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ك�صف القناع عن حق االنتفاع

خال�صة : 

ت�ستعر�ض هذه الورقة يف ق�صمها االأول اأنواعا من حقوق االنتفاع العقاري عرفها الفقه 

االإ�سالمي تاريخيا، لتـُظهر اأين تقع منها  �سيغ م�ستحدثة حلقوق االنتفاع العقاري يف 

ال�سناعة املالية  االإ�سالمية،

التقنينات  بع�ض  القانوين يف   االنتفاع  عــن  حق  القناع  تك�سف  الثاين  ق�صمها  و يف 

العربية، التي ا�ستمدته  من القانون املدين الفرن�سي. 

ويف الق�صم الثالث ، اأقدم  حالة افرتا�سية تربز فيها ثالث مراحل مير فيها حق انتفاع 

اإ�سالمي م�ستحدث على عقار، واأناق�ض يف كل مرحلة ملكية مكونات العقد ، وجواز تداول 

حق االنتفاع عندها، وبع�ض عوار�ض التداول.  

العقاري دون �سواه من حقوق  الورقة على ما ينطبق على حق االنتفاع  وتقت�سر هذه 

االنتفاع .
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 اأهم احلقوق املتعلقة بعقار، و مكان حق االنتفاع بينها

هب اأن لدينا قطعة اأر�ض عليها بيت �سالح لل�سكنى. 

اأنــواع احلقوق  العقارية التي ميكن اأن ترتتب على االأر�ــض و البيت  يف الفقه  ما اأهــم 

االإ�سالمي مما يت�سل مبو�سوعنا ويلقي ال�سوء عليه ؟

حق امللكية هو اأعظم هذه احلقوق وي�صمل:

اأ( اال�ستعمال )بال�سكنى مثال(.

ب( اال�ستغالل ، )باالإيجار مثال(.

جـ( الت�سرف يف  رقبة العقار بالبيع اأو الهبة اأو الوقف.

كالو�سية   ، امللكية  حق  عن  متفرعة  لالآخرين  حقوقا  العقار  على  يرتب  اأن   وللمالك 

واالإيجار :  



الو�سية، باأن يو�سي ب�سكنى البيت  ل�سخ�ض، فلهذا اأن ي�سكنه فقط ال اأن ي�ستغله. 

العقد،  العقار للمدة املحددة يف  امل�ستاأجر منفعة  باأن يوؤجر بعو�ض، فيمّلك  واالإيجار، 

فللم�ستاأجر  واال�ــســتــغــالل.  اال�ستعمال  الفقهي،  االأ�ــســل  بح�سب  ت�سمل  املنفعة  وهـــذه 

اأحد  تنف�سخ مبــوت  ال  االإجـــارة  ان  على  واجلمهور  ب�سروط.   لغريه،  فيوؤجر  ي�ستغل  اأن 

املتعاقدين . 

اأن ي�سرتط املوؤجر عدم التاأجري للغري، فينح�سر حق امل�ستاأجر يف اال�ستعمال   ويجوز 

دون اال�ستغالل.

فالفقهاء يفرقون بني )ملك الرقبة(  الذي ينطوي على حق الت�سرف يف العني ، و)ملك 

الــذي قد يقت�سر على  الــذي ي�سمل اال�ستعمال واال�ستغالل، و)حــق االنتفاع(  املنفعة( 

االإذن باال�ستعمال، وقد ي�سمل اال�ستغالل اأي�سا في�سبح نظريا مللك املنفعة. 

ومع اتفاق الفقهاء على التمييز بني هذه احلقائق ، فقد  اختلفت ا�سطالحاتهم  التي 

عربوا بها عن هذا التمييز.

اإذن املــالــك ل�سخ�ض  فالقرايف مثال يف الــفــروق  يعرب » بتمليك االنــتــفــاع«  عــن جمــرد 

)ر:  اأي�سا.  واال�ستغالل  اال�ستعمال  ي�سمل   املنفعة« عما  »بتمليك  و يعرب  باال�ستعمال، 

اإحــاالت تف�سيلية  الزرقا ، املدخل الفقهي ، فقرة 2/26 �ض 374 ( ويوجز العبادي مع 

ا�سطالحات املذاهب يف هذا ال�ساأن  )  العبادي ، امللكية ، ج 1 �ض 243-231 (

حقوق االرتفاق

كما ميكن ملالك العقار اأن ين�سئ على عقاره حقوق ارتفاق )كحق التعلي وحق الطريق(

مما عرفه الفقهاء قدميا وف�سلوا اأحكامه . 

واملالكية )خالفا الآخرين( يجيزون اإن�ساء حقوق ارتفاق مبتكرة » باالإرادة وااللتزام ، كاأن 

يقرر �سخ�ض على اأر�ض ميلكها اأال يقيم على ناحية منها مال�سقة الأر�ض اأخرى بناء، 

واأن ال يرتفع ببنائه اإال اإىل حد معني..« )الزرقا، نظرية االلتزام ، فقرة 3/ 4 ، �ض 47، 

حا�سية 1(.

و يف حال تعدد املالكني ، �سهل الفقه االإ�سالمي باأحكامه يف املهاياأة الزمانية واملكانية 

اال�ستفادة من حقي اال�ستعمال واال�ستغالل.

  الُعمرى :

 نوع من الهبة ، من �سورها اأن يقول رجل الآخر: اأعمرتك داري هذه مدة حياتك. 



وجمهور الفقهاء يجيزون  الُعمرى ، على اختالف يف ال�سور اجلائزة، التي اأقربها اإىل 

 – )املعـمـَر  مــات  فـــاإذا  الــرقــبــة..  ال  املنافع  تفيد متليك  »باأنها  مالك  مذهب  مو�سوعنا 

بالفتح( رجعت الدار اإىل املعمـِر – بالك�سر- اأو اإىل ورثته« )ال�سرير ، الغرر ، ط 2، 1416هـ 

/ 1995م �ض632 ( ..

 فالُعمرى هي متليك منفعة �سيء مملوك مدة حياة امل�ستفيد.  وهي �سحيحة اإن كانت 

هبة ، وفــا�ــســدة  اإن كــانــت معاو�سة ، ملــا فيها مــن غــرر كبري حــول مــدة حــيــاة امل�ستفيد. 

