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ABSTRACT 

 

The objective is to research the concept of agency investment instruments and 

idiosyncratic graduation, and through addressing the concept of investment 

instruments in a statement what it is and its history and types, definition of Agency 

and overall legitimacy, meaning investment statement and then define investment 

agency, evidence of legitimacy and its rule, finally been procedures in Agency 

investment instruments, highlighting its advantages. 

The research found that the Agency's investment instruments: share documents 

represent projects or activities on the basis of the investment agency managed by 

setting under the campaign management instruments. 

And found that the Agency legally award investment instruments provided the 

obligation to implement the Agency properly by agent source instruments, by another 

agency's fare payment by the client in the investment. 
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 لص  امل

 
ك الوكال  يف االستثمار وخترجيها الفقهي، ومت ذلك من خالل التطرق ملفهوم الصكو هدف البحث إىل بيان مفهوم صكوك 

االستثماري  ببيان ماهيتها واترخيها وأنواعها، وتناول تعريف الوكال  ومشروعيتها عموًما وبيان معىن االستثمار مث حتديد 
ستثمار راءات إصدار صكوك الوكال  يف االاملقصود ابلوكال  يف االستثمار ودليل مشروعيتها وحكمها، وختم ببيان إج

 وتكييفها الفقهي وأبرز مميزاهتا.
البحث إىل أن صكوك الوكال  يف االستثمار هي واثئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس  توصل   

 بتعيني وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا. -اجلائزة شرًعا–الوكال  ابالستثمار 
صكوك الوكال  يف االستثمار جائزة شرًعا بشرط االلتزام بتنفيذ الوكال  ابلشكل الصحيح من قبل الوكيل وتوصل إىل أن 

 مصدر الصكوك، ومن جانب آخر تسديد أجرة الوكال  من قبل املوكل يف االستثمار.
 : فقه، معامالت مالي ، وكال ، استثمار، صكوك، اقتصاد إسالمي، بنوك إسالمي الكلمات املفتاحية
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 املقدمة:

تعترب الصكوك اإلسالمي  من أفضل وسائل التنمي  االقتصادي  واملالي  احلديث  ووسيةل  لتجميع األموال لتمويل مشروعات  
البني  التحتي  لةلدول، وخترج الصكوك اإلسالمي  عةلى أسس عدة كاملضارب  و املراحب  واملساقات واملزارع  وعةلى أساس 

 الوكال  يف االستثمار.
ات يف االستثمار من التخرجيات الفقهي  احلديث  لعدة تطبيقات ومناذج من املنتجات اليت تقدمها املؤسس وتعترب الوكال  

 والبنوك اإلسالمي  ملا تشكةله من أمان اقتصادي ومايل وشرعي.

مي، الويكتسب عقد الوكال  يف االستثمار أمهي  كربى يف الوقت احلاضر واملستقبةلي لدى البنوك واملؤسسات املالي  اإلس
وذلك ألنه يفسح جمااًل واسًعا لةلحصول عةلى السيول  لتوفري ما حتتاج املؤسسات من السةلع أو اخلدمات أو املنتجات 

 املالي  لعمالئها.

كما أن خربة العمالء يف استثمار املال قةليةل  جًدا ولذلك فهم حيتاجون إىل وضع أمواهلم لدى البنوك او املصارف أو 
 سالمي  بناء عةلى عقد الوكال  يف االستثمار.املؤسسات املالي  اإل

ومتثل الوكال  يف االستثمار لدى املؤسسات املالي  اإلسالمي  بداي  حلقب  جديدة من التطوير والتحديث املصريف، ولذلك 
 ار.متقدم اآلن العديد من البنوك واملؤسسات املالي  عةلى تطوير خدماهتا وتوسيع نطاقها بناء عةلى الوكال  يف االستث

وعةلى هذا األساس وألمهي  الصكوك كأداة مالي  معاصرة آخذة يف االنتشار يف املؤسسات املالي  من جه ، ومن قبل 
عدد كبري من احلكومات اإلسالمي  من جه  أخرى، وذلك هبدف متويل مشروعات ضخم  من خالل إشراك عدد كبري 

الصكوك، فإن هذا البحث يتناول نوع جديد من أنواع من افراد ومؤسسات وشركات اقتصادي  خمتةلف  يف شراء هذه 
 الصكوك االستثماري  وهو صكوك الوكال  يف االستثمار.
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 مشكلة البحث وأسئلته:

تربز مشكةل  البحث يف كيفي  ختريج الصكوك االستثماري  عةلى أساس الوكال  يف االستثمار الذي يعد مبدًًئ جديًدا من 
البنوك اإلسالمي  يف هذا العصر، حيث تعتمد خترجيات الصكوك االستثماري  اإلسالمي  حيث االعتماد والتطبيق يف 

عةلى أساس املضارب  وغريه يف الغالب، وابلتايل فإن قبل اخلوض يف التخريج ال بد من ذكر التأسيس الفقهي الذي تعتمد 
ك الوكال  يف اإلجراءات احلاكم  لصكو  عةليه الوكال  يف االستثمار، ومن مث ختريج الصكوك االستثماري  عةليها، وضبط

 االستثمار.

 أهداف البحث:

يهدف البحث إىل بيان مفهوم صكوك الوكال  يف االستثمار وخترجيها الفقهي، وهذا سيتم من خالل التطرق ملفهوم  
الصكوك االستثماري  ببيان ماهيتها واترخيها وأنواعها، ومن مث بيان معىن االستثمار مث حتديد املقصود ابلوكال  يف 

ها ببيان إجراءات إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار وتكييفاالستثمار ودليل مشروعيتها وحكمها وخيتتم البحث 
 الفقهي وأبرز مميزاهتا.

 هيكلة البحث:

قسم البحث إىل ثالث  مباحث، األول يتناول املفهوم العام لةلصكوك، والثاين يتناول مفهوم الوكال  يف االستثمار وأهم 
 هي.ل  يف االستثمار ويربز تكييفه الفقأحكامها، والثالث يتعةلق بتحةليل التطبيق الفعةلي لصكوك الوكا

 منهج البحث:

وسيسةلك البحث املنهج الوصفي وذلك ببيان مفهوم صكوك الوكال  يف االستثمار، ومن مث بيان التخريج الفقهي صكوك 
 الوكال  يف االستثمار.
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 املبحث األول: مفهوم الصكوك االستثمارية:

تعترب الصكوك من التطبيقات املعاصرة عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار، وتعد الصكوك من أفضل وسائل   
التمويل االقتصادي املتفق  مع الشريع  اإلسالمي ، فيقصد منها تنمي  االقتصاد اإلسالمي من انحي ، وحتقيق أرابح كبرية 

 من انحي  أخرى.

رب دة االستثمار، وحتريك عجةل  املؤسسات املالي  وأمهها البنوك اإلسالمي  اليت تعتكما تقوم الصكوك بدور كبري يف زاي
عصب احلياة االقتصادي  لةلمجتمعات، فهي تفي ابالحتياجات املشروع  لةلتمويل املطةلوب لةلشركات واملؤسسات املالي  

ابإلقبال لةلمشارك   -رامفًا من الوقوع يف احلتورًعا وخو  -عةلى وجه جتعل كثري من فئات اجملتمع املنعزل  عن التنمي  والبناء
 واملسامه  املشروع .

 ومن هذا املنطةلق فإن هذا املبحث سيسةلط الضوء عةلى ماهي  الصكوك واترخيها وأنواعها.

