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تطبيق الملكية القانونّية والملكية النفعية في التمويل اإلسالمي

عبد الرزاق عبد املجيد أالرو
كلية القانون - جامعة إلورن

إلورن - نيجيريا

تاريخ االستالم 04-10-2015                                            تاريخ القبول  2015-06-11

ملخص البحث:

ــامية  ــة اإلس ــود التمويلي ــي العق ــات ف ــرعي لتطبيق ــم الش ــق الحك ــى تحقي ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
المعاصــرة منشــأها تجزئــة ملكيــة العيــن محــل التمويــل إلــى قانونيــة وأخــرى نفعيــة، أســوةً بمــا 
يجــري فــي القانــون اإلنجليــزي )Common Law(. وقــد خلــص البحــث إلــى أنَّ التقســيم ذاتــه 
أمــر حــادث، ال نصــوص فــي الشــريعة تجيــزه أو تمنعــه، فيبقــى األمــر فــي دائــرة االجتهــاد قابــا 
ــق الملــك بمفهومــه  للخطــأ والصــواب، وأن الضابــط فيمــا يبــاح أن يحظــر مــن ذلــك: مــدى تحقّ

الشــرعي فــي الملكيــة نفســها ســواء أكانــت قانونيــةً أو نفعيــة. 

ــات اإلســامية المعاصــرة  ــي بعــض التموي ــك المســتثمرين ف ومــن أهــم نتائجــه أيضــا: أّن تملي
ــة.  ــة ونفعي ــى قانوني ــة إل ــيم الملكي ــدأ تقس ــذ بمب ــو األخ ــك ه ــع ذل ــي، وأن مرج ــوري ال حقيق ص
ويمكــن تفــادي هــذه الســلبية بإجــراءات شــرعية قانونيــة محــّددة تمّكــن هــؤالء المســتثمرين مــن 
التمتــع بجميــع حقــوق المالــك الشــرعي، وال ســيما حــق بيــع األصــول محــل التمويــل عنــد الحاجــة. 

الكلمات الدالة: ملكية قانونية، ملكية نفعية، تمويل إسامي، صكوك، فقه، قانون. 
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المقّدمة:

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء وإمــام المرســلين، نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

فالتمويــل اإلســامي قــد تجــاوز بفضــل هللا وتوفيقــه مرحلــة التكويــن واكتســاب الهويــة، بــل بــات 
ــكاد  ــث ال ي ــي، حي ــى المســتوى الدول ــل عل ــن االســتثمار والتموي ــي ميادي ــا أساســيا ف ــوم العب الي
يوجــد بلــد -إْن فــي شــرق األرض أو فــي غربهــا- ليــس فيــه نشــاط اقتصــادي أو اســتثماري مبنــي 

علــى أســاس هــذا النظــام التمويلــي الفتــي. 

وبدخــول التمويــل اإلســامي عالــم المــال واألعمــال مــن أوســع أبوابــه ال بــد مــن ظهــور تحديـّـات 
بيــن الفينــة واألخــرى، ســواء مــن الناحيــة العلميــة )الفقهيــة( أو مــن الناحيــة الفنيـّـة )التطبيقيــة(، أو 
مــن كليهمــا، وطبيعــة أو كيفيــة التعامــل مــع هــذه التحديـّـات ســتؤثر إمــا إيجابــاً أو ســلبًا فــي ســير 
أعمــال مؤسســات التمويــل اإلســامي. والبحــث الــذي بيــن أيديكــم خطــوة فــي هــذا االتجــاه، مــن 
أجــل الحفــاظ علــى هويــة التمويــل اإلســامي وعــدم انحرافــه عــن مســاره الشــرعي علــى الرغــم 

مــن االســتفادة المطلوبــة مــن كل جديــد فــي عالــم الصيرفــة والتمويــل.

هدف البحث:

ــامية  ــة اإلس ــود التمويلي ــي العق ــات ف ــرعي لتطبيق ــم الش ــق الحك ــى تحقي ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
المعاصــرة منشــأها تجزئــة ملكيــة العيــن محــل التمويــل إلــى قانونيــة وأخــرى نفعيــة، أســوةً بمــا 

 .)Common Law( ــزي ــون اإلنجلي ــي القان ــري ف يج

مشكلة البحث:

ــل  ــن التموي ــةً بي ــةً فارق ــل عام ــا التموي ــّد وجــود أصــول أو موجــودات )assets( يســتند إليه يع
اإلســامي ونظيــره التقليــدي، ومــع توّجــه الحكومــات والشــركات الكبــرى نحــو األخــذ بالبديــل 
اإلســامي فــي تمويــل المشــاريع بــرزت مشــكلة فقهيــة تتلخــص فــي عــدم إمكانيــة تملّــك بعــض 
هــذه األصــول أو صعوبــة ذلــك مــن قبــل المســتثمرين، العتبــارات قانونيــة أو ســيادية ونحوهــا. 
فحينئــذ لجــأ مصــدرو الصكــوك وغيرهــا مــن األدوات التمويليــة اإلســامية إلــى اســتبدال الملكيــة 
ــة  ــا، بحجــة أن النتيجــة - مــن الناحي ــة قانونً ــة المؤّصل ــة النفعي ــى الملكي ــا إل التامــة المعروفــة فقهً

العمليــة - فــي كلتــا الحالتيــن واحــدة. وعلــى هــذا يمكــن تحديــد أســئلة هــذا البحــث كمــا يلــي:

ما مفهوم الملكية في الفقه وما مدى توافقه أو تباينه مع مفهومها في القانون؟ . 1

ما هي الدوافع الحقيقية الستيراد فكرة التمليك النفعي دون القانوني إلى التمويل اإلسامي؟. 2

������ ������� 13-1.indd   300 10/17/16   10:49 AM



عبد الرزاق عبد املجيد أالرو ) 328-299 ( 

301 يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية  املجلد 13 العدد 1

ما مدى اختاف أو اتفاق آثار الملكية النفعية في القانون، وملكية المنفعة في الفقه؟ . 3

هل تتحقق آثار الملك بمفهومه الشرعي كاملةً في الملكية النفعية ؟. 4

هل ثمة ضوابط فقهية تحكم تطبيقات الملكية النفعية والقانونية في التمويل اإلسامي؟ . 5

منهج البحث:

ينتهــج البحــث أســلوب المقارنــة بيــن اآلراء الفقهيــة الــواردة فــي كل مســألة، مــع إيــراد أدلــة كل 
قــول وبيــان مــدى ضعفهــا أو قوتهــا، وصــوال إلــى اختيــار القــول األرجــح دليــا واألقــوى حجــة، 
مــع مناقشــة أدلــة األقــوال المرجوحــة أو الــرد عليهــا بحســب مــا تقتضيــه أســس البحــث العلمــي.   

الدراسات السابقة: 

علــى الرغــم مــن حداثــة الموضــوع المطــروح فــإن ثمــة دراســات تناولــت جوانــب مختلفــة مــن 
محــوره العــام، ومــن هــذه الدراســات التــي أفــاد الباحــث منهــا فائــدة كبيــرة مــا يأتــي:

إصـدار الصكـوك بمراعـاة المقاصـد والمـآالت وملكيـة حملتهـا وضماناتها، لــلدكتور حسـين 	 
حامـد حسـان )مـن بحـوث: نـدوة البركـة الثانيـة والثاثـون لاقتصـاد اإلسـامي، ط1، 1432هـ(.

ــبيلي 	  ــور يوســف الش ــم، للدكت ــة والتنظي ــادئ الرقاب ــط الشــرعية ومب ــن الضواب ــة بي المواءم
ــا، 2013م(. ــريعة، ماليزي ــاء الش ــن لعلم ــي الثام ــر العالم ــن أوراق المؤتم )م

الصكوك اإلسامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، للبروفيسور محمد علي القري 	 
)من بحوث الدورة 19 لمجمع الفقه اإلسامي الدولي، الشارقة، جمادى األولى 1430هـ(.

الصكــوك: أحكامهــا وضوابطهــا وإشــكاالتها- دراســة شــرعية نقديــة، لفهــد بــن بــادي 	 
1435هـــ(. الريــاض، ط1،  المرشــدي: )دار كنــوز إشــبيليا، 

ملكيــة حملــة الصكــوك وضماناتهــا، للدكتــور حامــد بــن حســن ميــرة )مــن بحــوث: »نــدوة 	 
البركــة الثانيــة والثاثــون لاقتصــاد اإلســامي«، ط1، 1432هـــ(. 

	 Bouheraoua Said et. al: A Critical Appraisal of Shariah Issues Related 
to Sukuk al-Ijarah, )ISRA Research Paper No. 37/2012(. 

	 A.W. Dusuki, & S. Mokhtar, Critical Appraisal of Shariah Issues 
on Ownership in Asset-based Sukuk … )ISRA Research Paper No. 
8/2010(.
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ــل  ــه فــي  كونهــا تشــمل التموي ــن أيديكــم فيمكــن إجمال ــي بي ــز هــذه الدراســة الت أمــا أهــم مــا يمي
اإلســامي عمومــا فــي حيــن أّن جــّل الدراســات الســابقة خاصــة بالصكــوك، بــل بعضهــا خــاص 
بنــوع واحــد مــن أنــواع الصكــوك فحســب. باإلضافــة إلــى كونهــا قــد تطرقــت إلــى مســائل قانونيــة 
ــك  ــذه الدراســة كذل ــز ه ــي الدراســات الســابقة. ويمي ــا ف ــلَّ أن تجده ــة بالموضــوع ق ــة الصل وثيق

الجمــع بيــن المصــادر العربيــة وغيرهــا فــي جمــع المــادة العلميــة للبحــث.   

المبحث األول

حد الملكية)1( وأنواعها فقها وقانونا

الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره كمــا قــرره الفقهــاء، لــذا أرى أن البدايــة المناســبة لعناصــر 
هــذه الورقــة التعريــف بالملــك أو الملكيــة فــي الفقــه اإلســامي؛ نظــرا ألن البحــث كلــه محــوره 
فقهــي شــرعي. أمــا إقحــام التعريــف بالملكيــة قانونــا فوجهــه أن المســألة األساســية للدراســة إنمــا 
 Legal and Beneficial( ــي ــي ونفع ــى قانون ــك إل ــام المل ــون؛ فانقس ــم القان ــن َرِح ــدت م تول

Ownership( منبعــه القانــون وليــس الفقــه.  

المطلب األول: َحدُّ الِمْلك وأنواُعه في الفقه اإلسالمي

لقد جرى تعريف الملك عند الفقهاء بعدة التعريفات، منها تعريف اإلمام القرافي بأنه »حكم شرعي 
مقّدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمّكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من 
حيث هو كذلك«)2(. أما ابن الشاط فقد عّرف الملك بأنه: »تمّكن اإلنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من 

االنتفاع بالعين أو المنفعة، وِمْن أخذ العوض، أو تمّكنه من االنتفاع خاصة«)3(. 

ويظهــر لــي أن التعريفيــن متقاربــان، بيــد أن تعريــف ابــن الشــاط قــد ســلم ممــا أخــذه هــو نفســه 
علــى تعريــف القرافــي مــن الــدور)4(، إذ عبـّـر بـ«المملــوك« وهــو يعــّرف ب«الملــك«، ومعلــوم أن 
األول مشــتق مــن األخيــر؛ فــا يعــرف إال بمعرفتــه. والــذي يهمنــا فــي هــذا المقــام أن نشــير إلــى 

أهــم عناصــر الِمْلــك المســتوحاة مــن التعريفيــن الســابقين، كاآلتــي:

)1(  أنبّه إلى أنَّ لفظي »الملك« و »الملكية« في هذا البحث يعنيان شيئاً واحدا. فالفقهاء القدامى إنما عبروا بالملك، أما 
أغلب الباحثين المعاصرين فيغلب على تعبيراتهم لفظ »الملكية«، وقد آثرت الجمع بينهما، فأعبّر عن هذا تارة 

وبذاك تارة أخرى، إذ ال مشاحة في االصطاح.   

)2( شهاب الدين القرافي، الفروق )بيروت: عالم الكتب، د.ت.(، ط1، ج:3، ص:208ـ209.   

)3(  قاسم بن عبد هللا بن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق -مطبوعا على هامش كتاب الفروق- )بيروت: عالم 
الكتب، د.ت.(، ط1 ، ج:3، ص:209.      

