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[د .ياسر عبد الحميد محمد اإلفتيحات]

التعديالت المستحدثة في قانون
السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي
*

(أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة)

د .ياسر عبدالحميد محمد اإلفتيحات

*

الملخص
يتناول البحث تنظيم بيع الوحدات العقارية املفرزة عىل اخلارطة ،كام نظمه املرشع يف ماارة
ديب ،وقد أتى تنظيمه له والتعديالت املتعاقبة عىل القانون ألجل اواجهة أهم التحديات يف
جمال االستثامر العقاري يف اإلاارة حيث متيز االستثامر العقاري املتسارع فيها ،برتكه جماالً
واسع ًا للمطور العقاري اخلاص ،سواء أكان أجنبي ًا أم حملي ًا ،بل و ُبغية استقطاب املستثمرين
األجانب ،مما أبرز افهوا ًا جديد ًا لدور الترشيع العقاري يف حتقيق هدفني أساسيني :متثل
األول يف السعي لتنمية السوق العقاري بجذب كال طريف العالقة :املطورين العقاريني
واملشرتين يف جمال االستثامر العقاري ،واهلدف الثاين دور الترشيع يف اإلبقاء عىل عنرص الثقة
بني هؤالء بالصورة التي تعزز بقاءهم يف ماارة ديب بل ويف استقطاب اطورين عقاريني
واشرتين جدد .فهل أتت التعديالت يف جمال الترشيعات العقارية اواكبة للتطور وساعية
الختاذ كافة السبل للمحافظة عىل النجاح املتحقق يف جمال السوق العقاري؟.
ولإلحاطة هبذه األهداف ولكي نبقي دراستنا اعمقة ،ارتأينا حرصها يف الترشيع العقاري
يف ماارة ديب ،ساعني لتأصيل اوضوع البيع عىل اخلارطة بجانبيه الفقهي والترشيعي كام نظمه
قانون السجل املبدئي يف ماارة ديب ،وطرح أهم املعوقات التي أحاطت هبذا النوع ان البيوع:
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/10/27
 أستاذ القانون املدين املشارك  -كلية القانون -جامعة الغرير -اإلمارات العربية املتحدة
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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حيث يتم بيع وحدة عقارية افرزة عىل اخلارطة ودفع ثمنها تقسيط ًا ان قبل املشرتي ،اقابل
متلكه للوحدة العقارية انذ حلظة مبرام العقد بل والسامح للمشرتي ببيعها من أراد ولو قبل
منجازها بعد أخذ اوافقة املطور العقاري (البائع) .ويسمح القانون باحلجز عليها ان قبل
دائني املشرتي خالل فرتة اإلنجاز ،مما يطرح الكثري ان التساؤالت حول التكييف القانوين
لعقد البيع عىل اخلارطة بني املطور العقاري واملشرتي والتكييف القانوين لبيع املشرتي بعد
ملشرت ٍ
متلكها وقبل اإلنجاز ٍ
ثان ،أفال يكون ذلك بيع ًا للمعدوم؟ هذا اا سنحاول بيانه تفصي ً
ال
يف بحثنا هذا بإذنه تعاىل.
-