 املطلب األول: ماهية الصكوك 
 لبيان معىن الصكوك فال بد من تعريفها يف الةلغ  واالصطالح:

 أواًل: التعريف اللغوي:

ع صك، وتطةلق كةلم    صك  ويراد هبا الضرب، فقيل الصك: هو ضرب الشيء ابلشيء العري  إذا كان صكوك مج 
 1ضراًب شديًدا، ويقال: صكه يصكه صًكا.

 فإذن ميكن يقال أبن الصك يف الةلغ : هو وثيق  اعرتاف واثبات حق مايل وغريه. 

 اثنًيا التعريف االصطالحي:

 2قدميًا فقالوا:   كتاب  الصكوك يستعان هبا يف حتصني احلقوق تداول الفقهاء مصطةلح الصكوك  

                                                           

  141، ص12،) دار اهلداي ، د.ط، د.ت( جاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد عبدالزراق احلسيين،   -1 
 .281، ص6م( ، ج2994، 2،) دار الكتب العةلمي ، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، مشس الدين حممد امحد اخلطيب،  -2 
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ية، " أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس املال إىل حص  متساو وعرف جممع الفقه اإلسالمي الدويل الصكوك أبهنا:  
عتباره  ابوذلك إبصدار صكوك مالية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة أبمساء أصحاهبا 

 3ميلكون حصًصا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منه  فيه"

وورد  ،يؤخذ عةلى هذا التعريف أنه ليس مانع من دخول األوراق املالي  األخرى معه، فقد تدخل فيه األسهم مثالً   
تثمار  أبهنا: الي  اإلسالمي   صكوك االستعريف الصكوك يف املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات امل

واثئق متساوية القيمة متثل حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف ملكية موجودات مشروع 
معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استصدامها فيما 

  .4أصدرت من أجله

يف األخري هليئ  املعايري الشرعي  أفضل وأمشل كون الصكوك تعترب واثئق وليست جمرد أدوات كما عرفها جممع ولعل التعر  
بشكل  يف الغالب( ملنع دخول األسهم يف مضمونه، كما أنه يوضح )مؤقت الفقه اإلسالمي الدويل، ولكنه حيتاج إىل قيد 

 خاص الصكوك االستثماري .

 الصكوك:املطلب الثاين: اتريخ   
تعترب الصكوك فكرة حديث ، فقد ظهر مفهوم التصكيك يف العصر احلديث يف الوالايت املتحدة األمريكي  عام   

ميالدي ، واستهدفت تصكيك الديون والرهوانت مث حتولت عمةلي  التصكيك لتشمل كاف  األصول املالي ، أو 2880
 .5األصول اإلنتاجي  إىل صكوك يتم تداوهلا يف سوق اثنوي 

وتتم عمةلي  التصكيك بقيام املؤسس  املصدرة هلا بتجميع أصوهلا غري السائةل  وحتويل مةلكيتها إىل صندوق أو مؤسس    
 أخرى تقوم إبصدار الصكوك اليت تساند تةلك األصول، وبعد ذلك يتم إاتحتها لةلتداول يف األسواق املالي .

 

                                                           

 .1240، ص (م2988 جدة،الدورة الرابع ، اجملةلد الثالث،)،  ي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالميجملة جممع الفقه االسالم -3 
 .188(، ص22(، املعيار)1024، )البحرين، طبع  املعايري الشرعيةهيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ،  -4 
 .2(، ص1002، )رسال  ماجستري، جامع  الريموك، األردن، اررهاالصكوك االستثمارية وعالج خماألمني، أمحد،  -5 
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ل عمةلي  التصكيك التقةليدي ، وذلك يف ضرورة وجود األصو  مع اإلشارة أبن عمةلي  التصكيك اإلسالمي  ختتةلف عن 
اليت مت تصكيكها، فال جيوز أن تكون كةلها ديواًن، وكما أن ال بدون أن تكون الصكوك اإلسالمي  مطابق  لةلمواصفات 

 واملعايري والضوابط واألحكام اإلسالمي .

يها النووي يف إىل جترب  صكوك الطعام اليت أشار إل كما يرجع كثري من الباحثني عمةلي  التصكيك يف التاريخ اإلسالمي  
شرحه عةلى مسةلم عندما قال أبو هريرة ملروان: احةلةلت بيع الراب، فقال مروان، ما فعةلت؟ فقال أبو هريرة ]أحةلةلت بيع 
الصكاك، وقد هنى رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم عن بيع الطعام حىت يستوىف[ قال: فخطب مروان الناس فنهى عن 

مسأل  بيع الصكوك اليت أشار إليها النووي وإن كانت تقرتب قةلياًل من معىن الصكوك احلديث  إال أهنا ليست و  .6بيعها
 معدة لالستثمار.

 املطلب الثالث: أنواع الصكوك: 
 ابختالف رغبات املتعامةلني مع البنوك واملصارف واملؤسسات-وهي حمل الدراس  هنا-تتنوع الصكوك االستثماري    

املالي  اإلسالمي  لتشبع رغباهتم وتفضيالهتم وتناسب حاجاهتم وظروفهم إىل أنواع عدة، وهي مقسم  حبسب هيئ  احملاسب  
ك مةلكي  املوجودات املؤجرة، وصكوك مةلكي  املنافع وصكوك السةلم، واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  إىل صكو 

 وصكوك االستصناع واملشارك  واملراحب  وصكوك املزارع  واملساقاة واملغارس .

وما يهمنا هنا هو صكوك عقد الوكال  يف االستثمار اليت اعتربهتا هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  نوع من   
شارك ، إال أهنا ميكن أن تكون نوًعا حبد ذاته وذلك عندما يكون القصد واهلدف من اصدار وتداول أنواع صكوك امل

صكوك الوكال  يف عقد الوكال  يف االستثمار عدد من املعامالت كتمويل رأس املال العامل، وكاحلصول عةلى السيول  
 لةلمؤسس  املالي  وحنو ذلك.

 

 

                                                           

، )دائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل اخلريي، اإلمارات، مؤمتر املصارف اإلسالمي  الصكوك االستثمارية االسالمية والتحدايت املعاصرةحطاب، كمال،  -6 
 9م(، ص1009بني الواقع واملأمول، 
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 ئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس الوكال  ابالستثمار بتعينيوصكوك الوكال  يف االستثمار: هي واث
 .7وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا

 املبحث الثاين: مفهوم الوكالة يف االستثمار:

بعد بيان مفهوم الصكوك االستثماري  فال بد من التطرق لألساس اليت بنيت عةليه صكوك الوكال  يف االستثمار من  
خالل التطرق ملفهوم تعريف الوكال  يف الفقه اإلسالمي، مث بيان تعريف الوكال  يف االستثمار خصوًصا وبيان مشروعيتها 

 وحكمها.
التطرق إىل أركاهنا مث ذكر أدل  مشروعيتها و عموما وميكن توضيح مفهوم الوكال  يف الفقه اإلسالمي ببيان تعريف الوكال   

 يف الفقه اإلسالمي.

 املطلب األول: تعريف الوكالة:
 د الفقهاء.نلتوضيح معىن الوكال  يف الفقه اإلسالمي ال بد من بيان معناه يف الةلغ  أواًل، مث بيان املراد منها ع

 أواًل: معىن الوكالة يف اللغة:

 هبا عدة معان، ومنها: ويرادواو تطةلق الوكال  الةلغ  بفتح وكسر ال

 :احلفظ -2
، ومنه قوله تعاىل } 8فالوكيل: فعيل مبعىن مفعول ألنه موكل إليه، ويكون مبعىن فاعل إذا كان مبعىن احلافظ 

 222حسبنا هللا ونعم الوكيل{ آل عمران: 
 
 
 

                                                           

-188( صكوك االستثمار، ص22املعيار الشرعي ) م(،1024)البحرين،  املعايري الشرعية، يئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ، ه -7 
190. 

