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متهيد:

�ملق�صود بالبحث لي�س �أحكام �ملنفعة يف �الإجارة �أو �الإعارة �أو �لو�صية، وال حق �النتفاع 

باملباحات )�لعامة، �أو �خلا�صة باالإباحة �ل�صرعية، �أو باالإذن �ملقت�صر �أثره على �ملاأذون له( 

و�إمنا �ملق�صود حق �النتفاع بالتطبيق �ملعا�صر �مل�صتخدم يف �لغرب وبع�س دول �خلليج، 

�أو 90 �صنة مع حتمل �ملتملك �الأع��ب��اء من  وه��و متليك �الأر����س لفرتة طويلة حتى 50 

�صيانة وتاأمني، وح�صوله على حق �لبناء و�لتطوير و�ال�صتثمار، وقد يتخلل ذلك �إعادة 

�لتمليك الآخر بنف�س �ل�صروط وخروج �ملتملك �الأول من �لبني، كما لو ��صتمد �ملتملك 

�لثاين �حلق من مالك �لعني �ملنتفع بها ويف نهاية �ملدة �لطويلة يرجع �الأ�صل �ملنتفع 

به �إىل �ملالك �الأول وهو يف �لغالب �جلهات �حلكومية. 

ففي حق �النتفاع تنقطع �ل�صلة بني �ملتملك �لثاين و�ملتملك �الأول بح�صول بيع حق 

�النتفاع، وحتل حملها عالقة بني �ملتملك �الأخري و�ملالك للعني، وهذ� يو�صح �لتفرقة 

ب��ني ح��ق �الن��ت��ف��اع يف �لفقه �مل���دون وح��ق �الن��ت��ف��اع �مل�صتحدث، ول��ذل��ك يقيد ب��اأن��ه حق 

باملاأذون به من  �أو  »�ل�صخ�صي« باملباحات  »�لعقاري« لتمييزه عن حق �النتفاع  �النتفاع 

مالك �الأ�صل �ملنتفع به، كما يف �الإجارة فامل�صتاأجر ميلك منفعة وميكن متليكها لغريه 

مع بقاء عالقته باململك، بالرغم من ن�صوء عالقة جديدة بني �ملتملك �الأول للمنفعة 

و�ملتملك �لثاين لها بالتاأجري من �لباطن.

و�لنظائر  و�الأ�صباه  كالقو�عد  و�مل�صاعدة  �ملبوبة  �لفقهية  �ملدونات  تتبع ما جاء يف  ومن 

و�لفروق مل يح�صل �لعثور على تطبيق �صابق حلق �النتفاع »�لعقاري«، لكن كثري� من 

تطبيقاته ميكن �قتبا�صها �أو تخريجها على ما تقرر يف �لفقه من �أحكام لكل من حق 

�النتفاع »�ل�صخ�صي« وحق �ملنفعة.  ومن �ملفيد �لبدء بالكالم عن حق �النتفاع �ل�صخ�صي 

قبل �النتقال للكالم عن حق �النتفاع �لعقاري تعريفا وتكييفا و�أحكاما. 

تعريف حق �النتفاع وحق �ملنفعة:

حق �النتفاع م�صطلح مركب من )حق( و)�نتفاع( وفيما يلي تعريف كل منهما ثم تعريف 

�مل�صطلح �لفقهي �ملركب منهما، لغة و�صرعًا.

�حلق:

�إن��ك��اره«، و��صطالحا هو »ك��ل ما يثبت لل�صخ�س من  �ل��ذي ال ي�صوغ  �حل��ق لغة »�لثابت 



ميز�ت ومكتات �صو�ء كان �لثابت ماليًا �أو غري مايل«

وحق  �صخ�صي  حق  �إىل  تق�صيمه  منها  يهمنا  م�صهورة  عديدة  تق�صيمات  للحق  �إن  ثم 

عيني، ثم �القت�صار على �حلق �لعيني. و�حلقوق �لعينية هي: عبارة عن �صلطة مبا�صرة 

ل�صخ�س على �صيء معني بالذ�ت، وهي تعطي �صاحبها حق �النتفاع بال�صيء، و��صتعماله 

و��صتغالله بدون تو�صط �أحد، ومثال ذلك حق �مللكية، فللمالك حق �النتفاع مبا ميلك 

و��صتعماله و��صتغالله مبا�صرة.

�النتفاع:

لغة: �لو�صول �إىل �ملنفعة، �أي �حل�صول على منفعة عني ينتفع بها مع بقائها. 

و�صرعا: هو �حلق يف ��صتعمال �لعني و��صتغاللها، ما د�مت قائمة على حالها. و�إن مل تكن 

رقبتها مملوكة للمنتفع )1(.

