
املس��ؤولية ع��ن الضم��ان العش��ري يف البي��وع عل��ى الخرائط وفق 
التش��ريع البحريني: قراءة يف القانون رقم 27 لس��نة 2017 بشأن 

تنظيم القطاع العقاري والقرارات التنفيذية الصادرة لتنفيذه

امللخص
ُيطبق الضمان العشري عند حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء، أو ظهور عيوب تهدد 
سالمة البناء ومتانته، وذلك في الفرضية البسيطة التي يقوم فيها مالك األرض أو البناء 
تثور  فال  القائم،  البناء  تعديل  أو  األرض  بتشييد  للقيام  مهندس  أو  مقاول  مع  بالتعاقد 
البحريني  الصعوبة هنا في حتديد املستفيد من الضمان وامللتزم به، وذلك ألن املشرِّع 
من   )615( املادة  في  صريح  بشكل  املقاولة  عقود  في  العشري  بالضمان  امللتزمني  حدد 
القانون املدني الصادر باملرسوم رقم 19 لسنة 2001، وهما املقاول واملهندس أو كالهما 
معاً بحسب ماهية السبب وراء التهدم، إال أن الصعوبة قد تثور في الفرضية التي يقوم 
)شركة أو مؤسسة( ببناء  )مهندس أو مقاول( أو شخص اعتباري  فيها شخص طبيعي 
مباٍن وبيعها في صورة وحدات عقارية )شقق أو طبقات( قبل اكتمالها، وهو ما أطلق عليه 
العقارية  الوحدة  »البيع على اخلريطة«، هل يستطيع مشتري  البحريني مسمى  املشرِّع 

االستفادة من الضمان العشري املقرر لرب العمل في عقد املقاولة؟ 
القانون  هو  خاص  بقانون  اخلريطة  على  البيع  عقد  البحريني  املشرِّع  م  نظَّ احلقيقة  في 
رقم 27 لسنة 2017 الصادر بشأن تنظيم القطاع العقاري، ومبوجب هذا القانون يكون 
العقار  الهيكلية من  التي تظهر في األجزاء  العيوب  العقاري مسؤوالً عن ضمان  املطور 
ك أو مالك أية وحدة، وتستمر مسؤوليته إلى مدة  املشتَرك والتي ُيخِطره بها احتاد املاُلَّ
عشر سنوات تبدأ من تاريخ حصوله على شهادة اإلجناز للمشروع الذي قام بتطويره 
جزء  أو  البناء  أعمال  كل  بإحالة  الرئيسي  املطور  قام  لو  ماذا  السؤال  ولكن   .)71 )املادة 
منها إلى مطور فرعي )أو مطورين فرعيني( أو مقاول من الباطن، هل سيتمكن مشتري 
الوحدة العقارية من الرجوع على املطور الفرعي )أو املقاول من الباطن( على الرغم من أنه 

ليس طرفاً في عقد املقاولة أو البناء.
البناء خلفاً خاصاً  العقارية في طور  الوحدة  اعتبار مشتري  إلى  البحث  وقد خلص هذا 
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باعتبار  املقاول  أو  الفرعي  املطور  على  بالضمان  الرجوع  في  احلق  له  وبالتالي  للبائع، 
إلى  حاجة  دون  امللكية  إليه  انتقلت  من  إلى  معه  تنتقل  التي  املبيع  ملحقات  من  الضمان 
نص، وإن كان وجود نص صريح ينظم هذه املسألة إلى جانب حتديد مسؤولية املطور 
الفرعي واملقاولني واملتدخلني اآلخرين في مشاريع التطوير العقاري ـ خاصًة فيما يتعلق 

بالضمان عن العيوب ـ أمراً موصى به. 
كلمات دالة: سالمة البناء، البناء بالتعاقد، عيوب البناء، مسؤولية املقاول، مسؤولية 

املهندس. 
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املقدمة  
وحدات  بيع  ظاهرة  تزايد  املاضية  السنوات  خالل  البحرينية  العقارية  السوق  شهدت 
التمويل السهلة  البيوع أحد أهم طرق  النوعية من  عقارية على اخلريطة، حيث ُتعد هذه 
والسريعة التي يلجأ إليها املطورون العقاريون لتمويل اجلزء األكبر من مشاريعهم من 
أموال يتم دفعها  أموال املشترين، مبا ميكنهم من استكمال تشييدها وبنائها من خالل 

مقدماً.
العقاري،  واملطور  املشتري  من  لكل  مزايا  يقدم  اخلريطة  على  البيع  عقد  أن  يخفى  وال 
فيستفيد األول من رخص ثمن هذه الوحدات عند إطالق املشروع، وقبل البدء بإنشائها، 
املستثمر، من  العقاري  املطور  إعادة بيعها وهي جاهزة، ويحصل  مقارنة بسعرها عند 
جانب آخر، على نسبة معينة من ثمن املبيعات لتمويل املشروع واستكماله، إال أنه وعلى 
البيع  عقد  طرفي  بني  العالقة  حتف  التي  املخاطر  جتاهل  حتماً  ميكن  ال  ذلك  من  الرغم 
أو بعد  العقار  إما قبل تسلمه  العقارية، والتي قد تظهر  الوحدة  وبشكل خاص مشتري 
ذلك، كتأخر املطور في تسليم الوحدة العقارية للمشتري في امليعاد املتفق عليه في العقد، 
أو تسلمها مع وجود بعض النواقص، أو تسلمها في صورة ال تتماشى مع ما مت االتفاق 

عليه مسبقاً. 
ركيزة  ميثل  اخلريطة  على  البيع  لعقد  وضوابط  آليات  وضع  فإن  سبق،  ما  ضوء  وفي 
أساسية في ثبات واستقرار السوق العقاري، ومينع املمارسات اخلاطئة في مجال البيوع 
العقارية. وعلى ذلك تنبه املشرِّع البحريني إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري بإصدار 
التشريعات الالزمة لسد الفراغ التشريعي وإيجاد احللول للمشاكل املترتبة على تعثر أو 
القانون رقم  البحريني  املشرِّع  العقارية االستثمارية. وبالفعل، أصدر  املشاريع  توقف 
28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، والذي ألغي بعد فترة بسيطة من إصداره من 
خالل قانون أشمل أطلق عليه املشرِّع قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 لسنة 2017.

باملشترين  وعالقته  العقاري  املطور  عمل  منها:  مسائل  عدة  اجلديد  القانون  م  نظَّ وقد 
البيع على  إجــراءات احلصول على ترخيص ملشروع  العقارية على اخلريطة،  للوحدات 
اخلريطة، اجلهة املختصة بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية 
على اخلريطة، واإلجراءات الواجب اتباعها في حال تعثر أو توقف املشروع، إلى جانب 
حتديد املسؤولية املدنية للمطور العقاري عن العيوب الفنية التي قد تظهر في البناء بعد 
املسؤولية  موضوع  أن  شك  وال  العقارية.  الوحدة  مشتري  مواجهة  في  وذلك  تسليمه 
املدنية من املواضيع الهامة في مجال تشييد وبناء املباني، فمسؤولية املقاول واملهندس 
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الناشئة عن تهدم البناء كلياً أو جزئياً أو حتى تعيبه نصت عليها أغلب القوانني)1( وحددت 
العشري«.  بـ »الضمان  البناء واإلنشاء حتى سمي  مدتها بعشر سنوات من وقت إمتام 
باملرسوم رقم  الصادر  املدني  القانون  أحكاماً خاصة في  البحريني  املشرِّع  وقد وضع 
2001 لتنظيم عقود املقاولة مبا في ذلك العقد الذي يبرمه املهندس املعماري  )19( لسنة 

العمل  رب  مواجهة  في  واملقاول  املهندس  مسؤولية  على  املشرِّع  وشدد  العمل؛  رب  مع 
فيما يخص الضمان عن العيوب التي تؤدي إلى تهدم البناء والتي قد ترجع إما لعيوب في 

التصميم أو في التشييد.
وعليه إذا كان الضمان العشري عن التهدم الكلي أو اجلزئي للبناء ُيطبَّق في عقود املقاولة 
ويتحملها إما املقاول أو املهندس أو كالهما معاً، بحسب األحوال، في مواجهة رب العمل، 
عالقته  إطــار  في  مقاوالً  العقاري  املطور  اعتبار  إمكانية  مدى  عن  البعض  يتساءل  فقد 
مبشتري الوحدة العقارية في عقد البيع على اخلريطة، ومن ثم استفادة هذا األخير من 
الضمان العشري؟ بصيغة أخرى، هل ميكن اعتبار عقد البيع على اخلريطة عقد مقاولة؟ 

أهمية البحث 
تكمن أهمية بيان التكييف القانوني لعقد البيع على اخلريطة، في حتديد التزامات األطراف 
ونطاق مسؤوليتهم العقدية، خاصة فيما يتعلق بااللتزام بالضمان نظراً الختالف أحكام 
الضمان في عقود البيع العادية عنها في عقود املقاولة، حيث بإمكان البائع في عقد البيع 
العادي تضييق نطاق الضمان وتعديله أو اإلعفاء منه، بينما ال يستطيع املقال إعفاء نفسه 

من املسؤولية عن الضمان أو احلد منها.  
املرتبطني  واألشخاص  العقاري  املطور  مسؤولية  نطاق  حتديد  البحث  هذا  سيتناول  لذا 
معه في عملية التشييد فيما يتعلق بالضمان العشري عن العيوب التي تهدد سالمة البناء 

ومتانته. 
منهجية البحث وأهدافه 

يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي املقارن، وذلك من خالل حتليل النصوص 
الصادر  البحريني  املدني  القانون  في  الــواردة  البحث  مبوضوع  العالقة  ذات  القانونية 
باملرسوم رقم 19 لسنة 2001 والقانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري 

)1( انظر على سبيل املثال: املادة )880( من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم 5 لسنة 1985، املادة )788( 
من القانون املدني األردني رقم 43 لسنة 1976، املادة )651( من القانون املدني املصري رقم 131 لسنة 
)1792( من القانون املدني  1951، واملادة  40 لسنة  )870( من القانون املدني العراقي رقم  1948، املادة 

الفرنسي لعام 1804.
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إلى  البحث  القانون اجلزائري. ويهدف هذا  املقارنات مع بعض نصوص  وإجراء بعض 
تقييم فاعلية نصوص القانون البحريني في مجال تطبيق الضمان العشري على عقود 
البيع على اخلريطة وحتديد الشخص الذي تقع عليه املسؤولية العشرية، إلى جانب بيان 
أوجه القصور التشريعي إن ُوجدت، ولكن قبل البحث في هذه النصوص وتقييم فعاليتها 
والتكييف  القانونية،  ومراكزهم  اخلريطة،  على  البيع  عقد  أطراف  حتديد  األمر  يستلزم 

القانوني لعقد البيع على اخلريطة. 
خطة البحث 

النحو  على  وذلك  مبحثني،  إلى  البحث  هذا  تقسيم  سيتم  فإنه  بيانه،  سبق  ما  ضوء  في 
اآلتي:

املبحث األول: ماهية البيع على اخلريطة: تعريفه، أطرافه، وطبيعته. 
املبحث الثاني: املسؤولية عن الضمان العشري في البيع على اخلريطة. 
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املبحث األول
ماهية عقد البيع على اخلريطة: تعريفه، أطرافه، طبيعته

على  البيع  ظــاهــرة  العالم  دول  مــن  وكثير  الكبرى،  املــدن  مــن  العديد  فــي  انتشرت  لقد 
العقاري رغبة منهم في متلك  التطوير  التعاقد مع شركات  الناس على  اخلريطة، وأقبل 
إلى  أدت  والتي  تقريباً،  العالم  بالد  كل  جتتاح  التي  السكن  أزمة  ظل  في  وذلك  املسكن، 
زيادة الطلب على املساكن وارتفاع أسعارها؛ وبسبب عجز الراغبني في التملك عن شراء 
املسكن ودفع ثمنه بالكامل عند التعاقد، لذا زاد اإلقبال على إبرام البيوع على اخلريطة 
بإمكانياته  يعجز  الذي  العقاري  مشروعه  لتمويل  فرصة  أيضاً  البائع  على  توفر  والتي 
املالية اخلاصة أن ميوله مبفرده، حيث يجلب بيع الوحدات العقارية على اخلريطة الفائدة 
للمطورين العقاريني وُمالَّك األراضي، من حيث توفير السيولة املالية، خصوصاً في ظل 
شح السيولة التي تشهدها األسواق العقارية في الفترة الراهنة وزيادة الفوائد البنكية. 