 620ص 1ج (املكتب  العةلمي ، بريوت ) ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريانظر: الفيومي، أمحد بن حممد،  -8
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 التفويض: -1
  وهو: إظهار العجز واالعتماد عةلى الغري، منه قوله تعاىل: } وتوكل عةلى هللا{ أي اعتمد عةليه  وفوض أمرك إليه.
العتماد ا فإذن ميكن القول أبن الوكال  يدور معناها يف الةلغ  عةلى احلفظ والتفوي ، وبناء عةليه فإن الوكال  يف الةلغ  هي

 على الغري وتفويض التصرف إليه.
 اثنياً:  الوكالة يف االصطالح:

ا له هو تعريف الشافعي  وهو :   تفوي  شخص مولعل األنسب منها والراجح عرف الفقهاء الوكال  بعدة تعريفات 
 9فعةله مما يقبل النياب  إىل غريه ليفعةله يف حال حياته 

ه سواء  مجيع أنواع الوكاالت فيوسبب اختيار هذا التعريف كونه جامع مانع ملعىن الوكال ، ومن جه  أخرى فتدخل 
كانت وكال  يف اخلصوم  او وكال  جتاري  أو وكال  يف الزواج والطالق وغري ذلك، كما أنه نص عةلى أن الوكال  يف حال 

 احلياة وليس بعد موت املوكل خبالف بقي  التعريفات اليت مل تنص عةلى ذلك.
 : أركان عقد الوكالةيناملطلب الثا

 أركان وهم املوكل والوكيل واملوكل فيه)احملل( والصيغ ، وفيما يةلي تعريف كل ركن وشروطه. الوكال  هلا أربع 
 .10: هو من يقيم غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معةلومأواًل: املوكل

 ويشرتط لةلموكل:

 ان يكون مالكا لةلتصرف الذي يوكل فيه. -2
 .11ان يكون مما يصح تصرفه -1

 هو املعهود إليه تنفيذ الوكال . اثنياً: الوكيل:

                                                           

 .122ص 2، جاحملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغن الشربيين،  - 9
 .242ص 2ج د.ت( ،1دار الكتاب اإلسالمي، ط)، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد،  - 10
ص  2، جاملغينابن قدام ، ، . 10ص 6، ج ئعبدائع الصناالكاساين ،  .121ص 2انظر: الشربيين، مغن احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج، ج - 11
62 
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 وأما شروط الوكيل فهي:

 .12ان يكون ممن يعقل التصرف الذي وكل فيه -2
 ان يكون قاصدا العقد. -1
 .13ان يكون معينا من قبل الوكيل -2

 .14هو التصرف املأذون فيه من املوكل لةلوكيل مبةلك أو والي  املوكل فيه:

 وأبرز شروط املوكل فيه:

 ةلوكا لةلموكل.ان يكون املوكل فيه مم -2
 ان يكون معةلوما. -1
 .15ان يكون قابال لةلنياب  شرعاً  -2

  16االجياب والقبول. )الصيغ  هي األلفاظ والعبارات اليت تعرب عن إرادة املتكةلم ونوع تصرفه( الصيغة:

 وأهم شروط الصيغ :

 أن تكون صادرة ممن هو أهل لةلتصرف. .2
 فيه الةلفظ.أن يقصد املتكةلم ابلصيغ  لفظها مع املعىن املستعمل  .1
 .17أن تصدر الصيغ  عن اختيار .2
 وابلتايل فهذه أبرز شروط أركان الوكال  يف الفقه اإلسالمي. 

 ووبناء عةلى ماتقدم ميكن القول أبن الوكال  يف االستثمار يشتمل عةلى أربع  أركان:

                                                           
 .122ص 2ج مغين احملتاج،الشربيين، ،  - 12
 62ص  2، جملغينابن قدام ، ا. 12ص 6،ج بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  - 13
 122ص 2، ج احملتاج مغينانظر:الشربيين،  - 14
 .62ص  2، جاملغينابن قدام ، 122ص 2، جمغين احملتاج الشربيين،  .12ص 6، ج بدائع الصنائعانظر: الكاساين،  - 15
 .221ص 18ج (،هـ2412 2)دار صفوة، مصر، ط ،املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة االوقاف والشؤون اإلسالمي ، الكويت،  - 16
 190ص 2، ج احملتاج مغينانظر: الشربيين،  - 17
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 األول: الوكيل يف االستثمار: وهو الشخص املعهود إليه ابالستثمار يف مال املوكل.

 : املوكل يف االستثمار: وهو املستثمر الذي يريد استثمار أمواله يف نوع معني من االستثمارات.الثاين

وكل فيه ابالستثمار.
ُ
 الثالث: حمل الوكال : وهو امل

 الرابع: الصيغ : املقصود هبا صيغ  الوكال  يف االستثمار.

 : تعريف االستثمار:ثالثاملطلب ال
 أواًل: التعريف يف اللغة:

االستثمار مصدر لفعل استثمر يستثمر، ويطةلق عةلى عدة معان، ومن أمهها: محل الشجر: وهو ما ينتجه الشجر من 
ُ ممالمُه    أي مناه وكثره18مثر وحنوه  .19. والنماء والزايدة: ومنه ما يقال يف الدعاء:   مثمَّرم اَّللَّ

 اثنًيا: التعريف االصطالحي:

الفقهي  الكربى القدمي  فإنه يتضح عزوف أصحاب هذه املصادر واملراجع عن استخدام عند البحث يف املراجع واملصادر 
مصطةلح االستثمار يف مؤلفاهتم، وهذا ال يعين أهنم مل يعرفوا االستثمار، لكنهم استخدموا بداًل عن مصطةلح االستثمار 

 لتنمي  وحنوها.ألفاظاً أخرى هلا مدلول االستثمار، ومن تةلك االلفاظ االستمناء، والنماء، وا

 وأما عند املعاصرين فقد عرفوا االستثمار بعدة تعريفات ومنه:

 االستثمار يراد به العمل يف املال لنمائه وزايدته وإحيائه فيما أحةله هللا بكل الوسائل املشروع  يف اإلسالم  -
 20بواسط  الفرد او اجلماع  أو هبما معاً 

 
 

                                                           
.ط، ددار اهلداي ،)، اتج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين، 202ص 4،ج املصباح املنريانظر: الفيومي،  - 18

 .218ص 20جد.ت(
 .288ص 2ج (م،2929دار الفكر،)، معج  مقاييس اللغةابن فارس، أمحد أبو احلسني القزويين الرازي،  - 19
 .226، ص9، العددجملة الشريعة والقانون ،"العريب واإلسالميآفاق استثمار املال يف الورن  نصر،  فريد، - 20
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د حول تشغيل األموال يف جماالت النشاط املشروع ، طبقاً لقواع  االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يرتكز -

 21الشريع  اإلسالمي ، هبدف تنميتها لتحقيق التكافل االجتماعي والتنمي  االقتصادي  
 : تعريف الوكالة يف االستثمارالرابعاملطلب 
فبعد بيان تعريف الوكال  ومشروعيتها عموًما وبيان أركاهنا، فال بد من بيان املقصود ابلوكال  يف االستثمار اليت تقوم   

 عةليه صكوك الوكال  يف االستثمار، وتوضيح الفرق بينها وبني الوكال  يف التصرفات.