)4(  الدَّور في اصطاح األصوليين والمناطقة: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: علي بن محمد الجرجاني، 
التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ(، ط3، ص: 140.
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ــر  ــاً بغي ــك فقه ــا ســبيل للمل ــا الشــرع، ف ــه أقره ــا يملك ــن اإلنســان وم ــة بي ــك عاق أوالً:  أنَّ المل
الطــرق الشــرعية. وقــد اســتوحينا هــذا مــن قــول القرافــي »حكــم شــرعي«، وهــو مــا عبــر 

ــه ابــن الشــاط كذلــك ب«تمكــن اإلنســان شــرعاً ...«. عن

ثانياً:  أن الملـك ال ينشـأ عـن فـراغ، بـل ال بـد مـن تعلقـه بشـيء عينـاً كانـا أو منفعـةً. وهـذا واضـح 
مـن قـول القرافـي »مقـّدر فـي العيـن أو المنفعـة«، وقـول ابـن الشـاط »... بالعيـن أو المنفعـة«.

ثالثاً:  أن مــن لــوازم الملــك وآثــاره انتفــاع المالــك بمــا يملكــه أو أخــذ العــوض عنــه، واأللفــاظ التــي 
تفيــد هــذا المعنــى فــي التعريفيــن أوضــح مــن أن تُشــرح. 

رابعاً:  أنَّ حــق المالــك فــي التصــرف فيمــا يملكــه ثابــث لذاتــه، مــا لــم يوجــد أمــر خارجــي يمنــع 
مــن ذلــك. وقــد اســتفدنا هــذا القيــد مــن قــول القرافــي »... مــن حيــث  هــو كذلــك«.

خامساً:  أن الملــك نفســه أنــواع مــن حيــث متعلَّقــه، فقــد يكــون عينــا، وقــد يكــون منفعــةً، بــل قــد 
يكــون مجــرد انتفــاع. وهــذا واضــح كذلــك مــن ألفــاظ التعريفيــن، وهــو محــور حديثنــا فــي 

األســطر اآلتيــة إن شــاء هللا. 

وثمـة تعريفـات أخـرى للفقهـاء المعاصريـن ال تخـرج فـي الجملـة عن العناصـر المذكـورة أعاه، 
ومـن أحسـنها فـي نظـري تعريـف الدكتـور وهبـة الزحيلـي -رحمـه هللا- بـأن الملكيـة: »عاقة بين 
اإلنسـان والمـال أقرهـا الشـرع تجعلـه مختصا به، ويتصرف فيـه بكل التصرفات ما لـم يوجد مانع 
مـن التصـرف«)1(، وتعريـف واضعـي معجم لغة الفقهاء بأن الِملك: »اتصال شـرعي بين اإلنسـان 

وبيـن شـيء يكـون مطلِقًـا لتصرفـه فيه وحاجزا مـن تصرف غيـره فيه«)2(.   

للفقهــاء عــدة مســالك فــي تقســيم الملــك، وســنكتفي هنــا بالمســلك الــذي أراه وثيــق الصلــة بموضوع 
ــة  ــار أربع ــذا االعتب ــك به ــه)3(. فالمل ــار حقيقت ــك باعتب ــى المل ــر إل ــو النظ ــة، أال وه ــذه الدراس ه
أنــواع: ملــك العيــن والمنفعــة معــا، وملــك العيــن بــا منفعــة، وملــك المنفعــة بــا عيــن، وملــك 

االنتفــاع مجــّردا)4(. 

)1( وهبة الزحيلي، الفقه اإلسامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، 1989م(، ط3، ص: 489.

)2(  محمد رواس قلعة جي و حامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار النفائس، 1408هـ(، ط2، ص:459. وأصل 
التعريف من: الجرجاني،  التعريفات، ص:229.

التمليك  سبب  باعتبار  وتقسيمه  خاص(،  أو  )عام  المستفيد  باعتبار  الملك  تقسيم  فمنها  األخرى  االعتبارات  )3(  أما 
)اختياري أو إجباري(، وتقسيمه باعتبار احتمال السقوط )مستقر أو غير مستقر(. راجع للتفاصيل: الموسوعة 
الفقهية، )الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، 1425-1400هـ/ 2005-1980م( ج:39، ص: 33  فما 

بعدها.  

)4( عبد الرحمن بن رجب، القواعد )بيروت: دار الفكر، د.ت(، ط1، ص:195.  
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فملــك العيــن أو الرقبــة مــع منفعتهــا هــو عامــة األمــاك الــواردة علــى األعيــان المملوكة باألســباب 
المقتضيــة لهــا شــرعاً، كالبيــع، والهبــة، واإلرث. فالمالــك فــي هــذه الحــاالت يملــك عيــن الســلعة 

محــل العقــد ومنفعتهــا. 

أمــا ملــك العيــن بــا منفعــة فيحصــل مثــاً فــي الوصيــة، كمــن أوصــى بمنافــع العيــن لشــخص 
ــد  ــن: مؤبّ ــى نوعي ــن وهــو عل ــك المنفعــة بــا عي ــك هــو مل وبرقبتهــا لشــخص آخــر. وعكــس ذل
-كالوقــف واألرض الخراجيــة المقــّرة فــي يــد مــن هــي بيــده بالخــراج- وغيــر مؤبـّـد كمــا يحصــل 

فــي إجــارة المنافــع بأنواعهــا. 

وأمــا ملــك االنتفــاع فكملــك المســتعير فــي عقــد اإلعــارة، وأكل الضيــف لطعــام مضيفــه، وســكنى 
ــو  ــه هــؤالء ه ــا يملك ــي المســاجد واألســواق ومواضــع النســك. إذ كل م ــس ف ــدارس والمجال الم
االنتفــاع بالعيــن بنفســه، ال منفعــة العيــن ذاتهــا. قــال القرافــي: »فتمليــك االنتفــاع نريــد به أن يباشــر 
هــو نفســه فقــط، وتمليــك المنفعــة هــو أعــم وأشــمل؛ فيباشــر بنفســه، ويمّكــن غيــره مــن االنتفــاع 

بعــوٍض ... وبغيــر عــوض«)1(.

وقــد جمــع فقهــاء آخــرون هــذه األقســام األربعــة فــي قســمين، معبريــن عنهمــا بالملــك التــام، وهــو 
مــا اســتجمع الرقبــة والمنفعــة معــاً، وأطلقــوا علــى مــا عــدا ذلــك ملــًكا ناقًصــا أو ضعيفًــا، ســواء 

أكان ملــكا للرقبــة فقــط أو للمنفعــة، أو لانتفــاع مجــّردا)2(.

المطلب الثاني: حدُّ الملكيّة وأنواُعها في القانون

بدايــةً يحســن التنبيــه إلــى أنَّ مصطلــح الملــك أو الملكيــة يقابلــه لفظان فــي القانون، ال ســيما القانون 
 .»property« و »ownership« :ومــا تفــرع عنــه، وهمــا )Common Law( اإلنجليــزي
وإن كان األخيــر يطلــق أيضــا علــى الشــيء المملــوك، إال أنــه شــائع اســتخدامه بمعنــى الملكيــة 
ــع الســلع  ــن الخاصــة ببي ــي القواني ــى ف ــذا المعن ــكاد تجــد لفظــا آخــر ســواه به ــى ال ت ــك، حت كذل

  .)3()Sale of Goods Act(

وعلــى العمــوم، فــإن تعريــف الملكيــة فــي القانــون ال يختلــف كثيــرا عــن حّدهــا فــي الفقــه، فمــن 
تعريفــات الملكيــة المتداولــة فــي األوســاط القانونيــة الغربيــة أنهــا: »مجمــوع حقــوق تســمح للواحــد 

)1( القرافي، الفروق، ج:1، ص: 187.     

)2(  محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد، بتحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود )الكويت: وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية، 1405هـ(، ط2، ج: 3، ص: 238 . ؛   و أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم )المدينة المنورة: مجمع الملك فهٍد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ(، 

ط1، ج:29، ص: 178. 

Sale of Goods Act 1893 3( انظر مثا: المواد 1، 11، 16ـ18، 20، 24 و62 من(
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باســتعمال، وإدارة، والتمتــع بالممتلَــك، بمــا فــي ذلــك حــق نقــل ملكيتــه إلــى آخريــن«)1(، أو أنهــا 
»الحــق الحصــري الســتعمال وحيــازة الممتلــك، والتصــرف فيــه«)2(.

“Bundle of rights allowing one to use, manage, and enjoy property, 
including the right to convey it to others”.

“The exclusive right to use, possess, and dispose of property” 

ــت  ــا اكتف ــة، وإنم ــق للملكي ــف دقي ــى تعري ــم تتطــرق إل ــا ل ــة فأغلبه ــة العربي ــن المدني ــا القواني أم
بإبــراز خصائصهــا ومعالمهــا. فمــن ذلــك مــا جــاء فــي القانــون المدنــي المصــري )المــادة 802( 
مــن أنـّـه: »لمالــك الشــيء وحــده فــي حــدود القانــون  حــق اســتعماله واســتغاله والتصــرف فيــه«. 
وقــد تبعتــه فــي ذلــك معظــم القوانيــن المدنيــة العربيــة األخــرى)3(. ولهــذا تصــدى بعــض أســاتذة 
ــذي  ــرزاق الســنهوري ال ــد ال ــى رأســهم العامــة عب ــي، وعل ــراغ التعريف ــون لمــلء هــذا الف القان
عــّرف حــق ملكيــة الشــيء بأنــه: »حــق االســتئثار باســتعماله، واســتغاله، وبالتصــرف فيــه علــى 
ــّرف  ــد ع ــري فق ــي الجزائ ــون المدن ــا القان ــون«)4(. وأم ــدود القان ــي ح ــك ف ــم، وكل ذل ــه دائ وج
ــتعمل  ــرط أال يس ــياء بش ــي األش ــرف ف ــع والتص ــق التمت ــا: » ح ــادة 674 بأنه ــي الم ــة ف الملكي

ــن واألنظمــة“)5(. ــه القواني اســتعماال تحرم

وكمــا رأينــا عنــد التعريــف بالملــك فــي الفقــه، فــإن ألهــل القانــون أيضــا تقســيمات للملكية ال يســعنا 
الخــوض فــي تفاصيلهــا ههنــا، وإنمــا نكتفــي بمــا لــه الصلــة المباشــرة بموضــوع البحــث، أعنــي 

 .)Legal and Beneficial Ownership( تقســيم الملكيــة إلــى ملكيــة قانونيــة وأخــرى نفعيــة

ــا،  ــرع عنه ــا تف ــة وم ــة اإلنجليزي ــي األنظم ــة )Equity( ف ــن العدال ــمى بقواني ــا يس وبموجــب م
ــن يســّجل األصــل  ــو م ــي ه ــك القانون ــة. فالمال ــة نفعي ــة وملكي ــة قانوني ــى ملكي ــة إل ــم الملكي تنقس
الممتلَــك باســمه ويملــك حــق التصــرف فيــه بالبيــع أو االســتثمار وغيــره،  إال أن جميــع الحقــوق 
ــه، وإنمــا للمالــك النفعــي  األخــرى والعوائــد الناتجــة عــن بيــع األصــل فــي حــال بيعهــا ليســت ل
ــع  ــود جمي ــن تع ــي أو باألحــرى م ــك الفعل ــإن المال ــارة أخــرى ف )Beneficial Owner(. وبعب

)1( B.A. Garner, Black’s Law Dictionary, )Minnesota,  2004( , 8th edition, p.1138.

)2( http://www.oxfordreference.com/search?siteToSearch=aup&q=ownership 

)3(  انظر مثااًل ال حصرا: المادة 768 من القانون السوري، والمادة 684 من القانون السوداني، والمادة 811 من 
القانون الليبي. 

)4(  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، )بيروت: منشورات الحلبي، 1998م(، ط1،  ج: 8،  
الباب األول، القسم الثاني، ص: 492.

)5(  انظر: عواطف زرارة، عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة .... )رسالة ماجستير في القانون 
غير منشورة( ، )الجزائر: باتنة،  جامعة الحاج لخضر، 2008م(،  ص1. )متوافرة على شبكة اإلنترنت(.  