لذا شكل بيع الوحدات العقارية على اخلريطة مخرجاً حملدودية التمويل العقاري)2(. 
الدول الغربية منذ زمن بعيد نسبياً، وإن  العقار على اخلريطة في   ولقد ُعرف عقد بيع 
العربية  الــدول  في  للتشريعات  بالنسبة  أما  أخـــرى)3(،  إلى  دولــة  من  التسميات  اختلفت 
املدني  القانون  أن  املثال  العقود إال حديثاً)4(، فنجد على سبيل  النوعية من  فلم تسمَّ هذه 
الدول  في  املدنية  القوانني  وكبقية   ،2001 لسنة   19 رقــم  باملرسوم  الصادر  البحريني 
مه املشرِّع حديثاً من خالل  ، لم ينظم عقد البيع العقاري على اخلريطة، وإمنا نظَّ

العربية)5(
سن قانون خاص مستقل وهو القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، 
العقاري،  القطاع  2017 بشأن تنظيم  )27( لسنة  بالقانون رقم  والذي استبدل فيما بعد 
وقد جاء هذا األخير حلل وتنظيم الكثير من املسائل القانونية املتعلقة بالتطوير العقاري 

وتكييفه  الهندسي  التصميم  على  العقار  بيع  عقد  مفهوم  صالح،  سلكان  وعلى  صالح  يونس  )2( ذنون 
القانوني: دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد األول، اجلزء 2، 2016، ص 315.

قانون  عليه  وأطلق   ،1967 لسنة   3 رقم  القانون  الفرنسي  املشرع  أصدر  فرنسا  في  املثال  سبيل  )3( فعلى 
لتنظيم عقد بيع العقار على التصميم الهندسي.

بتنظيم  اخلاص   2008 لسنة   13 رقم  القانون  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أصدرت  املثال  سبيل  )4( على 
السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي، واملعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وفي املغرب أصدر املشرِّع 
املغربي القانون رقم 44 لسنة 2002 املعدل لقانون االلتزامات والعقود، وأطلق عليه قانون بيع العقار في 
طور اإلجناز، في حني أطلق املشرع اجلزائري على العقد محل الدراسة عقد البيع على التصميم وذلك في 

القانون رقم 11-4 احملدد لقواعد تنظيم الترقية العقارية. 
 ،1949 لسنة   84 رقم  السوري  املدني  والقانون    ،1948 لسنة   131 رقم  املصري  املدني  القانون  )5( مثال: 
والقانون املدني األردني رقم 43 لسنة 1976، وقانون املوجبات والعقود اللبناني رقم 84 لسنة 1969، 

والقانون املدني اليمني رقم 14 لسنة 2002.
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أهمها التزامات املطور العقاري وعالقته باملشترين للوحدات العقارية على اخلريطة. 
وسيتناول هذا املبحث تعريف عقد البيع على اخلريطة وفق ما جاء به القانون البحريني، 

باإلضافة إلى حتديد أطراف العقد وطبيعته في ثالثة مطالب على النحو اآلتي:

املطلب االول
تعريف عقد البيع على اخلريطة

19 لسنة  ـ الصادر باملرسوم رقم  البحريني  املدني  القانون   كما أشرنا سابقاً، لم ينظم 
إلى ضرورة تعريف  البحريني حديثاً  املشرِّع  تنبه  لذا  البيع على اخلريطة؛  ـ عقد   2001
 28 القانون رقم  قانونية صريحة، وذلك من خالل إصــداره  بقواعد  العقد وتنظيمه  هذا 
لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، والذي أُلغي  العمل به في عام 2017 أي بعد فترة 
بسيطة من صدوره، مبوجب القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري)6( 
م عقد البيع على اخلريطة في املواد )من 18 إلى 34(، حيث عرَّفت املادة )1( منه  والذي نظَّ
أو  إنشائها  قبل  اخلريطة  على  املفَرزة  العقارية  الِوْحدات  »بيع  بأنه:  اخلريطة  على  البيع 
اكتمال بنائها«)7(، وُيالحظ على هذا التعريف أنه ُيظهر التزامات البائع دون بيان التزامات 
العقد  هذا  أن  باعتبار  األمــر،  هذا  بيان  أهمية  من  الرغم  على  الثمن،  تسديد  في  املشتري 
يختلف عن البيع العادي، في أن محله غير موجود عند التعاقد، وإمنا قابل للوجود في 

املستقبل.
أضف إلى ذلك، اكتفى التعريف ببيان اخلاصية اجلوهرية في العقد، وهي بيع وحدات 
عن  مييزه  ما  أو  امللكية  نقل  إلى  التطرق  دون  من  بنائها،  اكتمال  أو  إنشائها  قبل  مفرزة 
البيع التقليدي، فضالً عن خلوه من بيان التزامات املشتري والضمانات املقدمة له واملدة 
التالي:  النص  السابق  التعريف  إلى  ُيضاف  أن  األجــدر  وكــان  الوحدة،  لتسليم  الالزمة 
وذلك  العقد،  في  عليها  املتفق  الزمنية  الفترة  خــالل  بالتسليم  العقاري  املطور  ويلتزم 
بتحويل حقوق األرض وملكية الوحدات العقارية التي سيتم إجنازها مستقبالً بحسب 
املدة الزمنية املتفق عليها في العقد لفائدة املشتري، في مقابل التزام األخير بتسديد الثمن 

)6( وقد ألغى هذا القانون في املادة )2( منه العمل بـاملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدَّاللة 
في العقارات، وأحكام ِملْكية الطبقات والشقق املنصوص عليها في املواد )من 814 إلى 843( من القانون 
املدني الصادر باملرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، باإلضافة إلى القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن 

التطوير العقاري، وكل نص يخالف أحكام القانون اجلديد. 
)7( جند ذات التعريف في القانون اإلماراتي، حيث عرَّف املشرع اإلماراتي في املادة )2( من القانون رقم 13 
لسنة 2008 واخلاص بتنظيم السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي، واملعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009  
البيع على اخلارطة على أنه: »بيع الوحدات العقارية املفرزة على اخلارطة أو التي تكون في طور اإلنشاء 

أو التي لم يكتمل إنشاؤها«.
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بحسب االتفاق على دفعات متتالية حتى يتم إجناز املشروع)8(.
النعقاده،  الرضائية  تكفي  ال  أنه  مبعنى  شكلياً،  عقداً  اخلريطة  على  البيع  عقد  ويعتبر 
ويستفاد ذلك من نص املادة )27( من قانون تنظيم القطاع العقاري، والتي تنص على أن: 
»ُينشأ بجهاز املساحة والتسجيل العقاري سجل يسمى )سجل قيْد البيع على اخلريطة(، 
بتنظيمه  اجلــهــاز  رئيس  مــن  قــرار  يصدر  إلكتروني،  أو  ورقــي  سجل  عــن  عــبــارة  وهــو 
العقاري والتي مت  التنظيم  القيْد منه، بالتنسيق مع مؤسسة  القيْد فيه ومْحُو  وإجراءات 

إنشاؤها مؤخراً مبوجب املرسوم رقم 69 لسنة 2017«)9(. 
وألزم املشرِّع املطوِّر العقاري أن يقيِّد في السجل السالف الذكر ما يأتي)10(:

ترخيص مشروع البيع على اخلريطة.  .1
الوحدات التي يشملها ترخيص التطوير.  .2

عقد  عن  الناشئة  احلقوق  على  تــرد  التي  التصرفات  وكافة  الــوحــدات،  بيع  عقود   .3
البيع)11(.

بيان تفصيلي بأيِّ قيد يوجب القانون قيْده في صحيفة العقار)12(.  .4
أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس اجلهاز بالتنسيق مع املؤسسة.  .5

والقيد في السجل العقاري هو إجراء مبدئي، يسبق تسجيل العقار، ومبوجبه يتم تدوين 
قانون التسجيل  من   )29( املادة  والــواردة في  املستندات اخلاصة بتسجيل العقار  جميع 
العقاري، وإذا لم يتم تسليم املستندات املطلوبة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدمي 
ِجل حسب تاريخ وساعة  ن طلبات القيْد في السِّ الطلب، سيعتبر القيد كأن لم يكن)13(. وُتدوَّ
تقدميها بأرقام متتابعة، وُتسلِّم املؤسسة ُمقدِّم الطلب إيصاالً يتضمن رقم وتاريخ الطلب 

)8(  طيب عائشة، عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم 11-4، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة 
للدراسات واالستشارات التعليمية، العدد 13، سنة 2011، ص 83.  

املؤسسة:  بناًء على طلب  البيع على اخلريطة  قيْد  ِسِجل  في  الِوْحدات  بيْع  عقود  تسجيل  وعلى اجلهاز    )9(
املادة )6( من القرار رقم 1 لسنة 2018 بإنشاء ِسِجل قيْد البيع على اخلريطة.

)10(  املادة )27( من قانون تنظيم القطاع العقاري.  
قيْد  ِسِجل  بإنشاء   2018 لسنة   1 رقم  العقاري  والتسجيل  املساحة  جهاز  قرار  من   )6( املادة  تنص    )11(
البيع على اخلريطة  قيْد  ِسِجل  في  الِوْحدات  بيْع  عقود  تسجيل  »على اجلهاز  أنه:  البيع على اخلريطة 

بناًء على طلب املؤسسة«. 
)12(  صحيفة العقار هي صحيفة ورقية أو إلكترونية خاصة بكل عقار ُتبنَيِّ أوصافه وحالته القانونية واْسم 
مالكه أو ُمالَّكه، واحلقوق وااللتزامات املترتبة على العقار واملعامالت والتعديالت املتعلقة به: املادة )1( 

من القرار رقم1 لسنة 2018 بإنشاء ِسِجل قيْد البيع على اخلريطة.
ملعرفـــة   2013 لســـنة  لقانون التســـجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13  التنفيذيـــة  )13( انظر: الالئحـــة 
املســـتندات املطلوبة للقيد في الســـجل، راجع املادة )3( من القرار رقم 1 لســـنة 2018 بإنشـــاء ِسِجل قيْد 

البيع على اخلريطة والصادر من جهاز املساحة والتسجيل العقاري. 
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وبيان األوراق واملستندات املرفقة به)14(.
التصرف في  الوحدة مسؤولية قيْد  وفي جميع األحــوال، تقع على عاتق املتصرِّف في 
السجل، وإال جاز للمتصرَّف إليه القيام بكل ما يلزم لقيْد التصرف في السجل املعد لذلك 
ذلك)15(.  خالف  املؤسسة  مع  بالتنسيق  اجلهاز  رئيس  يقرر  لم  ما  املتصرِّف،  نفقة  على 
الوحدة  ملشتري  يحق  لذلك  املعد  السجل  في  اخلريطة  على  البيع  قيد  مت  ما  متى  وعليه 
العقارية التصرف في العقار ببيعه أو هبته أو رهنه)16(، والبد من قيد العقد األخير ليكون 
)32( من قانون التنظيم  صحيحاً مرتباً آلثــاره)17(، فقد أجاز املشرِّع البحريني في املادة 
العقاري ملشتري الوحدة العقارية بيعها لشخص آخر بشرط أال تزيد املصروفات اإلدارية 
ر الرئيسي أو الفرعي من املتعاِقد مع املشتري األول عن النسبة التي  التي يتقاضاها املطوِّ
يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وتسري أحكام قانون 