 أواًل: تعريف الوكالة يف االستثمار:
ةلمؤسسات عنوان تعريف الوكال  ابالستثمار يف املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لورد تعريف الوكال  ابالستثمار ب

 املالي  اإلسالمي :

 22)) الوكالة ابالستثمار هي إانبة الشص  غريه لتنمية ماله أبجرة أو بغري أجرة((

  ماله بنسب  لشخص غريه يف تنمييالحظ يف التعريف اإلشارة إىل تنمي  املال أبجر او بغري أجرة، وقد يكون إانب  ا
 مقطوع ، وهذا ما مل يشر إليه التعريف.

 الوكال  يف االستثمار أبهنا: 23كما عرف د.عبدالستار أبو غدة

))عقد يربم الستثمار األموال وتنميتها على غري أساس املضاربة او املشاركات األخرى، وهذه الوكالة مل يعنت هبا 
مارية املضاربة واملشاركات لكن التطبيق املعاصر اهت  ابلوكالة ابالستثمار بصفتها أداة استثالفقهاء لرتكيزه  على 
 .24ختتلف عن املضاربة((

ورد يف التعريف التنبيه بعدم تركيز الفقهاء عةلى عقد الوكال  يف االستثمار، وانه عقد خيتةلف عن املضارب  واملشاركات 
 االستثمار لتطبيقها املعاصر يف البنوك واملؤسسات املالي  اإلسالمي .  االخرى، كما أشار إىل أمهي  الوكال  يف

                                                           
 .22، ص(،د.ط، د.تدار ابن حزم)، التنمية يف املصارف اإلسالمية عن ررق االستثمارات املتوسطة والطويلة األجلالشريف،حممد عبدالغفار، - 21
 .21، ص(46، املعيار الشرعي رقم)املعايري الشرعيةهيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ،  - 22
 عبدالستار أبو غدة: استاذ أكادميي، وهو األمني العام لةلهيئ  الشرعي  املوحدة. - 23
 222ص 1024 ،2، البحرين، طحبوث ندوة الربكة،  الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتاأبو غدة، عبدالستار،  - 24
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 وختاماً ميكن تعريف الوكال  يف االستثمار أبنه:

عقد يربم بني املوكل والوكيل سواء كان فرًدا أو مؤسسة مالية يهدف من خالله املوكل ابستثمار امواله أبجرة معينة 
 إبرام العقد. او بنسبة ربح معلومة متفق عليها عند

 شرح التعريف:

 بني طرفني جيب عةلى كل منهما األلتزام به. عقد: ألنه -2
 بني املوكل والوكيل: هذا العقد مقيد بني الوكيل واملوكل. -1
أن يكون الوكيل مؤسس  مالي  وال يقتصر عةلى أن يكون  ابعتبار إمكاني سواء كان فرًدا أو مؤسس  مالي :  -2

 الوكيل فرًدا ميثل شخصه.
 أمواله: ألن املوكل يضع أمواله بصورة معين  او أن يعطي الوكيل ليستثمرها يف أوجه االستثمار. ابستثمار -4
 أبجر معين : اي أجرة معين  تستحق لةلوكيل عند اداء الوكال . -2
 أو بنسب  ربح: فيمكن أن تكون األجرة عبارة عن جزء من االرابح. -6

 اثنًيا: مشروعية الوكالة يف االستثمار
ال  يف االستثمار مشروع  يف الكتاب والسن  واالمجاع شأهنا شأن مشروعي  الوكال  عموماً، وميكن االستدالل بشكل الوك

 خاص لعقد الوكال  يف االستثمار ابحلديث التايل:

رتى له شعن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه: )أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم أعطاه ديناراً يشرتي له به شاة، فا
 .25به شاتني، فباع إحدامها بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له ابلربك  يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه(

 

 

 

                                                           
 . 102ص 4ج، 2641حديث رقم:، املناقب، اببكتاب ،  اجلامع املسند الصحيح، البخاري - 25
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 وجه االستدالل: 

ان النيب صةلى هللا عةليه وسةلم بعث عروة بن أيب اجلعد البارقي يف أن يشرتي له شاه، وهذا هو التوكيل يف البيع، لكن 
الصحايب رضي هللا عنه اشرتى ابلدينار الذي اعطاه إايه النيب صةلى هللا عةليه وسةلم شاتني، فباع إحداهم بدينار، ومن 

 بل دعا له  نار، فةلم ينهره النيب صةلى هللا عةليه وسةلم عةلى ذلك ومل يناقشه،مث جاء لةلنيب صةلى هللا عةليه وسةلم بشاة ودي

ابلربك ، فدل ذلك عةلى رضا النيب صةلى هللا عةليه وسةلم عةلى فعل الصحايب، من استثمار الدينار الذي اعطاه إايه أوال 
ه النيب صةلى احدة كما طةلب منليشرتي به شاة واحدة، لكنه استثمر الدينار فاشرتى شاتني وابع احدامها ورجع بشاة و 

هللا عةليه وسةلم وبدينار. وهذه الصورة هي صورة واضح  لةلوكال  يف االستثمار، غري أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم مل 
 يطةلب منه ذلك عندما اعطاه الدينار يف البداي .

وألجل أن حيفظ  من حفظ املال،ومن املعقول أبن اإلسالم أهتم حبفظ الضرورايت اإلنساني  وحفظ املصاحل، واليت تتض
املال ال بد من استثماره عةلى الوجه املقبول شرعاً ، وعدم مجع املال دون حتريك أو استثمار، ولذلك حث اإلسالم عةلى 
االستثمار كما تبني لنا يف مشروعي  االستثمار، وأكد عةلى أمهي  وضرورة حتريك املال وتداوله، وكذلك حرم اإلسالم كنز 

 نه يعارض بناء وتعمري األرض الذي دعا إليه اإلسالم، ومن أجل بقاء املال ومناءه.األموال أل

 اثلثًا: الفرق بني الوكالة يف االستثمار والوكالة يف التصرفات
 .26الوكال  يف التصرفات هي التفوي  ابلتصرف بشيء معني ملرة واحدة فقط يف الغالب ولقد اهتم هبا الفقهاء قدميًأ 
بني الوكال  يف االستثمار والوكال  يف التصرفات، فالوكال  يف التصرفات أعم من حيث مشوهلا القيام وهناك فروق  

 ابلتصرفات العادي  واالجرائي  عن املوكل، يف حني ان الوكال  يف االستثمار ختتص إبدارة املال وتنميته لصاحل املوكل.

تقتصر عةلى  معظم أحكام التفوي  إال أن الوكال  يف التصرفاتوتشرتك الوكال  يف االستثمار والوكال  يف التصرفات يف 
 ملوكل فعل حمدد ال يتكرر كتوكيل البائع ابملراحب  املشرتي يف شراء السةلع  لصاحل البائع، بينما يف الوكال  يف االستثمار فإن ا

 

                                                           
 .10، ص6، ج بدائع الصنائعانظر: الكاساين،  - 26
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الوكال  يف  جملرد مرة واحدة كما يف يعهد لةلوكيل ابالستثمار لتنمي  ماله من خالل الشراء والبيع مرارًا وتكرارًا وليس
 .27التصرفات

 رابًعا: حك  عقد الوكالة يف االستثمار:

 قبل التطرق لتحديد حكم عقد الوكال  يف االستثمار ال بد بيان أن العقود تنقسم إىل قسمني:

 القسم األول: العقود الالزم : وهي ما ال يكون ألحد العاقدين فيها حق الفسخ دون رضا اآلخر.

