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مالية ومصرفية عقد الوكالة

تعريف الوكالة

الوكالُة لغًة: الوكالة في لغة العرب ُتطلق على معاٍن، 
منه���ا المراعاة والحف���ظ، كما في قوله تعال���ى: }الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخش���وهم 
فزاده���م إيمان���ا وقالوا حس���بنا اهلل ونع���م الوكيل{ آل 

عمران: 173.

ومنه���ا التفويض واالعتماد، كما ف���ي قوله تعالى:}إني 
توكل���ت عل���ى اهلل رب���ي وربكم م���ا من دآب���ة إال هو آخذ 

بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم{ هود: 56. 

جاء في المبسوط :اعلم أن الوكالة في اللغة عبارة عن 
الحف���ظ، ومن���ه الوكيل ف���ي أس���ماء اهلل تعالى بمعنى 
الحفي���ظ .. وقيل معنى الوكالة: التفويض والتس���ليم، 
ومن���ه الت���وكل. والوكالة: أن يعهد إل���ى غيره أن يعمل 

له عماًل. 

 الوكالة اصطالحا: الفقهاء يريدون بها المعنى الثاني 
وه���و التفوي���ض واالعتماد، ولكن بقي���ود تجعله أخص 
من المدل���ول اللغ���وي، فتراهم يقولون ف���ي تعريفها: 
إنه���ا إقام���ة الش���خص غي���ره مقام نفس���ه ف���ي تصرف 
ممل���وك له معل���وم قابل للنياب���ة. وقيل الوكال���ة؛ إنابة 
ش���خص جائز التص���رف لغيره في تنفيذ أم���ر من األمور 

المعتبرة شرعا والقابلة للوكالة.

فالوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام 
نفس���ه في تصرف جائز معلوم. ومقتضاه تفويض أحٍد 

أمره آلخر وإقامته مقام نفس���ه، يس���مى األول: الموكل، 
والثان���ي: الوكي���ل، ومحله���ا وهو الم���وكل ب���ه: القيام 
بالتصرفات المالية من بيع وش���راء وغيرهما من كل ما 

يقبل النيابة شرعا كاإلذن بالدخول.

 أركان الوكالة

للوكال���ة أركان أربع���ة عن���د الجمه���ور، ه���ي: الم���وكل 
والوكي���ل والم���وكل فيه والصيغ���ة، وركنها واحد عند 
الحنفي���ة وهي اإليجاب والقبول، مث���ل وكلتك بكذا، أو 
افع���ل ك���ذا، أو أذنت ل���ك أن تفعل كذا ونح���وه، فيقول 
الوكي���ل: قبلت أو رضيت ونحو ذلك. ويتم القبول بكل 

فعل يدل على القبول وال يشترط كونه لفظًا.

 

مشروعية الوكالة بالكتاب والسنة واإلجماع

أم���ا الكت��اب: فقول���ه تعالى حكاي���ة عن أه���ل الكهف: 
}فابعث���وا أحدك���م بورقكم هذه إل���ى المدينة فلينظر 
أيه���ا أزك���ى طعام���ًا فليأتكم ب���رزق من���ه وليتلطف وال 
يش���عرن بك���م أحدًا{ الكه���ف: 19، وقوله س���بحانه في 
توكي���ل الحكمي���ن: }فابعث���وا حكمًا من أهل���ه وحكما 
م���ن أهله���ا{ النس���اء: 35، ووج���ه الدالل���ة م���ن اآلي���ة: أنه 
يج���وز للزوجين توكيل الحكمين ف���ي الفرقة واالجتماع 
بالتفوي���ض إليهم���ا؛ ف���دل ذل���ك على ج���واز ال���وكاالت، 

وكانت هذه اآلية للوكاالت أصاًل.

وأم���ا الس��نة: فأحاديث كثي���رة كخب���ر الصحيحين: أنه 
صل���ى اهلل علي���ه وس���لم بع���ث الس���عاة ألخ���ذ ال���زكاة، 
وتوكيل���ه حكيم بن حزام بش���راء أضحية، ث���م توكيله 
عروة البارقي في ش���راء شاة، وتوكيله في إعطاء بعيٍر 

سدادًا لدين رجل.

وأم���ا اإلجم��اع: فقد أجمع���ت األمة عل���ى ج���واز الوكالة؛ 
لحاجة الناس إليها.  

الوكالة بأجر

تج���وز الوكالة بأجر وبغير أجر؛ ألن النبي صلى اهلل عليه 
وس���لم كان يبع���ث عماله لقب���ض الصدق���ات، فكونها 
بغير أجر ألنها تب���رع وإرفاق من الوكيل بالموكل وهذا 
واض���ح، وأم���ا إن كان���ت بأجر ف���أن الوكال���ة ال يجب على 
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للوكيل إال مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات 
ف���ال بد م���ن التصريح بها وهي الت���ي اقتصرت على أمر 
أو أم���ور معين���ة، مثل بيع ذلك المن���زل. وليس للوكيل 
فيها إال مباش���رة األم���ور المعينة فيها وم���ا يتصل بها 
من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل 
به���ا، أو العرف التجاري؛ ألن الوكالة حس���ب الحاجة. وكل 
عمل ليس من أعمال اإلدارة والحفظ يس���توجب توكياًل 
خاصًا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من 
تصرف���ات. فالوكال���ة الخاصة م���ا كانت إناب���ة في تصرف 
معين. كبيع س���يارة، أو ش���راء ش���يء معين، أو توكياًل 

في قضية خاصة.