)ال�سرير ، الغرر، �ض 633 – 635 ( 

حق الوقفية وما يتفرع منه:

بر.  اإىل جهة  التملك لت�سرف منافعه  اأن يقف عقاره فتحب�ض عينه عن  العقار  ملالك 

وعندها ين�ساأ على املال املوقوف حق عيني يف احتبا�سه مل�سلحة اجلهة املوقوف عليها. 

)الزرقا ، نظرية االلتزام ، �ض 51(.

اأو  املوقوف عليهم،  واإيجار  ل�سكنى  التفريق بني وقف عقار  االأوقــاف  اأحكام  ومعلوم يف 

ل�سكناهم فقط  فلي�ض لهم اإيجاره.

وثمة حقوق قد تن�ساأ على العقارات املوقوفة، تتفرع من  حق الوقفية اأقت�سر منها على 

احلـُكـْر واالإجارتني. وفيما يلى و�سفهما ) من الزرقا ، نظرية االلتزام ، ف 2/4 و 4 /3  

�ض 52 و 53 ( . 

حق احُلْكر:

اأي�سا املقاطعة )اأي البدل ال�سنوي املقطوع (  واالإجــارة املديدة )مــدين �سوري  وي�سمى 

مادة 101/ 7 ( 

وهو حق قرار مرتب على االأر�ض املوقوفة باإجارة مديدة تعقد باإذن القا�سي يدفع فيها 

�سئيل  اآخــر  مبلغ  ويرتب  االأر�ـــض  قيمة  يقارب  معجال  مبلغا  الوقف  امل�ستحكر جلانب 

ي�ستوفى �سنويا جلهة الوقف من امل�ستحكر اأو ممن ينتقل اإليه هذا احلق، على اأن يكون 

للم�ستحكر حق الغر�ض والبناء و�سائر وجوه االنتفاع.

وحقه هذا قابل للبيع وال�سراء وينتقل اإىل ورثته باملوت اإلخ...

والغر�ض من هذا العقد اأن ي�ستفاد من االأر�ض املوقوفة املعطلة عندما ال يكون الوقف 

متمكنًا من ا�ستثمارها.



حق االإجارتني:

وهو ين�ساأ بطريقة اأحدثتها القوانني العثمانية بعد �سنة 1020هـ على اأثر احلرائق التي 

اأكرث عقارات االأوقــاف يف الق�سطنطينية، فعجزت غالتها عن جتديدها، وت�سوه  �سملت 

منظر البلدة، فابتكروا طريقة االإجارتني ت�سجيعا على ا�ستئجار هذه العقارات لتعمريها 

اقتبا�سا من طريقة التحكري يف االأرا�سي.

اإجــارة مديدة بــاإذن القا�سي ال�سرعي على عقار الوقف املتوهن الــذي يعجز  وهي عقد 

باأجرة معجلة تقارب قيمته توؤخذ  ال�سابق،  العمران  اإىل حالته من  اإعادته  الوقف عن 

وذلــك  �سنة.  كــل  ودفعها  عليها  العقد  يتجدد  �سنوية  �سئيلة  موؤجلة  واأجـــرة  لتعمريه، 

كمخرج من عدم جواز بيع الوقف وال اإجارته مدة طويلة. ومن هنا �سميت باالإجارتني.

اأن�سئا  البناء وال�سجر يف احلكر ملك للم�ستحكر الأنهما  اأن  والفرق بينها وبني احلكر 

مباله اخلا�ض بعد اأن دفع اإىل جانب الوقف ما يقارب قيمة االأر�ض املحكرة با�سم اأجرة 

معجلة.

اأما يف عقد االإجارتني فاإن البناء واالأر�ض ملك للوقف، الأن عقدها اإمنا يرد على عقار 

مبني متوهن يجدد تعمريه باالأجرة املعجلة نف�سها التي ي�ستحقها الوقف.

وحق االإجارتني، مثل حق احلكر، يورث . 

اإقطاع االأر�س من بيت املال :

كل ما�سبق ذكره من حقوق عقارية، ميكن اأن يرتتب على ملك خا�ض. واإىل جانب ذلك، 

عرف الفقه االإ�سالمي حقوقا م�سروعة رتبت على اأرا�ض مملوكة لبيت املال من اأبرزها 

اإقطاع االأر�ض. )ر: املو�سوعة الفقهية الكويتية ، مادة اإقطاع، والعبادي : امللكية ج 1 �ض 

. )329 -324

اإقطاعا  كــان  اأو  لــالأر�ــض، ويخرج عن مو�سوعنا.  ، فهو متليك  اإقطاعا للرقبة  كــان  فــاإن 

ملنفعتها فقط ، فهو اإقطاع اال�ستغالل وهو املت�سل مبو�سوعنا. واالإقطاع قد يكون عطاء، 

اأي منحة من بيت املال مل�ستحق ، اإما حلاجته، اأو خلدمة قدمها اأو يقدمها للمجتمع، اأو 

لعمارة البالد وزيادة االنتاج.

قال اأبو يو�سف يف اخلراج )واالأر�ض عندي مبنزلة املال . فلالإمام اأن يجيز من بيت املال 

من كان له غناء يف االإ�سالم ومن يقوى به على العدو . ويعمل يف ذلك بالذي يرى اأنه خري 

للم�سلمني واأ�سلح الأمرهم ، وكذلك االأر�سون يقطع االإمام منها من اأحب من االأ�سناف 



التي �سميت . وال اأرى اأن يرتك اأر�سا ال ملك الأحد فيها وال عمارة حتى يقطعها االإمام 

فاإن ذلك اأعمر للبالد واأكرث للخراج ( )1(.

واإقطاع اال�ستغالل قد يكون حلياة املقطـَع ، اأو ملدة حمدودة . وهو ملدة حمدودة ، يقرب 

من  حق االنتفاع العقاري امل�ستحدث ، �سوى اأن هذا االأخري يكون بني طرفني خا�سني 

ويربز فيه معنى املعاو�سة املالية الهادفة للربح. اأما االإقطاع فهو ت�سرف اداري  ال يبتغي 

اأو موات . ويف املو�سوع تفا�سيل كثرية  اأر�ــض مملوكة للدولة  الربح ، من ويل االأمــر يف 

الفقهية  املو�سوعة  و يف   العبادي  د.  تــرى عند  الق�سرية،  الورقة  تخرج عن نطاق هــذه 

الكويتية  .