������ ������� 13-1.indd   305 10/17/16   10:49 AM



تطبيق امللكية القانونّية وامللكية النفعية يف التمويل اإلسالمي ) 328-299 (  

يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية  املجلد 13 العدد 3061

ــا  ــز لألصــل قانون ــن حائ ــة أمي ــي بمثاب ــك القانون ــك النفعــي، والمال ــه هــو المال ــع األصــل إلي مناف
ــه فقــط)1(. ــح المســتفيدين من لصال

ــة  ــون األمان ــى قان ــي األســاس إل ــة ف ــة القانوني ــة عــن الملكي ــة النفعي ــرة انفصــال الملكي ــود فك تع
)Trust law(، ولعــل التطــرق إلــى الخلفيــة التاريخيــة لهــذا المبــدأ القانونــي ربمــا ســاعد علــى 
اســتيعابه علــى الوجــه األدق. ففــي عهــود الحــروب الصليبيــة عندمــا يغيــب محــارب عــن أرضــه 
فــي إنجلتــرا لســنوات، هــو بحاجــة إلــى مــن يقــوم علــى رعايــة األرض مــدة غيابــه، وال بــد لهــذا 
الراعــي أن يتمتــع بكامــل حقــوق المالــك كــي يقــوم بذلــك ويتقاضــى الضرائــب مــن المزارعيــن 
الذيــن يســتغلون األرض، فيضطــر المالــك إلــى نقــل ملكيــة األرض إليــه قانونــا. وإذا عــاد 
المحــارب إلــى إنجلتــرا ونشــأ خــاف بينــه وبيــن َمــن نُقلــت األرض باســمه لــم يجــد مــا يســعفه 
 Common( مــن القوانيــن المعمــول بهــا آنــذاك، إذ ال تعتــرف محاكــم القانــون اإلنجليــزي العــام
Law Courts( إال بمالــٍك واحــد هــو المالــك القانونــي. فحينئــذ يلجــأ هــذا المّدعــي إلــى محكمــة 
 Beneficial( ًوهنالــك يُحَكــم بملكيتــه ألرضــه ملكيــةً نفعيــة )Court of Equity( العدالــة

  .)2()Legal Ownership( ــة ــة القانوني ــه بالملكي ــاظ خصم ــع احتف Ownership( م

إال أّن المبدأ كما سنرى في المباحث الاحقة قد تجاوز نطاق استخدامه األصلي، بل بات مصطلح 
»الملكية القانونية والنفعية« يرد ذكره في مجاالت أخرى ال تمت بصلة إلى قضايا األمانة واألمناء 
)Trust(، فيُستخدم تارةً في العقود التجارية أو التمويلية الصرفة العتبارات قانونية، وتارة أخرى 
إلخفاء المالك الحقيقي لألصول محل العقد ألغراض ضريبية، بل ربما ُوظف مبدأ الملكية النفعية 

والقانونية في عمليات غسيل األموال والجرائم الدولية المتصلة بالفساد اإلداري)3(. 

وأرى ضــرورة اإلشــارة علــى عجالــة إلــى أن مفهــوم الملكيــة النفعيــة فــي القانــون يختلــف اختافــاً 
جذريــا عــن مفهــوم ملــك المنفعــة أو ملــك االنتفــاع فــي الفقــه، الســابق شــرحهما؛ فمالــك المنفعــة أو 
االنتفــاع كمــا رأينــا ال يملــك الرقبــة أو العيــن، فــي حيــن أن المالــك النفعــي يملــك الرقبــة ومنافعهــا، 

غيــر أنــه ممنــوع مــن التصــرف تصّرفـًـا ناقــاً للملكيــة إلــى غيــره إال بموافقــة المالــك القانونــي. 

)1(  G. Kodilinye, An Introduction to Equity in Nigeria, )Ibadan, Spectrum Books, 2009(, 
1st ed., pp57-58; Emile van der Does et. al , The Beneficial Owner, the Puppet Masters, 
Nov. 2011, p.18.  

)2( Hudson Alastair, Equity and Trusts, )London, 2005(, 4th ed.,  p. 35. 

)3(  ومن الشواهد على ذلك في المحاكم األمريكية: قضية ابن أحد رؤساء الدول األفريقية الذي هّرب مئات المايين من 
الدوالرات إلى أمريكا بمساعدة محامين أمريكان، وعندما تأسست شركة بجزء من هذه األموال ُسجلت باسم مالك 
قانوني )وهمي( وظل هو المالك النفعي، مع أن منصبه في الشركة ال يتجاوز مساعد أمين الصندوق! انظر: تقرير 

،Does et. al , The Beneficial Owner, pp. 28-29 :مجلس الشيوخ األمريكي حول القضية كما ورد في
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/Keeping%20 كذلك:  وانظر 
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المبحث الثاني

دوافع تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل اإلسالمي

التمويــل اإلســامي مصــدره الفقــه اإلســامي، وليــس فــي هــذا الفقــه مالــك قانونــي وآخــر نفعــي 
كمــا رأينــا فــي المبحــث الســابق. لــذا، قبــل الحديــث عــن حكــم تطبيــق الملكيــة القانونيــة والنفعيــة 
ــدأ  فــي التمويــل اإلســامي، يستحســن، بــل يلــزم، النظــر فــي مداخــل وأســباب ظهــور هــذا المب
ــه يمكــن  ــي أن ــى الشــريعة اإلســامية وفقههــا. ويظهــر ل ــة عل ــل المبني ــا فــي مســائل التموي أساًس

حصــر ذلــك فــي النقــاط اآلتيــة:

األولــى: الصكــوك، وهــي عبــارة عــن »أوراق ماليــة محــدَّدة المــّدة، تمثــل حصًصــا شــائعة فــي 
ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، تخــّول مالكهــا منافــع، وتحّملــه مســؤوليات بمقــدار ملكيتــه«)1(. 
فلمــا كانــت ملكيــة حملــة الصكــوك لألصــول محــل التصكيــك عنصــًرا أساســا فــي القــول بالجــواز، 
لجــأ الكثيــرون مــن المصدريــن إلــى اســتحداث فكــرة التمليــك النفعــي لتلكــم األصــول عنــد تعــذر 
التمليــك التــام )قانونيــا ونفعيــاً معــاً(. وهــذا هــو الواقــع فــي الصكــوك التــي تطلــق عليهــا: الصكــوك 
القائمــة علــى األصــول )Asset-based Sukuk(، بخــاف الصكــوك المدعومــة باألصــول 
)Asset-backed Sukuk( التــي يتملــك فيهــا حامــل الصــك موجوداتــه تملّــكاً تامــاً. وكمــا مــّر 
بنــا عنــد تنــاول مفهــوم نوعــي التمليــك فــي القانــون، فــإن المالــك النفعــي -فيمــا يســمى بالصكــوك 
القائمــة علــى األصــول- ليــس لــه حــق بيــع هــذه األصــول أو تســييلها فــي حــال التعثّــر؛ ألنــه ال 

يملكهــا قانونًــا. وأغلــب الصكــوك المتداولــة اليــوم هــي مــن هــذا القبيــل)2(.

الثانيــة: عقــود التمويــالت المجّمعــة )Syndication Financing(. والمقصــود بهــا بنــاء 
ــم  ــا. وتت ــة بعينه ــة لمؤسس ــدرة المالي ــوق الق ــد تف ــي ق ــة الت ــاريع الضخم ــة للمش ــات تمويلي تحالف
ــَع  ــِة بي العمليــة عــن طريــق شــبكة ماليــة متخصصــة، مــن خالهــا يعــرض البنــك منشــُئ الصفق
أجــزاء مــن التمويــل علــى البنــوك األخــرى، وغالبــاً مــا تكــون هــذه البنــوك ذات مراكــز ماليــة أقــل 
مــن المركــز المالــي للطــرف الرئيــس وهــو البنــك منشــئ الصفقــة. وربمــا كانــت العمليــة عكســية، 
بحيــث ينشــئ مصــرف صغيــر عقــد إقــراض أو تمويــل أكبــر ممــا يتحملــه هــو فيبيــع أجــزاًء مــن 

1432هـ(، ط1،  الميمان،  دار  )الرياض:  المصارف اإلسامية  في  المستجدة  التمويل  )1(  حامد حسن ميرة، عقود 
ص: 322 .

)2(  انظر: فهد بن بادي المرشدي، الصكوك: أحكامها وضوابطها وإشكاالتها- دراسة شرعية نقدية )الرياض: دار 
كنوز إشبيليا، 1435هـ( ، ط1،  ص:83-82 . و  

A.W. Dusuki & S. Mokhtar, Critical Appraisal of Shariah Issues on Ownership in 
Asset-based Sukuk …,  ISRA Research Paper,  )Kuala Lumpur, 2010( No. 8/2010, 
pp. 19 & 20. 

������ ������� 13-1.indd   307 10/17/16   10:49 AM



تطبيق امللكية القانونّية وامللكية النفعية يف التمويل اإلسالمي ) 328-299 (  

يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية  املجلد 13 العدد 3081

ذلــك إلــى بنــوك أخــرى أكثــر مــاءةً)1(.

ويأتــي دخــول المؤسســات الماليــة اإلســامية فــي عقــود التمويــل المجّمــع فــي ســياق ابتعادهــا شــيئاً 
فشــيئا عــن البيــوع القصيــرة األجــل، مــن مرابحــات ونحوهــا، وانخراطهــا فــي التمويــات التــي 
تحقــق التنميــة الحقيقيــة لاقتصــاد. وعقــود التمويــل المجمــع وإن تحقــق فيهــا بيــٌع للدَّيــن، إال أن 
الدراســات قــد أظهــرت أنــه ليســت جميــع صــور بيــع الّديــن محظــورة فــي الشــريعة اإلســامية)2(.

ــك الممــّول لألصــل  ــة البن ــى أن ملكي ــع عل ــل المجّم ــد التموي ــّص فــي نشــرة اإلصــدار لعق ــد ين فق
محــل التمويــل هــي ملكيــة نفعيــة، فــا يســّجل األصــل باســم البنــك، وإنمــا يبقــى باســم المصــدر، 

أو باســم جهــة حفــظ أو أميــٍن)3(.

الثالثة: البيوع اآلجلة 

ــن  ــل الثم ــم تأجي ــا يت ــا م ــامية، غالب ــة اإلس ــات المالي ــائر المؤسس ــوك وس ــي البن ــع ف ــود البي عق
فيهــا، األمــر الــذي قــد يتســبب فــي مخاطــر ائتمانيــة ال يســتهان بهــا. ومــن طــرق إدارة مخاطــر 
االئتمــان فــي العقــود التمويليــة اإلســامية التــي تســتند إلــى البيــع بثمــن آجــل، أن يحتفــظ البنــك 
بالملكيــة القانونيــة لألصــل طيلــة مــدة ســداد العميــل لألقســاط المتفــق عليهــا. فمثــاً لــو اشــترى 
ــظ  ــك أن يحتف ــاط، فللبن ــى أقس ــن عل ــداد الثم ــم س ــى أن يت ــك عل ــق البن ــاًرا عــن طري ــل عق العمي
لنفســه بالملكيــة القانونيــة للعقــار، فــي حيــن تنقــل الملكيــة النفعيــة إلــى العميــل إلــى حيــن يتــم ســداد 

ــا()4(. ــا ونفعيً ــكا تامــاً )قانوني ــذ العقــار مل األقســاط كافــةً، فيملــك حينئ

الرابعة: الدوافع القانونية والمحاسبية 

ــا عــن بعــض:  ــن بعضهم ــى فصــل الملكيتي ــة اإلســامية إل ــا ألجــأ بعــض المؤسســات المالي فمم
االعتبــارات القانونيــة أو المحاســبية للــدول التــي توجــد فيهــا األصــول محــل العقــد. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد يمنــع قانــون الدولــة تســجيل األصــول باســم األجانــب، مــا يعنــي أنــه ال يمكن للمســتثمر 
األجنبــي أن يملــك هــذه األصــول ملكيــة قانونيــة، فحينئــذ يظــل األصــل باســم البائــع أو مواطــن 

)1(  http://www.answers.com/library/Banking%20Dictionary-cid- 10085021; J.G 
Haubrich, &  J.B. Thomson, Loan Sales, Implicit Contracts, and Bank Structure, p. 5. 
Available @ http://www.clevelandfed.org/Research/Workpaper/Index.cfm.  Accessed 
on 21st Nov. 2011.

)2(  راجع: عبد الرزاق عبد المجيد أالرو، آليات بيع الّدين في البنوك وسائر المؤسسات المالية: دراسة فقهية، مجلة 
إسرا الدولية للمالية اإلسامية، يونيو 2013م، المجلد 4، عدد1، إسرا – ماليزيا،  ص:39-66. 

)3(  انظر: يوسف عبد هللا الشبيلي، المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم، من أوراق المؤتمر 
العالمي الثامن لعلماء الشريعة، )ماليزيا، 2013م( ص:12 .