الكلامت الدالة :التطوير العقاري ،املطور العقاري اخلاص ،االستننا املوازي،

السجل املبدئي ،جلنة التطوير العقاري

المقدمة
يعد النمو السكاين املتسار فض ً
ال عن اهلجرات الداخلية من الريف للمدينة واهلجرات
اخلارجية يف بلدان الرشق األوسط يف العقود الستة التي مضت بسبب أزمات احلروب،
عوامل أدت لقلة فرص العمل وتدهور األوضا االقتنادية ،رافقها سوء ختطيط للمدن يف
أغلب بلدان الرشق األوسط لينتج عنها متركز أغلب الناس يف العواصم واملدن الكربى بحث ًا
عن فرص العمل األوفرمقارنة باملدن النائية ولسهولة املراجعات للدوائر اإلدارية
واالجتامعية بسبب مركزية اإلدارة.
ونتج عن ذلك حدوث ارتفا يف أسعار األرايض والعقارات لتنبح مشكلة تثقل ميزانية
الدول يف حرصها عىل توفري سكن مالئم ملواطنيها األمر الذي جعل قطاعات الدول يف جمال
اإلسكان غري قادرة عىل تلبية احتياجات األفراد للسكن املناسب ،األمر الذي أثقل كاهلهم؛
حيث يذهب شطر من الراتب إلجيار السكن؛ ويبقى حلمهم يف متلك سكن مالئم هلم
وألرسهم حل ًام يتالشى مع واقعهم االقتنادي .وأمام هذا الواقع اضطر القطا العام
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لإلسكان أن يرتك املجال ملنلحة املستثمرين يف القطا العقاري اخلاص( )1لغرض حتقيق
املوازنة بني النمو السكاين وبني تلبية االحتياجات(.)2
لكن وألن هذا املجال بحاجة إىل رؤوس أموال هائلة ال جيدها غالبية املستثمرين يف القطا
اخلاص ،وخلطورة هذا االستثامر املرتبط باالقتناد العاملي ،فأية أزمة يف العامل تنعكس بنورة
رسيعة عىل جمال االستثامر العقاري لذا سعى املستثمرون العقاريون يف القطا اخلاص( املطور
العقاري اخلاص) إلجياد كافة السبل لتهيئة الوحدات السكنية التي يتطلبها سوق العقارات مع
سعيهم لضامن احلنول عىل ثمن الوحدة السكنية بنورة مقدمة من مشرتي العقار ،وبالتأكيد
فإن مطوري العقارات يف القطا اخلاص ،كرشكات استثامرية أجنبية أو حملية ،نقلوا التجارب
من مطورين عقاريني يف دول أخرى( .)3فأوجدوا سب ً
ال للتمويل العقاري منها إلزام املشرتي
الراغب بتملك عقار يف املستقبل أن يدفع ثمن الوحدة السكنية املزمع إنشاؤها بالتقسيط ،فنشأ
مفهوم جديد فرضه سوق العقارات أال وهو مفهوم البيع عىل اخلارطة.
( )1ألمهية الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،فقد نُظمت من قبل املرشع يف إمارة ديب بالقانون رقم ( )22لسنة 2015
بشأن تنظيم الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف إمارة ديب.
( )2بال شك أن فتح املجال للتطوير العقاري اخلاص سيساهم يف زيادة عدد الوحدات السكنية مما يعكس صورة إجيابية
عن كثرة العرض مقابل الطلب ،لكن ال جيب أن يغفل املرشع وهو بصدد تنظيم ترشيع عقاري عن حتديد اهلدف من
مسامهة القطاع اخلاص يف جمال التطوير العقاري الذي هيدف إىل الربح بصورة أساسية األمر الذي جعل بعض الرشكات
العقارية تواجه معوقات يف تسويق مرشوعاهتا السكنية نتيجة غالئها غري املربر من قبلها وجتاوز أرباح الوحدة السكنية
 300باملائة حمققني بذلك ربحا أعىل ،يف حني أن هدف التطوير العقاري يف القطاع العام هو توفري السكن لفئات املجتمع
وهو األساس يف نشاطها باعتبارها مرفقا عاما .فال يمكن القول أن ما حيكم القطاع العقاري العام من ترشيعات تكفي
حلكم قطاع التطوير العقاري اخلاص.انظر يف ذلك :أعامل التطوير تتجنب الرشائح التي حتتاج لتملك الوحدات السكنية،
مقال بقلم عبدالعزيز املوسى ،رياض األملعي ،طالل الشمري ،حييى احلجريي ،منشور يف جريدة اليوم السعودية 14،مايو
 .2012تاريخ الزيارة https://www.alyaum.com.2019/07/15

وانظر :رشاكة القطاعني العام واخلاص تُضاعف االستثامرات العقارية ،مقال بقلم يوسف العريب ،صحيفة االحتاد ،يف 20
أغسطس  .2015تاريخ الزيارة https://www.alittihad.ae.2019/07/15