التنظيم العقاري على املشتري اجلديد. 
تأمينياً  رهناً  »رْهنُها  اخلريطة،  على  املَبِيعة  العقارية  الوحدة  ملشتري  املشرِّع  أجاز  كما 
لة  للوفاء بثمن شراء الوحدة العقارية، شريطة أْن تكون تلك الوحدات أو العقارات مسجَّ
في سجل قيْد البيع على اخلريطة، وأن يقوم الدائن املرتِهن بدفع مبلغ القْرض في حساب 
املشروع«)18(. لذلك فإن قيد بيع العقار على اخلريطة في السجل املعد له خصيصاً يترتب 
عليه اعتبار مشتري الوحدة العقارية مالكاً لها، حتى وإن كانت الوحدة العقارية وقت القيد 
غير مبنية، فامللكية تنصرف هنا إلى متلك األرض التي سيقوم عليها بناء الوحدة العقارية 
سواء أكانت الوحدة في شكل منزل أم شقة، ذلك أن محل بيع العقار على اخلريطة وإن 
كان غير موجود وقت إبرام العقد، إال أن العقد مازال يرد على عقار يتطلب املشرِّع قيده 

حتى يرتب آثاره. 
حصوله  وفور  العقارية،  الوحدة  إجناز  بعد  العقاري  املطور  على  يقع  آخر،  جانب  ومن 
على شهادة اإلجناز، االلتزام بالقيام بكافة األعمال التي تتفق مع مقتضيات حسن النية 
العقاري، وتسليمه كل املستندات  العقارية باسم املشتري في السجل  الوحدة  لتسجيل 

)14(   انظر املادة )4( من القرار رقم 1 لسنة 2018 بإنشاء ِسِجل قيْد البيع على اخلريطة والصادر من جهاز 
املساحة والتسجيل العقاري.

)15(  املادة )27( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
)16(  تنص املادة )76( من قانون تنظيم القطاع العقاري على جواز التصرف باحلق العقاري بتأكيدها على 
ر أو مالك العقار أو صاحب احلق العقاري التََّصرُّف بالعقارات املكتِملة أو املَبِيعة على  أنه: »يحق للمطوِّ

فات العقارية«.  اخلريطة بجميع أوجه التََّصرُّ
الشريعة  مجلة  القانوني،  وتكييفه  اخلريطة  على  العقار  بيع  مفهوم  النعيمي،  سعيد  محمد  ضحى    )17(

والقانون، جامعة اإلمارات، العدد 49، سنة 2012، ص236.
)18(  املادة )100( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
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والتركيبات  األجــهــزة  تشغيل  وأدلـــة  املشتركة  واألجــــزاء  بــالــوحــدة  املتعلقة  والــوثــائــق 
املبدئي عن طريق  التسجيل  الذمة)20(؛ فيتحول  إبراء  لها)19( وشهادة  املقررة  والضمانات 
القيد في السجل املعد للبيوع على اخلريطة إلى تسجيل نهائي)21(. ففي حال قيام املشتري 
بسداد كامل الثمن ِوْفقاً لبنود عقد البيع، ال يجوز للمطوِّر عند اكتمال املشروع العقاري 
االمتناع عن تسليم أو تسجيل الوحدة العقارية باسم املشتري في السجل العقاري)22(، 
أن املشتري  التزامات مالية أخرى لطاملا  أية  للمطوِّر في ذمة املشتري  حتى وإْن ترتَّبت 

سدد كامل املبلغ املتفق عليه. 
وفي حال لم يقم املطوِّر بتسجيل الوحدة باسم املشتري بعد سداد املشتري كامل الثمن 
العقارية  الوحدة  تسجيل  املشتري  طلب  على  بناًء  للمؤسسة  القانون  أجاز  سبب،  أليِّ 
تنظيم  قانون  في  املشرِّع  أوجب  حيث  العقاري،  السجل  في  القيد  طريق  عن  باسمه)23( 
العينية  للحقوق  الناقلة  أو  رة  املــقــرَّ أو  املنِشئة  فات  التََّصرُّ جميع  قيد  العقاري  القطاع 
العقارية األصلية والتَّبَعية أو التي من شأنها زوال أيِّ حق من هذه احلقوق في السجل 
فات الواردة على العقارات املَبِيعة على اخلريطة وحق االنتفاع  العقاري)24(، »وكذلك التََّصرُّ
األحكام  وكذلك  بالتمليك،  املنتهي  واإليجار  األمد  طويل  اإليجار  وحق  املَُساَطحة  وحق 
القضائية النهائية املثبِتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم القيْد في السجل العقاري أنَّ 
ر وال تنتقل وال تتغير وال تزول، ال بني ذوي الشأن  احلقوق املذكورة، ال تنشأ وال تتقرَّ

وال بالنسبة إلى غيرهم«)25(.

 2018 1 لسنة  القرار رقم  )8( من  املادة  العقاري. كما تنص  القطاع  ب( من قانون تنظيم   /31( املادة    )19(
مشروع  ِوْحدات  جميع  بيْع  من  املطوِّر  انتهاء  »عند  أنه:  على  البيع على اخلريطة  قيْد  ِسِجل  بإنشاء 
التطوير العقاري واحلصول على شهادة اإلجناز من اجلهة املختصة واملوافقة من قبل املؤسسة، يتم 

ر بانتهاء املشروع«. ِجل ويؤشَّ قيْد ذلك في السِّ
ملكية  نقل  تساند  واجلهاز  العدل  كاتب  ملتطلّبات  ِوْفقاً  ك  املاُلَّ احتاد  ُيصِدرها  مخالصة  شهادة  وهي    )20(
رات من االشتراكات السنوية حيث ألزمت املادة )15( من القرار رقم  الِوْحدة، وتؤكد عدم وجود متأخِّ
ك والعقارات املشتركة املطوِّر قبل إبرام عْقد بيْع أية وحدة في  7 لسنة 2018 بتنظيم أحكام احتاد املاُلَّ
مشروع التطوير العقاري، أو في مشروع البيع على اخلارطة، بأْن ُيقدِّم للمشتري من بني عدة أمور 

شهادة إبراء الذمة.
)21(  يتالقى هذا التفسير مع ما نصت عليه املادة )3/1601( من القانون املدني الفرنسي عند تعريفها للبيع 
إلى  األرض، إضافة  املشتري حقوقه على  إلى  البائع فوراً  ينقل  الذي مبوجبه  »العقد  بأنه:  املستقبلي 
ملكية األبنية املوجودة، واإلنشاءات اآلتية تصبح ملكية تباعاً مع إمتام التنفيذ، ويلتزم املشتري بدفع 

ثمنها تبعاً لتقدم األشغال، ويحتفظ البائع بسلطة صاحب العمل، حتى تسلم األشغال«.
)22(  إن نقل ملكية الوحدة العقارية يعتبر في هذه احلالة معلقاً على شرط واقف وهو دفع املشتري كامل 

الثمن املتفق عليه في العقد. 
عمل  تنظيم  بشأن  العقاري  التنظيم  مؤسسة  من  الصادر   2018 لسنة   6 رقم  القرار  )10( من  املادة    )23(

والتزامات وواجبات املطوِّرين.
)24(  وهو السجل املنشأ مبوجب أحكام قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013.

)25(   املادة )75( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
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املطلب الثاني
أطراف عقد البيع على اخلريطة

يبرم عقد »البيع على اخلريطة« بني مشتري الوحدة العقارية، وبني املطور العقاري، 
الغالب  العقاري املختلفة)26(. وفي  التطوير  أعمال  له مبزاولة  ص  املرخَّ الشخص  وهو 
املباني  ببناء وتشييد  إليها  ُيعهد  اعتبارياً، وبالتحديد شركة مقاوالت  يكون شخصاً 
ويشترط   .

)27( األرض(  )مالك  للغير  مملوكة  أو  ذاتها  للشركة  مملوكة  إمــا  أرض  في 
بني  دائــراً  لهم  بالنسبة  التصرف  لكون  العقد  أطــراف  في  األداء  أهلية  توافر  القانون 
النفع والضرر السيما بالنسبة للمشتري، وذلك ألن البائع في هذه النوعية من العقود 
ص  غالباً ما يكون، كما أسلفنا، شخصاً اعتبارياً يتمثل في شركة تطوير عقاري مرخَّ
أم  لها مبزاولة أعمال التطوير العقاري. وقد َيعهد املطوِّر سواء أكان شخصاً طبيعياً 
مشروع  من  بذاته  قائم  جزء  تطوير  آخر،  مطور  وبني  بينه  اتفاق  مبوجب  اعتبارياً، 
تطوير عقاري، أطلق املشرِّع على املطور األخير اسم »املطور الفرعي« واملطور األول 

اسم »املطور الرئيسي«. 
هذا ويشترط املشرِّع على املطوِّر الرئيسي في حال أراد التصرُّف في مشروع التطوير 
العقاري، سواًء ببيعه أو إسناده ملطور آخر، أخذ إذن كتابي من مؤسسة التنظيم العقاري، 

مع ضرورة: 
1-    نقل ترخيص املشروع إلى اسم املالك اجلديد املرخص له.

2-    إخطار جميع املشترين كتابة بالتصرُّف في املشروع.

3-    بيان التزامات املالك اجلديد جتاه املشترين.

في  املنشور  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  بإصدار   2017 لسنة   27 رقم  قانون  من   )1( املادة  عرَّفت    )26(
اجلريدة الرسمية رقم 3325 بتاريخ 2017/8/3، املطوِّر الرئيسي بأنه: »الشخص الطبيعي أو االعتباري 
ص له مبزاولة أعمال التطوير العقاري املختلفة مثل البناء والبيع على اخلريطة، والذي َيعهد إلى  املرخَّ

مطوِّر فرعي أو أكثر تطوير جزء أو أكثر قائم بذاته من مشروع تطوير عقاري«.
ص له مبزاولة أعمال التطوير العقاري املختلفة قد يكون إما شخصاً طبيعياً،  )27(  إن املطور العقاري املرخَّ
بعض  بيع  عقود  بإبرام  املختصة  اجلهة  من  التراخيص  على  حصوله  بعد  يقوم  اعتبارياً،  شخصاً  أو 
الوحدات على اخلرائط قبل إمتام بنائها، أو في أثناء مرحلة التشييد بثمن أقل تكلفة من البيع العادي 
التصاريح  وتنجز  أرضاً  تشتري  املطورة  الشركة  أو  العقاري  املطور  أن  أي  البناء(،  اكتمال  )بعد 
ومخططات البناء، ثم بعد ذلك يقوم املشتري باختيار الشقة أو الفيال على املخطط من ضمن اخليارات 
املتاحة بالنسبة للمساحة واملوقع، ويدفع جزءاً من قيمة الشقة أو الفيال وعند كل مرحلة من مراحل 
الشركة تبني  التشييد يدفع جزًءا من املبلغ املستحق حتى ينتهي من الدفعات عند التسليم، أي عملياً 

باإلضافة إلى األموال األخرى ـ بأموال املشترين.
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4-    عدم وجود عيوب هيكلية ظاهرة في اجلزء الذي مت بناؤه بالفعل.

5-    أال يؤثر هذا التصرُّف على حقوق املشترين)28(.

اململوكة  األرض  صحيفة  في  التأشير  املشرِّع البحريني  يشترط  سبق،  ما  إلى  أضف 
للمطوِّر الرئيسي باالتفاقات املبرمة بينه وبني املطوِّر الفرعي)29(.  