حق �النتفاع:

حق �النتفاع له تعريفات خمتلفة بح�صب جمال �ال�صتعمال، و�لتعريف �لعام �ل�صامل له 

�أنه حق يخول �صاحبه ��صتعمال �ل�صيء مبا يتفق وطبيعته، ثم �إذ� ��صتعمل يف �ملباحات 

وما يتوقف ��صتعماله على �الإذن جمانا فهو �لرتخي�س �أو �الإذن يف �أن يبا�صر �ل�صخ�س 

لغريه  ينقله  �أن  بنف�صه وميتنع يف حقه  �النتفاع  له  �أذن  فلمن  �النتفاع،  بنف�صه فقط 

بعو�س �أو بغري عو�س )2(. �أو هو �حلق �خلا�س ل�صخ�س �ملنتفع غري �لقابل لالنتقال 

��صتعمل فيما يتم متليكه للغري بعو�س ليكون حمل  �إذ�  بالبحث ما  و�ملق�صود  للغري. 

��صتعماله للمتملك وملن ينقله �إليه بعو�س �أي�صًا.

حق �ملنفعة:

�أم��ا �ملنفعة فهي : ما ي�صتفاد من �الأع��ي��ان مع بقاء �الأ�صل مثل  �صبق تعريف »�حل��ق«، 

�ل�صكنى، و�لتخزين، و�لنقل. و�أحلق بع�س فقهاء �ل�صافعية بهذه �ل�صور ما ي�صتغل من 

�الأعيان كالثمار من �الأ�صجار، ونحوها، وخالفهم يف ذلك �جلمهور. ومن �ملقرر يف �لفقه 

)3( �أن حق �ملنفعة �أقوى من حق �النتفاع -باملعنى �ل�صائد يف �ملدونات �لفقهية – الأن 

�صاحب �ملنفعة ميلكها ويت�صرف فيها ت�صرف �ملالك يف �حلدود �ل�صرعية، بخالف حق 

�النتفاع �ملجرد، الأنه رخ�صة ال يتجاوز �صخ�س �ملنتفع )4(.

1- امل�شباح املنري، مادة : نفع، ومر�شد احلريان ، املادة 13.

2- معجم امل�شطلحات االقت�شادية يف لغة الفقهاء، د.نزيه حماد.

3- املو�شوعة الفقهية 299/6 ومن مراجعها، الفروق للقرايف 87/1.

4- يطلق جمهور الفقهاء (املنفعة) على ما ي�شتفاد من ا�شتعمال االأعيان كال�شكنى، وذهب بع�ض ال�شافعية اإىل اأنها تطلق اأي�شا على ما ي�شتغل من 

االأعيان كالثمار  للأ�شجار (بحث االعتيا�ض عن حق االنتفاع وتطبيقاته، من اأبحاث املوؤمتر الثالث. د. حممد عثمان �شبري).



حق �الرتفاق و�سلته بحق �النتفاع �مل�ستحدث:

يف  �ملنفعة  كحق   – �ململوكة  للعني  تابع  غ��ري  �صخ�صيا  حقا  يكون  ق��د  �ملنفعة  ملك  �إن 

�الإجارة و�الأعيان. وقد يكون حقا عينيا تابعا للعني �ململوكة منتقال  من مالك �إىل مالك 

بالتبع �صمن �نتقال �مللكية  وال يكون �إال يف �لعقار وهذ� ما ي�صمى بحق �الرتفاق )1(.

يتبني مما �صبق �أن حق �النتفاع �مل�صتحدث يختلف عن حق �الرتفاق، الأن حق �الرتفاق 

غالبا جزئي، يف حني �أن حق �النتفاع �مل�صتحدث كلي �صامل، كما يتبني �أن حق �ملنفعة 

)ولي�س حق �النتفاع �لرت�ثي( هو �لذي ي�صتق منه حق �النتفاع �مل�صتحدث.

�النتفاع يف �لقانون:

�النتفاع يف �ال�صطالح �لقانوين هو �لقيام باأعمال مادية للح�صول على منفعة �ل�صيء 

ح�صب ما ت�صمح به طبيعته.

حق �النتفاع يف �لقانون:

ع���رف �ل��ق��ان��ون �مل���دين �ل��ف��رن�����ص��ي ح��ق �الن��ت��ف��اع ب��اأن��ه: »�حل���ق يف �الن��ت��ف��اع ب�����ص��يء مملوك 

للغري، كما ينتفع به �ملالك نف�صه، ولكن مع وجوب �ملحافظة على ذ�ت �ل�صيء« )2(، وقد 

الحظ �لدكتور عبد�ملنعم �ل�صدة على هذ� �لتعريف �أنه مل ي�صر �إىل �أهم خ�صي�صتني من 

خ�صائ�صه، وهما: كونه عينيا، وينتهي حتما مبوت �ملنتفع )3(. و�قرتح تعريفا له وهو: »حق 

عيني يخول �ملنتفع �صلطة ��صتعمال �صيء مملوك للغري و��صتغالله، مع وجوب �ملحافظة 

على ذ�ت �ل�صيء لرده �إىل �صاحبه عند نهاية �النتفاع �لذي ينتهي حتما مبوت �ملنتفع. 

