رأم صبهور الفقهاء إال أنو ديكن أف جياب عليو أبنو: ماذا لو كاف إبذف ادلوكل؟ أك 

بسعر السوؽ؟ أك حدد ادلوكل سعر كاشًتل الوكيل بو لنفسو؟ أك مت اإلجياب كالقبوؿ عرب كسائل االتصاؿ 
 احلديثة؟  

ذىب اإلماـ أضبد يف ركاية إذل القوؿ ابجلواز كما لو أىًذفى لو على الصهًحيًح إذا زاد على مبلغ شبنو يف  -2
 .(3)النًٌداء

 .(4)للوكيل أف يبيع لنفسو إف دل حياب نفسو ذىب ادلالكية يف قوؿ إذل أنو: جيوز -3
كما يغلب على الظن أنو يتوافق مع األصوؿ الفقهية للمسألة عدـ تورل شخص كاحد طريف العقد،  

خاصة يف مسائل البيوع كالصناعة ادلالية دلا سبتاز بو تلك العقود من حساسية كدلا يلفها من التهمة كشبهة 
يل توصيف العقد الصحيح األكرل لتجارة السلع من حيث عقد شراء الوكيل . كقد بينت قبل قل(5)االستغالؿ
 لنفسو. 

 رابعًا: بيع الوكيل أةالة عن نفسه:
ىي زلل نظر أيضان، كالفقو أف يػيٍنظىرى إذل من  –أم بيع الوكيل آصالة عن نفسو  –كعملية البيع ىذه  

ىا بثمن آجل، األمر الذم يستدعي أف يبيعها بسعر سيبيعها ىذا الوكيل، مع األخذ بعُت االعتبار أنو قد اشًتا
أقل شلا اشًتاىا بو حىت حيقق اذلدؼ الذم من أجلو خا  ىذه ادلنظومة ادلعقدة من العقود كادلتمثل يف احلصوؿ 

 على السيولة. 
                                                 

، دار الفكر، بَتكت. إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح 3/387، حاشية الدسوقي 5/424دين ينظر: حاشية ابن عاب ( 1)
، 5/375ـ، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ للمرداكم 1997، 1، دار الفكر، بَتكت، ط3/107ادلعُت للدمياطي 

 .  2ربقيق: دمحم حامد الفقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط
 .  189التورؽ ادلصريف علي القره داغي ص:  ينظر: ( 2)
 .  5/375ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم  ( 3)
 ، ربقيق: دمحم بن سيدم دمحم موالم، .  494ينظر: القوانُت الفقهية البن جزم ص:  ( 4)
وكالة كتصرؼ كعليو نصت ادلعايَت الشرعية حيث جاء فيها: "ليس للوكيل أف ينوب عن طريف العقد". ينظر: معيار: ال ( 5)

 (.  61/3، الفقرة )329(، ص:23الفضورل، ادلعيار رقم )
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فهنا الوكيل ابخليار بُت بيع ىذه السلع إذل صاحبها األصلي )متجر السلع الدكلية( أك بيعها  
 غريب )زليىلل( ليس لو عالقة ابتداء هبذه العقود. لطرؼ آخر
كيف كال احلالُت يكوف الوكيل قد أقدـ على عملية التورؽ، كحىت نستطيع اسقاط احلكم  

 الشرعي على ىذه الواقعة ال بد من التعرؼ إذل صور التورؽ كمشركعيتها. 
ادلنضبط )الفردم(: ىو شراء سلعة لبيعها آلخر للحصوؿ على النقد، كذلك أبف يشًتم  التورؽ -1

سلعة ابلنسيئة، مث يبيعها آلخر )غَت البائع األكؿ( نقدان، كيكوف اليبع يف الغالب أبقل شلا 
 .(1)اشًتاه

لفردم  التورؽ ادلصريف ادلنظم: لقد اذبهت كثَت من ادلصارؼ إذل التعامل بو كبديل عن التورؽ ا -2
كمنتج مارل بديل عن القر  الربوم، كىو بديل عملي منسق مربمج متطور عن التورؽ الفردم 

 غَت ادلنظم. 
كقد أخذ ىذا ادلنتج صفة التنظيم؛ دلا اتسمت بو ىذه العملية من التنسيق ادلسبق كالتنظيم  

 كإلدارة الدقيقة إلسباـ العملية. كتتجلى صورتو يف الشكل اآليت:  
تتسم أسعارىا بتحركات ضئيلة زلدكدة تقيو سلاطر  –صرؼ ادلتخصص للعميل سلعة شراء ادل -