املطلب الثالث
التكييف القانوني لعقد البيع على اخلريطة

قد يتساءل البعض عن طبيعة عقد البيع على اخلريطة، هل هو عقد البيع املتعارف عليه، 
وبالتالي يخضع ألحكام عقد البيع على الرغم من أن محل العقد في البيع على اخلريطة 
يكون غير موجود وقت التعاقد، أم أنه عقد مقاولة ويخضع ألحكام عقد املقاولة؟ مبعنى 
آخر هل يلتزم املطور العقاري إزاء مشتري الوحدة العقارية بالتزامات املقاول جتاه رب 
العمل، على الرغم من أن مشتري الوحدة العقارية ليس هو مالك األرض التي أقيم عليها 

البناء. 
إن توضيح هذا األمر سيعيننا على اإلجابة عن سؤال البحث أال وهو: هل يخضع البائع/
املطور العقاري لنظام الضمان العشري الذي يخضع له املهندس واملقاول ويضمن بذلك 
العيوب التي تهدد سالمة ومتانة البناء في مواجهة مشتري الوحدة العقارية؟ وما عالقة 
املهندس واملقاول ـ في حال عهد املطور العقاري لهما مبوجب اتفاق بينهما تطوير جزء 

قائم بذاته من املشروع، واعتباره بذلك مطوراً فرعياً ـ مبشتري الوحدة العقارية؟ 
على  العقار  بيع  عقد  أن  البعض  اعتبر  حيث  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  في  الفقه  اختلف 
املقاولة وبالتحديد عقد استصناع)30(، خاصًة عندما يلتزم  ُيعد من قبيل عقود  اخلريطة 
املقاول بتقدمي العمل واملادة معاً )31(. ومن جهة أخرى، انتقد بعض الفقه تكييف عقد البيع 
على اخلريطة على أنه عقد مقاولة، حيث يرى هؤالء بأن القواعد املنظمة لعقد املقاولة)32(، 

تنظيم عمل  العقاري بشأن  التنظيم  2018 الصادر عن مؤسسة  )6( لسنة  القرار رقم  )4( من  املادة     )28(
والتزامات وواجبات املطوِّرين.

)29(  املادة 21 )ب( من قانون التنظيم العقاري. 
التعاون اإلسالمي،  الفقه اإلسالمي، منظمة  )30(  وهبة مصطفى الزحيلي، عقد االستصناع، مجلة مجمع 

جدة، 2007، ص 17.
)31(  املادة )585ب( من القانون املدني البحريني، وال يخفى بأن املشرع البحريني أخذ مبفهوم االستصناع 

ولكن دون أن يسميه.  
)32(  عرَّفت املادة )584( عقد املقاولة بأنه: »عقد يلتزم مبقتضاه أحد الطرفني أن يؤدي عمالً للطرف اآلخر 
مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه«. واملقاول هو الشخص أو الشركة التي تقوم بأعمال 

اإلنشاءات التي يحددها عقد املقاولة مع صاحب العمل.
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املقاول بإجناز  كالتزام  البيع على اخلريطة،  أن بعضها تنطبق على عقد  الرغم من  على 
العمل املتفق عليها، بالشروط املتفق عليها خالل مدة زمنية معينة )أو خالل مدة معقولة 
يلتزم  اخلريطة،  على  البيع  عقد  في  العقاري  املطور  أن  إال  االتفاق(،  يتم  لم  حــال  في 
باإلضافة ملا سبق بنقل ملكية البناء للمشتري، وبضمان التعرض واالستحقاق وضمان 
العيوب اخلفية، في حني أن عقد املقاولة - كما هو معلوم- ال يشتمل على نقل امللكية)33(. 
أضف إلى ذلك، أن قيام املقاول بتقدمي العمل واملادة معاً املقصود به قانوناً تقدمي املواد 

املستخدمة في أداء وإجناز العمل على أرض مملوكة للغير ال للمقاول. 
وقد يعتبر البعض عقد البيع على اخلريطة »عقداً مختلطاً«، فهو مقاولة بالنسبة للعمل، 
وبيع بالنسبة للمواد، بحيث ميكن حتديد طبيعة العقد بالرجوع إلى العنصر الغالب في 
العقد، فإذا كانت قيمة العمل أعلى من قيمة املواد، فالعقد هنا ُيكيَّف على أنه مقاولة، وإذا 
كانت قيمة املواد هي األعلى، فالعقد هنا يعتبر بيعاً، وعند التساوي ميكن تطبيق نظرية 
العقد »املختلط«. وعليه، البد لنا من أن نفرق في هذا السياق بني ثالثة أنواع من العقود 

املسماة: 
أن  على  البناء(،  إقامة  )أي  فقط  العمل  تقدمي  على  املقاول  دور  فيه  يقتصر  األول:  العقد 
يقدم مالك األرض املواد املستخدمة في إجناز البناء، ويسمى هذا العقد بعقد املقاولة في 

صورته التقليدية. 
التي  املــواد  بتقدمي  عمله،  أداء  إلــى  باإلضافة  املــقــاول،  قيام  في  يتمثل  الثاني:  والعقد   
واعتبر  األرض،  تقدمي  على  العمل  رب  دور  واقتصار  العمل،  إجنــاز  فــي  يستخدمها 
املشرِّع البحريني هذا العقد من قبيل عقد مقاولة، ويسميه البعض بعقد االستصناع)34(. 
أحدهما  أن  أساس  على  طرفني  بني  اتفاق  عن  عبارة  هو  الفقهي  باملفهوم  واالستصناع 
يقدم ماالً ويسمى املستصنع، واآلخر - الذي يسمى الصانعـ  يتولى تصنيع سلعة معينة 
حسب االتفاق بينه وبني الطرف األول، وهذا النوع من العقود يستخدم على نطاق واسع 
بني الناس في معامالتهم مثل اخلياطة وكثير من أنواع النجارة واحلدادة وغيرها، وقد 

اشتهر هذا النوع من العقود، فيما يتعلق باإلنشاءات الكبيرة مثل عقود املقاوالت.
أما العقد الثالث: فينطوي على قيام املقاول بالبناء على أرض مملوكة له، أو على األقل 
مينحه مالك األرض سلطة البناء عليها ومبواد من عنده، على أن يتم متويل البناء تدريجياً 
ُتعد  إلى مشترين؛ ففي هذه احلالة  العقارية قبل متام إجنازها  الوحدات  بيع  عن طريق 

)33(    انظر: عالء حسني علي، عقد بيع املباني حتت اإلنشاء، ط 1، منشورات زين احلقوقية، بيروت، 2011، ص50.
)34(   محمد سعد خليفة، أحكام عقد بيع البناء على اخلارطة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2015، ص 15.
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العالقة بني املقاول املطور واملشترين بيعاً، ولكنه يرد على شيء مستقبلي)35(، أطلق عليه 
لم  أم  اإلنشاء  قيد  البناء  أكان  سواًء  اخلريطة«)36(،  على  »البيع  تسمية  البحريني  املشرِّع 
يتم البدء في إنشائه بعد، فااللتزام ببناء عقار يظهر في عقد املقاولة كما يظهر في عقد 
البيع على اخلريطة، إال أن األخير يتضمن التزاماً على املقاول أو املطور بنقل ملكية العقار 

للمشتري حتى لوكان في طور البناء. 
ويختلف البيع على اخلريطة عن البيع العقاري العادي، من أنه ال يقع على عقار جاهز، 
وإمنا يلتزم البائع على أثره ببناء عقار خالل مدة معيَّنة يتفق عليها أطراف العقد، فضالً 
عن أن اخلطر الذي قد يتعرض له املشتري في البيع على اخلريطة غير موجود في عقد 
البيع العادي، املنصب على عقار موجود وجاهز لالستالم وقت التعاقد، لهذا قد جند أن 
القواعد العامة املنظمة لعقد البيع العادي تقف عاجزة عن توفير الضمانات للمشتري في 

عقد البيع على اخلريطة. 
بناء على ما تقدم، ال ميكن تكييف عقد بيع العقار على اخلريطة على أنه عقد مقاولة أو 
بيع عادي، وإمنا ميكن تكييفه على أنه بيع لعقار مستقبلي)37(، أي بيع معلق على شرط 
واقف ميتاز باخلصوصية، وذلك ألن املطور العقاري يجمع بني صفتي املقاول والبائع 
على  البيع  عقد  البحريني  املــشــرِّع  م  نظَّ األســاس  هــذا  فعلى  بالتزاماتهما،  يتعلق  فيما 
اخلريطة بقانون خاص وبأحكام خاصة تضفي على املطور صفتي املقاول والبائع في 

آن واحد)38(. 

)35(  أجاز املشرع البحريني أن يكون البيع مستقبالً في املادة )104( من القانون املدني، والتي تنص على 
أنه: »يجوز أن يكون محل االلتـزام شيئاً مستقبالً، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً مبحض الصدفة«، 

وهو األمر الذي ينطبق على البيع على اخلريطة. 
)36(   انظر: املواد )18-34( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 

 – البيع  البحريني:  املدني  القانون  في  املسماة  العقود  شلقامي،  غريب  وشحاته  يونس  بني  جميل    )37(
اإليجار، مطبعة جامعة البحرين، الصخير، 2016، ص44.

)38(   انظر: القرار رقم )6( لسنة 2018 الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري. بشأن تنظيم عمل والتزامات 
وواجبات املطوِّرين.
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املبحث الثاني
املسؤولية عن الضمان العشري في البيع على اخلريطة

سبق وأن عرضنا للوصف الذي أضفاه املشرِّع على املطور العقاري، وهو البائع املرخص 
عدة  )أو  متخصص  مبقاول  باالستعانة  أو  بنفسه  أما  بالبناء  يقوم  قد  والــذي  بالبناء  له 
مقاولني( والذي يقع على عاتقه وفق قانون تنظيم القطاع العقاري اجلديد عدة التزامات 

منها:
إجناز العمل وتسليمه في املدة املتفق عليها)39(.   .1

نقل ملكية الوحدات العقارية للمشترين)40(.  .2
املشروع  تنفيذ  انتهاء  من  عامني  ملــدة  املبيعة  الــوحــدات  وصيانة  بـــإدارة  االلــتــزام   .3

وتسليمها إلى املشترين)41(.
االلتزام بضمان العيوب التي حتصل بالبناء)42(.     .4

وفي هذا اخلصوص يثور التساؤل عن نوعية العيوب التي يضمنها املطور البائع؟ وهل 
يلتزم املطور البائع بالتزامات املقاول واملهندس املعماري فيما يتعلق بالضمان العشري؟ 
وماذا لو عهد مطور البناء واملقاولة لشركة أخرى أي ملطور فرعي أو مقاول من الباطن؟ 
في  فرعي  أو  رئيسي  مبقاول  االستعانة  إلى  العقاري  املطور  يلجأ  الغالب  في  إنه  حيث 
تخصصات  من  مهندسني  أو  مبهندس  أو  هــو،  ميتلكها  ال  التي  املختلفة  التخصصات 
مختلفة، فيثير هذا األمر أيضاً التساؤل عن ماهية مسؤولية املهندس - أو املهندسني في 
البناء في مواجهة مشتري  التي تهدد سالمة ومتانة  العيوب  حال تعددوا- عن ضمان 

الوحدة العقارية على اخلريطة.
قبل التطرق إلى حتديد مسؤولية املطور العقاري بالنسبة للضمان العشري، ينبغي أوالً 

توضيح املقصود بالضمان العشري في عقود املقاولة. 

)39(   املادة )31/ أ( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
)40(  املادة )31/ ب( من قانون تنظيم القطاع العقاري.