)4( الشبيلي، المواءمة،  ص:14 –بتصرف يسير. 
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آخــر مــع انتقــال الملكيــة النفعيــة إلــى المســتثمر أو الممــّول األجنبــي. وكثيــرا مــا يحصــل هــذا فــي 
ــاً فــي ســوق األســهم الســعودية  ــة. فمث ــي تســتقطب رؤوس أمــوال أجنبي الصكــوك واألســهم الت
حيــث يُمنــع – نظاًمــا- شــراء األجانــب )عــدا الخليجييــن والمقيميــن بالمملكــة( لألســهم مباشــرة، 
يلجــأ المســتثمرون األجانــب إلــى أســلوب شــراء منفعــة األســهم )الملكيــة النفعيــة(، فتكــون األســهم 
مســجلة باســم المواطــن الســعودي ومنافعهــا مملوكــة لألجنبــي، وذلــك وفــق اتفاقيــة مقايضــة توقـّـع 
بيــن الطرفيــن. وقــد صــدر قــرار مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة هنالــك يســمح بهــذه االتفاقــات 

ويحــدد شــروطها)1(.     

وقــد توجــد عقبــات قانونيــة أخــرى معقـّـدة تمنــع تســجيل األصــول باســم مالكهــا الحقيقــي )المالــك 
النفعــي(. ولعلنــا نشــير هنــا إلــى قضيــة مشــهورة مــرت علــى المحاكــم الماليزيــة أواخر التســعينات 
ــم اشــتراها  ــل قطعــة أرض للبنــك اإلســامي الماليــزي ث ــاع العمي مــن القــرن الماضــي. حيــث ب
مــن البنــك بثمــن أعلــى )بيــع العينــة( بهــدف الحصــول علــى التمويــل. وبعــد أن تمــت عمليــة البيــع 
والشــراء، رفــع العميــل قضيــة فــي المحكمــة يطالــب فيهــا بإبطــال العقــد واعتبــاره الغيــا، بحّجــة 
أن القانــون الماليــزي)2( يمنــع بيــع األرض محــل العقــد أو نقــل ملكيتهــا إال علــى مواطــن ماليــزي، 

والبنــك اإلســامي الماليــزي ليــس مواطنــا ماليزيــا بالمفهــوم القانونــي)3(! 

فللخــروج مــن مــأزق كهــذا، ربمــا اكتفــى البنــك ابتــداًء بالملكيــة النفعيــة، دون الملكيــة القانونيــة أو 
الملكيــة التامــة. وهــذا مــا تــم فعــاً فــي المحكمــة العاليــة والمحكمــة االســتئنافية الماليزيتيــن، حيــث 
رأى القضــاة أن األرض المذكــورة لــم تســّجل إال باســم مــن باعهــا )المّدعــي( مــن أول المعاملــة 

إلــى آخرهــا، فليــس ثمــة نقــٍل لملكيتهــا القانونيــة إلــى غيــر المواطــن الماليــزي أصــاً.  

)1( المرشدي، الصكوك، ص86.

Malay Reservations Enactment 1930 of Kelantan :2( أي(

)3(  Dato’ Haji Nik Mahmud Bin Daud v Bank Islam Malaysia Bhd ]1998[ 3 MLJ 393, 
Court of Appeal. 
See also: Mei Pheng Lee & I.J. Detta, Islamic Banking and Finance Law, )Malaysia 
Sdn, 2007(, 1st ed., pp. 85 & 123  .
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المبحث الثالث

ضوابط تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل اإلسالمي
توطئة في التأصيل الفقهي للمسألة: • 

إن أقــرب شــيٍء وقفــُت عليــه فــي تراثنــا الفقهــي إلــى مبــدأ تقســيم الملكيــة إلــى القانونيــة والنفعيــة 
مــا ذكــره القرافــي –رحمــه هللا- وهــو يفــّرق بيــن قاعــدة الملــك وقاعــدة التصــرف شــرًعا)1(. وقــال 
إن ثمــة التصــرف دون ملــٍك، والملــك دون تصــّرٍف، ومثّــل لــألول بتصــرف الوصــي والوكيــل 
والحاكــم وغيرهــم، ولألخيــر بملــك الصبيــان والمجانيــن ونحوهــم ممــن يملكــون وال يتصرفــون. 

ــن للملكيــة إلــى قانونيــٍة ونفعيــة،  ــٍة أن هــذا هــو عيــن تقســيم القانونيّي وقــد يبــدو للناظــر أول وهل
وأرى أّن األمــر ليــس كذلــك. فعــدم تصــّرف المالــك النفعــي نابــع عــن قصــور حــق الملــك ذاتــه، 
فــي حيــن أن عــدم تصــرف المجانيــن والصبيــان ال يعنــي نقًصــا فــي الملكيــة الثابتــة لهــم، وإنمــا 
المنــع بأمــر خارجــي قــد يــزول فيســتعيدون كامــل حقوقهــم فــي التصــرف فــي ممتلكاتهــم ولــو بمــا 
يقتضــي نقــل ملكيتهــا إلــى آخريــن، واألمــر ليــس كذلــك فــي حــق المالــك النفعــي الــذي ال يمكنــه 

نقــل ملكيــة األصــل إال بموافقــة المالــك القانونــي علــى الــدوام.

ــة أمــر مســتجد، ال نصــوص فــي  ــة ونفعي ــى قانوني ــة إل ــى هــذا أقــول: إن تقســيم الملكي ــاء عل وبن
ــا للخطــأ والصــواب.  ــاد قاب ــرة االجته ــي دائ ــذ ف ــى األمــر حينئ ــزه أو تمنعــه، فيبق الشــريعة تجي
والــذي يميــل إليــه الباحــث هــو عــدم التســرع إلــى الحكــم بالمنــع علــى كل وافــد أو جديــد فــي بــاب 
ــة  ــن بعــد الدراســة المتأني ــد، اللهــم إال إذا تبي ــا الفقهــي المجي ــه لموروثن المعامــات بحكــم مخالفت
عــدم انســجامه مــع النصــوص الشــرعية أو اســتحالة مواءمتــه مــع الضوابــط الفقهيــة. ومنطلقنــا 

فــي هــذا أمــور:  

أولهــا: مــا قــد تقــّرر فقهــا مــن أنَّ األصــل فــي المعامــات اإلباحــة. وهــذا يعنــي أّن المعامــات 
ــك  ــدا ذل ــا ع ــح، وم ــح وصحي ــص صري ــيء إال بن ــا ش ــرم منه ــروط ال يح ــن ش ــا م ــا يرافقه وم
فاألصــل أن التعامــل بــه جائــز ومبــاح. قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة: »واألصــل فــي هــذا أنــه 
ــى  ــنة عل ــاب والس ــا دّل الكت ــا إال م ــون إليه ــي يحتاج ــات الت ــن المعام ــاس م ــى الن ــرم عل ال يح
تحريمــه، كمــا ال يشــرع لهــم مــن العبــادات التــي يتقربــون بهــا إلــى هللا إال مــا دّل الكتــاب والســنة 

ــن مــا شــرعه هللا والحــرام مــا حّرمــه هللا«)2(. ــى شــرعه؛ إذ الدي عل

)1( القرافي، الفروق، ج:3، ص:208 )الفرق الثمانون والمائة(.

)2( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج:28، ص:386 .
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والثانــي: أنَّ مــدار فقــه المعامــات الماليــة علــى تحقيــق مصالــح النــاس. فهــذا الفقــه نتاج الشــريعة 
اإلســامية الســمحة التــي لــم تــأت إالّ لتحصيــل مصالــح العبــاد وتكميلهــا، ودرء المفاســد أو تقليلهــا. 
فــا غرابــة إذاً أن نــرى دوران أحــكام المعامــات فــي اإلســام مــع المصالــح حيثمــا دارت وجــوًدا 
وعدمــاً، كــَدَوَران الحكــم مــع علتــه. قــال اإلمــام الشــاطبي: »فإنــا وجدنــا الشــارع قاصــداً لمصالــح 
العبــاد، واألحــكام العاديــة تــدور معــه حيثمــا دار؛ فتــرى الشــيء الواحــد يُمنــع فــي حــال ال تكــون 
ــي المبايعــة،  ــع ف ــى أجــل يمتن ــه مصلحــة جــاز. كالدرهــم بالدرهــم إل ــإذا كان في ــه مصلحــة، ف في
ويجــوز فــي القــرض. وبيــع الرطــب باليابــس يمتنــع حيــث يكــون مجــرد غــَرر وربــا مــن غيــر 

مصلحــة، ويجــوز إذا كان فيــه مصلحــة راجحــة«)1(.

والثالــث: أن مهمــة المفتــي أو الفقيــه ليســت مجــرد إطــاق القــول بالحــل أو الحرمــة، وإنمــا البحث 
–فــي حــدود الشــرع- عــن البدائــل المباحــة لمــا حّرمــه هللا تعالــى ورســوله صلــى هللا عليــه وســلّم، 
وذلــك تيســيرا علــى النــاس ورفًعــا للحــرج عنهــم. قــال ابــن القيــم: »مــن فقــه المفتــي ونصحــه إذا 
ســأله المســتفتي عــن شــيء فمنعــه منــه وكانــت حاجتــه تدعــوه إليــه، أن يدلــه علــى مــا هــو عــوض 
لــه منــه؛ فيســد عليــه بــاب المحظــور، ويفتــح لــه بــاب المبــاح، وهــذا ال يتأتــى إال مــن عالــم ناصــح 

مشــفق قــد تاجــر هللا وعاملــه بعلمــه«)2(.

إذا تقــرر هــذا، فالنظــر فــي تقســيم الملكيــة إلــى القانونيــة والنفعيــة ينبغــي أن ينصــب علــى مــدى 
توافقــه مــع ضوابــط الشــرع بصــرف النظــر عــن المســميّات. وبعبــارة أوضــح فــإن الســؤال الــذي 
ــا هــو: هــل يتحقــق الملــك بمفهومــه الشــرعي فــي  ــال المســألة التــي بيــن أيدين يجــب طرحــه حي
الملكيــة القانونيــة والملكيــة النفعيــة أو ال يتحقــق؟ واإلجابــة علــى هــذا التســاؤل تتطلــب فــي نظــري 

التطــرق إلــى مقتضيــات الِمْلــك وآثــاره الشــرعية.  

ــٍر للِملــك والزمــه هــو  فبالرجــوع إلــى تعريــف الملــك المســتهل بــه هــذا البحــث نجــد أن أهــم أث
ــًرا آخــر، أال وهــو  ــذا أث ــاع المباحــة. ويســتتبع ه ــع أوجــه االنتف ــه بجمي ــا يملك ــك بم ــاع المال انتف
تحّملــه لمــا يحــل باألصــل المملــوك مــن تلــٍف أو خســارٍة، وذلــك اســتناًدا إلــى قــول النبــي صلــى 
ــال  ــم والغــرم. ق ــة الشــهيرة: الغن ــى القاعــدة الفقهي ــه وســلّم: »الخــراج بالضمــان«)3(، وإل هللا علي

)1(  إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد هللا دراز )بيروت: دار 
المعرفة، د.ت.(، ط1، ج:2، ص: 305.

)2( محمد بن أبي يكر ابن القيم، إعام الموقعين عن رب العالمين )بيروت: دار الجيل، د.ت.(، ط1، ج:4، ص: 159.

)3(  أخرجه أبو داود في السنن، وحّسنه األلباني في صحيح السنن. انظر: سليمان بن األشعث أبو داود، السنن، تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد )بيروت: دار الفكر، د.ت.(، ط1،  كتاب البيوع،  باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله 

ثم وجد به عيبا، ج:2، ص:306، رقم الحديث: 3508 .  
وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص. انظر: محمد بن عبد هللا الحاكم، المستدرك 
على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ( ط1،  كتاب البيوع، 

ج: 2، ص:18،  رقم الحديث:  2176.
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الســبكي فــي األشــباه: »يعنــي)1( مــا خــرج مــن الشــيء مــن عيــن ومنفعــة وغلــة، فهــو للمشــتري 
عــوض مــا كان عليــه مــن ضمــان الملــك؛ فإنــه لــو تلــف المبيــع كان بضمانــه، فالغلــة لــه لتكــون 

الغنــم لــه فــي مقابلــة الغــرم«)2(.    

وثمــة أثــر آخــر للملــك، وإليــه اإلشــارة فــي التعريفيــن الســابقين بحــق المالــك فــي »أخــذ العوض«. 
ويعنــي هــذا أن َمــْن ملــك شــيئًا فلــه االنتفــاع بــه بنفســه أو نقــل ملكيتــه إلــى غيــره بعــوٍض، وبغيره. 