مث يبيعها نقدان لطرؼ اثلث ابلنيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها  -تقلبات األسعار احلادة كغَتىا
.  كىنا يلعب ادلصرؼ دكر الوكيل ابلشراء كالبيع؛ فيشًتم (2)لو؛ بغية توفَت النقد ادلطلوب للعميل

 لسلعة نيابة عن العميل، كيقـو ببيعها نيابة عنو أيضان. ا
كمن صوره أيضان: أف يشًتم ادلصرؼ سلعة آصالة عن نفسو من ابئع ابتداء، مث يبيعها لعميلو  -

إذل شخص آخر نقدان سواء  –بناء على توكيل من عميلو  –ابألجل، كمن مث يقـو ادلصرؼ ببيعها 
األصلي أـ شخصان آخر. كهبذا حيصل العميل على  صاحبها -اآلخَت –أكاف ىذا ادلشًتم 

 . (3)النقد

                                                 

 ـ.  2009، 3، دار البشائر، بَتكت، ط8ينظر: حبوث يف االقتصاد اإلسالمي علي القره داغي ص:  ( 1)
 .  ـ2007، 1ط، دار القلم، دمشق، 177يف فقو ادلعامالت ادلالية كادلصرفية ادلعاصرة: قراءة جديدة نزيو ضباد ص:ينظر:  ( 2)
حبث: التورؽ الفردم كالتورؽ ادلصريف) ادلنظم( . ك 177178يف فقو ادلعامالت ادلالية كادلصرفية ادلعاصرة نزيو ضباد ص:ينظر:  ( 3)

، مقدـ جملمع الفقو 3حسُت كامل فهمي الباحث ابدلعهد اإلسالمي للبحوث كالتدريب ابلبنك اإلسالمي للتنمية سابقان ص: 
 ، الدكرة التاسعة عشرة، دكلة اإلمارات العربية ادلتحدة. اإلسالمي الدكرل
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 كيف ىذه الصورة يلعب ادلصرؼ دكر الوكيل كاألصيل يف إسباـ عملية البيع كالشراء.   
فيقصد بو طلب البنوؾ اإلسالمية للنقود السائلة من وأما التورق املصريف العاسي:  

لصاحل العمالء، لشراء بعض السلع من األسواؽ  عمالئها، من خالؿ توسيط عمليات تقـو هبا البنوؾ
العادلية أك احمللية، بسعر حاؿ، مث بيعها للبنك بسعر آجل. على أف يتصرؼ فيها البنك بعد ذلك ابلبيع 

 .(1)لشخص اثلث
 التورؽ –إذل جواز التورؽ يف صورتو األصلية  (2)مشركعية ىذه الصور: لقد ذىب صبهور الفقهاء

 . (3)طادلا استوىف البيع شركطو كأركانو كدل تعد السلعة للبائع األكؿ أك من ينزؿ منزلتو -الفردم
كليس ىنا مكاف بسط القوؿ فيو. أما التورؽ ادلنظم، فبالنظر يف ادلنظومة العقدية اليت أتلف منها يلحظ 

 اآليت: 
عملية انتقاؿ السلعة بُت ادلشًتم  ييلحظ يف اشًتاط توكل ادلصرؼ ابلبيع الشبو ببيع العينة؛ إذ أف -أ 

األكؿ)ادلوكل( كادلشًتم الثاين )الوكيل(، يظهر منها التحايل على الراب للهركب من القر  الربوم، 
، فالسلعة ادلبيعة ليست مقصودة لذاهتا؛ يظهر ذلك من خالؿ التزاـ ادلصرؼ بشرائها (4)من جهة

 .(5)لنفسو أك ببيعها للمتجر األصلي أك لطرؼ اثلث

                                                 

، مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي الدكرل، الدكرة 3ينظر: حبث: التورؽ الفردم كالتورؽ ادلصريف) ادلنظم( حسُت كامل فهمي ص:  ( 1)
 التاسعة عشرة. 