وقد �أحلق �لقانون �للبناين كالًّ من حق �ال�صتعمال وحق �ل�صكنى بحق �النتفاع، و�عتربهما 

تابعني له، و�صورتني من �صوره. جاء يف �ملادة )539( من قانون �ملوجبات و�لعقود �للبنانية 

»من لي�س له على �ل�صيء �صوى حق �ال�صتعمال �ل�صخ�صي، �أو حق �ل�صكن، �أو حق �حلب�س، 

�أو حق �لتاأمني ال يجوز له �أن يوؤ�جره.« لكن �لقانون �ملدين �مل�صري �أفردهما بفرع م�صتقل 

�صماه: »حق �ال�صتعمال وحق �ل�صكنى، جاء يف �مل��ادة )996( من �لقانون �ملدين �مل�صري: 

�إليه �صاحب �حلق هو  ما يحتاج  �ل�صكنى يتحدد مبقد�ر  �ال�صتعمال وحق  »نطاق حق 

�أحكام«.  �أنف�صهم، وذلك دون �إخالل مبا يقرره �ل�صند �ملن�صئ للحق من  و�أ�صرته خلا�صة 

وفرق بينهما وبني حق �النتفاع، فحق �ال�صتعمال وحق �ل�صكنى )�حلق �ل�صخ�صي( يخول 

�أم��ا حق  و�أ�صرته، فهو حق �نتفاع على نطاق حم��دود.  �صاحبه ��صتعمال �ل�صيء لنف�صه 

�النتفاع فهو يخول �صاحبه ��صتعمال �ل�صيء و��صتغالله.

1- املو�شوعة الفقهية 299/6.

2- معجم امل�شطلحات القانونية، د. عبد الرحيم كرم 49.

3- من بحث االعتيا�ض عن حق االنتفاع وتطبيقاته، د. حممد عثمان �شبري �ض 53 (من اأبحاث املوؤمتر الثالث)، ومن مراجعه: احلقوق العينية االأ�شلية، 

د. عبد املنعم ال�شدة 861 و 960.



�لتفرقة بني حق �النتفاع و�ملنفعة:

�ملقت�صر على  )�ل��ع��ادي غري  �النتفاع  �إمن��ا هي بني حق  �الآت��ي تلخي�صها  �لتفرقة  ه��ذه 

�لعقار، �أي �حلق يف �ملباحات �أو يف �ملاأذون به دون عو�س( وبني �ملنفعة. و�لغر�س من هذه 

�ملقارنة تّلم�س �جلو�نب �لتي ي�صتمد منها تكييف حق �النتفاع �لعقاري. و�أهم جو�نب 

�لتفرقة:

1- �صبب �النتفاع �أعم من �صبب ملك �ملنفعة، الأنه كما يثبت بعقدي �الإج��ارة و�الإع��ارة 

يثبت باالإباحة �الأ�صلية، �أما �ملنفعة فال متلك �إال باأ�صباب خا�صة.

�ملنتفع بخالف �صاحب  2- �النتفاع �ملح�س حق �صعيف الأن��ه رخ�صة خا�صة ل�صخ�س 

�ملنفعة فله �النتفاع و�لت�صرف )1(.

يجوز  ال  عقد متليك  دون  �ملالك  به  �أذن  �أو مبا  باملباحات  �ل�صخ�صي  �النتفاع  3- حق 

�أو بغري  �الإج���ارة  للغري بعو�س، مثل  �ملنفعة يجوز متليكها  �أن  �العتيا�س عنه يف حني 

عو�س مثل �الإعارة.

4- حق �النتفاع لي�س فيه لل�صخ�س �ملنتفع ملكية يف حمل �النتفاع �إال بح�صول �حليازة 

�إال با�صتهالكه،  �إذ� كان ال ينتفع  �أو باال�صتهالك للمحل  للمحل للتمكن من �النتفاع، 

كالطعام، �أما �ملنفعة فهي �إما �أن تكون حقا �صخ�صيا غري تابع للعني �ململوكة، كامل�صتعري 

بالبيع  �إىل مالك  �ململوكة منتقال منها من مالك  تابعًا للعني  �أن تكون حقاًّ عينياًّ  �أو 

للعني مثال وال يكون هذ� �إال يف �لعقار.