ففــي ضــوء مــا ســبق يمكننــا اســتنباط الضوابــط الكاشــفة لحقيقــة نــوع الملــك المســتفاد مــن الملكيــة 
ــة  ــك أو الملكي ــه مــع المل ــه أو تباين ــي التمويــات اإلســامية، ومــدى توافق ــة ف ــة أو النفعي القانوني

بالمفهــوم الشــرعي، وذلــك فــي المطالــب اآلتيــة:

المطلب األول: ضمان األصل محل التمويل أو غرمه

ضمــان األصــل ضــروري والزم فــي عقــود التمويــات اإلســامية، وذلــك لنهــي النبــي  صلــى 
ــو  ــل ه ــة تموي ــدف وراء كل عملي ــوم أن اله ــن)3(؛ ومعل ــم يُضم ــا ل ــح م ــلّم عــن رب ــه وس هللا علي
االســترباح. فــإذا وجــد فــي العقــد مــا ينــص أو يشــير إلــى عــدم ضمــان األصــل محــل التمويــل 
ل )المالــك النفعــي(، فذلــك كاٍف للحكــم مــن الناحيــة الفقهيــة بــأن األصــل المعنــي  مــن لــدن الممــوِّ
ــي  ــاً ف ــع )مصــدر الصكــوك، أو المصــرف( أصــاً. ويظهــر هــذا جليّ ــك البائ ــم يخــرج مــن مل ل
أنــواع الصكــوك التــي ال تتأثــر فيهــا إيــرادات المســتثمرين )الممّوليــن( ســلبًا، مهمــا حصــل فــي 
ــاً  ــي هــذا فقه ــف أو خســارة أو نقصــان القيمــة)4(. ويعن األصــول )موجــودات الصكــوك( مــن تل
لــة ومــن ثــم  أن العمليــة برّمتهــا خرجــت مــن دائــرة التمويــل المبنــي علــى ملكيــة األصــول المموَّ
االســترباح الحــال نتيجــةً لذلــك، إلــى دائــرة التمويــل المجــّرد المؤّصــل علــى القــرض المضمــون 
بفوائــد ربويــة. وغيــر بعيــد عــن هــذا مــا تنــص عليــه نشــرات إصــدار بعــض الصكــوك مــن التــزام 
المصــدر بشــراء جميــع الصكــوك أو بعضهــا عنــد وقــوع مجموعــة مــن الحــاالت الطارئــة، بمــا 

فــي ذلــك إعســار المصــدر نفســه أو صــدور حكــم قضائــي بحلّــه)5(.   

)1( أي حديث »الخراج بالضمان«. 

)2(  تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، األشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ(، ط1، ج: 2، 
ص:41 . 

)3(  حديث النهي عن »ربح ما لم يضمن«، أخرجه الترمذي، انظر: محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح )سنن 
الترمذي(، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر وآخرين )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، ط1، كتاب البيوع، 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ج:3، ص:535 ، رقم الحديث: 1234؛ و أخرجه الحاكم وصححه، 

ووافقه الذهبي. انظر: الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، ج:2، ص:21، رقم الحديث 2185 . 

  A.W. Dusuki & S. Mokhtar, Critical Appraisal …, p.24 :4( انظر(

)5( كما هو الحال في صكوك الشركة السعودية للكهرباء، انظر: المرشدي: الصكوك، ص222.
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المطلب الثاني: استحقاق العوض )الغنم( إذا بِيَع األصُل محل التمويل

إذا اجتمعــت الملكيتــان القانونيــة والنفعيــة فــي شــخص حقيقــي أو معنــوي فــا إشــكال فــي معرفــة 
المســتحق لعــوض األصــل )الثمــن( فــي حــال بيعــه، وأنــه المالــك الحقيقــي بــا منازعــة. ولكــن 
عنــد انفصــال الملكيتيــن وتوزيعهمــا علــى شــخصيتين مختلفتيــن كمــا يقــع اليــوم فــي بعــض عقــود 
التمويــل، فيلــزم حينئــذ البحــث عــن المســتحق للثمــن عنــد بيــع األصــل، ألنــه المالــك لــه حقيقــة، 
ــم  ــّجٌل باس ــل مس ــل التموي ــل مح ــو أن األص ــمه. فل ــل باس ــجل األص ــن يس ــر عم ــرف النظ بص
شــخص، إال أن العــرف أو الشــرط أو القانــون يقتضــي أنــه عنــد البيــع يكــون ثمنــه آلخــر )المالــك 
ــظ بالســجل القانونــي)1(.  ــة هــو المســتحق للثمــن وليــس مــن يحتف ــك األصــل حقيق النفعــي(، فمال
وهــذا الوضــع هــو الســائد أيضــاً فــي القوانيــن التــي تعتــرف بالمالــك القانونــي إلــى جانــب المالــك 
النفعــي؛ حيــث يتــم التنصيــص فــي العقــد علــى أّن األحقيــة بالثمــن فــي حــال بيــع األصــل إنمــا هــي 

للمالــك النفعــي، وليســت للمالــك القانونــي)2(. 

المطلب الثالث: حق التصرف بنقل ملكية األصل محل التمويل

ــى  ــه إل ــل ملكيت ــو بنق ــه ول ــرف في ــن التص ــك م ــن المال ــل تمكي ــرعي لألص ــك الش ــي الِمل يقتض
آخريــن)3(، بيــد أنــه مــن لــوازم تقســيم الملكيــة إلــى القانونيــة والنفعيــة تقييــد حــق المالــك النفعــي 
فــي التصــرف ببيــع األصــل محــل العقــد، فــا يملــك بيعــه أو تســييله إن رغــب فــي ذلــك مــن تلقــاء 
ل، ألن الملكيــة القانونيــة ليســت لــه. فمــا مــدى تأثيــر  نفســه أو بســبب التعثــر فــي المشــروع الممــوَّ

هــذا التقييــد فــي حقيقــة الملــك الشــرعي؟

)1( انظر: الشبيلي: المواءمة، ص12.

)2( انظر على سبيل المثال:
Bridgewater Home Reversion plans; Legal Title and Beneficial Interest, http://
www.bridgewaterequityrelease.co.uk/assets/files/1365777254/Legal%20title%20, 
accessed on 18th October 2014. 
المحامين  التعامل مع  بالعقار، مثل  تتعلق  قانونية  بأي قضية  القيام  القانوني  المالك  يلي: »على  فيه ما  فقد ورد 
ووكاء العقارات واألطراف األخرى ذات العاقة، غير أن الملكية القانونية ال تؤثر في األحقية بعائدات البيع. 

فإن عائدات أي بيٍع تكون للشخص أو األشخاص أصحاب الملكية النفعية«.
The Legal Owner is required to handle any legal matters affecting the property e.g. 
dealing with solicitors, estate agents and all other parties associated with property 
transactions. However, Legal Ownership does not affect who is entitled to the 
proceeds’ of sale. The proceeds of any sale belong to the person)s( owning the 
Beneficial Interest.

)3( راجع ما تقدم في تعريفات الملك في اصطاح الفقهاء، والتحليات المصاحبة لها في هذا البحث. 
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هذه المسألة تتخرج على حكم الشروط المخالفة لمقتضى العقد، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:    

القــول األول: أن الشــرط المخالــف لمقتضــى العقــد باطــل، وإلــى هــذا ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن 
الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابلــة فــي المذهــب)4(. 

وقد استدلوا بأدلة منها:

قول النبي صلى هللا عليه وسلم في قصة بريرة رضي هللا عنها: »ما بال رجال يشترطون . 1
شروطا ليست في كتاب هللا، ما كان من شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل وإن كان مائة 
شرط؛ قضاء هللا أحق وشرط هللا أوثق، وإنما الوالء لمن أعتق«)5(.  قالوا: نّص النبي  على  

بطان اشتراط الوالء لغير المعتق، فيقاس عليه سائر الشروط، ألنها في معناه)6(.

مــا يـُـروى عــن النبــي  أنــه نهــى »عــن بيــع وشــرٍط«)7(. قالــوا: لقــد نهــى النبــي  عــن بيــع . 2

)1(  عبد الغني الغنيمي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 
1422هـ(، ط5، ج: 1، ص: 213 ؛ و عاء الّدين السمرقندي، تحفة الفقهاء )بيروت: دار الفكر، 1422هـ(، 

ط1،  ص:241-242. 

)2(  سيدي أحمد الدردير، الشرح الكبير، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.(، ط1، ج: 3، ص: 66-65؛ و علي 
بن عبد السام التسولي، البهجة في شرح التحفة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

1418هـ(، ط1، ج:2، ص:10 .

)3(  محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  )بيروت: دار الفكر، د.ت.(، ط1، ج: 
2، ص:31 ؛ و محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )بيروت: دار الفكر، 1404هـ(، 

ط1، ج:3، ص: 450. 

الكتب،  عالم  دار  )الرياض:  التركي  المحسن  عبد  بن  عبد هللا  د.  تحقيق:  المقنع،  قدامة،  بن  أحمد  بن  )4(  عبد هللا 
1426هـ(، ط2، ج: 11، ص: 232؛  و علي بن سليمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف، 
تحقيق: محمد حامد الفقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، ط1، ج:4، ص: 350 . وفي صحة العقد 

عندهم مع بطان الشرط روايتان، راجع التفاصيل في المصدرين المذكورين أعاه، وغيرهما.    

د.  تحقيق  البخاري«،  ...  »صحيح  المسند  الصحيح  الجامع  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  انظر:  عليه،  )5(  متفق 
مصطفى ديب البغا،  )بيروت: دار ابن كثير، 1407هـ(، ط3،  كتاب البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع ال 
تحل، ج:2، ص: 759، رقم الحديث: 2060؛ و مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،  
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.( ط1، كتاب البيوع، باب: باب إنما 

الوالء لمن أعتق، ج: 2، ص: 1141،  رقم الحديث: 1504.  

)6(  انظر: شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، الشرح الكبير، تحقيق: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي 
)الرياض: دار عالم الكتب، 1426هـ(، ط2، ج:11، ص: 232.

)7(  أخرجه الطبراني في األوسط. انظر: سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض هللا و 
 عبد المحسن الحسيني، )القاهرة: دار الحرمين، 1415هـ.(، ط1، ج:4، ص: 335، رقم الحديث: 4361 ؛  و علي 
بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ(، ط1، كتاب البيوع، باب ما جاء 
في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع،  ج:4، ص:100، رقم الحديث: 6386 . وال يصح الحديث كما سيأتي. 
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وشــرط، والنهــي يقتضــي فســاد المنهــي، فــدّل ذلــك علــى فســاد كل بيــع وشــرٍط إال مــا خــص 
عــن عمــوم النــص)1(.  

أنَّ عقــد البيــع يقتضــي تصــرف المشــتري فــي المبيــع علــى أي وجــه شــاء، فالتحجيــر عليــه . 3
أو تقييــد ملكــه بــأال يبيــع وال يهــب شــرط منــاف لمقتضــى عقــد البيــع، فيفســد بذلــك)2(. 

القــول الثانــي: أن الشــرط صحيــح، وبــه قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة)3(، وتلميــذه ابــن القيــم)4(، 
وذكــر ابــن تيميــة أن أكثــر نصــوص اإلمــام أحمــد تجــري علــى هــذا القــول)5(، رحمهــم هللا جميعــا. 

أما أدلتهم، فمنها: 

مــا رواه أبــو هريــرة  وغيــره عــن النبــي  أنــه قــال: »الصلــح جائــز بيــن المســلمين إال . 1
صلحــا حــرم حــاال أو أحــّل حرامــا، والمســلمون علــى شــروطهم«)6(. فالحديــث عــام فــي 
ــا، والشــروط التــي تخالــف  جــواز كل شــرٍط فــي العقــد مــا لــم يحــّرم حــاال أو يحــّل حراًم

بعــض مقتضيــات العقــد دون أن تناقــض مقصــوده داخلــة فــي الشــروط المباحــة)7(. 

مـا رواه ابـن عمـر –رضـي هللا عنهمـا- أن رسـول هللا  قـال: »مـن ابتاع نخاً بعـد أن تؤبر . 2
فثمرتهـا للبائـع إال أن يشـترط المبتـاع، ومـن ابتـاع عبـًدا ولـه مـال فمالـه للـذي باعـه إال أن 
يشـترط المبتـاع«)8(. قـال ابـن القيّـم: »فهـذا بيـع وشـرط ثابـت بالسـنة الصحيحـة الصريحـة«)9(. 