مالحظات عن هذه احلقوق و االبتكارات الفقهية:

نالحظ ابتداء كرثة هذه احلقوق وتنوع خ�سائ�سها. وتقبـُّل الفقه لتجزئة حق امللكية، 

اال�ستغالل،  اال�ستعمال متميزا عن حق  والت�سرف بكل جــزء على حــدة  )كما يف حق 

وجواز الت�سرف بهما جمتمعني اأو منفردين(، بالهبة اأو باملعاو�سة ب�سروطها ال�سرعية، 

اأو بالوقف.

كما نالحظ تقبل الفقه البتكارات جوهرية حتى يف نطاق الوقف، كاحلكر واالإجارتني 

مع اأن  الوقف مل يعد ملكا خا�سا. مما يوؤكد التوجه الفقهي العام بان ال�سيغ املقبولة  

حلق االنتفاع غري حم�سورة. 

كل هذا يوفر جماال وا�سعا ومرونة كبرية لهند�سة عقود مبتكرة تلبي خمتلف احلاجات 

والظروف املتبدلة.
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حق االنتفاع القانوين يف تقنينات عربية حديثة )2(

اإن هــذا احلــق ب�سورته التي ورد فيها يف عــدة تقنينات عربية هو م�ستورد من القانون  

ال�سوري  ،  واملــدين  اللبناين  املــدين امل�سري والعقاري  التقنني  املــدين الفرن�سي  )منها 

والبحريني  والكويتي  .والعراقي   - مــواده  بع�ض  الورقة  بهذه  اوردت يف ملحق  الــذي   –
و�سواها( على اختالفات قليلة بينها.  و�سوف اأ�سري اإليه بـ )حق االنتفاع القانوين(. 

وقد وقع كثري من اللب�ض يف اأذهان بع�ض امل�ستغلني يف التمويل االإ�سالمي حول حقيقة 

1-http://www.islamport.com/b/3/alhadeeth/ajzaa/%DF%%C7%C8%20%C7%E1%CE%D1%C7%CC%20
%E1%C3%C8%ED%20%ED%E6%D3%DD/%DFCA%CA%C7%C8%20%C7%E1%CE%D1%C7%CC%20
%E1%C3%C8%ED%20%ED%E6%D3%DD%20%20002.html.

2- اإن اأكرث ما �صاأذكره عن حقيقة حق االنتفاع القانوين و خ�صائ�صه  م�صتمد من الو�صيط لل�صنهوري مع بع�ص الت�صرف ، ج 9 �ص 1200 وما يليها.



)حق االنتفاع القانوين (  لت�سابه ا�سمه مع بع�ض حقوق انتفاع وردت يف الفقه مما ذكرت 

اآنفا ، رغم  اختالفاته اجلوهرية عنها . ف�سعرت ب�سرورة )ك�سف القناع( عن هذا احلق يف 

القانون ومدى فائدته لل�سناعة املالية االإ�سالمية.

واقت�سر على ما يت�سل بالعقارات ، واأتخري ما يهم ال�سناعة :

يف  مفهومه ،  واأحكامه ،  واأهميته ،  وكيفية اكت�سابه ،  ثم تقوميه فقهيا.  

مفهوم  حق االنتفاع القانوين:

املباحة  اال�ستغالل  �سور  ب�سائر  وا�ستغالله  الغري  يخ�ض  �سيء  ا�ستعمال  يبيح  حق  هو 

للمالك االأ�سلي . مع االلتزام باإعادته اإىل مالكه بعد ذلك . فهو يقت�سر على االأموال 

اال�ستعمالية اأي التي ال ت�ستهلك ، . و �سنقت�سر على العقارات منها.

اأهم اأحكامه:

اأوال : هو حق عيني:

لذلك ي�ستوفيه املنتفع مبا�سرة من ال�سيء دون تو�سط من مالك ال�سيء الذي ، »...لي�ض 

بـَل املنتفع بتمكينه من االنتفاع كما يلتزم املوؤجر نحو امل�ستاأجر. بل كل ما على  ملتزما قـِ

املالك هو اأن ال يتعر�ض للمنتفع يف مبا�سرة حقه، وال يلتزم نحوه ب�سيء. فاإذا احتاجت 

العني اإىل اإ�سالح مل يلتزم املالك اأن يقوم به كما يلتزم املوؤجر...« )ال�سنهوري - الو�سيط، 

ج 9 �ض 1201(.

ثانيا: ي�صقط حتما مبوت املنتفع)1(

ال  االأ�سل  فاإنه يف  امل�ستاأجر  املنتفع، بخالف حق  ينتهي حتما مبــوت  االنتفاع  اإن حق 

ينتهي مبوت امل�ستاأجر.

ومع اأن حق االنتفاع يجوز اأن يحدد له اأجل ق�سري اأو طويل وال يلزم اأن يدوم طوال حياة 

املنتفع، فاإنه ينتهي حتما مبوته ولو قبل انق�ساء االأجل.

اأهمية حق االنتفاع القانوين :

ينوه ال�سنهوري بقلة اأهمية حق االنتفاع القانوين يف م�سر  )الو�سيط ، ج 9 �ض 1209 

– 1210( قائال:

1- وال يجوز اإن�صاء حق االنتفاع القانوين ل�صالح �صخ�ص اعتباري يف اأكرث التقنينات العربية (اال امل�صري ) و هذا الزم لتحقيق هدف عدم ا�صتمراره  اآجاال 

طويلة.الأن ال�صخ�ص االعتباري ال ميوت باأ�صباب طبيعية بل باأ�صباب تنظيمية قد تطول.



االأهمية املحدودة حلق االنتفاع يف م�سر واأهميته الكبرية يف فرن�سا:

املدين  التقنني  اأن  اإىل  ذلــك يرجع  فــاإن  فرن�سا،  اأهمية كبرية يف  االنتفاع  كــان حلق  اإذا 

الفرن�سي قرر حاالت هامة فيها يك�سب ال�سخ�ض حق االنتفاع يف مال غريه، وهذه هي 

حاالت حق االنتفاع املقررة بحكم القانون وت�سمى بحقوق االنتفاع القانونية. فاملادة 384 

مدين فرن�سي جتعل لالأب ولالأم، على ترتيب خا�ض، حق االنتفاع يف اأموال االأوالد حتى 

يبلغوا �سن الثمانية ع�سرة... وقد جعلت قوانني فرن�سية متعاقبة، حق االنتفاع ملن بقي 

حيا من الزوجني يف بع�ض اأموال الزوج االآخر، ف�ساع مبوجب هذه االأحكام حق االنتفاع 

يف التعامل، وتكفل التقنني املدين الفرن�سي بتنظيم هذا احلق تنظيما مف�سال.