لي�س ل�صاحبه  ناق�س  الأن��ه حق  و�ال�صرت�ط  �لتقييد  �ل�صخ�صي يقبل  �النتفاع  5- حق 

�إال �لت�صرفات �لتي يجيزها �ملالك، وعلى �لوجه �لذي يعينه �صفة وزمانا ومكانًا، و�إال 

فاإن �النتفاع موجب لل�صمان وال يحتاج الأمثلة. وكذلك �ل�صروط فلو ��صرتط لالنتفاع 

�أق��ل منه �صرر�،  �أو  �مل�صروط  �أن��ه يجوز له مبثل  ي��رون  �صرطًا ففيه �جت��اه��ان: �جلمهور 

حل�صول �لر�صا حكما، وقال بع�صهم �إن نهاه عن مثل �مل�صروط �أو �الأدون منه �متنع، )2( 

�أما ملك �ملنفعة فاالأ�صل �أنه غري مقيد �إال بتجنب ما فيه �صرر، وقد يتقيد بالعرف.

�لوحيد  فالفرق  �ملنفعة،  وملك  �ل�صخ�صي  �النتفاع  حق  بني  �حلنفية  �صوى  هنا  وم��ن 

بينهما �لتقييد. لكن �ملالكية ومن معهم يخ�صون �ملنفعة باأنها من قبيل �مللك، و�أما حق 

�النتفاع فيخ�صونه باأنه �إباحة �أو �إذن )3(.

1- املو�شوعة الفقهية 299/6، ومن مراجعها الفروق للقرايف 87/1.

2- املو�شوعة الفقهية 307/6.

3- اأحكام املعاملت ال�شرعية لل�شيخ علي اخلفيف.



تعريف حق �النتفاع �لعقاري:

مل �أطلع على تعريف حلق �النتفاع �لعقاري �مل�صتحدث، وللو�صول �إىل تعريف ير�عى 

هناك حاجة ال�صتعر��س طرق   – فيه  �الأح��ك��ام  ه��ذه  ت�صمني  دون   – و�أحكامه  ماهيته 

متلك �ملنفعة دون متلك �لعني )ودون ��صتفادة �ملالك للعني منها �إىل �أن ترجع �إليه( ودون 

م�صوؤوليته عن �لعني من حيث �الإنفاق عليها �أو �صمانها �أو �لت�صرف فيها – ولو حمملة 

باملنفعة للغري كما يف بيع �لعني �ملوؤجرة.

وبعبارة �أخرى: �أن تكون ملكية �لعني منزوعة من �ملالك –من حيث �لت�صرف- ما د�مت 

�ملنفعة مملكة للغري يف �صورة حق عيني، فتكون �لعني ملكًا لطرف، وحق �النتفاع لطرف 

�آخر له غنمه وعليه غرمه دون م�صوؤولية على مالك �لعني. وت�صعف يف تقريب ذلك �صورة 

�آخ��ر. وكذلك �صورة �لو�صية بالعني لطرف  �لوقف للعني لطرف ووقف �ملنفعة لطرف 

وباملنفعة لطرف �آخر.

وال ت�صبه هذه �حلالة �إجارة �ملنفعة �أو �إعارتها الأن �ملالك �ملوؤجر يظل �صاحب �صلطة على 

�لعني فيبيعها حمملة باملنفعة �مل�صلوبة يف �لعني ل�صالح �مل�صتاأجر ويظل �ملوؤجر م�صوؤوال 

عن �صمان �لعني و�صيانتها �الأ�صا�صية. ويتطلب �الأمر �ختيار ��صم �أو�صح يف داللته على 

�أو موّلدة ب�صورة حتقق  ماهية هذ� �لت�صرف، �صو�ء كان م�صتمدً� من تطبيقات �صابقة 

معرفة ماهيته.

�لكالم عن  �أو �العتماد عليها عند  �لقابلة لال�صتئنا�س بها  �الأ�ص�س  �لكالم عن  و�صياأتي 

تكييف حق �النتفاع �لعقاري.

باللغة  �حل���ق  ه���ذ�  ع��ل��ى  تطلق  �ل��ت��ي  �لت�صمية  ن�صتح�صر  �مل�����ص��األ��ة  ه���ذه  م��غ��ادرة  وق��ب��ل 

�الإجنليزية الأن لها �صبه �لداللة �مل�صتهدفة من ��صتخال�س تعريف دقيق مييز هذ� �حلق 

عن حق �النتفاع �ل�صخ�صي �لذي تعر�صت له �ملدونات �لفقهية، وهي عبارة :

Legally Recognized Beneficial Interest

لت�صمية  للو�صول  �ل��ع��ب��ارة  ه��ذه  �صغط  �ل��رط��ان��ة(  )�أو  �ل��رتج��م��ة  يف  للم�صاهمني  ون���دع 

خمت�صرة.