( )3والء الدين حممد إبراهيم ،التطوير العقاري دراسة مقارنة ،حقوق الطبع حمفوظة لدائرة القضاء ،أبوظبي  ،الطبعة
األوىل  ،2014ص.14-13:
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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هذا األسلوب احلديث نسبي ًا؛ مل يكن احلل املثايل يف بداية نشوئه ألسباب منها حدوث
األزمات االقتنادية العامة واخلاصة باملستثمر العقاري والتي قد يكون هو سبب ًا رئيسي ًا يف
حدوثها حيث يقوم باالستثامر العقاري يف عدة مشاريع ويف عدة أماكن يف آن واحد مما يسبب
بعجزه عن إكامل هذه املشاريع فتضيع األقساط التي دفعها املشرتون ويتبدد حلمهم بامتالك
السكن(.)4
أمام هذه النورة الدرامية يف واقع السوق العقاري ،حيث رش مطورو العقارات يف اتبا
هذا النو من البيو  ،ظهر قنور واضح من قبل الترشيعات يف مواكبة التطور يف جمال
العقارات مثل الترشيع األردين والعراقي واملرصي قابلتها ترشيعات نظمت البيع عىل
اخلارطة مثل الترشيع السعودي واجلزائري فض ً
ال عن املرش اإلمارايت ،لكن رغم تشابه
القوانني من حيث املضمون إال أن الغاية خمتلفة تبع ًا الختالف األسباب من السام ح بالبيع
عىل اخلارطة؛ فدول عىل سبيل املثال كالعراق واألردن ومرص واجلزائر( )5والتي تعاين من
أزمة سكن سببها النمو السكاين فض ً
ال عن اهلجرات الداخلية واخلارجية( )6يالزم ذلك تردي
الوضع االقتنادي للسكان ،لذا فإن القوانني يف مثل هذه الدول شجعت االستثامر العقاري
اخلاص حلل أزمة السكن للمواطنني واملقيمني عىل وجه اخلنوص أكثر من االهتامم
باملستثمر واملشرتي األجنبي عىل عكس دولة اإلمارات العربية املتحدة وعىل وجه اخلنوص
إمارة ديب ،فقانون الترشيع العقاري فيها سعى وما زال لتشجيع االستثامر العقاري من خالل
( )4رغم صدور ترشيعات عقارية لكن الصحف ما زالت تطالعنا من ٍ
حني آلخر بحاالت نصب من قبل املطورين
العقاريني يف دول اخللي انظر ححايا كويتيون جدد لرشكات نصب عقاري ،مقال بقلم ىهى فتحي ،منشور يف حمرر القبس
اإللكرتوين(اقتصاد)  17 -فرباير  .2018تاريخ الزيارة https://alqabas.com .2019/07/16