اأما يف م�سر فاالأمر يختلف، اإذ ال يوجد يف القانون امل�سري حقوق انتفاع قانونية. ويندر 

يف العمل اأن يرتب �سخ�ض على ماله حق انتفاع ل�سخ�ض اآخر بعقد اأو بو�سية، ومتى كان 

حق االنتفاع نادرا على هذا النحو فاإنه يندر تبعا لذلك اأن يك�سب بال�سفعة اأو بالتقادم 

مــادام اأنه لي�ض موجودا من االأ�سل. والــذي يقع غالبا هو اأن يبيع ال�سخ�ض الأوالده اأو 

لزوجته مــاال لــه، ويحتفظ لنف�سه بحق االنتفاع يف هــذا املــال طــول حياته. وحتى يف 

هذا الفر�ض، كثريا ما يعترب التعامل غري متعلق بحق انتفاع جدي، واإمنا يعترب و�سية 

املــادة 917  ن�ست  وقــد  والو�سية،  املــرياث  اأحكام  التحايل على  املو�سي  بها  اأراد  م�سترتة 

مدين �سراحة على هذه القرينة القانونية واإن قررت اأنها تقبل اإثبات العك�ض. من اأجل 

ذلك مل ي�سهب التقنني املدين امل�سري، على خالف التقنني املدين الفرن�سي، يف تف�سيل 

اأحكام حق االنتفاع، واقت�سر على اإيراد مبادئه اجلوهرية، وُناريه يف ذلك«.

كيفية اكت�صاب حق االنتفاع القانوين:

ين�ساأ حق االنتفاع القانوين  باأحد عدة اأ�سباب ، يهمنا منها ثالثة :

 بحكم القانون  يف حاالت ف�سلها القانون الفرن�سي كما �سلف ، وال نظري لها فيما نعلم 

يف الت�سريعات العربية  لتناق�سها البني  مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية يف ملكية القا�سر 

ال�سغري، ويف االإرث. 

وقد ين�ساأ حق االنتفاع بعقد تربع  كما يف الو�سية اوالهبة، وهذا قليل االأهمية يف عمل 

ال�سناعة املالية االإ�سالمية. 

 كما ميكن اأن ين�ساأ حق االنتفاع بعقد معاو�صة . و�ساأقت�سر يف ما يلي من املناق�سة على 

حاالت املعاو�سة الأنها االأهم يف جمال ال�سناعة:



اأ( فقد يبيع املالك العني ،ويحتفظ لنف�سه بحق االنتفاع بها مدى حياته. وميكن التذرع 

بذلك للتحايل على اأحكام املرياث والو�سية كما نقلت عن  ال�سنهوري .

ب( وقد ين�سئ مالك العني حق االنتفاع  بها الآخر بعقد معاو�سة . 

 جـ( وقد ينقل من ح�سل على حق االنتفاع  باأي �سبب ، حقه  الآخر  بعقد معاو�سة .

 تقومي فقهي و اقت�صادي حلق االنتفاع املكت�صب بعقد معاو�صة:

اإن اأبرز خمالفتني �سرعيتني يف حق االنتفاع القانوين اإذا اكت�سب بعو�ض هي اأن فيه غررا 

فاح�سا و ظلما بينًا . 

 اأما الغرر ، فالأن » املميز اجلوهري )حلق االنتفاع القانوين(. هو اأنه ينتهي حتما مبوت 

املنتفع، )ال�سنهوري،ج 9/�ض 1200 (. »ف�سواء حدد حلق االنتفاع اأجل اأو مل يحدد، فاإنه 

ال يعرف متى ينتهي، اإذ قد ميوت املنتفع قبل انق�ساء هذا االأجل...« )املرجع نف�سه �ض 

.)1204

اأقــول: وهذا هو املربر اجلوهري لرف�سه فقها ، يف احلاالت الثالث )اأ( و )ب( و)ج( الأنه 

ينطوي فيها جميعًا على غرر فاح�ض يف�سد عقود املعاو�سات )1(.

واأما الظلم ، فالأن مالك العقار غريملزم قانونا باأي �سيء جتاه املنتفع ، حتى وال اإ�سالح 

العني اإن تعطلت عن توليد املنافع املنتظرة. واإن اإعفاء  املالك من هذا االلتزام:

مــا على  اإذ   ، ال�سيء  مالك  مــن  الــتــربع   انتفاع م�سدره  اأح�سب يف  فيما  مقبول فقهًا 

املح�سنني من �سبيل. وال اأ�ستبعد اأن يكون هذا هو احلكم يف مذهب مالك يف العمرى، لو 

تعطلت الدار املعمرة  بعد  بدء االنتفاع : اأن ال  يـُلزم املعمـِر) بالك�سر(  باإ�سالحها اإال اأن 

يـطـّوع . لكن حالة الهبة بعيدة عن جمال ال�سناعة املالية التي قوامها حتى االآن على  

املعاو�سات.

ومعقول، واإن مل يكن مقبوال الأنه يخالف اأحكام الفقه االإ�سالمي ، عندما يقع االنتفاع 

بحكم القانون كما يف  فرن�سا. 

وغري معقول وال مقبول يف انتفاع م�سدره املعاو�سة، بل هو حينئذ من الظلم واأكل 

املال بالباطل ، اأن ي�ستويف املالك العو�ض الذي يخ�سه، دون اأن يلتزم  جتاه املنتفع باإبقاء 

ال�سيء �ساحلا لالنتفاع )2(.

 1- مينع فقها املرتب مدى احلياة الذي م�صدره عقد معاو�صة ، ل�صدة الغرر فيه  (ال�صرير، 631-636). وهذا ي�صبه م�صاألتنا حيث (حق االنتفاع مدى 

حياة  املنتفع)  يقابل  املرتب مدى احلياة.

 2- على تف�صيل بني  ال�صيانة املعتادة وغري املعتادة معروف يف عقد االإجارة ، ويف معيارها رقم 9.. ال�صادر من هيئة املحا�صبة يف البحرين.