أثـر عبـد هللا بـن مسـعود  أنـه ابتـاع جاريـةً مـن امرأته زينـب الثقفيـة واشـترطت عليه: إن . 3

)1(  انظر: عاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م(، ط1، ج: 
5، ص: 175.

)2( انظر: التسولي، البهجة، ج: 2، ص: 10.

)3( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 29، ص: 137-138.

)4( انظر: ابن القيم، إعام الموقعين، ج:2، ص: 346-347 .

)5( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:29، ص: 132 و136.

»حسن صحيح«. وقال    ،634 ج:3، ص:  الصحيح،  الجامع  الترمذي،   ،327 ج:2، ص:  السنن،  داود،  )6(  أبو 
وصححه األلباني، انظر: محمد ناصر الدين األلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )بيروت: 

المكتب اإلسامي، 1405هـ(، ط2، ج:5، ص: 143-142 ، رقم الحديث:1303 .

)7( بتصرف من: ميرة،  عقود التمويل المستجدة، ص: 304 . 

)8(  متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري،  كتاب البيوع، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، 
ج:2، ص: 838، رقم الحديث: 2250؛ و مسلم،  صحيح مسلم،  كتاب البيوع، باب من باع نخا عليها ثمر، 

ج:3، ص: 1172 ، رقم الحديث: 1543.  

)9( ابن القيم، إعام الموقعين، ج:2، ص: 347.   
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بعتَهـا فهـي لـي بالثمـن الـذي تبيعهـا به. فسـأل عبد هللا بن مسـعود عن ذلك عمر بـن الخطاب، 
فقـال عمـر: »ال تقربهـا و فيها شـرطٌ ألحد«)1(. 

ــرط  ــذا الش ــح ه ــٌد لتصحي ــا« مفي ــر : »ال تقربه ــول عم ــر أّن ق ــن األث ــة م ــه الدالل ووج
المخالــف لمقتضــى العقــد، وهــو عــدم بيــع الجاريــة إال علــى البائــع األول؛ إذ لــو كان الشــرط 

فاســداً لمــا منعــه أميــر المؤمنيــن مــن قربانهــا مــن أجــل الشــرط الفاســد. 

أن ثمــة فرقًــا بيــن الشــرط الــذي ينافــي مقصــود الشــارع أو ينافــي مقصــود العقــد -فكاهمــا . 4
باطــل- وبيــن الــذي ينافــي مقتضــى العقــد. فهــذا األخيــر ال وجــه لتحريمــه، بــل الواجــب حلـّـه؛ 
ألنــه عمــل مقصــود للنــاس يحتاجــون إليــه، إذ لــوال حاجتهــم إليــه لمــا فعلــوه. وحيــث لــم يثبــت 

تحريمــه،  فيبــاح لمــا فــي الكتــاب والســنة ممــا يرفــع الحــرج)2(.  

الترجيح: 
فبعــد عــرض القوليــن والنظــر فــي أدلتهمــا بإمعــان، يترجــح عنــد الباحــث القــول بصحــة الشــرط 
ــاه.  ــور أع ــي المذك ــول الثان ــو الق ــن، وه ــا الطرفي ــم برض ــذي يت ــد ال ــى العق ــف لمقتض المخال

ــاط:  ــي نق ــح ف وتتلخــص أســباب هــذا الترجي

األولى: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

الثانيــة: أن أدلــة القــول المخالــف كلهــا تــرد عليهــا اعتراضــات قويــة. فاالحتجــاج بحديــث قصــة 
بريــرة رضــي هللا عنهــا ال يســتقيم، ألن إبطــال الشــرط المذكــور فيــه ليــس ألنــه منــاف لمقتضــى 
العقــد وإنمــا لكونــه منافيــا لحكــم الشــرع، بدليــل قولــه : »... ليــس فــي كتــاب هللا«، فــا يشــمل 

مدلــول الحديــث محــل النــزاع ههنــا. 

أما حديث النهي عن بيع وشرط، فضعيف ال تقوم به الحجة. قال ابن تيمية: »ذكره جماعة من 
المصنفين في الفقه، وال يوجد في شيء من دواوين الحديث . وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. 
غير  من  المعروفون  الفقهاء  وأجمع  تعارضه،  الصحيحة  األحاديث  وأن  يعرف،  ال  أنه  وذكروا 
خاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانًعا، 

أو اشتراط طول الثوب أو قدر األرض ونحو ذلك شرط صحيح«)3(.

)1(  أخرجه اإلمام مالك في الموطأ. انظر: مالك بن أنس، الموطأ -رواية يحيى الليثي-، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 
)القاهرة: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، ط1،  كتاب البيوع، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، 
ج: 2، ص: 616، رقم الحديث: 1275؛ و أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا، )مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 1414هـ(، ط1،  كتاب البيوع، باب الشَّْرِط الَِّذى يُْفِسُد اْلبَْيع، ج: 5، ص: 

336، رقم الحديث: 11145.   

)2( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:29، ص: 156 بتصّرف يسير.   

)3( المصدر نفسه ج:29، ص: 132.   
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وقــال ابــن القيــم: » ال يعلــم لــه إســناد يصــح«)1(. أمــا الحافــظ ابــن الملقــن فقــد قــال هــو اآلخــر: 
»هــذا الحديــث لــم يخرجــه أحــد مــن أصحــاب الســنن والمســانيد، وبيــض لــه الرافعــي فــي تذنيبــه، 
واســتغربه النــووي فــي شــرح المهــذب«)2(. ومــن المعاصريــن الشــيخ األلبانــي الــذي قــال عــن 

الحديــث نفســه: »ضعيــف جــّدا«)3(. 

أمــا عــن دليلهــم الثالــث –وهــو دليــل عقلــي- فقــد أجــاب عنــه ابــن تيميــة بقولــه: »فمــن قــال: هــذا 
الشــرط ينافــي مقتضــى العقــد، قيــل لــه: أينافــي مقتضــى العقــد المطلــق أو مقتضــى العقــد مطلقــاً؟ 
ــي  ــا المحــذور أن يناف ــه؛ وإنم ــم يســلم ل ــي: ل ــك، وإن أراد الثان ــكل شــرٍط كذل ــإن أراد األول، ف ف
مقصــود العقــد، كاشــتراط الطــاق فــي النــكاح، أو اشــتراط الفســخ فــي العقــد، فأمــا إذا شــرط مــا 
يقصــد بالعقــد لــم ينــاف مقصــوده. هــذا القــول هــو الصحيــح، بداللــة الكتــاب والســنة واإلجمــاع 

واالعتبــار، مــع االســتصحاب وعــدم الدليــل المنافــي«)4(.

المطلب الرابع: انتفاء الصورية في العقد 

ــي  ــك الحقيق ــم معــه التمل ــل اإلســامي يجــب أن يت ــي التموي ــة ف ــة والنفعي ــة القانوني ــق الملكي تطبي
ــةً، وإنمــا فيهــا  وفــق الضوابــط الشــرعية المتقّدمــة، بخــاف الحــاالت التــي ال تمليــك فيهــا حقيق
البيــع أو التمليــك الصــوري ال يعــدو كونــه مجــرد غطــاء قانونــي أو تمويــه فقهــي للتمويــل 
المبنــي علــى أســاس القــرض المضمــون بفائــدة ربويــة، وإن ُســّميت العوائــد فيهــا أرباًحــا دوريــة 
»dividends«. قــال ابــن القيــم: »إنمــا شــرع البيــع لمــن لــه غــرض فــي تمليــك الثمــن وتملّــك 
الســلعة، ولــم يشــرعه قــط لمــن قصــد بــه ربــا الفضــل أو النســاء، وال غــرض لــه فــي الثمــن وال 

ــا«)5(.  فــي المثمــن وال فــي الســلعة، وإنمــا غرضهمــا الرب

ــة التــي يكــون التمليــك فيهــا  ــة نمــاذج مــن تلكــم الحــاالت التمويلي وســنعرض فــي األســطر اآلتي
أقــرب إلــى الصوريــة منهــا إلــى الحقيقــة.

)1( ابن القيم، إعام الموقعين، ج:2، ص: 346 .  

)2(  سراج الدين ابن الملقن، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط و عبدهللا بن سليمان و ياسر بن كمال )الرياض: دار الهجرة، 1425هـ(، ط1، ج:6، ص:497 .

دار  )الرياض:  األمة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة  األلباني،  الدين  ناصر  )3(  محمد 
المعارف، 1412هـ(، ط1، ج:1، ص: 703 .  

)4( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 29، ص: 137-138 .  

)5( ابن القيم، إعام الموقعين، ج:3، ص: 238.   
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الفرع األول: حق التصرف بنقل ملكّية األصل      

ــّدم مــن الترجيــح فــي الضابــط الثالــث )حــق التصــرف بنقــل ملكيــة األصــل( إنمــا يتعلــق  مــا تق
ــان بحســب المفهــوم الشــرعي، لكــن  ــع والتمليــك الحقيقي ــد فيهــا البي ــي ينعق ــة الت ــود التمويلي بالعق
جــرى اشــتراط شــيء -إمــا تصريحــا أو بموجــب العــرف أو القانــون- يحــّد مــن حــق المالــك فــي 

ل بمــا ينقــل ملكيتــه.   التصــرف فــي األصــل الممــوَّ

ــة، دون  ــة التمويلي ــي للعملي ــى حــاالت الســير الطبيع ــي نظــري- يجــب أن يقتصــر عل ــذا –ف وه
حــاالت تعثـّـر المشــروع الممــّول أو نشــوب خــاف بيــن الممــّول والبائــع )شــخصية حقيقيــةً كانــت 
أم اعتباريــة()1(. وعندمــا ينــص العقــد التمويلــي علــى أن الممــّول )المشــتري( ال يمكنــه النفــاذ إلــى 
األصــول حتــى فــي حــال التعثـّـر أو انقطــاع عائــدات المشــروع، وأن حقــه فقــط هــو الرجــوع إلــى 
المنشــئ –عــن طريــق الوعــد بالشــراء- أو المصــدر –عــن طريــق ضمــان ســداد المســتحقات-، 

فالتمليــك حينئــٍذ صــوري ال حقيقــي)2(.

secured asset-( ــة ــول المؤمن ــى األص ــة عل ــوك القائم ــمى بالصك ــا يس ــى أنَّ م ــا إل ــه هن وأنبّ
ــل هــذه الصكــوك يســتطيعون  ــة مث ــٌح أن حمل based sukuk( ليــس حــاًّ لهــذا اإلشــكال. صحي
النفــاذ إلــى األصــول الممّولــة ببيعهــا وتســييلها فــي حــال التعثــر، إال أّن حقهــم مــن الناحيــة القانونية 
ال يتجــاوز كونهــم دائنيــن مؤّمنيــن )secured creditors( ال مــاّكاً »owners«. والفــرق بيــن 
األمريــن أن المالــك يملــك ثمــن األصــل إذا بيــع –كمــا تقــدم معنــا فــي البحــث- فــي حيــن أّن الدائــن 
المؤّمــن إنمــا يملــك اســترداد حقــه )الّديــن( فقــط، ال أقــل وال أكثــر. فلــو فُــرض أن األصــل بيــع 
بمبلــغ أعلــى فــإن حملــة الصكــوك يأخــذون حقهــم فقــط والباقــي للمنشــئ، ومــن ناحيــة أخــرى إذا 
بيــع األصــل بثمــن أقــل مــن مســتحقات حملــة الصكــوك، فلهــم الحــق فــي المطالبــة بمــا تبقَّــى إلــى 
ــه  أن غــرم األصــل وغنمــه  جانــب الدائنيــن اآلخريــن للمنشــئ)3(. وكل هــذا يعنــي فــي لغــة الفق
ليــس لحملــة الصكــوك )الممّوليــن( وإنمــا للمنشــئ، فأيــن التمليــك الحقيقــي مــن الناحيــة الشــريعة 

إًذا؟  

)1(  ويظهر لي أن هذا الذي يفهم من مجموع األدلة التي استُدل بها لهذا القول، إذ يتعلق كلها بقضايا البيع الصرف 
التي يتم فيها قبض السلعة من قبل المشتري بمجرد العقد، فا يتصّور فيها ما يتصّور في التمويات المعاصرة من 

التعثر وانقطاع عوائد األصل الذي سوف يظل بيد البائع أمانةً بموجب ملكيته القانونية.       