5 - الوكال��ة المعلقة على ش��رط :وه���ي التي تتعلق 
بحصول ش���رط من صفة أو وقت، مثل وكلتك أن تبيع 
س���يارتي هذه؛ إذا أت���ى فالن)التاجر( إلى هن���ا، فانعقاد 

الوكال���ة معل���ق على مج���يء التاجر، وللوكي���ل أن يبيع 
السيارة إذا أتى التاجر، وإال فال.

6 - الوكالة المضافة إلى وقت في المس��تقبل: وهي 
الت���ي يك���ون التوكي���ل فيها مضاف���ًا إلى وق���ت آت غير 
حاض���ر، مث���ل وكلتك على أن تبيع س���يارتي في ش���هر 
ابريل القادم، يكون وكياًل بحلول الش���هر المذكور، وله 

البيع فيه، وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. 

انتهاء الوكالة

1 - بإتم���ام العم���ل الم���وكل ب���ه، وه���و أن يت���م تنفي���ذ 
التص���رف الذي وكل فيه؛ ألن إنج���از العمل يجعل العقد 
غي���ر ذي موض���وع، أي: إذا ق���ام الوكيل بم���ا وكل به في 

الوكالة الخاصة.

2 - بانتهاء األجل المحدد لها، فإذا كانت الوكالة مؤقتة 
بوقت؛ انتهت بانتهاء الوقت.

3 - بوف���اة الم���وكل أو بخروج���ه عن األهلي���ة إال إذا تعلق 
بالوكال���ة ح���ق الغير. فإذا م���ات الم���وكل أو فقد أهليته 
بس���بب م���ا كالجن���ون والعته والم���وت والحجر بس���فه، 
انته���ت الوكال���ة، إال إن تعل���ق به���ا حق الغي���ر كالوكالة 
ببي���ع الرهن، فال تنتهي إذا كان الراهن قد وكل العدل 
)الطرف الثالث غير الراهن والمرتهن الذي يحفظ الرهن 
عن���ده( أو المرته���ن ببيع الرهن عند حل���ول أجل الوفاء 
بالدي���ن؛ ألن المرته���ن يتض���رر حينئذ بانته���اء الوكالة، 

الوكيل القيام بها، ولذلك صح أخذ األجر عنها.

وم���ن المعقول: حاج���ة الناس داعية لذل���ك، فكثير من 
الناس تتش���عب أعماله���م بحيث يعجزون ع���ن القيام 
به���ا كلها، أو يكون ف���ي حالة من يرى من الحرج القيام 
بعم���ل معي���ن؛ إم���ا ألن���ه ال يليق ب���ه إتيان���ه، وإم���ا ألنه ال 

يحسنه؛ فلذلك يقوم بالتوكيل مقابل األجر.

شروط صحة عقد الوكالة 

1 - أن يك���ون الموكل مالكا حق التصرف بنفس���ه فيما 
وكل فيه.

2 - أن يك���ون الوكي���ل غي���ر ممن���وع من التص���رف فيما 
وكل به .

3 - أن يكون الموكل به معلومًا وقاباًل للنيابة.

 

أنواع الوكالة 

يصح أن يكون التوكيل مطلقًا أو مقيدًا أو معلقًا على 
شرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل.

1 - الوكال��ة المطلقة: هي التي لم تقيد بقيد يتعلق 
بالتصرف أو بالزمن، أو بالمقدار في الثمن، مثل وكلتك 

في أموري.

2 - الوكال��ة المقيدة: هي الت���ي قيدت بتصرف معين 
م���ن أن���واع التصرف���ات أو بزمن معي���ن أو بمقدار معين 
من الثمن، مثل وكلتك بالبيع، ووكلتك لمدة س���نة أو 
ش���هر، ووكلتك على أن تبيع س���اعتي هذه بألف دينار، 

فتكون وكالة مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف دينار.

3 - الوكال��ة العام��ة: وعامة إذا اش���تملت على كل أمر 
يقبل النياب���ة مثل وكلتك في جميع أم���وري المتعلقة 
بالمعام���الت ف���إذا كان���ت عام���ة؛ ج���از للوكيل مباش���رة 
المعاوض���ات والتصرفات ع���دا عن التبرع���ات فال بد من 
التصريح بها، أي ما كانت إنابة عامة ال في تصرف خاص، 
كأن يق���ول له :وكلتك عني في تصرفاتي كلها، أو أنت 

وكيلي في كل شيء.