املــدين يف مملكة  القانون  املــادة 917 من  اأن اطلع على  ، �سرين  ثم بعد كتابة ما تقدم 

البحرين، فاإذا بها تقرر اأنه )ال يجرب مالك الرقبة على اأداء التكاليف غري املعتادة وال 

فاأح�سنت بتاليف  االنتفاع قد تقرر مبقابل(   االإ�سالحات اجل�سيمة... ما مل يكن حق 

الظلم. لكن املادة 921 منه تابعت التقنينات االأخرى بتقريرها اأن حق االنتفاع القانوين  

)ينتهي على اأي حال مبوت املنتفع( ، فلم توفق اإىل تاليف الغرر الفاح�ض الذي يوؤدي 

اليه هذا احلكم.

ملاذا ينتهي حق االنتفاع مبوت املنتفع يف  القانون الفرن�سي ؟ 

»واحلكمة يف انتهاء حق االنتفاع حتما مبوت املنتفع اأن هذا احلق ي�سل اإىل حد ما من 

تداول املال فال يتي�سر ملالك الرقبة اأن يجد م�سرتيا لها مفردة من االنتفاع، وال املنتفع 

ي�ستطيع الت�سرف يف ملكية املال كاملة، فاأ�سبح املال يف و�سع اقت�سادي غري مرغوب 

ينتقل حق  املنتفع، فال  وهــو حياة  الو�سع،  لهذا  اأق�سى  امل�سرع حــدا  ولذلك عني  فيه، 

االنتفاع مبوت املنتفع اإىل ورثته، بل ينتهي حتما فتعود امللكية كاملة ل�ساحب الرقبة، 

ويرجع املال اإىل و�سعه العادي من التداول«. )ال�سنهوري يف الو�سيط ج9 �ض  4-1203، 

بت�سرف ي�سري(.

اأقول: مع  تقديرنا الكبري ل�سيخ القانونيني العالمة عبد الرزاق ال�سنهوري رحمه اهلل، 

فاإن ما راآه حكمة يف انتهاء حق االنتفاع مبوت املنتفع ي�سدق فقط على حاالت منح 

االنتفاع بحكم القانون يف فرن�سا، اأو بالتربع  من مالك ال�سيء.

اأدخـــل عليه  غــررا  فتعميم هــذا احلــكــم  اىل حــق االنتفاع احلا�سل مــن معاو�سة ، قــد 

االنتفاع نف�سه  تــداول حق  ي�سل  �سبب  اأهــم  اأراه  بل  �سيء،  لي�ض من احلكمة يف  فاح�سا 

والعقار املثقل بحق االنتفاع ، ويزهد النا�ض فيهما . 

حق االنتفاع القانوين: هل ينفع ال�صناعة املالية االإ�صالمية ؟

كال ! 

اإن حق االنتفاع القانوين ال ينفع هذه ال�سناعة ، مبعنى اأنه ال يقدم لها ابتكارا ماليا 

جديدا مقبوال فقها، ال ميكنها توفريه من �سيدليتها  الفقهية العامرة بحقوق انتفاع 

متنوعة اخل�سائ�ض.

وعلى من يرى يف حق االنتفاع القانوين  فائدة  لل�سناعة اأن ياأتي باأمثلة حمددة لعقد انتفاع:

- يخلو من  الغرر الفاح�ض والظلم، حتى ميكن قبوله فقها.



- وال تغني عنه حقوق االنتفاع املعروفة فقها .

 حق االنتفاع القانوين : هل ي�صر بال�صناعة املالية االإ�صالمية ؟ 

بال�سناعة  ي�سر  فــاإنــه  الــقــانــوين،  االنتفاع  الفقه  حلــق  قبول  افرت�سنا جــدال  لــو  حتى 

ويدر�سها يف قمقم ي�سل )تداول حق االنتفاع( الذي ال غنى لل�سناعة عنه. 

نتيجة : عدم فائدة االنتفاع القانوين، وكيفية تقوميه:

اإن مربر وجود هذا احلق يف فرن�سا هو  وجود حقوق انتفاع  تن�ساأ فيها بحكم القانون، وال 

وجود ملثلها  يف البالد العربية . وحيث اإن هذا احلق مهدد بالزوال فجاأة مبوت املنتفع 

االأول فاإن تقدير قيمته املالية عر�سة لغرر كبري يجعله غري �سالح للمعاو�سة وللتداول.  

اأ�سف اإىل ذلك ما فيه من ظلم اإن اكت�سب بعقد معاو�سة . 

ومع اأين ل�ست �سد التقليد فيما هو نافع بعد تهذيبه مبا ين�سجم مع قيمنا ، لكني اأرى 

اأن  نقل حق االنتفاع القانوين من القانون الفرن�سي اإىل التـقنينات العربية هو مثال 

موؤ�سف للتقليد على غري ب�سرية، بل فيه ت�سوي�ض �سار واإ�ساعة للجهد .

ولو اأردنا  اإ�سالح حق االنتفاع القانوين واإزالة االأذى عنه لوجب: 

اأن ن�سقط �سرط �سقوط حق االنتفاع مبوت املنتفع، ونرتك حتديد مدته للعاقدين، واأن 

نو�سع ، اإىل اأق�سى حد ي�سمح به الفقه وال يجايف العدالة، اأجنا�ض ال�سيانة التي يجوز 

للعاقدين اإلزام اأحدهما بها دون االآخر ) مثال  املنتفع دون مالك الرقبة (.

لو اأننا  فعلنا ذلك  لعاد حق االنتفاع �سويا �سهل التقومي والتداول ال غرر فيه وال ظلم. 

وهــو معروف من قــدمي الزمان با�سم عقد االإجـــارة !   الــذي ميلك به امل�ستاأجر منافع 

املاأجور ملدة حمددة  وبعو�ض، وله اأن يت�سرف فيها ت�سرف املالك. 

ويف الو�سع احلا�سر اأقرتح الت�سريح يف العقود املالية املنطوية على انتفاع باأنه ال يت�سل  

بحق االنتفاع القانوين ، اجتنابا الأي لب�ض.

-3-

 حق االنتفاع امل�صتحدث ، يف ال�صناعة املالية االإ�صالمية 

اأنها مقبولة فقها،  ُيــرى   ، ظهرت يف العقد االأخــري �سيغ مبتكرة  حلق االنتفاع بعقار 

وميكن اأن ت�ستفيد منها ال�سناعة. اأهم مميزاتها اأنها موؤقتة، لكن لفرتة طويلة حمددة  



)25  - 99 �سنة مثال(، وتعطي املنتفع حق اال�ستعمال واال�ستغالل، وت�سمح  بتكرار تداول  

احلق بني  اأطراف ثالثة . 