الوحدات  وصيانة  إدارة  املطوِّر  »يتولى  أنه:  على  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  من   )34( املادة  تنص    )41(
املَبِيعة ملدة عامني من انتهاء تنفيذ املشروع وتسليمها إلى املشترين، مقابل حتصيل التكاليف الفعلية 
مع نسبة ال جتاوز 5 % من تلك التكاليف كمصاريف إدارية، وذلك ِوْفقاً لألسس والنسبة التي يصدر 

بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة«.
)42(  املادة )71( من قانون تنظيم القطاع العقاري. ويحتفظ أمني حساب الضمان بنسبة من القيمة اإلنشائية 
للمشروع، يصدر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة، بعد حصول املطوِّر على شهادة اإلجناز لضمان 
ُحْسن تنفيذ إصالح العيوب التي قد تظهر بعد إجناز املشروع، وال ُتصرف تلك النسبة إلى املطوِّر إال 
بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم آخر وحدة للمشترين، وتسوية جميع شروط ُحْسن التنفيذ خالل 

تلك السنة: املادة )25/ ب( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
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املطلب األول
املقصود بالضمان العشري

املنشآت  أو  املباني  سالمة  بضمان  واملهندس،  املقاول  التزام  العشري  بالضمان  ُيقصد 
التي تهدد متانتها وسالمتها، واحملددة  العيوب  أو  التهدم  التي يشيدانها، من  الثابتة)43( 
مدته قانوناً بعشر سنوات، تبدأ من وقت إمتام البناء أو اإلنشاء)44(، ويتزامن هذا الوقت 
غالباً مع وقت تسليم البناء لرب العمل، أما قبل ذلك وأثناء عمليات البناء والتشييد فتطبق 

القواعد العامة في املسؤولية العقدية.
والبد من اإلشارة هنا إلى أن املسؤولية املقررة للمهندس واملقاول املنصوص عليها في 
القانون املدني ال تغطي كل ضرر يصيب املباني أو املنشآت  )615( وما بعدها من  املادة 
الضرر وعلى درجة عالية من اجلسامة،  من  األخــرى، وإمنا تغطي نوعاً خاصاً  الثابتة 
تهديد  عليها  يترتب  خطيرة  بعيوب  تعيبهما  أو  الثابتة،  املنشأة  أو  البناء  تهدم  إما  وهو 
وانحالل  األرض  عن  انفصاله  أو  البناء  تفكك  بالتهدم  واملقصود  وسالمتها)45(.  متانتها 
البناء في  )كأن يتهدم  التهدم كلياً  أن يكون  – ويستوي  التي ترتبط بني أجزائه  الرابطة 
جميع أجزائه(، أو جزئياً )كأن يحدث تشقق في أحد اجلدران املرتكز عليه البناء أو الهياكل 

احلاملة له أو األسقف(. 
وقد يكون التهدم بسبب عيب في عملية التشييد والبناء، أو عيب في املواد املستعملة أو 
في األرض املقام عليها البناء)46(. لذا يشمل الضمان العيوب التي تهدد سالمة البناء، سواء 
الناشئة عن أعمال التصميم أو التنفيذ، أو الناجتة عن املواد املستعملة في التنفيذ، أو عيب 
في األرض ذاتها، إذا كان من املمكن كشفه وفقاً للقواعد الفنية والتقنية املعروفة، وإال كان 
قوة قاهرة، بحيث يعفى املهندس أو املقاول من املسؤولية بسببه. وحتديد هذه العيوب 
وما إذا كانت موجبة للضمان متروك تقديرها لقاضي املوضوع، وميكنه االستعانة في 
تقدير هذا األمر بخبير فني. وال ريب في أن هناك عيوباً ال ترقى في خطورتها إلى درجة 

أخرى  منشأة  أي  إلى  ميتد  وإمنا  عليه،  املتعارف  باملعنى  املباني  على  العشري  الضمان  ينحصر  ال    )43(
كاملالعب الرياضية وحمامات السباحة واملخازن واألنفاق.

)44(  املادة )615( من القانون املدني البحريني. 
)45(  ال يشمل الضمان العشري عيوب التصميم التي من شأنها أن حتول دون استخدام املبنى في الغرض 
املنشود، كعدم االتساع الكافي للغرف، أو عيوب التنفيذ كعدم كفاءة عازل الصوت، أو انبعاث روائح 
كريهة من احلمامات. نبيل عبدالبديع يحيى، القانون واملهندس وتطبيقات في مجال التشييد والبناء، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 178- 179.
الثقافة اجلامعية،  دار  املعماري، ط1،  للمقاول واملهندس  العقدية  املسؤولية  أبوقرين،  أحمد عبدالعال    )46(

القاهرة، 2001، ص 19.
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تهديد سالمة البناء ومتانته فال يشملها الضمان العشري، مثال ذلك التشققات البسيطة 
في احلوائط أو اخلطأ في بعض التوصيالت الكهربائية الفرعية ونحو ذلك)47(،  باإلضافة 

إلى العيوب الظاهرة التي يعلم بها رب العمل )أو صاحب احلق( وقت التسليم.  

املطلب الثاني
املسؤولون عن الضمان العشري في البيع على اخلريطة

العشري  الضمان  حتمل  عاتقه  على  يقع  الــذي  الشخص  حتديد  في  الصعوبة  تظهر  قد 
اإلجناز، سواء  قيد  العقارية  الوحدة  بائع  فإن  بينا سابقاً  فكما  اخلريطة،  البيع على  في 
بنفسه  إما  بناءه  يتولى  الذي  وهو  العمل،  صاحب  هو  اعتبارياً  أم  طبيعياً  شخصاً  أكان 
املقاولني  أو بواسطة عمال وفنيني يعملون حتت إشرافه ورقابته، وقد يستعني ببعض 
للقيام بتنفيذ املشروع أو مبهندسني من تخصصات مختلفة للقيام بأعمال إما رئيسية 
أو جزئية، لذلك السؤال الهام الذي سيتناوله هذا املطلب هو: ماذا لو قام املطور العقاري 
الرئيسي بإحالة كل أعمال البناء أو جزء منها إلى مطور فرعي )أو مطورين فرعيني( أو 
مقاول من الباطن، هل سيتمكن مشتري الوحدة العقارية من  الرجوع على املطور الفرعي 
)أو املقاول من الباطن( أو املهندس في حال حدوث تهدم كلي أو جزئي للوحدة العقارية، 
على الرغم من أنه ليس طرفاً في عقد املقاولة أو الهندسة. هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من 

خالل الفروع التالية على النحو اآلتي: 
الفرع األول

مسؤولية املطور العقاري الرئيسي أو الفرعي
التي  العيوب  بضمان  العقاري  املطور  التزام  على  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  ينص 
أو مالك  ك  المالَّ بها احتاد  ُيخِطره  املشتَرك والتي  العقار  الهيكلية من  األجــزاء  تظهر في 
على  حصوله  تاريخ  من  تبدأ  سنوات،  عشر  مدة  إلى  مسؤوليته  وتستمر  وحــدة)48(.  أية 
شهادة اإلجناز للمشروع)49( الذي قام بتطويره ال من تاريخ استالم املشتري للوحدة)50(. 
وباستقراء نصوص القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، جند أن 
املشرِّع البحريني لم ُيعرِّف املقصود باألجزاء الهيكلية، التي يضمن املطور العيوب التي 

 ،2008 )47(  أحمد شرف الدين، عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها، بنك التعمير واإلسكان، القاهرة، 
ص 253– 254.

)48(   املادة )71/أ( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
بتنظيم قواعد وشروط إجناز وتسليم الوحدات  العقاري قراراً  التنظيم  إدارة مؤسسة  )49( ُيصِدر مجلس 

العقارية للمشترين، مبا في ذلك شهادة اإلجناز: املادة )31/ أ( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
)50(  املادة )71/أ( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
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)ضمان عشري(، إال أنه ميكن حتديد هذه األجزاء لتشمل  تظهر فيها ملدة عشر سنوات 
أساسات البناء وهيكله وسقفه واجلدران واألعمدة وكل عنصر خاص بالتجهيز ال ميكن 

نزعه دون إتالف مواد اإلجناز. 
وباإلضافة إلى هذا الضمان العشري، يلتزم املطور العقاري وفق ذات القانون بـإصالح 
أو استبدال التركيبات املَِعيبة في العقار املشتَرك ملدة سنة، تبدأ من تاريخ حصوله على 
والتركيبات  والكهربائية  امليكانيكية  األعمال  التركيبات  هذه  وتشمل  اإلجنــاز،  شهادة 
تشديد  القانون  أجاز  وقد  هذا  ذلــك)51(.  شابه  وما  الصحي  الصرف  وتركيبات  الصحية 
مسؤولية املطور العقاري بضمان إصالح التركيبات املعيبة في العقار ملدة أطول من سنة 
بينه وبني  األمر  االتفاق على هذا  إذا مت  تاريخ حصوله على شهادة اإلجنــاز، وذلك  من 

مشتري الوحدة العقارية. 
وعليه، يتبني مما سبق بأن املشرِّع البحريني أخضع، في قانون تنظيم القطاع العقاري، 
املطور العقاري ألحكام الضمان العشري املطبق في عقود املقاولة، وذلك عن العيوب التي 
تظهر في األجزاء الهيكلية من العقار املشترك، وذلك ملدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ 
الضمان  هذا  ُيعتبر  وبهذا  بتطويره.  قام  الذي  للمشروع  اإلجنــاز  شهادة  على  حصوله 
العشري نوعاً آخر من الضمانات اخلاصة بعقد البيع على اخلريطة لم نعهده في البيوع 
املقاولة  بعقود  خاصاً  سابقاً  أشرنا  وكما  األصــل،  في  الضمان  هــذا  كــان  وإن  العادية، 

اخلاصة باألبنية دون املقاوالت األخرى. 
الفرع الثاني

مسؤولية املقاول إزاء الضمان العشري
لتشييد  مقاول  مع  وتعاقد  مقاوالً  بالبناء  له  املرخص  العقاري  املطور  يكن  لم  حال  في 
أو  يتم  الذي  البناء،  املسؤول عن سالمة  املقاول سيكون في هذه احلالة هو  فإن  البناء، 
بذلك  وتنتفي  العقاري،  املطور  مواجهة  في  وذلــك  املقاولة)52(،  عقد  مبوجب  تشييده  مت 
لينفي مسؤوليته  املطور  أن يستند  مسؤولية األخير في مواجهة املشتري، ولكن يجب 
البناء بصفته من رخص  عن  املقاولة، وإال كان مسؤوالً  إلى عقد  العشري  الضمان  عن 

)51(   املادة )71/ب( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
)615( املذكورة أعاله بكل األعمال الالزمة  )52(   وال يشترط أن ُيكلَّف املقاول ليكون مسؤوالً وفقاً للمادة 
يعهد  كأن  مشروعه،  إلجناز  مقاول  من  أكثر  إلى  يلجأ  أن  املشروع  صاحب  بإمكان  إذ  املبنى،  إلقامة 
النجارة  إلى مقاول، وبأعمال  البناء األخرى من أرضيات وأسقف وحيطان  بوضع األساس وأعمال 
إلى مقاول ثاٍن، وبأعمال الدهان والبياض إلى مقاول ثالٍث، وباألعمال الصحية إلى مقاول رابٍع، فيبرم 
صاحب العمل عدة عقود مع عدة مقاولني كل بحسب تخصصه. فإذا اشترك أكثر من مقاول في العمل 

امتدت دائرة املسؤولية لتشملهم جميعاً كل في حدود اجلزء من العمل الذي قام به.