�لفروق بني حق �النتفاع �ل�سخ�سي 

وحق �النتفاع �لعقاري )�مل�ستحدث(

�لفقهية وحق  �مل��دون��ات  �ملذكور يف  �ل�صخ�صي  �النتفاع  �لتباين بني حق  �ت�صح  �أن  بعد 

�النتفاع �لعقاري �مل�صتحدث فاإن من �ملفيد تلم�س �لفروق بينهما كما ياأتي:

1- حق �النتفاع �لعقاري حت�صل فيه �مللكية قبل �النتفاع، �أما حق �النتفاع �ل�صخ�صي – 

باالإباحة �أو �الإذن – فاإنه حت�صل �مللكية باالنتفاع و�ال�صتيفاء ملا �أذن له فيه. مثال هذ� 

�ملنثورة يف �الأف��ر�ح متلك بالتقاطها، وال  �إباحة �لطعام ميلك باالأكل، و�لنقود  �الأخ��ري 

يجوز لناثرها �أن ي�صرتدها منهم بعد �لتقاطها.

2- حق �النتفاع �لعقاري حمله �لعقار فقط، �أما حق �النتفاع �ل�صخ�صي – باالإباحة �أو 

�الإذن- فمحله �صامل للعقار و�ملنقول وما ي�صتهلك.

3- حق �النتفاع �لعقاري ميلك بعو�س متفق عليه، وال نز�ع يف �العتيا�س عنه، بخالف 

حق �النتفاع �ل�صخ�صي.

وعليه، ال ترد هنا م�صاألة �لعو�س، فهو �الأ�صل يف متلك حق �النتفاع �لعقاري �مل�صتحدث.

عالقة حق �النتفاع ببع�س �لتطبيقات

�الإجارتان:

هي عقد يتفق فيه متويل �لوقف مع �صخ�س على �أن يدفع مبلغا من �ملال يكفي لعمارة 

عقار �لوقف �ملبني �ملتوهن عند عجز �لوقف عن �لتعمري، على �أن يكون لد�فع �ملال حق 

�لقر�ر �لد�ئم يف هذ� �لعقار باأجر دوري �صئيل. وهذ� �حلق يورث عن �صاحبه ويباع.

و�لعالقة بينه وبني حق �النتفاع �لعقاري �أنه �إجارة، ولها �صفة �لقر�ر �لد�ئم و�أنه يباع 

لكنه يختلف عنه بكونه يف �لوقف و�أن فيه �أجرتني و�أنه يورث)1(.

ويف مذهب �ملالكية ما ي�صبه �الإج��ارت��ني وه��و �الإج���ارة �لطويلة يف حالة خ��ر�ب �ملوقوف 

فيعطيه �لناظر ملن يعمره باأن يحمله �أجرة قليلة )2(.

1- معجم امل�شطلحات االقت�شادية، د. نزيه حماد 33، واحتاف االأخلف يف اأحكام االأوقاف لل�شيخ عمر حلمي 126-132، وينظر يف طبقات حق 

االنتقال »اأحكام االأرا�شي« للمحامي دعي�ض املر 173.

2- يعرف القانونيون االإجارة الطويلة باأنها عقد يخول فيه �شاحب اأر�ض م�شتاأجرا باإقامة من�شاآت (م�شاطحة) اأو غر�ض غرا�ض عليها (مغار�شة) 

واالنتفاع مدة ال تزيد على ت�شع وت�شعني عاما لقاء اأجرة متفق عليها. (معجم م�شطلحات ال�شريعة والقانون . د. عبد الواحد كرم 13).



و�حلق يف هاتني �ل�صورتني قابل للبيع �أو �لهبة �أو �لوقف. وقد �أ�صاف �لفقهاء يف �لدولة 

�لعثمانية حق �النتقال، وهو غري حق �الإرث، وله طبقات حمددة بالت�صل�صل مع �لت�صوية 

بني �لذكور و�الإناث.

حق �النتفاع قانونا

)�متياز �الإد�رة(

�إد�رة مرفق عام ذي �صفة  �لغر�س منه  �لعامة هو عقد  �ملر�فق  �لتز�م  �أو  �الإد�رة  �متياز 

�قت�صادية يتم بني �حلكومة وبني �صخ�س خا�س، يعهد �إليه با�صتغالل �ملرفق مدة حمددة 

من �لزمن مقابل بدل معني.

و�لعالقة بينه وبني حق �النتفاع �لعقاري �أن يف كليهما �خت�صا�صا و�متياز� حمله عقار، 

وهو يف �متياز �الإد�رة مبنى، �أما يف حق �النتفاع �لعقاري فهو معد للبناء. و�أن كليهما 

م�صتند �إىل عقد �إجارة. ويختلف عنه باأن حق �النتفاع �لعقاري غالبا ين�صب على �أر�س 

ير�د تطويرها، و�أنه ميكن نقله للغري دون رجوع �إىل �ملوؤجر.