و�سوف اأف�سل االآن حالة افرتا�سية تربز فيها ثالث مراحل مير فيها حق انتفاع م�ستحدث 

على عقار. 

حالة افرتا�صية حلق انتفاع م�صتحدث:

اإن ال�سيغة التي اأقدمها االآن، مركبة من عدة �سيغ مطبقة  فعال، واأعر�ض من خاللها 

بع�ض اأ�سئلة مهمة للحوار بني ذوي االهتمام.

اأطراف العقد:

 الطرف االأول: مالك اأر�ض خا�سة ، )اأو اأر�ض عامة لبيت املال ،اأو متويل اأر�ض وقفية(،  

راغب يف تاأجريها اإجارة طويلة ملدة ثالثني عاما مثال.

االأر�ــض للمدة الطويلة  ا�ستئجار  اإ�سالمية( ترغب يف  الطرف الثاين: موؤ�س�سة )مالية 

املحددة  يف العقد ، لت�سيـّد على ح�سابها برجا �سكنيا وجتاريا ،مع تاأثيثه و�سيانته �سيانة 

�ساملة واإدارته طيلة  فرتة االنتفاع ، كل ذلك مبوا�سفات تف�سيلية حمددة، ينفذها ..

 طرف ثالث هو مقاول �سانع متفق عليه بني الطرفني ، لكنه م�سوؤول جتاه املوؤ�س�سة فقط. 

وت�ستغل املوؤ�س�سة الربج مبختلف ال�سيغ امل�سروعة، ومنها التاأجري من الباطن لل�سقق 

واملحالت لطرف رابع  مع ال�سماح له  باإعادة التاأجري من الباطن اأي بتداول هذا احلق 

يف ال�سوق، يف حدود ما ت�سمح به ال�سريعة وال يخل بالتزام  االأجرة للطرف االأول . 

فاأق�سى مدة ميكن لطرف رابع اأن يتملك منافع العني خاللها )ولتكن مثال، منافع �سقة 

معينة يف املبنى(،   هي من بدء عقده مع امل�ستاأجر/ املنتفع   ال�سابق  اىل موعد   نقل 

ملكية الربج كاملة اىل الطرف االأول .  وهذا الرابع قد يبيع بعد خلام�ض . 

االأجرة: التي تلتزم بها املوؤ�س�سة جتاه الطرف االأول لي�ست نقدية، بل هي عينية موؤجلة 

اإىل نهاية العام االأخري لفرتة االنتفاع ، وتتمثل يف نقل ملكية الربج كاملة وما فيه من 

اأثاث وجتهيزات، بحالتها املطابقة للموا�سفات املحددة، اإىل مالك االأر�ض )اأو اإىل جهة 

الوقف( ، بو�سفها اأجرة االأر�ض لالأعوام الثالثني الفائتة.

تكييف العقد: عقد اإجارة مديدة لالأر�ض 



- يـمّلـك امل�ستاأجر منافعها كاملة ملدة ثالثني �سنة ،

على ح�ساب  ي�سيد   املوا�سفات  مــوؤثــث حمــدد  مبنى  )هــي  موؤجلة  عينية  اأجـــرة  لقاء   -

امل�ستاأجر ، الذي   البد له من عقد ا�ست�سناع  على م�سوؤوليته و ح�سابه مع مقاول �سانع  

ملتزم بالت�سييد والتاأثيث (،

- وهو حق يورث ، ويقبل التداول بعقود املعاو�سة و التربع ، كما يقبل الرهن .  

املراحل الثالث للعقد:

ناهيك عن متام    ، للم�سروع  اإىل حني بدء ظهور غلة  املوؤ�س�سة نفقات كبرية  �ستتحمل 

تن�سي�سه )ت�سفيته ( بعد ثالثني �سنة. وال ترغب موؤ�س�سة مالية عادة يف ربط موارد كبرية 

يف ا�ستثمار طويل اىل هذا احلد. لذلك �سوف ت�سعى عادة حل�سد موارد من م�ستثمرين 

اآخرين، اإما بامل�ساركة – ولن اأف�سل فيها- واإما ببيعهم باملفرق بع�ض ما متلكه املوؤ�س�سة 

وهو : حق االنتفاع من االأر�ض ومن االأ�سول امل�سيدة وما فيها من اأثاث وا�ستغاللها خالل 

مدة العقد.  

ومن املفيد التمييز بني مراحل ثالث:

مرحلة »املخطط«: تقع هذه املرحلة ما بني توقيع املوؤ�س�سة العقد مع مالك االأر�ض، 

�سنة  املرحلة متتد  اأن هذه  ولنفرت�ض  والتاأثيث،  الت�سييد  اأعمال  املقاول  بدء  اىل حني 

واحدة ، وتتوافر منذ بدايتها املخططات واملوا�سفات املف�سلة لكل ما �سوف ي�سيد ويوؤثث. 

وموؤثثا،   كــامــال  البناء  ت�سليمه  اإىل حــني  اأعــمــالــه  املــقــاول  بــدء  مــن   االإن�صاء:  مرحلة 

ولنفرت�ض اأن هذه املرحلة متتد �سنتني . 

مرحلة اال�صتغالل: للبناء وما فيه ، مع �سيانته ، ومتتد من اأول ال�سنة الرابعة اإىل 

نهاية ال�سنة الثالثني .

امللكية خالل املراحل الثالث:

ومنافع  االأول(  )الــطــرف  االأ�سلي   مالكها  ملك  على  االأر�ـــض  رقبة  مرحلة املخطط: 

االأر�ض مملوكة للم�ستاأجر طيلة املراحل الثالث.

مرحلة االإن�صاء: يبقى ما بني جزئيا على ملك وعهدة املقاول امللتزم باإن�سائه اإىل حني 

ت�سليمه للموؤ�س�سة )امل�ست�سنع(

ملكيته  تنتقل   ، املقاول  واملــوؤثــث من  املكتمل  املبنى  ا�ستالم  منذ  مرحلة اال�صتغالل: 



وخماطر تعيبه اأو تلفه، وااللتزام ب�سيانته وجتديد ما يحتاج لتجديد من اأثاثه ينتقل 

كل ذلك  اإىل املوؤ�س�سة . 