)2(  كما هو الحال في صكوك المشاركة الصادرة من بنك أبو ظبي اإلسامي عام 2006م. انظر ص10-9 من نشرة 
 Said Bouheraoua et. al: A Critical Appraisal :إصدار الخاصة بهذه الصكوك. وراجع كذلك  للتفصيل
 of Shariah Issues Related to Sukuk al-Ijarah, ISRA Research Paper, )Kuala Lumpur,

         .2012(, No. 37/2012,  pp.17-18

       .A.W. Dusuki & S. Mokhtar, Critical Appraisal…, pp. 19-20 :3( راجع(
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الفرع الثاني: التنصيص على بقاء األصول في ملك البائع  أو مصدر الصكوك حقيقًة  

يتـم التنصيـص فـي بعـض نشـرات إصـدار الصكـوك علـى أن المصـدر إنما بـاع لحملـة الصكوك 
حقـوق األصـل ومنافعـه، أو أن األصـل بـاٍق فـي ملـك البائـع لكـن الصكـوك تمنـح حملتهـا األرباح 
والعوائـد، أو األجـرة إذا كان األصـل مؤّجـًرا)1(. وفـي بعـض حاالت بيع األسـهم ال يتـم نقل الملكية 
فـي البورصـة، أو ينـّص علـى أن حملتهـا ليـس لهـم حـق التصويـت فـي الجمعيـات العموميـة)2(. 
فواضـح أن ال تمليـك حقيقـي فـي كل هذه الحاالت، وليسـت ثمة أرباح حينئذ وإنما فوائد ربوية على 
الديـن الثابـت فـي ذمـم بائع األسـهم أو مصـدر الصكوك.  ومـن األمثلة الواقعية للصكـوك الصادرة 
بهـذه الصفـة: صكـوك شـركة آجل للخدمـات المالية، حيث جـاء في بند الشـروط واألحكام الخاصة 
باإلصـدار مـا نصـه: »إن كل صـك مـن الصكـوك ينتهـي بتاريـخ ... ميـادي  يمثـل حصـة ملكيـة 
انتفاعيـة غيـر قابلـة للتجزئـة مـن أصـول الصكوك ... وسـوف يتـم االحتفاظ بأصـول الصكوك من 
قبـل شـركة آجـل كيمـان )بصفتها مصـِدًرا للصكـوك( ... وذلك لمنفعـة حاملي الصكـوك ... وقد تم 

تسـجيل حـق الملكيـة فـي جميع أصول الصكوك باسـم منشـئ الصكـوك«)3(.

الفرع الثالث: أن تكون موجودات الصكوك أصوال ال يمكن تملكها حقيقًة

فــإذا كان القانــون أو العــرف التجــاري يمنــع تملــك األصــول الممّولــة، فــأي تمليــك مزعــوم فــي 
ــك  ــار المل ــه آث ــب علي ــا تترت ــرع، ف ــزان الش ــي مي ــه ف ــة ل ــا ال حقيق ــون صوريًّ ــة يك ــذه الحال ه
ُر  الشــرعي. ومــن أمثلــة ذلــك أن تكــون األصــول محــل التصكيــك أصــوالً ســيادية للدولــة ال يتصــوَّ
بيعهــا أصــاً، كمبانــي البرلمــان أو مجلــس الــوزراء أو آبــار النفــط)4(. أمــا الموانــئ والمطــارات 
ــذه  ــك ه ــة تمل ــت إمكاني ــد أثبت ــارب ق ــة ألن التج ــذه الحال ــي ه ــة ف ــر داخل ــة فغي ــق العام والمراف
األصــول، ال ســيما فــي الــدول الغربيــة)5(. ولقــد أصــدرت عــام 2001م حكومــة مملكــة البحريــن 
صكــوكا بمبلــغ مائــة مليــون دوالر أمريكــي، وكانــت أصولهــا: محطــة الرفــاع إلنتاج الكهربــاء)6(.       

)1( انظر: المرشدي، الصكوك، ص:82 .      

)2(  انظر: حسين حامد حسان: Kuala Lumpur :م:ك في الموطأ، في صفقة أو الشرط في البيع، إصدار الصكوك 
لاقتصاد  والثاثون  الثانية  البركة  ندوة  بحوث:  )من  وضماناتها  حملتها  وملكية  والمآالت  المقاصد  بمراعاة 

اإلسامي، 1432هـ( ، ط1، ص: 60.       

)3( نقًا عن: المرشدي، الصكوك، ص:246.      

لاقتصاد  والثاثون  الثانية  البركة  »ندوة  بحوث:  )من  الصكوك وضماناتها  ملكية حملة  ميرة،  بن حسن  )4(  حامد 
اإلسامي«، 1432هـ(، ط1، ص:87.       

الدورة  بحوث  )من  وتداولها  المعاصرة  وتطبيقاتها  )التوريق(  اإلسامية  الصكوك  القري،  علي  محمد  )5(  انظر: 
المتحدة، جمادى األولى  المنعقدة في الشارقة باإلمارات العربية  الدولي،  الفقه اإلسامي  التاسعة عشرة لمجمع 

1430هـ( ص:19.       

)6( نقًا عن: المرشدي، الصكوك، ص:209 .    
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الفرع الرابع: تحديد قيمة األصول محلَ التمويل بأضعاف قيمتها السوقية  

عندمــا تكــون القيمــة االســمية لألصــول وقــت تصكيكهــا وبيعهــا لحملــة الصكــوك أضعــاف قيمتهــا 
الســوقية؛ كأن تكــون قيمتهــا عشــرة ماييــن فتبــاع إلــى حملــة الصكــوك بمائــة مليــون. وكثيــرا مــا 
يتحكــم فــي تحديــد قيمــة اإلصــدار كهــذه حجــم التمويــل الــذي يرغــب المصــدر الحصــول عليــه 
ــك األصــل  ــم تصكي ــذا يت ــون وله ــة ملي ــى مائ ــي الحصــول عل ــو يرغــب ف ــن المســتثمرين، فه م
ــذه  ــل ه ــى شــراء مث ــن عل ــدام الممّولي ــة. وإق ــه الحقيقي ــون، بصــرف النظــر عــن قيمت ــة ملي بمائ
الصكــوك مــع العلــم بالتبايــن بيــن القيمتيــن دليــل قاطــع علــى أنهــم ال يريــدون تملــك األصــل وإنمــا 
الغــرض هــو إقــراض مصــدر الصكــوك هــذا المبلــغ المذكــور)1(. إذ ال فائــدة مــن تملكهــم لألصــل 
ذي القيمــة األقــل حتــى لــو نــص العقــد علــى تمكينهــم مــن النفــاذ إليــه وبيعــه فــي حــال التعثــر، 

فســوف لــن تغطــي قيمتــه إال ُعشــر مبلــغ التمويــل المدفــوع أو أقــل!   

الفرع الخامس: استبدال أصول صكوك اإلجارة أثناء مدة اإلصدار  

ففــي صكــوك األعيــان المؤّجــرة، ينــص بعــض نشــرات اإلصــدار علــى أن للمصــدر الحــق الملــِزم 
والمطلـَـق فــي تملــك هــذه األصــول ومــن ثــم إعطــاء حملــة الصكــوك أصــوال أخــرى مماثلــة أثنــاء 
ــد  ــد، ويتعه ــن محــل العق ــي العي ــم ف ــد اإلجــارة القائ ــث يُفســخ عق ــّدة الصكــوك)2(، بحي ســريان م
المصــدر باســتئجار عيــن بديلــة بمثــل شــروط وأحــكام وأجــرة العقــد الســابق. ومــع ذلــك كلــه، فــإن 
القيمــة المعتبــرة للعيــن المســتبَدلة هــي قيمتهــا الســابقة عنــد اإلصــدار، وليســت قيمتهــا الســوقية 
عنــد االســتبدال، وغالبــا مــا تكــون أعلــى مــن القيمــة الســابقة. أمــا العيــن البديلــة فتقــّوم بالقيمــة 

الســوقية الحاليــة)3(.

فلو قمنا بالتحليل الفقهي للواقعة الموصوفة أعاه فستكون النتيجة أن المصدر هو من يربح الفارق 
أن  يعني  ما  للِملك،  تابع  الشرع  في  الربح  أن  ومعلوم  بأخرى.  عين  استبدال  عند  السعرين  بين 
ملكية مصدر الصكوك لألصول ثابتة لم تتغير ولم تتبدل، وأن الملكية المزعومة لحملة الصكوك 
صورية، وال سيما أن المصدر وحده هو من يقّرر متى، َوهَْل، سيتم استبدال األصول هذه بأخرى، 

بموجب حقه »المطلَق« في تقدير ذلك، المنصوص عليه في نشرة اإلصدار.  

)1( ميرة، ملكية حملة الصكوك ...، ص:87  .     

)2(  وهذا ما نصت عليه نشرات إصدار لكل من: صكوك دار األركان، وصكوك شركة آجل للخدمات المالية.  راجع 
للتفصيل: المرشدي، الصكوك، ص:240-239، و249 .      

)3( انظر: ميرة، ملكية حملة الصكوك ...، ص:88-89 .      
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الفرع السادس:

ــة: أال  وممــا قــد يســتَدل بــه علــى أن ملكيــة األصــول فــي أي تمويــل إســامي صوريــة ال حقيقي
 »due diligence»يتضمــن العقــد، أو نشــرات اإلصــدار فــي الصكــوك خاصــةً، مــا يعــرف بـــ
 legal due( باللســان اإلنجليــزي. ويعنــي ذلــك أمريــن: األول إجــراء دراســة قانونيــة جــادة
ــك  ــة وذل ــول الممّول ــر األص ــد مق ــي البل ــائدة ف ــن الس ــار القواني ــن االعتب ــذ بعي diligence( تأخ
بهــدف معرفــة مــدى إمكانيــة تملــك األصــول المعنيــة –ال ســيما العقــارات- للمســتثمر )الممــّول 
ــا أو  ــخصا حقيقي ــواء أكان ش ــا، وس ــد أو أجنبيً ــي البل ــا ف ــواء أكان مواطنً ــّك(، س ــل الص أو حام
ــة  ــة الوافي ــي إجــراء الدراســة المالي ــر الثان ــة. واألم ــور القانوني ــن األم ــك م ــا، ونحــو ذل اعتباري
)financial due diligence( للوقــوف علــى جــدوى االســتثمار ومــدى إمكانيــة اســترداد رأس 
المــال والربــح مــن خــال مــا يــدّره األصــل مــن األربــاح المتوقّعــة، أو مــن خــال بيعــه وتســييله 

إذا لــزم األمــر)1(. 

فــإذا خــا القســم الخــاص بالمخاطــر المحتملــة )risk section( فــي العقــد التمويلــي مــن نتائــج 
هاتيــن الدراســتين، ويكــون االعتمــاد كلــه علــى تعهــد المصــدر أو المنشــئ بإعــادة شــراء األصــل، 

علمنــا أال ملكيــة حقيقيــة للممــّول أو حامــل الصــّك مــن الناحيــة الشــرعية. 

الفرع السابع: بيع األصول على حملة الصكوك مع إبقاء تسجيلها في دفاتر الُمصدر أو ميزانيته 
)On Balance Sheet(

فهــذه الحالــة لهــا دوافــع عــّدة منهــا مــا تقــّدم معنــا فــي المبحــث الثانــي عنــد ذكــر دوافــع تطبيــق 
الملكيــة إلــى القانونيــة والنفعيــة. فــإذا لجــأت مؤسســة ماليــة إســامية إلــى هــذه الطريقــة فــي عقدهــا 
التمويلــي، فيلزمهــا حينئــٍذ القيــام ببعــض الخطــوات التــي تبعــد العمليــة عــن الصوريــة وتجعلهــا 

أقــرب إلــى الحقيقــة، التــي يقرهــا الشــرع. ومــن هــذه الخطــوات:

1 . Deed of( »أن تصــدر المؤسســة الماليــة باعتبارهــا البائــع مــا يعــرف بصــك »ضيــد
ــي  ــد ف ــات ملكيتهــم لألصــول محــل العق ــم مــن إثب ــة الصكــوك، يمّكنه ــح حمل Trust( لصال
ــن  ــح م ــل الصــك يصب ــا أن حام ــد« قانونيً ــدة صــك »ضي ــر. وفائ ــاف أو التعث ــال االخت ح
ناحيــة أخــرى كأنــه مالــك لألصــل المعنــي ملكيــة قانونيــةً تكفــل لــه بيــع األصــل بصفتــه أمينــا 

 .)2()Trustee(

      .A.W. Dusuki & S. Mokhtar, Critical Appraisal…, pp. 21-22 & 26-27 :1( انظر(

        www.law.cornell.edu/wex/deed_of_trust :2( انظر الموقع(
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ومــن الناحيــة المحاســبية أيًضــا فــإن قوانيــن المحاســبة )accounting rules( فــي بعــض 
الــدول)1( تعتبــر حــق المالــك فــي بيــع األصــل أو رهنــه هــو االختبــار الحقيقــي لمعرفــة حقيقــة 

العقــد بيــن الطرفيــن: أهــو بيــٌع أم مجــرد تمويــٍل علــى أســاس االســتقراض)2(. 