 . 28القسم الثاين: العقود اجلائزة أو غري الالزم : وهي ما يكون ألحد العاقدين فيها حق الفسخ

، فكل من طريف عقد الوكال  اهناؤها، 29وأما عقد الوكال  عموًما فيعترب من العقود غري الالزم )اجلائزة( ابتفاق الفقهاء
 مىت شاء.ولةلموكل أن يعزل الوكيل مىت شاء، كما لةلوكيل أن يعزل نفسه 

 وسبب عدم لزوم عقد الوكال  ألهنا من جه  املوكل إذن ومن جه  الوكيل نفع، وكالمها غري الزم.

ولكن مع االتفاق عةلى أن عقد الوكال  غري الزم  فإن هناك أسباب إذا طرأت فإن عقد الوكال  حينها يكون الزًما وهذا 
احلنابةل  الذين يرون أن عقد الوكال  من العقود اجلائزة )غري الزم ( واملالكي  والشافعي  عدا 30عند مجهور الفقهاء احلنفي 
 ، وميكن بياهنا ابلتفصيل فيما يةلي:31مطةلًقا بدون استثناء

 املواضيع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند احلنفي : أواًل:

 

                                                           
 222ص،1022، الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتا، انظر: ابو غدة - 27
، ص 2هـ(،  ج2402، 1اإلسالمي ، الكويت، ط، ) وزارة األوقاف والشؤون املنثور يف القواعد الفقهيةانظر: الزركشي، حممد بن هبادر بن عبدهللا،  - 28
42. 
الرمةلي، مشس . 86، ص4، ج(م1004دار احلديث،القاهرة، )، بداية اجملتهد وهناية املقتصد محد بن أمحد بن حممد القرطيب، انظر: ابن رشد احلفيد،م - 29
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لسداد ذلك  ن يبيع العنيالوكال  ابلرهن: فإن رهن شخص عند آخر عينا يف نظري دين، مث وكل شخًصا عةلى أ -2
الدين، فإن الوكال  تصبح الزم  فةليس لةلوكيل أن يعزل نفسه كما ليس لةلموكل أن يعزله لتعةلق صاحب الدين 

 هبذه الوكال .
الوكال  عةلى تسةليم عني الشخص مع غياب املوكل، فإنه جيب عةلى الوكيل أن يسةلم العني لصاحبها وال جيوز  -1

 له أن يعزل نفسه.
صوم  ابلتماس الطالب عند غيب  املطةلوب كأن يكون لشخص عند آخر دين، مث أراد املدين السفر الوكال  ابخل -2

لبالد انئي  فطةلب صاحب الدين من املدين أن يوكل عنه شخًصا ليخاصمه يف طةلب الدين حال غيابه، فوكل 
  32ئب.ن الغاعنه بناء عةلى طةلبه، فحينها يصبح الوكيل غري قابل لةلعزل وذلك ألنه قام مقام املدي

 : املواضع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند املالكي :اثنًيا

 الوكال  يف مقابةل  عوض عةلى وجه اإلجارة، حبيث يوكةله عةلى عمل معني أبجرة معةلوم . -
الوكال  يف مقابةل  عوض عةلى وجه اجلعال ، كأن يوكةله عةلى أن يستخةلص له دينا يف نظري جعل أيخذه بشرط  -

 ه قدر الدين أو الشخص الذي عنده الدين.أن يبني ل
 : املواضع املستثني  من عدم لزوم عقد الوكال  عند الشافعي :اثلثًا

 يرى الشافعي  ان الوكال  تكون الزم  يف حالتني فقط:

 إذا ترتب عةلى خروج الوكيل من الوكال  ضياع مال املوكل أو فساده. -2
 . 33شرائطها فإنه تةلزم يف هذه احلال إذا كانت الوكال  بةلفظ اإلجارة واستكمةلت  -1
يظهر مما سبق يف بيان املواضع املستثني  عند الفقهاء من لزوم عقد الوكال  أهنم اتفقوا عةلى أن الوكال  تكون الزم  يف و 

 احلاالت اآلتي :

إذا كانت مقابةل  عوض حبيث يوكل املوكل الوكيل عةلى عمل معني أبجرة معين  أو إذا كانت عةلى  -أ
 وجه اجلعال . عوض عةلى

                                                           
 86، ص4، جبداية اجملتهد ابن رشد احلفيد، انظر:  - 32
 .21، ص2ج،هناية احملتاجانظر: الرمةلي،  - 33
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 إذا شرع الوكيل يف العمل يف الوكال .   -ب
 إذا كان يف خروجه ضياع مال املوكل أو فساده.  -ج

ومجيع هذه احلاالت من أهم بنود عقد الوكال  يف االستثمار عند النظر يف التطبيقات املعاصرة وبناء عةليه فإن عقد الوكال  
  أبجر أو قائم  عةلى عوض عةلى وجه اجلعال  وهذا من خالل حتديد ما يف االستثمار من العقود الالزم  ابعتبارها وكال

 زاد عةلى نسب  الربح املتفق عةليها بني الوكيل واملوكل لةلوكيل من ابب احلافز له.

 املبحث الثالث: ختريج صكوك الوكالة يف االستثمار
هذا املبحث  وحكمه يف املبحث األول فإنو بعد ما مت تناول مفهوم صكوك الوكال  االستثمار واألساس اليت تقوم عةليه  

يتناول ختريج صكوك الوكال  يف االستثمار وذلك ببيان كيفي  إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار وأبرز أحكامها 
 والتكييف الفقهي هلا، مميزاهتا كمنتج استثماري مايل إسالمي. 

مار و اهلدف من إصدار صكوك الوكال  يف االستثوقبل اخلوض يف ختريج صكوك الوكال  يف االستثمار جيدر ذكر    
 هي احلصول عةلى متويل وسيول  كافي  من أجل االستثمار وذلك يتم من خالل صورتني: 

. إصدار صكوك الستثمار حصيةل  االكتتاب فيها )أي األموال اجملمع (، مبعىن مجع أموال من األفراد أو املؤسسات 2
   مشروع .من أجل أتسيس مشروع أو مشاريع معين

. إصدار صكوك ألعيان ومنافع وخدمات موجودة وذلك بتقسيمها إىل حصص متساوي  وطرحها لالكتتاب، ويف 1
 هذه الصورة يكون املشروع موجوداً ولكنه يكون حباج  إىل سيول  نقدي . 

 املطلب األول: كيفية إصدار وتداول صكوك الوكالة يف االستثمار:
 م من خالهلا إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار من خالل بيان ما يةلي:ميكن حتديد الكيفي  اليت يت

 يتم إصدار الصكوك عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار، وقد بينا مشروعي  عقد الوكال  يف االستثمار.أواًل: 

 تستخدم حصيةل  إصدار الصكوك يف دفع رأس مال الوكال  يف االستثمار إىل الوكيل الستثماره أبجرة معةلوم . اثنًيا:
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وهذا ابعتبار أن حصيةل  إصدار الصكوك تعترب كاملال املستثمر املوكل فيه ابالستثمار وقد اتفق الفقهاء عةلى أن الوكال  
حمل الدراس  هنا فتم االتفاق عةلى أجرة وكال  معةلوم  ومتفق عةليها  ، ويف التطبيق34قد تكون بغري أجر، وقد تكون أبجر

عند إبرام العقد، واستدل العةلماء عةلى جواز الوكال  أبجر أبدل  عديدة ومنها ما روي عن عروة بن أيب اجلعد البارقي 
شاتني، فباع إحدامها بدينار،  هرضي هللا عنه: )أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم أعطاه ديناراً يشرتي له به شاة، فاشرتى له ب