خ�سائ�س حق �النتفاع يف �لقانون

هذه �خل�صائ�س ال تنطبق على حق �النتفاع �ل�صخ�صي �لذي م�صدره �الإباحة �أو �الإذن، 

ولذلك �النتفاع خ�صائ�س ال حاجة لذكرها، الختالف �الأ�صا�س و�لتكييف. �أما �خل�صائ�س 

�لقانونية فقد يحتاج �إليها، الأن حق �النتفاع �لعقاري يرجع فيه �إىل �لقو�نني. ومن تلك 

�خل�صائ�س:

�لفو�ئد  لكل  و�ال�صتغالل  �ال�صتعمال  �صاحبه حق  يخول  عيني،  �النتفاع حق  1- حق 

و�أرب��اح  �ملتاجر،  و�أرب���اح  �حليو�نات،  و�أل��ب��ان  �الأ�صجار،  كثمار  �مل��ادي��ة:  و�لفو�ئد  �لعر�صية، 

�الأ�صهم �ل�صند�ت.

2- حق �النتفاع يثبت بكل من �لعقد، و�لقانون، فالتقنني �ملدين �لفرن�صي يقرر حقوق 

�نتفاع قانونية مل�صلحة �لو�لدين و�لزوج.

3- حق �النتفاع ينتهي حتما مبوت �ملنتفع.

4- حق �النتفاع يرد على �الأمو�ل غري �لقابلة لال�صتهالك، وهي �الأمو�ل �لتي تقبل تكر�ر 



��صتعمالها �أو �الأمو�ل �لتي ميكن �النتفاع بها مع بقاء عينها مثل: �لعقار�ت و�ل�صيار�ت 

و�أثاث �ملنازل و�الأدو�ت �لكهربائية )1(.

�لتكييف �لفقهي حلق �النتفاع �لعقاري

�لتكييف باالإجارة للمنفعة مع حق �حلكر )�لتحكري(

�إن �أق����رب تكييف حل��ق �الن��ت��ف��اع �ل��ع��ق��اري ه��و �أن���ه �إج����ارة ملنفعة ع��ق��ار م��ع ح��ق �حلكر 

)�ال�صتحكار(.

و�ملر�د بحق �حلكر: �التفاق على �إعطاء �أر�س �لوقف �خلالية ل�صخ�س لقاء مبلغ يقارب 

قيمتها، با�صم �أجرة معجلة، ليكون له عليها حق �لقر�ر �لد�ئم ويت�صرف فيها بالبناء 

و�لغر�س وغريهما، كت�صرف �ملالكني، ويرتب عليها �أي�صا �أجر �صنوي �صئيل، وحق �لقر�ر 

�لنا�صئ عن هذ� �لعقد يورث عن �صاحبه ويباع )2(.

وقد ذكر �لدكتور نزيه حماد �أنه »يغلب ��صتعمال �لفقهاء لهذ� �مل�صطلح يف �الأوقاف، غري 

�أنهم ي�صتعملونه �أحيانا يف �الأمالك �خلا�صة«.

وذكر �ل�صيخ م�صطفى �لزرقا �أن هذ� �لعقد �لتجئ �إليه لعدم جو�ز بيع �لوقف و�أن حق 

�لقر�ر �لنا�صئ به يورث عن �صاحبه ويباع، وقد نظمت �لقو�نني �أحكاما تف�صيلية لتحديد 

�حلقوق بني �لوقف و�أ�صحاب حق �لقر�ر ثم قال: ومل نذكره فيما عر�صناه من �لعقود 

�مل�صماة الأنه لي�س من �لعقود �الأ�صا�صية، بل من �لعقود �لفرعية �ملتفرعة عن �الإجارة )3(.

وجوهر عقد �ال�صتحكار �إجارة منفعة عقار مع حق �لقر�ر، وللمالك حق �النتفاع طو�ل 

مدة �لعقد، وله بيع هذ� �حلق، وينتقل �إىل �خللف.

�ال�ستئنا�س بالوقف و�لو�سية باملنفعة دون �لعني:

من �أحكام �لو�صية �أنه يجوز للمو�صي �أن يو�صي باملنفعة فقط فينتفع بها �ملو�صى له ثم 

بعد �نق�صاء �ملدة ترجع للورثة. ويجوز �أن يو�صي باملنفعة ل�صخ�س وبالعني ل�صخ�س وال 

توؤول �إليه �إال بعد �نتهاء مدة �ملنفعة، ولي�س ملن �أو�صي له بالعني �أي تعلق مبن �أو�صي له 

1- من بحث االعتيا�ض عن حق االنتفاع وتطبيقاته، د. حممد عثمان �شبري.

2- معجم امل�شطلحات االقت�شادية، د.نزيه حماد 57. ومن مراجعه : البحر الرائق وحا�شيته 220/5، وحا�شية ابن عابدين 391/3 واملدخل الفقهي 

للزرقا 570/1، واملدخل النظرية االلتزام للرزقا 40.

3- املدخل الفقهي لل�شيخ الزرقا، الفقرة 295 (570/1).