، ربقيق خليل ادلنصور، دار 3/441الفركؽ للقرايف  ، ك الفركؽ أك أنوار الربكؽ يف أنواء5/326ينظر: حاشية ابن عابدين  ( 2)
، دار 4/404ـ. كما يفهم ذلك من: مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل للحطاب الرُّعيٍت 1998الكتب العلمية، بَتكت،  

، ربقيق: عبد اللطيف 2/77، اإلقناع للحجاكم ادلقدسي 3/419ـ. كركضة الطالبُت للنوكم 1992، 3الفكر، بَتكت، ط
لسبكي، دار ادلعرفة، بَتكت. كقد ذىب احلنابلة يف ركاية إذل الكراىة كيف أخرل إذل التحرًن، غَت أف ادلذىب اإلابحة. ينظر: ا

، ربقيق: أنور الباز كعامر 29/502. كرلموع الفتاكل البن تيمية 4/337اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ للمرداكم 
، ربقيق : طو عبد الرءكؼ سعد، دار 3/170إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت البن القيم ـ. ك 2005، 3اجلزار، دار الوفاء، ط
 ـ.31/10/1998، ادلنعقد دبكة ادلكرمة، 15ـ. كينظر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دكرتو 1973اجليل  بَتكت ، 

ن تػىنػىزهؿ منزلتو، كالبائع أكالن ىو ادلشًتم اثنيان أك من قاؿ الدسوقي يف حاشيتو: "كأف يكوف البائع اثنيان ىو ادلشًتم أكالن أك م ( 3)
 . 3/77تنزؿ منزلتو". ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت

 19ـ. كقرار اجملمع يف دكرتو 1317/12/2003، ادلنعقد دبكة ادلكرمة، 17ينظر: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دكرتو  ( 4)
 ـ.2630/4/2009كادلنعقد يف الشارقة 

 ـ.37/10/2003، ادلنعقد دبكة ادلكرمة، 19ينظر: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دكرتو  ( 5)
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كمن جهة أخرل يف مسألة توكل البائع يف البيع شبهة؛ فعن أيب كعب قاؿ: قلت للحسن: إين  -ب 
أبيع احلرير، فتبتاع مٍت ادلرأة كاألعرايب؛ يقولوف: بعو لنا فأنت أعلم ابلسوؽ. فقاؿ احلسن: ال تبعو 

ت احلسن . كعن رزيق بن أيب سلمى قاؿ: سأل(1)كال تشًته كال ترشده، إال أف ترشده إذل السوؽ
عن بيع احلرير؟ فقاؿ: بع كاتق هللا! قاؿ: يبيعو لنفسو. قاؿ: إذا ابتعتو فال تدؿ عليو أحدان، كال 

 .(2)تكوف منو يف شيء، إدفع إليو متاعو كدعو
ربتوم على التورؽ ادلصريف ادلنظم غَت ادلشركع بسبب  -موضوع البحث –عالكة على أف الصورة  -ج 

أصبح ىو ادلوكل طرفان كاحدان يف عملية اليع الثاين، فبعودة  – بوصفو ككيالن  -أف ادلصرؼ الوكيل 
 السلعة لبائعها األصلي يكوف قد ربقق بيع العينة ادلنهي عنو.   

فعن عبد ادللك بن أيب عاصم: أف أختو قالت لو: إين أريد أف تشًتم متاعان عينة فاطلبو رل. قاؿ: 
 أجل كاستوفتو، فقالت: انظر رل من يبتاعو مٍت. قلت: فإف عندم طعامان، فبعتها طعامان بذىب إذل

قلت: أان أبيعو لك. قاؿ: فبعتو ذلا. فوقع يف نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن ادلسيب؟ فقاؿ: 
انظر أف ال تكوف أنت صاحبو؟ قاؿ: قلت: فإين صاحبو. قاؿ: فذلك الراب زلضان، فخذ رأس مالك 

 .(3)كاردد إليها الفضل
 
 
 

 ااخالةة
الذم يكوف فيو اشًتاط التوكيل ابلبيع سواء  –موضوع البحث  –التورؽ ادلصريف ادلنظم إف  

تلفو   -ككالة كبيع أكؿ كبيع اثين  –لنفسو أك للمتجر األصلي، دبعٌت الًتتيب ادلسبق للعمليات كلها 
لعقد بعد شبهة الراب كعدـ جدية البيع؛ بل يظهر منو التحايل على الراب، كسأعر  آللية تصحيح ىذا ا

  الصورة الثانية. 