د. وفاء الجناحي

125 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد 3 - السنة السابعة - العدد التسلسلي 27 - محرم  1441 ه� – سبتمبر 2019 م

البناء وأشرف عليه.
وباستقراء نصوص قانون تنظيم القطاع العقاري، جند أن القانون أجاز أن حِتل مسؤولية 
املقاول الرئيسي أو الفرعي محل مسؤولية املطوِّر)53(، فيما يتعلق بالضمان العشري عن 
السنوي  الضمان  وكذلك  املشترك،  العقار  من  الهيكلية  األجــزاء  في  تظهر  التي  العيوب 
إلصالح أو استبدال التركيبات املعيبة في العقار املشترك، »وذلك مبوجب القرارات التي 
مبسؤولية  اإلخــالل  دون  وذلــك  العقاري)54(،  التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس  ُيصِدرها 
العشري  الضمان  من  اخلريطة  على  البيع  عقد  في  املشتري  يستفيد  وقــد  املــطــوِّر«)55(. 
املقرر للمطور البائع في عقد املقاولة )في حال استعان املطور مبقاول أو مقاولني لتنفيذ 
املشروع( نظراً لكونه خلفاً خاصاً للبائع؛ واخللف اخلاص هو كل من يخلف السلف في 
عني معينة بالذات أو في حق عيني عليها أو في حق شخصي، ويعتبر مشتري الوحدة 
العقارية في طور البناء بهذا املفهوم، كما أسلفنا، خلفاً خاصاً للبائع)56(، بحيث له احلق في 
الرجوع بالضمان على املقاول أو املقاولني باعتبار أن الضمان من ملحقات املبيع، التي 

تنتقل معه إلى من انتقلت إليه امللكية دون حاجة إلى نص)57(.
وال يخفى بأن املشرِّع البحريني أكد صراحة في الفقرة األولى من املادة )71( من قانون 
املطور  مسؤولية  أن  على  العقاري،  املطور  مبسؤولية  املتعلقة  العقاري  القطاع  تنظيم 
مة  العقاري املنصوص عليها في ذات املادة يجب أن تطبق »دون اإلخالل بأية أحكام منظِّ
ملسؤولية املقاول منصوص عليها في القوانني األخرى«، مبا في ذلك القانون املدني. كما 

)53(   املادة )71/ج( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
)54(   لم ُينظم هذا األمر بعد وحتى تاريخه بقرار من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري.

)55(   انظر: املادة )71/ج( من قانون تنظيم القطاع العقاري.
)56(   تنص املادة )134( من القانون املدني على أنه: »1ـ إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة مبال معني 
على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل املال 
إلى خلف خاص، فإن تلك احلقوق وااللتزامات تنتقل معه. 2 ـ على أن االلتزامات املتصلة باملال ال تنتقل 
معه إلى اخللف اخلاص، إال إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما 
لم يقض القانون بخالفه«. األصل أن كل عقد أبرمه السلف ال يسري في حق اخللف اخلاص، إال بتوافر 
هذا  انتقل  ثم  معني،  مبال  يتعلق  الغير  مع  السلف  أبرمه  الذي  العقد  كان  فإذا  الذكر،  سالفة  الشروط 
املال إلى اخللف اخلاص فإن احلقوق املرتبطة به تنتقل معه، وملا كان الضمان العشري في عقود البناء 
اخلاص  اخللف  إلى  ينتقل  فإنه  األصل  في  املقاول  مبواجهة  للبائع  حقاً  اخلريطة  على  البيع  ألغراض 

)املشتري( على ما نرى ولألسباب السابق بيانها. 
)57(  أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص 623؛ دبار محمد أمني، احلماية القانونية للمشتري في عقد البيع 
على التصاميم، احلوار املتوسطي – اجلزائر، العدد 13-14، 2016، ص384. وفي حال حدوث تهدم 
ولم يكن هناك ضمان، كأن لم يكن هناك عقد أو أبطل العقد، فالرجوع بالتعويض سيكون على أساس 
املسؤولية التقصيرية، بإثبات اخلطأ والضرر ووجود العالقة السببية. نبيل عبدالبديع يحيى، مرجع 

سابق، ص 195.



المسؤولية عن الضمان العشري في البيوع على الخرائط وفق التشريع البحريني

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد 3 - السنة السابعة - العدد التسلسلي 27 - محرم  1441 ه� – سبتمبر 2019 م126

نصت ذات املادة أيضاً صراحًة على أنه: »ليس في هذا القانون ما مينع أو يؤثر على أية 
حقوق أو ضمانات مكفولة ملالك الوحدة مبوجب أيِّ تشريع آخر جتاه املطوِّر الرئيسي 
أو الفرعي للعقار«)58( كضمان التعرض واالستحقاق وغيرهما من الضمانات التي كفلها 

املشرِّع للمشتري في البيع العقاري العادي. 
القانون  في  صراحة  نص  اجلزائري  املشرِّع  أن  جند  البحريني،  املشرِّع  خالف  وعلى 
الترقية العقارية( على أن  11-4 لتنظيم نشاط  )القانون رقم  اخلاص بالتطوير العقاري 
اآلخرين،  واملتدخلني  واملقاولني  الدراسات  مكاتب  عاتق  »على  تقع:  العشرية  املسؤولية 
الذين لهم صلة بصاحب املشروع من خالل عقد، في حالة زوال كل البناية أو جزء منها 
جراء عيوب البناء، مبا في ذلك جراء النوعية الرديئة ألرضية األساس«)59(. واملالحظ هنا، 
أن املشرِّع اجلزائري وباختياره لعبارة املتدخلني اآلخرين في هذا القانون، لم يرد حصر 
يعد  لم  والذي  العقاري،  التطوير  مجال  لتطور  نظراً  العشري،  بالضمان  امللزمني  قائمة 
يستعمل نفس األطر واألساليب التي كانت تستخدم في املاضي، بحيث ظهرت احلاجة 
لالستعانة بأشخاص آخرين ذوي اختصاصات فنية وتقنية مختلفة الستكمال املشاريع 
البناء  أنه لم يحدد طبيعة املتدخلني في  العقارية الكبيرة. ولكن قد ُيعاب على هذا النص 
وماهية عالقتهم باملشروع وبعقد البيع على اخلريطة، فكان األجدر باملشرِّع اجلزائري 
اء عدم حتديد هذه  حتديد هذه الفئة حتديداً صريحاً لتجنب املنازعات، التي قد تنشأ جرَّ

الفئة وطبيعة مسؤوليتهم)60(.
الفرع الثالث

مسؤولية المهندس إزاء الضمان العشري

ال يخفى أن عملية البناء يشارك فيها مهندسون من تخصصات مختلفة ومتعددة، وأنه 
التي  الثابتة، أو تظهر العيوب  الكلي أو اجلزئي في املنشآت  التهدم  من املمكن أن يحدث 
املعمارية  ســواء  البناء،  تصميمات  من  أي  تنفيذ  أو  تصميم  نتيجة  البناء  سالمة  تهدد 
)مثل التشطيبات والواجهات واملواد املستخدمة فيها مثل الرخام والزجاج وغيرها(، أو 

وأساسات(،  وأعمدة  بالطات  من  املعدني  أو  اخلرساني  الهيكل  عناصر  )مثل  اإلنشائية 
يعيبها  قد  ما  التربة وخصائصها وكيفية معاجلة  )مثل توصيف طبقات  تقنية  أو اجليو 
كي تصلح لتأسيس البناء(، أو الصحية )تركيبات األجهزة الصحية ومسارات توصيالت 

)58(  املادة )71/و( من قانون تنظيم القطاع العقاري.

)59(   املادة )46( من القانون اجلزائري رقم 04-11.
)60(  دبار محمد أمني، مرجع سابق، ص383. 
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تغذية املياه والصرف(، أو الكهربية )مثل أعمال الكهرباء واإلنارة والتكييف(، أو امليكانيكية 
)مثل املصاعد والتكييف...()61(. 

يتولى  حني  في  والرسومات،  التصميمات  بوضع  األحوال  أغلب  في  املعماري  يقوم  لذا 
غيره من املهندسني في مجال الهندسة املدنية، أو الهندسة امليكانيكية القيام ببعض األعمال 
استخدامه  عند  املدني  القانون  في  البحريني  املشرِّع  أراد  وقد  بتخصصاتهم.  املتعلقة 
ملصطلح »املهندس« شمول مسؤولية الضمان العشري لكل مهندس متخصص عما قدمه 
من خدمة هندسية متخصصة، إذا كانت خدمته قد تسببت أو ساهمت في إحداث التهدم 

الكلي أو اجلزئي.
بعقد  تاجر،  مجرد  كان  إذا  العقاري،  املطور  يرتبط  قد  اخلريطة،  على  البيع  إطــار  وفي 
تصميم مع مهندس عام لعمل كل التصميمات ومقاول عام لتنفيذ البناء، ويلتزم كل من 
هؤالء بالضمان العشري عن األعمال التي شاركوا فيها في تشييد البناء، والتي ساهمت 
)املعماري(  املهندس  مثالً  فيلتزم  اجلزئي،  أو  الكلي  سواء  التهدم  حدوث  في  تسببت  أو 
باملسؤولية عن العيوب التي ترجع إلى التصميــم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع 
إلى طريقة التـنفيذ في حال اقتصر دوره على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على 

التنفيذ. 
له  عهد  حــال  في  التـنفيذ  طريقة  إلــى  ترجع  التي  العيوب  عن  املهندس  ُيسأل  قد  وعليه 
جانب  على  أو  التـنفيذ  على  باإلشراف  احلالة(  هذه  في  العقاري  )املطور  العمل  صاحب 
املهندس  كان  إذا  التصميم،  إلى  ترجع  التي  العيوب  عن  املقاول  ُيسأل  ذلك  ومع  منه)62(. 
املتبوع عن أعمال تابعه)63(. وقد  بناًء على مسؤولية  له  التصميم تابعاً  الذي قام بوضع 
ُيسأل املقاول واملهندس متضامنني إذا نشأت مسؤوليتهما املشتركة عما وقع من عيب 
كان  لو  حتى  منه  جزء  أو  البناء  تهدم  عن  عقدية  مسؤولية  ُيسأالن  وقد  العمل)64(.  في 
صاحـــب العمــــل قد أجاز إقامة  املباني أو املنشآت املعيبة)65(. وإذا تعاقد املطور العقاري مع 
مكتب هندسي وصدر اخلطأ من أحد املهندسني العاملني في املكتب، فإنه يجوز للمطور 
العقاري الرجوع بالتعويض على املكتب الهندسي بناء على مسؤولية املتبوع عن أعمال 
تابعه، ومن ثم يرجع املكتب الهندسي على املهندس باملبالغ التي دفعت عنه إما بشكل كلي 

)61(  نبيل عبدالبديع يحيى، مرجع سابق، ص 160-159.
)62(   املادة )616( من القانون املدني البحريني.

)63(   املادة )617/ب( من القانون املدني البحريني.
)64(   املادة )618( من القانون املدني البحريني.