باملنفعة، ثم �ملو�صى له باملنفعة – كما جاء يف قانون �لو�صية �مل�صري )�ملادة 55( »يجوز 

له �أن ينتفع بنف�صه ويجوز �أن ي�صتغل �لعني �ملو�صى له مبنفعتها، وكذلك �لعك�س، على 

ح�صب ما يرى مل�صلحته، ب�صرط �أن ال ي�صر ت�صرفه بالعني �ملو�صى له مبنفعتها«)1(.

ويف تقرير �النف�صال بني �لعني و�ملنفعة يف �لو�صية يقررون« �أن �ملو�صي ملا �أو�صى باملنافع 

وحدها فقد جعلها مق�صودة بالتمليك فال تكون تابعة للرقبة يف �مللك بل ت�صري �أ�صال 

بنف�صها«)2( ويف بيان �آخر لطريقة ��صتيفاء �ملنفعة »�إذ� كان �ملو�صي ذكر يف و�صيته عبارة 

تدل على متليك �ملو�صى له جميع �أنو�ع �النتفاع فال خالف �أن له �أن ينتفع على �لوجه 

– خالف �حلنفية-  و�إذ� ذكر �ملو�صي �النتفاع مطلقا غري مقيد فاجلمهور  ي��ر�ه  �ل��ذي 

�أو بطريق  �أنه ميلك �النتفاع بطريق �ال�صتغالل )حت�صيل �لغلة بالتاأجري مثال(  يرون 

�ال�صتعمال �ل�صخ�صي«. و�لوقف للمنفعة وحدها دون �لعني تطبق عليه �أحكام مماثلة 

الأحكام �لو�صية.

�سمان حمل حق �النتفاع:

�النتفاع  �ل�صمان، ومنه  �الأعيان ال يوجب  و�مل���اأذون بعني من  �ملباح  �النتفاع  �أن  �الأ�صل 

باملاأجور على �لوجه �مل�صروع بال�صفة �ملعينة يف �لعقد �أو مبثلها �أو دونها �صرر� �أو على 

�لوجه �ملعتاد)3(.

�أو �لتق�صري. وت�صور ذلك يف �النتفاع �لعقاري  وه��ذ� مع عدم �الإخ��الل بحالة �لتعدي 

�أو يبتلعها �لبحر مثال، و�أم��ا حالة  ممكن وذلك باأن ت�صادر �الأر���س حمل حق �النتفاع 

�حلق،  �نتهاء  حني  بها  لالنتفاع  �صاحلة  غري  جتعلها  حفريات  �إج���ر�ء  فمنها  �لتعدي 

فعليه �إعادة �حلال �إىل ما كان عليه.

نفقات �لعني �ملنتفع بها يف �النتفاع �لعقاري �مل�ستحدث:

�الأ�صل �أن نفقات �لعني �ملنتفع بها هي على مالك �لعني �إذ� كان �النتفاع مبقابل، 

كاالإجارة �لعادية و�ملنتهية بالتمليك، �أما �إذ� كان �النتفاع باملجان، كما يف �الإعارة 

و�لو�صية فنفقات �النتفاع على من له �النتفاع )4( هذ� يف �النتفاع �ل�صخ�صي وملك 

�ملنفعة �لعادي.

�أما يف �النتفاع �لعقاري فبما �أنه يعترب بيعا نظر� ملحله - وهو �حلق ولي�س �مللكية للعني 

نف�صها - فتكون نفقات �لعني على من يوؤول �إليه ذلك �حلق �صو�ء كان هو �الأول يف متلكه 

�أم من بعده من �ملالكني �لتالني.

1- الو�شية لل�شيخ اأحمد اإبراهيم 172.

2- اأحكام الو�شية والوقف واملرياث. د. زكي الدين �شعبان، ود. اأحمد الغندور 44.

3- املو�شوعة الفقهية 309/6 ومن مراجعها الزيلعي 85/5 وبلغة ال�شالك 41/4 ونهاية املحتاج 5م305، واملغني 117/6.

4- املو�شوعة الفقهية 308/6، ومن مراجعها البدائع 208/4، وال�شرح الكبري للدردير  54/4، ونهاية املحتاج 295/5، واملغني البن قدامة 32/6.



حدود �النتفاع:

لالنتفاع حدود خمتلفة �مل�صدر ما بني �صرعية، و�إر�دية )�الإذن( وعقدية، وعرفية وفيما 

ياأتي تو�صيح هذه �لقيود: 

�أ( �أن يكون �النتفاع مو�فقا لل�صو�بط �ل�صرعية ومنها �أن يكون �النتفاع مباحا و�أن ال 

يوؤدي الإبطال حق �لغري.

ب( �أن ير�عي حدود �إذن �ملالك �إذ� كان م�صدر �النتفاع �الإذن من مالك خا�س.