4 - الوكال��ة الخاصة: تكون الوكالة خاصة؛ إذا اقتصرت 
عل���ى أمر أو أم���ور معينة، … فإذا كان���ت خاصة؛ فليس 
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ف���ال ينعزل الوكي���ل بببيع الرهن بوفاة الم���وكل. بينما 
ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل األصيل أو تفليسه، 
وبعزل الموكل أو الوكيل له، وال ينعزل بعزل الوكيل أو 

بموته؛ ألنه وكيل عن الموكل األصلي.
4 - عزل الموكل للوكيل: تنتهي الوكالة باالتفاق بعزل 
الم���وكل وكيل���ه؛ ألن الوكال���ة بغي���ر أج���ر عق���د غير الزم 
بالنس���بة للعاقدين، فلكل واحد منهما إنهاء الوكالة، 
أما الوكالة بأجر فهي ف���ي رأي المالكية خالفًا للجمهور 
الزمة لكل من الموكل والوكيل ويشترط لصحة العزل 

ش���رطان: أن يعلم الوكيل بالع���زل، وأال يتعلق بالوكالة 
حق للغير. 

5 - ق���رار الوكيل بالخصومة عن موكله :ينعزل الوكيل 

بالخصوم���ة إذا أق���ر بالعزل عن موكل���ه في غير مجلس 
القض���اء، وإذا تص���رف الوكيل بالخصوم���ة فيما وكل به 
بع���د علم���ه بعزل���ه؛ كان ضامن���ًا نتيجة التص���رف، أما إن 
تصرف فيما وكل فيه قبل العلم بالعزل؛ فتصرفه نافذ 

ال ضمان فيه.

تطبيقات عقد الوكالة في المصارف اإلسالمية

• تتوف���ر صف���ات عق���د الوكال���ة المعروف���ة ف���ي الفق���ه 
اإلس���المي وأركانه في بعض صيغ االستثمارات الحديثة 
بشكل كلٍي أو بمعدالت مرتفعة في عقود مثل بطاقة 
االئتم���ان والكمبيال���ة أو التظهي���ر التوكيل���ي والصرف. 
وبش���كل جزئ���ي أو بمع���دالت منخفض���ة ف���ي االعتماد 
المس���تندي وخصم األوراق التجاري���ة واالعتماد بالقبول 

والحواالت المصرفية.

• يمك���ن تمييز الح���االت التي تنقلب فيه���ا الوكالة إلى 
كفالة في بعض صيغ االستثمارات الحديثة مثل خطاب 

الضمان أو الكفالة المصرفية.

• ويمك���ن كذلك تحديد أنواع العقود األخرى المتواجدة 
م���ع عق���د الوكالة في صي���غ االس���تثمارات الحديثة مثل 

خطاب الضمان وحفظ األوراق المالية.

التطبيقات المعاصرة للوكالة باالستثمار

1 - خل��ط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة 
أو مع أموال الوكيل 

ال مانع من اس���تثمار أموال الوكالة باالس���تثمار مع أموال 
المضارب���ة )حس���ابات االس���تثمار( فتعامل كم���ا لوكانت 
مقدم���ة من أح���د أرباب الم���ال أو من المس���اهمين عند 
تقديمهم مبالغ لالستثمار مختلطة مع تلك الحسابات.

2 - الوكالة باالستثمار لتمويل رأس المال العامل

 تصل���ح الوكال���ة باالس���تثمار بدي���ال ع���ن الس���حب عل���ى 
المكش���وف، وذل���ك ب���أن تعتب���ر المبالغ التي يس���حبها 
العميل من المؤسس���ة إس���هاما منها في تمويل رأس 
المال العامل وتصبح جزء ش���ائعا منه غير معين بذاته، 
وال مانع من اس���تخدام المبالغ المس���حوبة في سداد ما 
على العميل من التزامات لنش���اطه أو رواتب موظفيه، 
ويس���تحق العمي���ل أج���رة عن عمل���ه مع ربح ع���ن أمواله 
ويتحمل الطرفان الخس���ارة الحاصلة بعد التوكيل بقدر 
حصصهم���ا ف���ي التموي���ل، وإذا كان للعمي���ل إيداعات 
أو ق���روض بفائ���دة فتش���ترط المؤسس���ة أن تكون من 

مسئوليته وحده.

وعند انتهاء الحاجة للتمويل يتم التخارج على أس���اس 
القس���مة، أو بحسب االتفاق في حينه على أساس شراء 

طرف حصة اآلخر. 

3 - توكيل المؤسسات اإلسالمية البنوك التقليدية 
باالستثمار، والعكس

• يجوز توكيل المؤسس���ات البنوك التقليدية باستثمار 
األموال ش���ريطة استخدام عقود ش���رعية معتمدة من 
الهيئات الش���رعية للمؤسسات، وأن يكون في أنشطة 
البنوك التقليدية صيغ تمويل واس���تثمار مش���روعة مع 
المتابعة والتدقيق الشرعي للعمليات، وعدم معارضة 

الجهات الرقابية.
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في  ال���ت���وك���ل  • ي��ج��وزل��ل��م��ؤس��س��ات 
في  التقليدية  البنوك  أموال  استثمار 
من  المعتمدة  المؤسسات  أنشطة 
هيئاتها الشرعية، شريطة خلو العقد 

من قيود أو شروط ممنوعة شرعًا.
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