التداول خالل املراحل الثالث: اأ�صئلة واإجابات مقرتحة:

�ض1: هل يجوز للموؤ�س�سة  يف مرحلة املخطط اأن تبيع  املنافع املو�سوفة للفرتة الباقية 

من العقد، ل�سـقة اأو ق�سم حمدد ومتميز ماديا  يف البناء املتعدد االأدوار؟

 اجلواب عن �س1 

هذه �سورة معا�سرة لعقد اال�ست�سناع املعروف فقها والذي تعده املذاهب الثالثة نوعا 

من ال�سلم يخ�سع ل�سروطه، ومن اأبرزها وجوب تعجيل كامل الثمن. بينما يعده احلنفية 

عقدا م�ستقال يف اأحكامه عن ال�سلم فيجيزون فيه تعجيل الثمن اأو تاأجيله اأو تنجيمه 

على اأق�ساط، وبهذا اأخذ جممع الفقه الدويل يف قراره  50 ) 1 /6 ( عام 1410 هـ / 1990 

م  ثم  يف قراره  65 )3 /7  ( يف عام 1412 هـ  /  1992م . 

�سارت     ، ور�ــســاه  امل�ست�سنع  بعلم  الباطن  من  �سواه  ي�ست�سنع  اأن  لل�سانع  يجوز  وحيث 

املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية كثريا ما تدخل بعقد ا�ست�سناع  اأول مع املقاول ، فتعجل له 

الثمن اأو تق�سطه على فرتة االإن�ساء فقط، و تدخل يف عقد ا�ست�سناع اآخر مع امل�سرتي 

)الطرف الرابع( تكون فيه �سانعة  بثمن م�ستقل مقدارا واأجال. وتبقى املوؤ�س�سة م�سئولة 

جتاهه عن تنفيذ العقد ب�سروطه.  وي�سبح  املقاول �سانعا من الباطن .

�ض2: هل يجوز مل�سرتي املنفعة ) الطرف الرابع(   اأن يبيع بعد  خلام�ض ، ثم هذا ل�ساد�ض 

اإلخ؟  

اجلواب عن 2: 

اإن اأجزنا للطرف الثاين )املوؤ�س�سة( الدخول �سانعا مع الطرف الرابع يف عقد ا�ست�سناع 

مواز، فال مفر من اأن نيز  لهذا الرابع مثله مع خام�ض ، يكون الرابع م�سئوال قـِبله عن 

تنفيذ العقد ب�سروطه ، وللخام�ض مع �ساد�ض! هذا هو القيا�ض . 

لكن طول ال�سل�سة يزيد من احتمال انف�سامها وح�سول نزاعات ق�سائية ، فال يبعد اأن 

مينع ا�ستح�سانا البيع لرابع يف مرحلة املخطط. واأرى هذا اأقرب لل�سواب الأنه اأحفظ 

حلقوق النا�ض . 

�ض3: هب اأن الطرف الثاين )املوؤ�س�سة( يريد اأن يخرج نهائيا من العقد 

اأي انه غري راغب يف ال�سورة التي جتعله �سانعا م�سئوال جتاه الطرف الرابع ، بل يريد اأن 



يخرج نهائيا من العقد  باأن يبيع نف�ض عقده مع املقاول، قبل انتهاء هذا من االإن�ساء، اأي 

خالل مرحلة املخطط  اأو مرحلة االإن�ساء، اإىل )طرف رابع ( يحل حمله  من كل وجه، 

فهل من �سبيل م�سروع ي�سمح بذلك؟

جواب عن �س 3 مقرتح للنقا�س :

الــرابــع مذهب مالك يف  و  الثاين  الطرفان  يلتزم  اأن  �سرط   ، �سبيل م�سروع  ثمة   نعم، 

ال�سلم، ويف اال�ست�سناع تبعا، فيعجل كل منهما  كامل الثمن الذي ي�سرتي به  .

اإن بيع الطرف الثاين )املوؤ�س�سة( عقدها مع املقاول ممنوع ح�سب قواعد   : التف�سيل  

املذاهب االأربعة، وان اختلف تعليل املنع. 

فال�سافعية واحلنابلة ، الذين يعدون اال�ست�سناع �سربا من ال�سلم ،  مينعون بيع �سلعة 

ال�سلم قبل قب�سها.

البيع للعقد  فاإن هذا  ال�سلم كما تقدم،  ا�ستثنوا اال�ست�سناع من قواعد  وان  واحلنفية 

االأول  ال ميكن اأن  يعد عندهم ا�ست�سناعا ،  بل هو اأقــرب اإىل بيع حق مايل يف �سيء 

معدوم حني العقد، وقواعدهم ال جتيزه.

يبقى املالكية، الذين ترتك قواعدهم جماال حمدودا لت�سحيح هذه ال�سورة ب�سروط. 

واحلنابلة(  ال�سافعية  ) مثل  ال�سلم  اال�ست�سناع �سربا من  يعدون  كانوا  واإن  اأنهم  ذلك 

امل�سلم  بنائها( من غري  قبل  ال�سقة   =  ( قب�سها  قبل  ال�سلم  �سلعة  بيع  لكنهم يجيزون 

اإليه )= املقاول(، مبثل الثمن االأول اأو اأكرث اأو اأقل. )1(  ولكن ب�سرط اأن يعجل امل�سرتي 

اجلديد ) الطرف الرابع( كامل الثمن  للموؤ�س�سة ، على �سنة ال�سلم. 

وي�سرح املالكية مبنع ال�سراء  الثاين ل�سلعة ال�سلم بثمن موؤجل ، الأنه يوؤول اإىل �سورة 

ممنوعة من �سور الكالئ بالكالئ.

هل هذا حل ي�صهل تطبيقه؟

ال اأح�سبه حال عمليا، الأن من النادر اأن ترغب )املوؤ�س�سة( اأو اأن ت�ستطيع ماليا  تعجيل 

كامل ثمن العقار للمقاول. بل حتى احلكومات يف العامل ال تر�سى بتعجيل كامل الثمن 

للمقاول، بل توؤديه منجمًا بح�سب تقدم اأعمال التنفيذ، ولذلك اأ�سباب وجيهة م�سهورة.

1-   ويجيزون  البيع للم�صلم اإليه (املقاول) مبثل الثمن االأول اأو اأقل ، ال باأكرث حذرا من �صبهة الربا . حيث اإن امل�صرتي  �صلما قد اأ�صلف كامل الثمن 

 نقدا، و ي�صرتد اأكرث منه بعد حني.



كما اأن امل�سرتي اجلديد ) الطرف الرابع( ، نادرا ما ي�ستطيع تعجيل كامل الثمن.