ج( �أن يلتزم بالقيود �ملتفق عليها يف �لعقد �إذ� كان �صبب �النتفاع عقد�.

د( �أن ال يتجاوز �حلد �ملعتاد �إذ� مل يكن �النتفاع مقيد� بقيد �أو �صرط)1(.

و�لذي يت�صور يف مو�صوع )�النتفاع �لعقاري( هو �لقيود )�أ، ج، د( وميكن �أن ي�صاف �إليها 

قيد ر�صمي وهو:

ه�( عدم �لتعار�س مع �لقو�نني �الأخرى و�لرت�خي�س �لالزمة.

وهناك قيود �أخرى متمح�صة لالنتفاع �ل�صخ�صي �ملعروف باالإباحة �أو �الإذن.

حكم �ملباين �ملن�ساأة مبوجب حق �النتفاع عند �نتهاء �حلق:

�أن  �إىل  – �لت�صرفات �لتي للمالك �ل�صابق  – طو�ل مدته  يحق ل�صاحب حق �النتفاع 

�مل��دة ومن بينها �لبناء على �الأر���س �لتي له حق �النتفاع بها، ف��اإذ� �نتهت �ملدة  تنتهي 

فتطبق هنا �أحكام �الإجارة لالأر�س ب�صرط �لبناء عليها وهي �أن يكون ملالك �الأر�س �خليار 

بني متلكها بقيمتها وهي من�صاأة �أو �أن يطلب �إز�لتها، و�إمنا ميتلكها بتقوميها وهي قائمة 

– الأنه ت�صرف يف حال �لتملك للحق. ويف  �إذن  �أنقا�صا كما يف �لبناء بدون  – ولي�صت 
�لوقت نف�صه ميكن �أن يتملك �صاحب حق �النتفاع �الأر�س باالتفاق مع �ملالك �ل�صابق 

فتبقى �ملباين على ملكه.

�ملباين بحكم �اللت�صاق �ملعرتف به قانونا  �لعقار  �لو�صعي ميلك �صاحب  �لقانون  ويف 

�صببا من �أ�صباب �مللكية.

1- املو�شوعة الفقهية 300/6-306 (باخت�شار) ومن مراجعها البدائع 216/4، وابن عابدين 282/5، وال�شرح ال�شغري للدردير 183 واملغني 59/5 

ونهاية املحتاج 283/5 و 152/8.



توريث حق �النتفاع �أو حق �النتقال �الأمريي:

�إذ� مات �ملالك حلق �النتفاع )وهو �ل�صخ�س �لطبيعي( ينتقل �حلق لو�رثه �أو �ل�صخ�س 

حق  �أن  ومب��ا  عليها،  باال�صتحو�ذ  �ملوؤ�ص�صة  يف  �ل��ت��وري��ث  فيت�صور  )�مل��وؤ���ص�����ص��ات(  �ملعنوي 

�النتفاع هو من قبيل �إجارة �لعني لي�صتوفى منها ذلك �حلق، فمن �ملقرر يف �الإجارة �أنها 

تقبل �لتوريث عند �ملالكية و�ل�صافعية و�حلنابلة – خالفا �حلنفية. وعند �ملالكية قول 

باأنه يخري ورثة �مل�صتاأجر يف ��صتمر�ر �لعقد �أو عدمه وهو ما �ختارته �ملعايري �ل�صرعية.

وعليه فاإن  �لو�رث �ل�صخ�صي �أو �ملعنوي يخري يف بقاء �حلق �أو �نتهائه.

�نتهاء حق �النتفاع �لعقاري:

ينتهي حق �النتفاع �لعقاري بو�حد مما ياأتي:

�أ( �نتهاء �ملدة: حق �النتفاع له مدة معلومة، فاإذ� �نق�صت �نتهى �حلق، ولي�س للمنتفع 

�ال�صتمر�ر يف �النتفاع و�إال يكون غا�صبا.

ب( �الإقالة: وهي ف�صخ �لعقد باإر�دة �لطرفني.

ج�( هالك حمل حق �النتفاع، ومنه �ال�صتهالك للم�صلحة �لعامة، �أو �مل�صادرة �أو �صحب 

�لرتخي�س، �أو �ال�صتحقاق للغري...

د( ��صتخد�م خيار �ل�صرط �أن وجد.

ت�سكيك حق �النتفاع:

حق �النتفاع لي�س دينا و�إمنا هو من �ملوجود�ت �لتي ي�صح �إ�صد�ر �صكوك بها كاالأعيان 

نف�صها، فال مانع من �إ�صد�ر �صكوك متثل حق �النتفاع �صو�ء كانت مدة �ل�صكوك جلميع 

مدة �حلق �أو لفرتة من �ملدة، ويكون �لعائد �ملتحقق من �النتفاع باحلق من �مل�صتفيدين 

هو ربح �ل�صكوك.

و�حلمد هلل رب �لعاملني،،،