)65(  املادة )615/ج( من القانون املدني البحريني.
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أو جزئي )أقساط()66(.  
فترة  أثناء  تقوم  ال  مسؤوليته  فإن  املشروع،  صاحب  العمل  رب  ملسؤولية  بالنسبة  أما 
مواد  قدم  أو  معيب  تصميم  على  وافق  أو  خاطئة  تعليمات  أعطى  لو  حتى  البناء،  تشييد 
رديئة استخدمت في أعمال البناء، ذلك ألن من واجب املقاول واملهندس املعماري تنبيه 
رب العمل إلى هذا اخلطأ وإلى ما فيه من خطورة على سالمة البناء، فإذا لم ميتثل كان 
يستغرق  وال  مخطئني  يعتبران  فإنهما  ملشيئته  أذعنا  فإذا  التنفيذ،  عن  االمتناع  عليهما 
أن يخفف من مسؤوليتيهما بنسبة مساهمته  العمل خطأهما، وإن كان ميكن  خطأ رب 
في إحداث الضرر. وال ترتفع مسؤوليتاهما في هذه احلالة إال إذا كان رب العمل ميلك من 
اخلبرة والتفوق الفني في هذا املجال ما يفوق خبرة كل منهما، وهو الذي وضع بنفسه 

التصميم املعيب للبناء بدالً من املهندس املعماري، وأصر على تنفيذه وأشرف عليه. 
يتبني مما سبق بأن املسؤولية عن الضمان العشري ال تقتصر على املعماريني، بل متتد 
إلى غيرهم من األشخاص الذين يسهمون بشكل أو بآخر في أعمال التشييد والبناء، فال 
صانعي  أيضاً  تشمل  بل  البناء،  بإجناز  إليهم  ُيعهد  الذين  املقاولني  عند  املسؤولية  تقف 
مكونات البناء وعناصره التجهيزية التي تندمج فيه وال تنفصل عنه دون تلف، وباألخص 

إذا ما مت إنتاجها مبواصفات خاصة لرب العمل أو املطور العقاري.
املطلب الثالث

املستفيدون من الضمان العشري في البيوع على اخلريطة
مرتكب  ُيسأل  السببية(  العالقة  الضرر-  )اخلطأ-  الثالثة  املسؤولية  أركان  توافرت  إذا 
في  واألصــل  ضــرر،  من  أصابه  عما  املضرور  تعويض  عن  القانون  أحكام  وفق  اخلطأ 
التعويض أنه يكون عينياً يتمثل في إلزام املسؤول بإعادة احلالة إلى ما كانت عليه قبل 
وقوع الضرر، بأن يقوم املقاول مثالً بإعادة بناء اجلزء املتهدم أو إصالح العيوب التي 
تهدد سالمة البناء، وقد يقتضي األمر أحياناً إعادة تشييد البناء بكامله، غير أنه إذا كان 
املطالبة  العشري(  الضمان  من  )املستفيد  للمتضرر  فيجوز  مستحيالً  العيني  التنفيذ 

بالتنفيذ مبقابل، أي بطريق التعويض النقدي. 
أو  العيني  بالتنفيذ  املطالبة  لهم  يحق  الذين  األشخاص  حتديد  املطلب  هذا  في  سنتناول 
التعويض بحسب األحوال، أي األشخاص املستفيدين من الضمان العشري في البيوع 

محل الدراسة وذلك في فرعني على النحو اآلتي: 

)66(   املادتان )172 و173( من القانون املدني البحريني.
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الفرع األول
صاحب املشروع )املطور العقاري( في مواجهة

 املطور الفرعي أو املقاول أو املهندس
رغم أن صفة املطور العقاري لم تذكر في القواعد العامة والسيما في النصوص اخلاصة 
بالقانون املدني البحريني، إال أن املطور العقاري قد يكون في بعض احلاالت هو املستفيد 
من الضمان العشري في حال كان هو صاحب املشروع وتعاقد مع مقاولني أو مهندسني 

مبوجب عقد أو عقود مستقلة. 
وباعتبار املطور العقاري مسؤوالً مدنياً أمام املشترين، استوجب عليه القانون مطالبة بقية 
املتعاملني معه من مطورين فرعيني أو مقاولني أو مهندسني بجميع الضمانات القانونية، 
أو عيب  له، ولدفع مسؤوليته عن أي تهدم  التي يوقعها معهم كضمانة  العقود  مبوجب 
البحريني ملجلس  املشرِّع  أجاز  الصدد،  املستقبل. وفي هذا  املبيع في  البناء  يحصل في 
إدارة مؤسسة التنظيم العقاري إصدار قرار بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود بيع 
الوحدات العقارية على اخلريطة، منها، األحكام واملعلومات والبيانات التي يجب إدراجها 
في عقود البيع، مبا في ذلك االلتزامات واحلقوق املتباَدلة بني املطوِّر الرئيسي للمشروع 

واملطوِّر الفرعي، إْن ُوِجد، والتي من شأنها أْن تؤثر في حقوق والتزامات املشتري)67(.
الفرع الثاني

مشتري أو مالك الوحدة العقارية 
في مواجهة املطور العقاري وبقية املتدخلني

يعتبر مشتري العقار في طور اإلجناز أو املاُلَّك املتعاقبون على العقار املنجز )وهم اخللف 
 27 القانون رقم  اخلاص( املستفيدين من الضمان العشري بالدرجة األولى، حيث ألزم 
تظهر  التي  العيوب  بضمان  العقاري  املطور  العقاري  القطاع  تنظيم  بشأن   2017 لسنة 
في األجزاء الهيكلية من العقار املشترك، والتي ُيخطره بها مالك الوحدة أو احتاد املاُلَّك، 
وتقوم مسؤولية املتعاقدين مع املطور في مواجهة من انتقل إليه احلق )حق امللكية أو أي 

حق عيني آخر( ما لم تنقض مدة الضمان. 
املطور  مسؤولية  توضيح  البحريني  باملشرِّع  األجــدر  من  كــان  ذلــك،  من  الرغم  وعلى 
سالمة  تهدد  التي  العيوب  أو  البناء  تهدم  عن  العشري  بالضمان  يتعلق  فيما  العقاري 
ومتانة البناء، بالنسبة للُمالَّك املتعاقبني على العقار، بشكل أكثر دقة، كما هو احلال في 
11-4 بشأن تنظيم نشاط  القانون رقم  )49( من  املادة  التشريع اجلزائري، حيث تنص 

)67(   املادة )29/أ( من قانون تنظيم القطاع العقاري. 
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في  املدنية  مبسؤوليته  يلتزم  أن  العقاري  املرقِّي  على  »يجب  أنه:  على  العقارية  الترقية 
الدراسات  مكاتب  مطالبة  الصفة  بهذه  عليه،  ويتعني  زبائنه.  لفائدة  العقاري  املجال 
واملقاولني وشركائه اآلخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية املطلوبة. ويستفيد من 

هذه الضمانات املالكون املتوالون على البناية.« 

املطلب الرابع
وقت سريان مدة الضمان ووقت رفع دعوى املسؤولية

تبدأ مدة العشر سنوات في القانون البحريني – وهي مدة الضمان ملا يحدث في املباني 
واملنشآت من تهدم كلي أو جزئي أو ما قد يظهر فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها 
وسالمتها- من وقت إمتام املقاول البناء أو اإلنشاء، وتبدأ هذه املدة في بعض القوانني 
من وقت تسلم رب العمل البناء)68(، وفي حال رفض رب العمل التسلم فمن تاريخ إعذاره. 
أما بالنسبة للمطور العقاري، فتبدأ مدة الضمان العشر سنوات من تاريخ احلصول على 
شهادة اإلجناز؛ وُيستفاد من هذا االختالف بني القانون البحريني وبقية القوانني في أن 
الضمان  املستفيد من  املهندس على مصلحة  أو  املقاول  البحريني غلب مصلحة  املشرِّع 
العشري، ألنه قد يتمم املقاول أو املهندس البناء أو اإلنشاء وال يتم بيعه ونقل ملكيته إال 

بعد فترة من الزمن، فليس من العدالة إلزامهما بالضمان ملدة تزيد على العشر سنوات.  
وتعتبر مدة العشر سنوات مبثابة مدة اختبار للمبنى، ُيتاح فيها لصاحب البناء التثبت من 
سالمته ومتانته، وليست مدة تقادم، فال تكون عرضة للتوقف أو االنقطاع بسبب وجود 
مانع يتعذر معه على رب العمل املطالبة القضائية، كنقص أهليته أو انعدامها أو غيابه أو 

في حال ُحكم عليه بعقوبة جنائية.
كما أنه ال يجوز إعفاء املهندس أو املقاول من الضمان العشري أو احلد منه، وكل شرط 
يتضمن ذلك يعتبر استناداً للمادة )620( من القانون املدني البحريني باطالً. وُيعتبر نص 
االتفاق على خالفها، وذلك لضمان سالمة  التي ال ميكن  اآلمــرة  القواعد  املــادة من  هذه 
أجاز  استثنائي،  وبشكل  ذلــك  ومــع  األعــمــال.  أربــاب  فقط  وليس  واملقيمني،  املواطنني 
املشرِّع أن تكون مدة الضمان أقل من عشر سنوات – كحالة استثنائية- إذا ثبُت أن قصد 
املتعاقدين من إقامة املباني أو املنشآت أن تبقى ملدة أقـل من عشر سنوات، فيكون الضمان 

بالتالي للمدة التي ٌقصد أن تبقى خاللها)69(. 
وباملقابل لم ينص القانون على إمكانية متديد مدة الضمان ألكثر من عشر سنوات، بل 
اكتفى بعدم وجوب اإلعفاء أو احلد منه، وُيفهم من ذلك بأنه يجوز متديد مدة الضمان 

)68(   املادة )880( من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
)69(   املادة )615/ب( من القانون املدني البحريني.
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املهندس  أو  واملقاول  األخير  هذا  بني  أو  واملطور  املشتري  بني  املبرم  البيع  عقد  مبوجب 
الذي استعان به مبوجب عقد املقاولة، إال أنه يجب التنويه هنا بأن دعاوى الضمان ضد 
انكشاف  أو  التهدم  حصول  على  سنوات  ثالث  بانقضاء  تسمع  ال  املقاول  أو  املهندس 
العيب)70(، فمثالً قد يحدث التهدم الكلي أو اجلزئي بعد خمس سنوات من إمتام البناء، وال 
يرفع املستفيد من الضمان العشري الدعوى خالل ثالث سنوات على حصول التهدم أو 
انكشاف العيب )أي وقوع الضرر(. ففي هذه احلالة يتقادم حقه في املطالبة القضائية، وال 
يجوز له التمسك بالضمان العشري حتى لو لم تنقِض مدة العشر سنوات التي تبدأ من 
وقت إمتام البناء، ذلك ألن سكوت املستفيد طوال الثالث سنوات من حصول الضرر عن 

املطالبة بحقه قضائياً يعد مبثابة التنازل عن الضمان.
املطلب اخلامس

كيفية دفع مسؤولية املطور العقاري
ينفي  أن  يستطيع  ال  املقاول(  أو  املهندس  ذلــك  فــي  )مبن  الــعــقــاري  املــطــور  أن  الــقــاعــدة 
مسؤوليته عن التهدم، أو العيب الذي ظهر في البناء، إال بإثبات السبب األجنبي الذي قطع 
العالقة السببية بني نشاطه وحدوث التهدم أو العيب. وطبقاً للقواعد العامة يتمثل السبب 
األجنبي في القوة القاهرة، أو خطأ املستفيد من الضمان العشري أو خطأ الغير)71(. هذا 
ويجب التنويه هنا إلى أن مثل هذه األسباب ميكن أن تعفي املطور العقاري من مسؤوليته 

التقصيرية اجتاه الغير أيضاً. وميكن تلخيص السبب األجنبي في اآلتي:
الفرع األول

القوة القاهرة )احلادث املفاجئ(
ُتعرَّف القوة القاهرة على أنها كل حدث يخرج عن نطاق إرادة األشخاص، يتميز باستحالة 
الدفع والتوقع، فيكون مصدراً للضرر على نحو يقطع عالقة السببية)72(. وعليه، يجوز 
للمطور العقاري التمسك بالقوة القاهرة لقطع العالقة السببية بني فعله والتهدم أو العيب 
الذي وقع، وُيشترط في القوة القاهرة، أو احلادث املفاجئ طبقاً للقواعد العامة، أال يكون 
من املمكن توقعه، وأن يكون مستحيل الدفع، وأخيراً أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيالً. 
فعلى سبيل املثال يستطيع املطور العقاري أن ينفي عن نفسه املسؤولية بإثبات أن التهدم 
كان نتيجة حدوث هزة أرضية مفاجئة، ويجب لالعتداد بالقوة القاهرة كسبب معف من 

)70(   املادة )619( من القانون املدني البحريني.
)71(  نبيل عبدالبديع يحيى، مرجع سابق، ص 180- 192؛ أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص 279.

)72(  خالد جمال أحمد، النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدني البحريني: دراسة مقارنة، مطبوعات 
جامعة البحرين، 2002.
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أو  املسؤولية عن الضمان العشري أن يقع احلدث بعد تسليم املطور الوحدة للمشتري 
بعد إعذاره في حال رفضه االستالم. 