ــر عقــد وكالــٍة بيــن المصــدر وحملــة الصكــوك، ينــّص فيــه علــى  ويمكــن كذلــك تحري
ــن  ــوك المالكي ــة الصك ــاب حمل ــول )title( لحس ــجيل األص ــظ بتس ــا يحتف ــدر إنم أن المص

الحقيقييــن لهــذه األصــول وأنــه ال يتصــرف فيهــا إال بإذنهــم)3(. 

النــص فــي الشــروح التــي تذيــل بهــا الميزانيــة الســنوية مــن قبــل مراجــع الحســاب علــى أنَّ . 2
األصــول مملوكــة حقيقــةً لحملــة الصكــوك)4(.  

ــح . 3 ــذه األصــول لصال ــي- ه ــك القانون ــع –المال ــد يرهــن البائ ــاط أيضــا، ق ــاب االحتي ــن ب وم
ــي)5(.    ــي الســجل العين ــك ف ــم التأشــير بذل ــوك، ويت ــة الصك حمل

تنزيلها  ويمكن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في   Financial Accounting Standards )FAS 140( مثل  )1(
 International Financial Reporting و   ،http://www.fasb.org/pdf/fas140.pdf موقع:  من 
http://www. :في بريطانيا ودول أخرى عّدة، ويمكن الحصول عليها أيضا من موقع Standards )IFRS(ر

  ifrs.org/Pages/default.aspx

        .A.W. Dusuki & S. Mokhtar, Critical Appraisal…, pp. 23-24 :2( انظر(

)3( انظر: المرشدي، الصكوك، ص:85 .       

)4( انظر: القري، الصكوك اإلسامية ...، ص:20   .       

)5( انظر: حسان، إصدار الصكوك ... ، ص:62 .       
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الخاتمة:

الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وأصلــي وأســلم علــى خيــر خلقــه نبينــا محمــد المصطفــى، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد: ففــي ختــام هــذه الدراســة أرى - ســيًرا علــى مــا جــرت 

بــه عــادة الباحثيــن- اإلشــارة إلــى  خاصتهــا كمــا يأتــي:

ــك . 1 ــبيل للتمل ــا س ــا الشــرع، ف ــه يقّره ــا يملك ــن اإلنســان وم ــة بي ــة عاق ــك أو الملكي أّن المل
حقيقــةً بغيــر الطــرق الشــرعية. والملــك بهــذا االعتبــار أربعــة أنــواع: ملــك العيــن والمنفعــة 

معــا، وملــك العيــن بــا منفعــة، وملــك المنفعــة بــا عيــن، وملــك االنتفــاع مجــّردا.  

مفهــوم الملكيــة النفعيــة فــي القانــون يختلــف اختافــاً جذريــا عــن مفهــوم ملــك المنفعــة أو ملــك . 2
ــي  ــن، ف ــة أو العي ــك الرقب ــاع ال يمل ــة أو االنتف ــك المنفع ــه اإلســامي؛ فمال ــي الفق ــاع ف االنتف
ــا  حيــن أن المالــك النفعــي يملــك الرقبــة ومنافعهــا، غيــر أنــه ممنــوع مــن التصــرف تصرفً

ناقــا للملكيــة إلــى غيــره إال بموافقــة المالــك القانونــي.

ــون . 3 ــى قان ــة راجــع إل ــة ونفعي ــى قانوني ــزي إل ــون اإلنجلي ــي القان ــة ف أن أصــل انقســام الملكي
األمانــة واألمنــاء )Trust Law(، إال أّن المبــدأ قــد تجــاوز نطــاق اســتخدامه األصلــي، 
بــل بــات مصطلــح »الملكيــة القانونيــة والنفعيــة« يــرد ذكــره فــي مجــاالت أخــرى ال تمــت 
بصلــة إلــى قضايــا األمانــة، فيســتخدم فــي العقــود التجاريــة أو التمويليــة الصرفــة العتبــارات 
ــل ربمــا  ــة، ب ــي لألصــول ألغــراض ضريبي ــك الحقيق ــاء المال ــارة أخــرى إلخف ــة، وت قانوني
ــاد  ــة بالفس ــوال المتصل ــيل األم ــات غس ــي عملي ــة ف ــة والقانوني ــة النفعي ــدأ الملكي ــف مب ُوظ

اإلداري.

لتطبيــق الملكيــة القانونيــة والملكيــة النفعيــة فــي التمويــل اإلســامي دوافــع، أبرزهــا: . 4
ــل  ــود التموي ــى األصــول )Asset-basedِ(، وعق الصكــوك، ال ســيما الصكــوك القائمــة عل
ــا  ــي توجــد فيه ــدول الت ــة أو المحاســبية لل ــارات القانوني ــة، واالعتب ــوع اآلجل ــع، والبي المجم

ــل.  ــَل التموي ــول مح األص

ــد . 5 ــم عن ــار، أبرزهــا: الضمــان، واســتحقاق الثمــن أو الغن ــوازم وآث ــه ل ــك الشــرعي ل أن المل
البيــع، فهــذان ال بــد مــن تحققهمــا اتفاقــا. أمــا تمكيــن المالــك مــن إعــادة بيعــه أو هبتــه فقــد 
ــدى  ــد ترجــح ل ــة أم ال؟ وق ــي صحــة الملكي ــر ف ــف هــذا األث ــر تخلّ ــاء هــل يؤث ــف الفقه اختل
ــد  ــد فحســب، ال مقصــود العق ــي مقتضــى العق ــا يناف ــه إنم ــر، نظــرا ألن ــه ال يؤث الباحــث أن

ــكاح. ــي الن كاشــتراط الطــاق ف

ــاول حــاالت مــن التمليــك فــي التمويــات اإلســامية المعاصــرة ممــا ال تتحقــق فيهــا . 6 ــّم تن ت
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ل ال يمكنــه  آثــار الملــك الشــرعي، ومــن ذلــك: التنصيــص فــي العقــد التمويلــي علــى أن الممــوِّ
النفــاذ إلــى األصــول حتــى فــي حــال التعثّــر أو انقطــاع عائــدات المشــروع، وأن حقــه فقــط 
هــو الرجــوع إلــى المنشــئ أو المصــدر؛ و التنصيــص علــى أن األصــل بــاٍق فــي ملــك البائــع 
لكــن الصكــوك تمنــح حملتهــا األربــاح أو العوائــد؛ و أن تكــون األصــول الممّولــة ممــا ال يمكن 
تملكهــا إمــا قانونــا أو عرفــاً؛ كاألصــول الســيادية مــن مبانــي البرلمــان، أو مجلــس الــوزراء 
ــوقية؛ و  ــا الس ــاف قيمته ــا أضع ــت وبيعه ــول وق ــمية لألص ــة االس ــون القيم ــا؛ و ك ونحوه
ــاص  ــم الخ ــو القس ــدار؛ و خل ــدة اإلص ــاء م ــا أثن ــارة بغيره ــوك اإلج ــول صك ــتبدال أص اس
ــك  ــكان التمل ــن إم ــة تكشــف ع ــة والمالي ــة القانوني ــج الدراس ــن نتائ ــد م ــي العق ــر ف بالمخاط
وجــدوى االســتثمار؛ و بيــع الصكــوك مــع إبقــاء تســجيلها فــي دفاتــر المصــدر وميزانيتــه.

أما ما توصلت إليه الدراسة من النتائج فأهمها: 

أنَّ تقســيم الملكيــة إلــى قانونيــة ونفعيــة أمــر حــادث، ال نصــوص فــي الشــريعة تجيــزه أو تمنعــه، 
فيبقــى األمــر فــي دائــرة االجتهــاد قابــل للخطــأ والصــواب. والضابــط فيمــا يبــاح أن يحظــر مــن 
ذلــك: مــدى تحقـّـق الملــك بمفهومــه الشــرعي فــي الملكيــة نفســها ســواء أكانــت قانونيــةً أو نفعيــة.

ــدأ  ــذ بمب ــببها األخ ــات اإلســامية المعاصــرة س ــي بعــض التموي ــع ف ــك الصــوري واق أّن التملي
تقســيم الملكيــة إلــى قانونيــة ونفعيــة. وقــد توصــل البحــث إلــى اســتنباط مجمــوع الضوابــط لتطبيــق 
الملكيــة القانونيــة والنفعيــة فــي التمويــل اإلســامي تبعــده عــن الصوريــة. وأهــم هــذه الضوابــط: 
ضمــان األصــل محــل التمويــل أو غرمــه، واســتحقاق العــوض إذا بيــع األصــل محــل التمويــل، 
ل أو وجــود  وحــق التصــرف بنقــل ملكيــة األصــل محــل التمويــل فــي حــال تعثـّـر المشــروع الممــوَّ

ل والبائــع. خــاف بيــن الممــوِّ

يمكـن تفـادي سـلبيات التمليـك النفعـي دون القانونـي فـي التمويـات اإلسـامية بإجراءات شـرعية 
قانونيـة منهـا: إصـدار وثيقـة »ضيـد« )Deed of Trust( لصالـح حملـة الصكـوك، يمّكنهـم مـن 
بيـع األصـول محـل التمويـل -عنـد الحاجـة- بصفتهـم أمنـاء )Trustees(، أو تحريـر صـّك وكالٍة 
باسـمهم، أو النـص فـي ذيـل الميزانيـة السـنوية مـن قبل مراجع الحسـاب على أنَّ األصـول مملوكة 

حقيقـةً لحملـة الصكـوك، أو يُرهـن األصـل لصالحهـم ويتـم التأشـير في السـجل العينـي بذلك.

ــة  ــة الواقع ــه المخالف ــن أوج ــف ع ــات للكش ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــث بإج ــي الباح ــذا ويوص ه
ــة، بهــدف  ــة والقانوني ــى النفعي ــة إل ــدأ تقســيم الملكي ــات اإلســامية اآلخــذة بمب ــود التموي ــي عق ف
إيجــاد حلــول عمليــة تضمــن االســتفادة مــن كل جديــد فــي عالــم الصيرفــة والتمويــل مــع االلتــزام 

ــط الشــرعية.       بالضواب

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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المصادر والمراجع:
باللغة العربية 

ابن القيم، محمد بن أبي يكر، إعام الموقعين عن رب العالمين، )بيروت: دار الجيل، د.ت.(، ط1.
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عالــم الكتــب، 1426هـــ( ط2. وعلــى هامشــه: ابــن قدامــة، شــمس الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد: الشــرح الكبيــر. 
ــد )بيــروت: دار الفكــر،  ــد الحمي أبــو داود، ســليمان بــن األشــعث، ســنن أبــي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عب

د.ت.(، ط1.
أالرو، عبــد الــرزاق عبــد المجيــد، آليــات بيــع الّديــن فــي البنــوك وســائر المؤسســات الماليــة: دراســة فقهيــة، مجلــة 

إســرا الدوليــة للماليــة اإلســامية، يونيــو 2013م، المجلــد4، عــدد1.
ــب اإلســامي،  ــروت: المكت ــار الســبيل، )بي ــث من ــج أحادي ــي تخري ــل ف ــن، إرواء الغلي ــد ناصــر الدي ــي، محم األلبان

1405هـــ(، ط2.
األلبانــي، محمــد ناصــر الديــن، سلســلة األحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ فــي األمــة )الريــاض: دار 
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Application of Legal and Beneficial Ownership in Islamic 
Finance
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Abstract: 

This paper focuses on Shariah provisions concerning the application of 
common law doctrine of legal and beneficial ownership in Islamic finance. 
The paper concludes  that the divisibility of ownership into legal and 
beneficial is unknown to the classical fiqh authorities, hence it must be 
viewed as a form of ijtihad open to either accuracy or error of judgment. 
The determinant of what is, and what is not, legal in this respect therefore 
depends on the extent of which a concept of ownership, be it legal or 
beneficial, fulfills the Shariah requirements. Major findings of the study 
also include that the proprietary rights in some modern contracts of Islamic 
finance are bogus, and the main factor responsible for that is this notion of 
dual ownership. The paper suggested measures capable of enforcing the 
investors’ complete ownership rights as provided by Shariah, particularly 
the right of alienating the underlying assets whenever necessary. 

Keywords: legal ownership, beneficial ownership, islamic finance, sukuk, 
fiqh, law. 
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