فإذا اتفق املوكل والوكيل عةلى األجر ، 35فجاء بدينار وشاة، فدعا له ابلربك  يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه(
 . 36وجب األجر اتفاقا

 ويشرتط الستحقاق األجرة عدة شروط وهي:
 .37أن تكون األجرة معةلوم  املقدار -2
وكل به عند بع  الفقهاء، فةلو كانت كذلك فسدت التسمي  واستحق الوكيل أال تكون األجرة جزءا من امل -1

 أجر املثل.
فقال املاوردي :  الوكال  جتوز جبعل وبغري جعل، وال يصح اجلعل إال أن يكون معةلوما، فةلو قال: قد وكةلتك يف بيع هذا 

 38ثل هل مببةلغ الثمن، وله أجرة املالثوب عةلى أن جعةلك عشر مثنه، أو من كل مائ  درهم من مثنه درهم مل يصح لةلج
 أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكال  تنفيذا صحيًحا. -2
وبناء عةلى ذلك يرتتب سقوط األجرة إذا خالف الوكيل موكةله خمالف  جتعل الوكال  فاسدة فةلو أعطاه حبا لبيعه ويشرتي   

أجود منه، فقام الوكيل إببداله مبا هو أجود منه من نفس الصنف، كان عمل الوكيل راب فيكون قد قام بتنفيذ الوكال  
ستحق ذن ابلبيع يقتضي الصحيح فقط، أما الفاسد فغري مأذون فيه فال يتنفيذا فاسدا فال يستحق أجرا، ألن مطةلق اإل

 .39أجرا عةليه، فةلو ابعه بيعا صحيحا وقب  مثنه وتةلف الثمن يف يد الوكيل فةله األجرة لوجود العمل
 

                                                           
 68، ص2، جاملغينا انظر: ابن قدام ، ، - 34
 .102ص 4، ج2641رقم احلديث: كتاب املناقب، ابب ،اجلامع املسند الصحيح، البخاري - 35
 221، ص4م( ج2992، 2،)املكتب اإلسالمي، لبنان،طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، - 36
لعةلمي ، لبنان، ،)دار الكتب ااحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعيأبو احلسن عةلي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  انظر: املاوردي،- 37
 219، ص6م( ج2999، 2ط
 219، ص6املرجع السابق، ج - 38
 202، ص6انظر: املرجع السابق، ج 39
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وق املالي  قميثل الصك حص  شائع  يف مةلكي  موجودات الوكال  وهي تشمل األعيان واملنافع والديون والنقود واحل اثلثًا:

 األخرى، ويف مثنها بعد بيعها.

يستحق مالك الصك يف الوكال  يف االستثمار عائد استثمار موجوداهتا ويتحمل خماطر هذا االستثمار بنسب  ما  رابًعا:
 ميةلكه من صكوك بني حجم الصكوك املستثمرة.

يتحمل يف د االستثمار وهي األرابح، و وذلك ألن مالك الصك يف هذا العقد يعترب موكل يف االستثمار فيستحق عائ  
املقابل خماطر هذا االستثمار وحده دون الوكيل يف االستثمار، ونسب  حتمةله تكون حبسب ما ميةلكه من حجم الصكوك 

 املستثمرة من بني جمموع  املستثمرين الذين يعتربون وكالء يف االستثمار.

مواًن عةلى مالكي الصكوك، وميكن أن حيصل عةلى حافز مع يستحق الوكيل يف االستثمار أجًرا معةلوما مض خامًسا:
 األجر.

وذلك بكون املوكةلون يف االستثمار اتفقوا عةلى إعطاء الوكيل أجرًا معةلوًما فوجب عةليهم أداء األجرة، وذلك ألن اإلسالم  
اديث لةلنيب تعاىل وأحأمر ابلوفاء ابلعقود واحرتام العهود وما فيها من التزامات ودلت عةلى ذلك آايت من كتاب هللا 

 صةلى هللا عةليه وسةلم ومنها:

 قال تعاىل : } اي أيها الذين امنوا أوفوا ابلعقود{  .2
، ومن ضمنها االلتزامات بني املوكل والوكيل عةلى 40وجه الدالل : فقد تضمنت هذه اآلي  الكرمي  األمر ابلوفاء ابلعقود

 األجرة.

أميُـّهما الَِّذينم آممُنوا  .1 ٍل ُمسممًّى فماْكتـُُبوُه{ ]البقرة: قوله تعاىل: }ايم ْيٍن ِإىلم أمجم ُتْم ِبدم ايـمنـْ  [181ِإذما تمدم
وجه الدالل : فقد أمر هللا تعاىل توثيق الدين جتنًبا لةلنسيان وضعف العزمي  عةلى أداءها فشرع الكتاب  عند الدين     

 حفظًا حلقوق اآلخرين وألجل ايفاء الدين يف وقته.

 

                                                           
)دار  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظي . اآللوسي، شهاب الدين حممود بن ابن عبدهللا، 22ص 6، جاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  - 40
 .111ص 2هـ(، ج2422تب العةلمي ، بريوت، الك
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بيان يف تفسري هذه اآلي :   ظاهر هذه اآلي  الكرمي  أن كتاب  الدين واجب ; ألن األمر من هللا وقال صاحب أضواء ال
  41يدل عةلى الوجوب 

 قال تعاىل } وأشهدوا إذا تبايعتم{ .2
ففي هذه اآلي  الكرمي  أيمر هللا تبارك وتعاىل ابلشهادة عند البيع وهي تعترب أحد أساليب التوثيق يف اإلسالم، 

 أجل ايفاء العقود واملواثيق. وكل ذلك من
جيوز تداول الصكوك يف الوكال  يف االستثمار بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط يف  سادًسا:

 األعيان واملنافع.

متثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة اليت يوجهها مصدرها إىل املكتتبني، وميثل االكتتاب يف الصك اإلجياب،  سابًعا:
 ول هو موافق  اجله  املصدرة.والقب

 يراعى أن تتضمن نشرة اإلصدار ما يةلي: اثمًنا:

 .حتديد عقد بشكل واضح وهي صكوك عقد الوكال  يف االستثمار 
  شروط التعاقد والبياانت الكافي  عن طرفا عقد اإلصدار )وهم املوكل وهو صاحب الصك والوكيل هو

 هتم.مصدر الصك( وصفاهتم الشرعي  وحقوقهم وواجبا
  النص يف النشرة عةلى االلتزام أبحكام ومبادئ الشريع  اإلسالمي  يف االستثمار، حبيث ال خيالف االستثمار

 الشريع  اإلسالمي .
  ال يضمن مصدر الصك ملالكه قيم  الصك االمسي  إال يف حال  التعدي أو التقصري، وال يضمن قدرًا معيًنا

 اثلث مستقل. من الربح، مع جواز أن يتربع ابلضمان طرف
 يتم حتديد مدة معين  لةلوكال  يتم االتفاق عةليها بني الوكيل واملوكل يف االستثمار. مدة الوكالة: :اتسًعا

  

                                                           
 ،2م( ، ج2992،)دار الفكر لةلطباع  والنشر، لبنان، ابلقرآنأضواء البيان يف إيضاح القرآن الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين،  - 41
 .284ص
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وهي وكال  تقيد بفرتة زمني  حمددة، كأن يقول شخص آلخر أنت وكيةلي يف شهر  وهذا مبين عةلى جواز الوكال  املؤقت  
مبوجب الوكال  خالل هذه الفرتة احملددة، وبناء عةلى ذلك تستمر وكالته حىت  أو عشرة أايم، فهنا الوكيل له التصرف

انتهاء املدة احملددة، وبعد ذلك ال حيق له التصرف إال بتوكيل جديد ابعتبار ان الوكال  منتهي . والقول جبواز الوكال  
لسبب أن الوكال  املؤقت  تعترب قيًدا يرغب املوكل حتقيقه  44واحلنابةل  43والشافعي  42املؤقت  جلمهور الفقهاء من املالكي 

 وجه احرتامه.