وُيطبق ذات األمر على املهندس، حيث يستطيع املهندس قطع العالقة السببية بإثبات أن 
البناء،  املقام عليها  إلى عيب في األرض  البناء راجع  الذي يهدد سالمة  العيب  أو  التهدم 
التي  الفنية،  القواعد  باتباع  كشفه  املهندس  على  املستحيل  ومن  متوقع،  غير  أمراً  وكان 

يتبعها املهندس احلريص املتوسط الصفات، وُيعد بذلك من قبيل القوة القاهرة. 
الفرع الثاني

خطأ املتضرر )املطور العقاري أو مشتري الوحدة العقارية(
يجب التفرقة في هذا الصدد فيما إذا حصل التهدم أو ظهر العيب الذي يهدد سالمة البناء 
بعد اكتمال البناء وقبل تسليم الوحدة العقارية للمشتري، أو بعد ذلك الختالف املستفيد 
من الضمان العشري في كلتا احلالتني، فإذا حصل التهدم أو ظهر العيب الذي يهدد سالمة 
البناء قبل تسليم الوحدة العقارية للمشتري، وكان املطور العقاري قد استعان مبقاولني 
إذا  أن ُتخفف  البناء والتشييد، فإن مسؤولية األخيرين ميكن  للقيام بعملية  ومهندسني 
إلى  بعد  فيما  أدت  البناء  في  معينة  تعليمات  باتباع  أمر  من  هو  العقاري  املطور  أن  ثبت 
حصول العيب، أو عندما يكون املطور العقاري هو من قدَّم املواد املعيبة املستخدمة في 
البناء والتي نتج عنها تهدم كلي أو جزئي للبناء، وُيعتبر اخلطأ في هذه احلالة مشتركاً 
هذه  في  القاضي  فعلى  اخلطأ،  في  منهم  كل  مساهمة  حسب  بينهم  املسؤولية  وُتــوزع 
احلالة إنقاص مبلغ التعويض املستحق للمطور العقاري)73(. لذلك، فإن خطأ صاحب العمل 
ال يعفي املقاول واملهندس من املسؤولية ألنهما ُيعتبران من أهل الفن والصنعة، ومن ثم 
أن األساليب  إلى  أو  التي قدمها معيبة،  املواد  أن  إلى  العمل  تنبيه رب  كان يتعني عليهما 
العقاري(  )املطور  العمل  رب  أصر  فــإذا  سليمة،  غير  البناء  في  استخدامها  يقترح  التي 
على الرغم من ذلك على استخدام املواد املعيبة أو االستمرار في التنفيذ باألساليب التي 
اقترحها كان من واجبهما التوقف عن تنفيذ األعمال وإال قامت مسؤوليتيهما باعتبارهما 
من أهل االختصاص)74(. وفي حالة لم يستعن املطور العقاري مبطور فرعي أو مهندس، 
وحصل التهدم للبناء بعد اكتمال املشروع ألخطاء في البناء وقبل بيع الوحدات العقارية، 
فيتحمل املطور هنا تبعة خطئه وتبعة الهالك. أما في حال حصل التهدم أو ظهر العيب 
ببعض  قيامه  بسبب  للمشتري  العقارية  الوحدة  تسليم  بعد  البناء  سالمة  يهدد  الــذي 
األعمال التي قد تهدد سالمة البناء، كإضافة بعض الغرف أو هدم بعض اجلدران أو فتح 

)73(  أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص 284.
)74(   املرجع السابق.
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بعض النوافذ دون االلتزام بتعليمات املطور العقاري واحتاد املاُلَّك، فإن املطور العقاري 
تنتفي مسؤوليته في حال أثبت أن املتسبب في الضرر هو املتضرر نفسه.

الفرع الثالث
خطأ الغير

   األصل أنه ال يجوز للمطور العقاري التمسك بخطأ الغير لرفع املسؤولية عن الضمان 
العشري، ولكن قد يحصل التهدم في بعض األحيان ألسباب ال صلة لها باملطور العقاري 
وإمنا بأشخاص من الغير، مثال ذلك أن يقوم صاحب املبنى املجاور بأعمال هدم وبناء 
يترتب عليها حصول تشققات أو تهدم جزئي في املبنى أو الوحدات العقارية املبيعة)75(، 
الذي مت تشييده  باملبنى  أن كان يقود سيارته مسرعاً  السائقني بعد  أو أن يصطدم أحد 
وتهدمه على إثر ذلك. ويجب على املطور العقاري في هذه احلالة إثبات أن خطأ الغير هو 

السبب املباشر حلدوث التهدم أو العيب؛ وذات األمر ينطبق على املهندس واملقاول. 

)75(  يجوز ملالك الوحدة العقارية )أو املطور العقاري( الرجوع على مالك املبنى املجاور املتسبب في الضرر 
اء أعمال اإلنشاء، وإذا كان  وفق قواعد املسؤولية التقصيرية للتعويض عن الضرر الذي أصابه من جرَّ
الضمان  العقدية دون  باملسؤولية  املقاول  الرجوع على  املبنى  ملالك  املقاول، فيجوز  البناء هو  حارس 

العشري، ألن األخير ينطبق على تهدم البناء الذي يقوم املقاول بتشييده ال على تهدم البناء املجاور.  
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اخلامتة 
2017 الضمان العشري  27 لسنة  لم ينظم قانون تنظيم القطاع العقاري البحريني رقم 
األرض  مالك  بني  ما  العالقة  في  ومتانته  سالمته  تهدد  عيوب  ظهور  أو  البناء  تهدم  عن 
واملطور )في حال لم يكن املطور العقاري مالكاً لألرض(، أو بني املطور الرئيسي )إذا كان 
األمر  هذا  تنظيم  ترك  وإمنا  الباطن(،  من  املقاول  )أو  الفرعي  واملطور  األرض(  مالك  هو 
للقواعد العامة في القانون املدني وللقرارات التي يصدرها مجلس إدارة مؤسسة التنظيم 
العقاري. وملا كان هذا املوضوع لم ينظم بعد بنصوص خاصة، فإنه وبالرجوع للقواعد 
املهندس واملقاول بضمان سالمة  التزاماً على  أنها رتبت  املدني جند  القانون  العامة في 
العمل ملدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إمتام  الذي يتم تشييده في مواجهة رب  البناء، 

البناء. 
وملا كان عقد البيع على اخلريطة يتضمن التزاماً بتشييد البناء متاماً كما في عقد املقاولة، 
فإن الضمان العشري تفرضه طبيعة هذا االلتزام، فيلتزم به املطور العقاري )بائع الوحدة 
العقارية( إذا كان هو من قام بأعمال البناء والتشييد، وذلك في مواجهة مشتري الوحدة 
تعاقد  حال  وفي  العقاري.  القطاع  تنظيم  قانون  من   )71( املــادة  لنص  تطبيقاً  العقارية 
الذي  البناء  البناء، فسيكون األخير هو املسؤول عن  العقاري مع مقاول لتشييد  املطور 
ويستطيع  العقد  هذا  بوجود  البائع  مسؤولية  وتنتفي  املقاولة،  عقد  مبوجب  تشييده  مت 
مشتري الوحدة العقارية في حال حدوث تهدم أو عيوب في األجزاء الهيكلية من العقار 
للبائع واحلق في الضمان  الرجوع على املقاول أو املهندس بالضمان كونه خلفاً خاصاً 

ينتقل إليه بانتقال امللكية، حيث ُتعد الدعاوى املتعلقة بالضمان من ملحقات املبيع. 
وفي حال تعاقد املقاول أو املهندس األصلي مع مقاول أو مهندس من الباطن، فيجوز له 
االتفاق على تشديد املسؤولية، بحيث تسري مواد الضمان العشري على عقد املقاولة أو 
املهندس األصلي،  أو  املقاول  الباطن، ويكون املستفيد من الضمان هنا هو  الهندسة من 
باعتباره رب العمل في هذه النوعية من العقود، في مواجهة املقاول أو املهندس من الباطن 
واملقاولني  الفرعي  املطور  من  كل  مسؤولية  حتديد  البحريني  باملشرِّع  األجدر  كان  وإن 
من الباطن واملتدخلني اآلخرين بالنسبة للضمان العشري بنصوص صريحة في القانون 
اخلاص بتنظيم القطاع العقاري، كما فعل املشرِّع اجلزائري، على نحو ال يدع مجاالً للشك 

والتأويل. 
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مسعودة مروش، نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري في ظل القانون اجلزائري   -
جامعة  احلــقــوق،  كلية  دكــتــوراه،  أطــروحــة  مقارنة،  دراســـة  الفرنسي:  والــقــانــون 

اجلزائر، 2014. 
نبيل عبدالبديع يحيى، القانون واملهندس وتطبيقات في مجال التشييد والبناء، دار   -

النهضة العربية، القاهرة، 2009.
طور  في  العقار  بيع  عقد   - العقارية  الترقية  عقد  تنفيذ  ضمانات  موسى،  نسيمة   -

اإلجناز، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 2015.
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عالء حسني علي، عقد بيع املباني حتت اإلنشاء، منشورات زين احلقوقية، بيروت،   -
 .2011

الضمان  في  االستشاري  املهندس  مسؤولية  مــدى  املــهــداوي،  صالح  أحمد  علي   -
القانونية  للبحوث  احلــقــوق  مجلة  االحتـــــادي،  املــعــامــالت  قــانــون  فــي  الــعــشــري 

واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد الثاني، سنة 2010. 
خالد جمال أحمد، النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدني البحريني: دراسة   -

مقارنة، مطبوعات جامعة البحرين، 2002.
القانوني،  العقار على اخلريطة وتكييفه  بيع  النعيمي، مفهوم  ضحى محمد سعيد   -

مجلة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، العدد 49، سنة 2012.
التصميم  على  العقار  بيع  عقد  مفهوم  صالح،  سلكان  وعلي  صالح  يونس  ذنــون   -
الهندسي وتكييفه القانوني )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العراق، 

العدد األول، اجلزء 2، 2016.
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المحتوى

الصفحةاملوضوع
107امللخص

109املقدمة 

112املبحث األول- ماهية عقد البيع على اخلريطة: تعريفه، أطرافه، طبيعته

113املطلب األول- تعريف عقد البيع على اخلريطة

117املطلب الثاني- أطراف عقد البيع على اخلريطة

118املطلب الثالث- التكييف القانوني لعقد البيع على اخلريطة

121املبحث الثاني- املسؤولية عن الضمان العشري في البيع على اخلريطة

122املطلب األول- املقصود بالضمان العشري

123املطلب الثاني- املسؤولون عن الضمان العشري في البيع على اخلريطة

123الفرع األول- مسؤولية املطور العقاري الرئيسي أو الفرعي

124الفرع الثاني- مسؤولية املقاول إزاء الضمان العشري

126الفرع الثالث- مسؤولية املهندس إزاء الضمان العشري

على  الــبــيــوع  فــي  الــعــشــري  الــضــمــان  مــن  املستفيدون  الــثــالــث-  املطلب 
128اخلريطة

املطور  مواجهة  في  العقاري(  )املطور  املشروع  صاحب  األول-  الفرع 
129الفرعي أو املقاول أو املهندس

املطور  مواجهة  في  العقارية  الــوحــدة  مالك  أو  مشتري  الثاني-  الفرع 
129العقاري وبقية املتدخلني

130املطلب الرابع- وقت سريان مدة الضمان ووقت رفع دعوى املسؤولية

131املطلب اخلامس- كيفية دفع مسؤولية املطور العقاري

131الفرع األول- القوة القاهرة )احلادث املفاجئ(
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الوحدة  مشتري  أو  الــعــقــاري  )املطور  املــتــضــرر  خطأ  الــثــانــي-  الــفــرع 
132العقارية(

133الفرع الثالث- خطأ الغير

131اخلامتة

135املراجع 