اأول وقت يجوز فيه خالل مرحلة االإن�ساء بيع حق االنتفاع ل�سقة مو�سوفة  �س4 : ما 

حمددة؟ 

اأن يبداأ ت�سييد البناء الذي �ستكون ال�سقة بع�سا منه ميكننا قيا�ض امل�ساألة  على  بعد 

بــدّو �سالح  بعد  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  اأبيح يف  الــذي  ال�سجر،  الثمار على  بيع  حالة 

وكبار  الكرام  ال�سحابة  بع�ض  وف�سره   . اكتمال ن�سجها  قبل  ولو  العاهة  واأْمنـِها  الثمرة 

الفقهاء باأن ت�سبح الثمرة ماأكولة واإن مل تِطب.

 فقيا�سا على ذلك اأقول : يكون بدو �سالح ال�سقة بقابليتها لل�سكن بح�سب عرف املكان  

واإن مل تكتمل؛ كاأن تثبت االأبواب اخلارجية وال�سبابيك والزجاج واملغا�سل، واإن مل يتم 

اإناز البالط واالأبواب الداخلية والدهان . اأما و�سل املياه واملرحا�ض وال�سرف ال�سحي 

املــدن الكبرية  اإذ ال بد منه يف  املــكــان،  اأمــره بح�سب عــرف  والتيار  الكهربائي فيختلف 

املكتـظة ، وقد ال يكون معتادا اأو الزما يف االأرياف . 

اأما العاهة هنا فهي عجز املقاول اأو مماطلته يف تنفيذ ما التزم به . واالأمــن من ذلك 

قد ي�سعب يف حال املقاول الفرد ، وي�سهل اإن كان �سركة ذات �سجل جيد قدمت �سمانات 

قوية  للتنفيذ .      

من عدم اإنازها ،فالظاهر جواز بيعها بربح ، اأو 
ُ
فاإذا بدا �سالح ال�سقة كما و�سفت ، واأ

بدونه ) تولية (،  نقدا اأو بثمن موؤجل. 

بالعقد؟ ماذا   ال�سورة وال تعود لها �سلة  املوؤ�س�سة حينئذ من  اأن تخرج  لكن هل يجوز 

لو عجز املقاول فعال عن اإكمال ما بقي ، خالفا لغلبة الظن ال�سابق باأنه �سيكمل ؟ اأال 

يتوجه اأن يلزم بالبقاء على االأقل  كفيال للمقاول ؟ م�سائل  فيها نظر ، وهي مع االأ�سف 

لي�ست نادرة الوقوع . 

لكن يف حالتنا املفرت�سة ، ال بد من ا�ستمرار م�سوؤولية املوؤ�س�سة جتاه الطرف االأول اإىل 

نهاية فرتة االجارة املديدة ، للوفاء بالتزامها اأداء االأجرة العينية املوؤجلة للطرف االأول. 

وال ي�سح خروجها من العقد قبل ذلك .  

هذا ما ي�سر اهلل بيانه، واأرجو اأن يكون قريبا من ال�سواب .  

اأ�ساأله �سبحانه اأن يجعله مما ينفع النا�ض، واأحمده كثريا على ف�سله، واأ�سلي واأ�سلم على 

ر�سوله حممد معلم اخلري. 

»�سبحانك ال علم لنا اإال ما علمتنا، اإنك اأنت العليم احلكيم« . 
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املو�سوعة الفقهية الكويتية- وزارة االأوقاف – الكويت   

ملحق-  بع�س مواد  حق االنتفاع يف القانون املدين ال�صوري

يف حق االنتفاع

  مادة936

1 ـ االنتفاع. هو حق عيني با�ستعمال �سيء يخ�ض الغري وا�ستغالله.

انتفاع ل�سالح  اإن�ساء حق  ـ وال يجوز   3 املنتفع.  ـ وي�سقط هــذا احلــق حتمًا مبــوت   2  .

�سخ�ض اعتباري.

مادة 937

ين�ساأ حق االنتفاع مبجرد اإرادة االإن�سان. وميكن اإن�ساوؤه الأجل اأو ب�سرط.

مادة 938

يجوز يف االأمور العقارية. اإن�ساء حق االنتفاع على احلقوق التالية:

1- امللكية. 2 ـ الت�سرف. 3 ـ ال�سطحية. 4 ـ االإجارتني. 5 ـ االإجارة الطويلة.



يف حقوق اال�صتعمال واال�صتغالل العائدة للمنتفع

مادة 943

ل�ساحله  اأو  الــذاتــي  ال�ستمتاعه  العقار  با�ستخدام  القائم  اال�ستعمال  حــق  للمنتفع 

ال�سخ�سي. ويكون هذا احلق �ساماًل �سمول حق مالك العقار. 

ويدخل يف ذلك ا�ستعمال حقوق االرتفاق وكذلك حق ال�سيد والقن�ض.

 ما مل يكن �ساحب العقار قد اأجر هذه احلقوق قبل اإن�ساء حق االنتفاع.

مادة 947

1 ـ يحق للمنتفع اأن يتنازل عن حقه جمانًا اأو ببدل. ما مل يكن يف �سك اإن�ساء االنتفاع 

اأحكام تخالف ذلك. 2ـ  ويظل حق االنتفاع بعد التنازل قائمًا يف �سخ�ض املتنازل. ولذلك 

ال يكون املتنازل يف حل من التزامه جتاه مالك الرقبة. 3 ـ وي�سقط حق االنتفاع مبوت 

املتنازل. ال مبوت املتنازل له.

مادة 949

ـ تكون على عاتق املنتفع: ال�سرائب العقارية املختلفة. وكذلك الرتميمات  الالزمة   1

من  مهم  ق�سم  بتجديد  تتعلق  التي  اأي  الكبرية.  الت�سليحات  اأمــا  ـ   2 العقار.  ل�سيانة 

العقار وت�ستوجب م�ساريف غري عادية. فاإنها ترتتب على مالك الرقبة.

مادة 950

1ـ  اإن مالك الرقبة واملنتفع غري ملزمني باإعادة بناء ما تهدم ب�سبب قدمه اأو ق�ساء وقدرًا. 

اأو بع�سه موؤمنًا.  اأثــر كارثة وكــان العقار املهدوم كله  اإذا حــدث االنــهــدام على  اأنــه  ـ اإال   2

فيجوز بناء على طلب مالك الرقبة اأو املنتفع ا�ستعمال التعوي�ض املدفوع لتجديد بناء 

العقار اأو ترميمه.