 عاشًرا: حتديد ررف اثلث ابلضمان على الصكوك:

هذه املسأل  ابلغ  األمهي  يف عامل املال اليوم، حيث يغةلب عةلى أغةلب املؤسسات والبنوك املالي  اإلسالمي  حتديد ضامن 
اثلث ال عالق  له أبطراف العقد، مبعىن أنه هناك طرف اثلث يكون هو الضامن لصكوك الوكال  يف االستثمار مثاًل، 

ةلب املعامالت املالي  املعاصرة، فهل هو جائز شرًعا يف عمةلي  صكوك وهذا يسمى اآلن التأمني، حيث أضحى يالزم أغ
 الوكال  يف االستثمار؟ 

ويف هذه املسأل  جاءت الفتوى الشرعي  جبواز أن ينص يف نشرة إصدار الصكوك عةلى وعد طرف اثلث منفصل يف 
دار أو النص يف نشرة اإلص شخصيته عةلى ضمان الصكوك، وهي جاءت نًصا مبا يةلي:   ليس هناك ما مينع شرًعا من

صكوك املقارض  عةلى وعد طرف اثلث منفصل يف شخصيته وذمته املالي  جلرب اخلسران يف مشروع معني، عةلى أن يكون 
، التزاًما مستقالً عن عقد املضارب ، مبعىن قيامه ابلوفاء ابلتزامه ليس شرطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عةليه بني أطرافه

مةل  الصكوك أو عامل املضارب  الدفع ببطالن املضارب  أو االمتناع عن الوفاء ابلتزاماهتم منه بسبب عدم ومن مث فةليس حل
 45قيام املتربع ابلوفاء مبا تربع به، حبج  أن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد 

 

 

                                                           
 292، ص2،)دار الفكر، د.ط، د.ت( ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرف ، - 42
 201، ص4،جة املفتنيدروضة الطالبني وعمالنووي،  - 43
 .461ص، 2، جكشاف القناع على منت اإلقناعالبهويت،  - 44
 .212م( ص2988جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي، قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، ) الدورة الرابع ، جدة،  -45 
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وز تعهد ى ما يةلي:   جيوكذلك جاءت املعايري الشرعي  يف قضي  ضمان الطرف الثالث جبواز ذلك حيث نصت عةل
طرف اثلث غري املضارب أو وكيل االستثمار وغري أحد الشركاء ابلتربع لةلتعوي  عن اخلسارة دون ربط بني هذا التعهد 

 .46وبني عقد التمويل ابملضارب  أو عقد الوكال  ابالستثمار 

بني التربع ابلضمان، ال  يف االستثمار و وابلتايل جيوز تربع طرف اثلث ابلضمان، بشرط أال يكون له عالق  بني عقد الوك
وهذا ما يسمى اآلن ابلتأمني عةلى السةلع أو الصكوك أو التأمني عةلى احلياة وغريها من طرق التأمني اليت تؤدي يف 

 النهاي  إىل ضمان املال.

 املطلب الثاين: التكييف الفقهي لصكوك عقد الوكالة يف االستثمار:

ال  يف لعقد الوكال  يف االستثمار ببيان دور كل طرف يف تطبيق الصكوك يف عقد الوكميكن توضيح التكييف الفقهي 
 االستثمار.

فق الفقهاء صكوك الوكال  يف االستثمار تعترب من قبيل الوكال  اخلاص  اليت ات حقيقة صكوك الوكالة يف االستثمار:: أواًل 
 اص ابلنظر إىل جماالت التوكيل العام .عةلى صحتها، وذلك ألهنا حمددة يف اجملال املايل وهو جمال خ

ل هو البنك أو املصرف الراغب يف استثمار حصيةل  بيعها بصفته وكيالً يف االستثمار مقاب اثنًيا: مصدر الصكوك:
 أجر معني.

 وهو املوكةلون يف االستثمار، وهدفهم استثمار أمواهلم واحلصول عةلى الربح. اثلثًا املكتتبون يف الصكوك:

 هو املوكل فيه أو املال املستثمر عن طريق الوكال . يلة االكتتاب:رابًعا: حص

: تنطبق أحكام عقد الوكال  يف االستثمار عةلى صكوك عقد خامًسا: أحكام صكوك عقد الوكالة يف االستثمار
مر ثالوكال  يف االستثمار بشكل كامل من حيث حتديد أجرة الوكيل )املكتتب يف الصكوك(، حتمل املوكل وهو املست

 لةلخسارة إال إذا حصل من الوكيل )البنك( تفريط أو تقصري فإنه يضمن اخلسارة املرتتب  عةلى ذلك.

                                                           

 2/2معيار الضمان:  -46 
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 املطلب الثالث: مميزات صكوك عقد الوكالة يف االستثمار:
تتميز صكوك الوكال  يف االستثمار بعدة خصائص متيزها عن غريها من املعامالت املالي  األخرى، وميكن ابرازها يف   
 نقاط التالي :ال

تعترب وثيق  تصدر ابسم مالكها، بفئات متساوي  القيم  إلثبات حق مالكها فيما متثةله من حقوق والتزامات  -2
 مالي : وهذا من ابب التيسري لشراء هذه احلصص وتداوهلا واالستثمار فيها.

ا: ومن هنا يتميز همتثل حص  شائع  يف مةلكي  موجودات خمصص  لالستثمار، وال تعترب ديًنا يف ذم  مصدر  -1
الصك االستثماري اإلسالمي عن السند الربوي حيث ميثل السند ديًنا يف ذم  املصدر مقابل فوائد حمددة 
سةلًفا يستحقه حامةله، ومعىن ذلك أن الصك االستثماري صار مشروًعا مبا يتحمةله حامةله من املخاطر 

حصوله احلقوق الورقي  املالي  فقط و  اليت قد تةلحق أبصول الصك، خبالف السندات اليت ميةلك حامةلها
 .47عةلى نسب  حمددة دون حتمل شيًئا من التبعات

قابةلي  صكوك عقد الوكال  يف االستثمار لةلتداول: وهذا يعين إمكاني  التصرف فيها بكل طرق التصرفات  -2
الي  األوراق امل، وابلتايل فهي ممكن أن تعترب بديةل  لعمةلي  تداول 50واهلب  49والرهن 48الشرعي  كالبيع

 التقةليدي  كالسندات واألسهم.
تصدر عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار وهو عقد جائز شرًعا بشروطه وضوابطه مما مييزه عن األسس  -4

اليت يشوهبا نوع من اخلالف عةلى صحتها أو بع  الصكوك اليت يتم التعامل هبا يف البنوك الربوي  وهي 
 .51قائم  عةلى القروض الربوي .