                                                 

، ربقيق : حبيب الرضبن األعظمي، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت، (15274برقم ) 8/295أخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف  ( 1)
 ق. 1403، 2ط
 . (15275)برقم  8/295أخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف  ( 2)
 . (15273برقم ) 8/294أخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف  ( 3)
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 الصورة الثانية
 التوكيل ابالستثمار عن طريق املراحبة بنسبة حمددة 

 مع تضمني الوكيل رأس املال ونسبة الربح اليت حدد  له
 : (1)تتجلى ىذه الصورة ابآليت 

 أف يوكل مصرؼ مصرفان آخر ابالستثمار لو دببلغ معُت من ادلاؿ ككالة عامة. -1
على الوكيل أف حيقق أرابحان بنسبة معينة؛ كإال اعترب سلالن كمقصران ككجب عليو الضماف؛ ألصل  -2

 رأس ادلاؿ كلنسبة الربح ادلتفق عليها. 
للوكيل حق التعاقد مع النفس. كما لو أجرة معينة لقاء ىذا العمل دببلغ مقطوع، كمن ادلمكن أف  -3

 نسبة الربح عن كذا.  تقًتف ىذه األجرة حبافزو قدركه كذا حاؿ زادت
 كابلنظر يف ىذه ادلنظومة العقدية نلحظ ما يلي: 

كيف مسألة تعاقد الوكيل مع نفسو قد بيينت يف الصورة  –ابتداء  –مشركعية مسألة الوكالة  -1
أك لغَته مع ما اعًتل ادلسألة من  –ادلتجر الدكرل  –السابقة، كيف مسألة بيع الوكيل للبائع األكؿ 

ادلصريف ادلنظم نظران لًتتيب العملية كتسلسلها كفق شركط كآلية معينة، تكاد تكوف ال عملية التورؽ 
 تتجاكز حدكد الورؽ. فقد حبثت يف الصورة السابقة أيضان. 

أف ما استجد يف ىذه الصورة، كيدعو للقلق، ىو اشًتاط الربح على الوكيل كإال كصف ابلتقصَت  -2
 فضمن أصل رأس ادلاؿ كالربح ادلتوقع.

يف ىذه احلالة، كمع أف العقد جاء بصيغة الوكالة غَت أف حقيقة ىذا العقد ىو القر  الذم ك  
 .(2)العربة يف العقود للمقاصد كادلعاين ال لأللفاظ كادلباينجٌر منفعة، كذلك سندان للقاعدة: 

قاؿ ابن القيم: "إف القصد ركح العقد كمصححو كمبطلو، فاعتبار القصود يف العقود أكذل من  
اعتبار االلفاظ؛ فإف االلفاظ مقصودة لغَتىا، كمقاصد العقود ىي اليت تراد ألجلها، فإذا ألغيت 

 .(3)كاعتربت األلفاظ اليت ال تراد لنفسها كاف ىذا إلغاء دلا جيب اعتباره كاعتباران دلا قد يسوغ إلغاؤه"
                                                 

 .  192ينظر: التورؽ ادلصريف علي القره داغي ص:  ( 1)
قاؿ ابن تيمية: "فإف االعتبار يف العقود ابدلعاين كادلقاصد ال دبجرد اللفظ ىذا أصل أضبد كصبهور العلماء كأحد الوجهُت يف  ( 2)

، اعتٌت هبا: 55. كينظر: شرح القواعد الفقهية أضبد دمحم الزرقا ص:5/100لفتاكل الكربل البن تيمية مذىب الشافعي" ينظر: ا
 ـ.   1998، 5مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط

 .   3/94إعالـ ادلوقعُت ينظر:  ( 3)
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، فادلاؿ عند (1)شركة يف الربح دباؿو من جانب كعمل من جانب"فعقد ادلضاربة مثالن: " 
ادلضارب أمانة، فإذا تصرؼ فهو ككيل، كإذا ربح فهو شريك، كإذا فسدت فهو أجَت إجارة فاسدة، 

فالوقف دل يكن عند اللفظ الذم جاءت بو صيغة العقد، بل تعداه األمر  .(2)فإذا خالف فهو غاصب
 لالعتبار دبوضوع العقد كالغر  ادلراد منو؛ فتكييف العقد كفق ذلك.