 

                                                           

، االقتصاد اإلسالمي، األردن ، ) رسال  ماجستري يف جامع  الريموك يفالصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج خماررهااألمني، أمحد اسحاق،  -47 
 19م( ص1002

 212، ص1، مصدر سابق، جمغين احملتاجالبيع: هو عقد معاوض  مالي  يفيد مةلك عني أو منفع  عةلى التأبيد. الشربيين،  -48 
 .210، ص2ج كشاف القناع،الرهن: هو جعل عني مال، وثيق  بدين يستويف منها عنده تعذر وفائه. انظر: البهويت، منصور،  -49 
 .229، ص2هـ(، ج2402، 2، ) دار الكتاب العريب، لبنان، طلتعريفاتاهلب : هي  متةليك العني بال عوض . اجلرجاين، عةلي، ا-50 
 .192، صاملعايري الشرعيةانظر: هيئ  احملاسب  واملراجع ،  -51 
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 اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عةلى املبعوث رمح  لةلعاملني وعةلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: فقد اختتم هذا 
 البحث وتوصل إىل جواز صكوك الوكال  يف االستثمار وفيما يةلي أبرز النتائج والتوصيات اليت توصل إليه البحث.

 أواًل: النتائج:
من النتائج بناء عةلى مباحثه ومطالبه اليت كانت استجاب  ألهداف البحث، وميكن عرض أبرز  توصل البحث إىل مجةل 
 النتائج فيما يةلي:

 واثئق متساوي  القيم  متثل حصًصا شائع  يف مةلكي  أعيان أو منافعالصكوك االستثماري  بشكل عام هي  -2
ذلك بعد حتصيل قيم  أو خدمات أو يف مةلكي  موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص و 

الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجةله، وأما صكوك الوكال  يف االستثمار 
خصوًصا فهي هي واثئق مشارك  متثل مشروعات أو أنشط  تدار عةلى أساس الوكال  ابالستثمار بتعيني 

 وكيل عن محةل  الصكوك إلدارهتا.
 مار عةلى أساس عقد الوكال  يف االستثمار وهو جائز شرًعا.تقوم صكوك الوكال  يف االستث -1
ن مرغم أن عقد الوكال  عموًما من العقود غري الالزم  إال أن عقود الوكال  يف االستثمار خصوًصا يعترب  -2

العقود الالزم  ابعتبارها وكال  أبجر أو قائم  عةلى عوض عةلى وجه اجلعال  وهذا من خالل حتديد ما زاد 
 لربح املتفق عةليها بني الوكيل واملوكل لةلوكيل من ابب احلافز له.عةلى نسب  ا

صكوك الوكال  يف االستثمار جائزة شرًعا ابلشروط والضوابط وأمها االتفاق عةلى حتديد مدة الوكال  يف  -4
االستثمار يف العقد، وتسديد أجرة الوكال  لةلوكيل بعد القيام بكاف  االلتزامات احملددة يف العقد واملتفق 

 عةليها بني الوكيل واملوكل.
التكييف الفقهي لصكوك الوكال  يف االستثمار ابعتبار البنك أو املؤسس  الراغب  يف إصدار الصكوك هي  -2

الوكيل يف االستثمار، والعمل أو جمموع  العمالء الراغبني يف شراء الصكوك هو املوكةلون يف االستثمار، 
 وكل فيه ابالستثمار.وحصيةل  االكتتاب هو املبةلغ املستثمر أو امل
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 اثنًيا: التوصيات:
بناء عةلى النتائج اليت توصل إليه البحث وخالصتها جواز صكوك الوكال  يف االستثمار فإنه يوصي إىل زايدة تطبيق 
البنوك اإلسالمي  لصكوك الوكال  يف االستثمار ابعتبار منتج مايل استثماري له عائد جيد وإذا مت وفق الضوابط الشرعي  

ار إنه سامل من احلرام إبذن هللا تعاىل، ويوصي البحث ابلوضوح وااللتزام التام ابلعقد املربم بني الوكيل واملوكل يف االستثمف
يف عمةلي  إصدار الصكوك، ويوصي البنوك اإلسالمي  وهنا وكيةل  يف عمةلي  إصدار صكوك الوكال  يف االستثمار بضمان 

 الصكوك كحرصها عةلى ضمان حقوقها كوكيةل  يف االستثمار. حقوق الوكالء وهو املقبةلون عةلى شراء

 قائمة املراجع واملصادر:
ث،القاهرة، ، )دار احلديبداية اجملتهد وهناية املقتصدحممد بن أمحد بن حممد القرطيب،  ابن رشد احلفيد، .2

 م(1004
 م(2929الفكر،، )دار معج  مقاييس اللغةابن فارس، أمحد أبو احلسني القزويين الرازي،  .1
 م(. 2968، )مكتب  القاهرة، مصر،املغينابن قدام ، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد،  .2
 ،(1م، ط1000، )دار طيب  لةلنشر والتوزيع، تفسري القرآن العظي ابن كثري، ابو الفداء امساعيل بن عمر،  .4
 هـ(2424، 2، )دار صادر، لبنان، طلسان العربابن منظور، حممد مكرم عةلي،  .2
 ، (1،)دار الكتاب اإلسالمي،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد،  .6
 .2ط 1022حرين، ، البحبوث ندوة الربكة، الوكالة ابالستثمار أتصيلها وتطبيقاهتاأبو غدة، عبدالستار،  .2
 ،) دار املعرف ، لبنان(بن حنبلاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد النجا، موسى بن أمحد بن موسى،  .8
كتب العةلمي ، ، )دار الروح املعاين يف تفسري القرآن العظي اآللوسي، شهاب الدين حممود بن ابن عبدهللا،  .9

 هـ(.2422بريوت، 
موك ، )رسال  ماجستري يف جامع  الري االستثمارية اإلسالمية وعالج خماررها الصكوكاألمني، أمحد اسحاق، . 20

 م( 1002اإلسالمي، األردن، يف االقتصاد 
 (2هـ، ط2411، )دار طوق النجاة، اجلامع املسند الصحيحالبخاري ، حممد بن إمساعيل، . 22
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 ،د.ط، ،) دار الكتب العةلميكشاف القناع على منت اإلقناعالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين، . 21
 د.ت( 
 هـ(2402، 2العريب، لبنان، ط، ) دار الكتاب التعريفاتاجلرجاين، عةلي، . 22
) دار  ،الدر املصتار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفةاحلصكفي، حممد عالء الدين، . 24

 هـ( 2286الفكر، بريوت، 
تصر مواهب اجلليل يف شرح خماحلطاب الرعيين، مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن، . 22

 (2م، ط2991كر، ، )دار الفخليل
، )دائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل الصكوك االستثمارية االسالمية والتحدايت املعاصرةحطاب، كمال، . 26

 م(1009اخلريي، اإلمارات، مؤمتر املصارف اإلسالمي  بني الواقع واملأمول، 
 الفكر، د.ط، د.ت(،)دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرف ، . 22
لفكر، لبنان، ،)دار اهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرمةلي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة، . 28

 م(2984ط اخرية، 
 ،) دار اهلداي ، د.ط، د.ت( اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد عبدالزراق احلسيين، . 29
المي ، ، ) وزارة األوقاف والشؤون اإلساملنثور يف القواعد الفقهيةن عبدهللا، الزركشي، حممد بن هبادر ب. 10

 هـ(2402، 1الكويت، ط
 م(2992، )دار املعرف ، بريوت،ملبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل، ا. 12
ار الكتب العةلمي ، ) د،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، مشس الدين حممد امحد اخلطيب، . 11
 م( 2994، 2ط
التنمية يف املصارف اإلسالمية عن ررق االستثمارات املتوسطة والطويلة الشريف،حممد عبدالغفار، . 12

 ، )دار ابن حزم، د.ط، د.ت(األجل
)دار الفكر ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين، . 14

 م( .2992لةلطباع  والنشر، لبنان، 
 .9دد، العجملة الشريعة والقانون، آفاق استثمار املال يف الورن العريب واإلسالميفريد، نصر، . 12
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