عليو؛ فإف صيغة ىذا العقد من حيث ىو يشَت إذل الوكالة ابالستثمار إال أٌف اشًتاط كبناء  
الربح نقل موضوع العقد كبدلو من كونو عقد ككالة ابالستثمار إذل دين أك قر  جر منفعة، كالذم 
ان ذبرم عليو أحكاـ الراب، فإف عمل الوكيل ىو عمل مستثمر لنفسو ربح أـ خسر؛ لعودة رأس ادلاؿ سادل

 كلو خسر الوكيل، كعليو فهو لوصفو قر  أقرب منو لكونو ككالة.  –ادلوكل  –يف كال احلالُت لصاحبو 
، فإف ما اشًتطو (3)ككما تقدـ يف بياف مفهـو الراب من أنو: "فضل ماؿ بال عو  يف معاكضة ماؿ دباؿ"

، كعليو فإف ىذا من قبيل القر  الربوم، كليس ككالة  ادلوكل على الوكيل يتحقق فيو ىذا ادلفهـو
 ابالستثمار أبجر. 

كقد أقرت جلنة ادلعايَت الشرعية ىذا ادلبدأ حيث نٌصت على أنو : "ال جيوز اجلمع بُت الوكالة كالكفالة 
ًتاط الضماف على الوكيل ابالستثمار حيوؿ العملية إذل قر  يف عقد كاحد؛ لتنايف مقتضامها؛ كألف اش

  .   (4) بفائدة ربوية بسبب ضماف األصل مع احلصوؿ على عائد االستثمار..."
كذبدر اإلشارة إذل أف ىناؾ فرؽ بُت اشًتاط الوكيل ربقيق الربح كضمانو إف دل يتحقق، كبُت اشًتاط  

% من أصل رأس ادلاؿ أك قيمة الصفقة 5 –فيها عن كذا عدـ الدخوؿ يف أم صفقة تقل نسبة الربح 
 كضمانو إف قل عن ذلك، على النحو اآليت:  -(5)مثالن 

                                                 
، دار ادلعرفة، بَتكت. أك ىي: "أف يدفع إنساف مالو إذل آخر يتجر فيو كالربح 7/263البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن صليم ينظر:  ( 1)

 ، ادلكتب االسالمي، بَتكت.  2/267بينهما" ينظر: الكايف يف فقو اإلماـ أضبد البن قدامة 
د الفقهية أضبد الزرقا ق. كشرح القواع1301، 1، ادلطبعة الكربل ادلَتية، بوالؽ، ط2/44ينظر: جامع الفصولُت ابن قاضي مساكنة ( 2)
 .  56ص:
 .5/168ينظر: حاشية ابن عابدين  ( 3)
 .  329( ص: 5/2، الفقرة )285(، ص:23ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار: الوكالة كتصرؼ الفضورل، ادلعيار رقم ) ( 4)
مثالن ديكن ربديد نسبة  –ربح االذبار هبا كاألدكية  كال يقاؿ: كيف لنا أف نعرؼ نسبة الربح ادلتوقعة؛ ألف ىناؾ من السلع اليت يعرؼ نسبة ( 5)

 الربح فيها. كما ديكن أف يعرؼ ذلك من خالؿ ما ييعٌد شلا يوسم بدراسة اجلدكل للمشركعات، كاليت تبُت نسبة الربح غالبان. 
عُته مع التقييم ادلتالـز لقدرات كإمكانٌيات كيقصد بدراسة اجلدكل: "منط من الدراسات ادلنظهمة يهدؼ إذل تقييم ادلوارد ادلتاحة لتحقيق غر  م

 ـ.2008، 1، عادل الكتب، ط1/353تدبَت ىذه ادلوارد". ينظر: معجم اللغة العربية ادلعاصرة أضبد سلتار عبد احلميد عمر كآخركف 
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دل تعترب يد الوكيل يد أمانة إذ ىو ضامن يف كل  -اشًتاط الربح مع الضماف -يف احلالة األكذل  -
قصَته. فكانت األحواؿ اليت دل يتحقق هبا الربح، كلو كانت ليست من تعديو أك إمهالو أك ت

 اخلسارة سببان للضماف تعدل أـ دل يتعدى، أمهل أـ دل يهمل قصر أـ دل يقصر.
حالة اشًتاط عدـ الدخوؿ يف أم مشركع ال تقل نسبتو عن  –يف حُت أف احلالة الثانية  

جعلت من التعدم أك اإلمهاؿ أك التقصَت ىي سبب للتضمُت، كعدت سلالفة شرط  -% مثالن 5
% مثالن من ابب التعدم أك التقصَت أك 5لدخوؿ إال يف ادلشركعات اليت ربقق ربح ادلوكل بعدـ ا

 اإلمهاؿ، كليس رلرد اخلسارة ىي السبب. 
يف احلالة األكذل يضمن الوكيل الفارؽ كامالن بُت ما اشًتطو ادلوكل كبُت ما نتج من عملية  -

 ًتاطو. االستثمار؛ كونو قرضان، فالقر  مضموف دلقرضو، كيضمن الربح الش
يف احلالة الثانية، ال يضمن الوكيل إال الفارؽ بُت ما حصل عليو كنتج عن استثماره كبُت شبن  
ط، لكاف ىذا (1)ادلثل ؛ كبذلك يتحقق العدؿ كيرتفع الضرر؛ إذ لو ضمن الفارؽ بُت ما نتج كما اٍشًتي

 قر  ربوم.
قاؿ: "... فإف أطلقا فباع قاؿ ابن قدامة يف معر  حديثو عمن كيكًٌل ببيع ادلرىوف، حيث  

أبقل من شبن ادلثل، شلا يتغابن الناس بو، صح كال ضماف عليو؛ ألف ذلك ال يضبط غالبان. كإف كاف 
 .(2) النقص شلا ال يتغابن الناس بو أك ابع أبنقص شلا قررا لو، صٌح البيع كضمن النقص كلو"

من شبن ادلثل أك اشًتل ابكثر  كيف مقدار ما يضمن الوكيل قاؿ ابن قدامة: " فإف ابع أبقل 
منو شلا ال يتغابن الناس دبثلو، أك ابع بدكف ما قدره لو، أك اشًتل أبكثر منو، فحكمو حكم من دل 
يؤذف لو يف البيع كالشراء... كيضمن الوكيل النقص... كيف قدره كجهاف: أحدمها: ما بُت شبن ادلثل كما 

 . (3)اس كبُت ما ال يتغابن بو الناس"ابعو بو. كالثاين: ما بُت ما يتغابن بو الن
  

                                                 

. كمعيار 334ك 329( ص: 5/2(، الفقرة )23ينظر: ادلعايَت الشرعية، معيار: الوكالة كتصرؼ الفضورل، ادلعيار رقم ) ( 1)
 . 54( ص:10/2ملحق( ) 46الوكالة ابالستثمار، ادلعيار رقم )

 . 4/267ينظر: ادلغٍت البن قدامة  ( 2)
 . 5/98ينظر: ادلصدر السابق نفسو ( 3)
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 ااخامتة: النتائج والتوةيا 
ييلحظ من خالؿ الدراسة ادلتواضعة اليت أضعها بُت يدم القارئ الكرًن مدل قدرة الفقو  

اإلسالمي على التطوير كاالبتكار كرلاراة مستجدات احلياة، كقد ظهر ىذا من خالؿ النتائج اليت 
 توصلت إليها كىي على النحو اآليت: 

من الصورة ادلتطور لصورة الوكالة ابلبيع أف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر يف صوره ادلتقدمة يعترب  -1
 كالشراء.  

أف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر يتألف من منظومة متكاملة من العقود ال ديكن احلكم على  -2
جزئية منو دكف األخرل؛ فالعملية تتألف من الكل كليس البعض، لذا جيب مراعاة مشركعية 

د الوكالة ابالستثمار أبجر ىو من العقود ادلشركعة ادلكوانت كاملة أثناء تفعيل ىذه العملية. فعق
 بصفة عامة. 

أف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر ديكن أف يوظف كأسلوب استثمارم، كما ديكن أف يطرح على  -3
 أنو أحد صيغ التمويل اإلسالمي. 

  أف عقد الوكالة ابالستثمار أبجر ديكن أف يلعب دكر البديل عن القر  الربوم يف بعض صوره. -4
 التوةيا 

عدـ االعتماد على عقد الوكالة ابالستثمار أبجر اعتمادان كليان كإحدل صيغ التمويل؛ لعدـ قدرتو  -1
على ربقيق مقصد حفظ ادلاؿ من خالؿ تنميتو كتكثَته كزايدتو، يف الوقت الذم ال يتحقق ىذا 

؛ إذ أصبح ىذا العقد أيخذ صورة القر  الذم حيتاؿ من خاللو على الراب  . ادلفهـو
عند إجراء ىذا العقد جيب مراعاة الضوابط الفقهية لكل مكوانتو كذبنب الراب كالتورؽ ادلنظم  -2

 كالعينة، كأف يتم القبض احلقيقي أك احلكمي للسلعة... 
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