( )5حممد أمني دبار ،احلامية القانونية للمشرتي يف عقد البيع عىل التصاميم ،احلوار املتوسطي  ،اجلزائر ،العدد 14-13
ديسمرب  ،2016ص.391-374 :
( )6ححى حممد سعيد عبد اهلل النعامن ،مفهوم بيع العقار عىل اخلريطة وتكييفه القانوين ،بحث منشور يف جملة الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة  ،26العدد .2012 ،49؛ حممد عليان العزام ،الطبيعة القانونية لعقد البيع عىل اخلارطة،
وحامناته دراسة مقارنة ،جملة احلقوق ،املجلد  ،11العدد 2014 ،2؛ بوستة إيامن ،الرتقية العقارية اخلاصة يف جمال السكن،
يف الترشيع اجلزائري ،رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة حممد خيرض – بسكرة -اجلزائر.2017-2016 ،
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جذب املطور العقاري اخلاص وجذب املشرتي األجنبي ( املستثمر) فضال عن املقيمني(.)7
وقد سعت الكثري من الدراسات الفقهية لبيان مرشوعية عقد البيع عىل اخلارطة وبيان
تكييفه القانوين ،إال أن جل هذه الدراسات بدأت بام فرضه واقع السوق العقاري ومن حيث
ما إنتهى إليه املرش  ،إال وهو إقراره بمرشوعية هذا النظام من البيو ؛ فسعت هذه الدراسات
لبيان التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة ،لنجد جلهم قد اجته إىل اعتباره صورة من
صور عقد االستننا ؛ الذي مل يكن حمل إمجا فقهاء املذاهب الفقهية األربعة يف حني إعتربه
غريهم من الفقهاء من ضمن عقود املقاولة .إال أن هذه الدراسات غفلت جانب ًا مه ًام وهو
مسألة تأصيل عقد بيع العقار عىل اخلارطة الذي فرضة سوق االستثامر العقاري ثم سعى
املرش لتقنينه .فالتأصيل ال يمكن أن يبدأ من حيث ما انتهى إليه املرش بل يلزم قبل كل
يشء بيان مرشوعيته ثم بيان مدى رضورته.
اشكلة البحث:
من املفرتض أن كل بحث يسعى لتأصيل مسألة مستحدثة يف املجتمع يلزم أن يعرضها
عىل الثوابت اخلمسة (الرضورات اخلمس) ( )8التي متثل الركائز األساسية للرشيعة( .)9فحتى
( )7اتساع جمال االستثامر العقاري اخلاص يطرح تساؤال مهام :هل يعني توجه املرشع يف إمارة ديب للخصخصة يف جمال
نوع من البيوع مستقل أم أنه استثناء عىل األصل يف كون إنشاء
القطاع العقاري؟ كام أن توفري السكن يثري مسألة هل هو ٌ
العقارات واجب عىل القطاع العقاري العام .بمعنى ما مدى اعتباره أصال مستقال؟ .ويتبع هذا تساؤل :هل التوسع يف
نظام البيع عىل اخلارطة هو االصل يف االستثامر العقاري يف إمارة ديب أم ما زال االستثامر احلكومي هو األصل؟ .انظر والء
الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق ،ص 13:وما بعدها؛ عيايش شعبان ،الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار بناء عىل
التصاميم ،جملة العلوم اإلنسانية  ،اجلزائر ،العدد  ،37جوان  ،2012ص.128-127:
( )8الرضورات اخلمس مرتَّبة عىل النحو التايل :حفظ الدين ،حفظ النفس ،حفظ العقل ،حفظ النسب ،حفظ املال .قال
الغزايل رمحه اهلل" :إن مقصود الرشع من اخللق مخسة :أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل ما
يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"أبو حامد
الغزايل ،املستصفى دار الكتب العلمية ،سنة النرش1413 :ـه1993/م ،رقم الطبعة :ط ،1ص.174:
( )9شري عيل ظريفي ،الثوابت واملتغريات ماهيتها -أسباهبا -حوابطها ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والفقه الغريب،
اجلامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم آباد.2006-2005 ،
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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لو أن ترشيع ًا أنشأ أو قنن نشاط ًا معين ًا بضوابط قانونية فام زال من حق الفقه أن يبني مدى
مرشوعية ذلك من ناحية ومدى رضورته للمجتمع من ناحية أخرى( ،)10أي بعبارة أخرى
اليكفي بيان املرشوعية للسام ح لألطراف بإبرام عقد بيع عىل اخلارطة وال يكفي بيان رضورته
فحسب للقول بحق املرش يف رشعنته ،بل يلزم أن جيتمع األمران مع ًا :املرشوعية والرضورة
ثم بيان هل يعد ذلك سبي ً
ال ال بديل عنه أم أن هناك سبالً أفضل وأقل خطورة؟ فخطورة
تقنني عقد البيع عىل اخلارطة؛ معناه أن يسمح املرش للمطور يف القطا اخلاص بأن يقبض
مبالغ من املشرتي واملستثمر قبل أن َينشأ العقار حمل العقد وقد يتأخر يف إكامل التزامه بالبناء
أو أن يكتمل دون أن يكون حمل االتفاق ضمن ما كان وقت نشوء العقد وقد ال يكتمل مطلق ًا
ويضيع املال والوقت عىل املشرتي ،وال أظن أن املرش يف إمارة ديب الراغب باستطراد
االستثامر العقاري قد أراد تسهيل األمر عىل مطوري العقارات ،بل العكس حاول من خالل
قانون تنظيم السجل املبدئي أن يوازن ما بني املنالح املتضاربة .فهل حتققت هذه املوازنة أم
ما زال الوقت مبكر ًا للجزم بذلك؟ وما يستوجب قوله يف هذا الندد أن إمارة ديب ال تعاين
من أزمة سكن لكي تسهل عىل املطور العقاري وتشجعه بقوانني متساهلة توحي بأن
الترشيعات العقارية تفضل منلحة املطور العقاري عىل منلحة املشرتي واملستثمر أو
العكس ،إنام ينبغي إجياد ضوابط قانونية متوازنة تراعي واقع السوق العقاري وتستقرئ
املنافسة احلالية وتسترشف املنافسة املستقبلية(.)11
فعقد البيع عىل اخلارطة يعني أن املطور سيعرض عقار ًا مفرز ًا للبيع وسيرش بإنشائه يف
املستقبل( ،)12وبالتأكيد أن هذه النورة هي أعقد النور بل يفرتض ،كام سنرى الحق ًا ،أن
( )10يلزم بيان مرشوعية البيع عىل اخلارطة ووحع حوابط حتكم هذا البيع لضامن حقوق املشرتي واملطور العقاري عىل
السواء وإال اختلت إحدى الثوابت وهي حفظ املال انظر :يارس عبد احلميد اإلفتيحات ،نشوء القاعدة القانونية بني احرتام
الثوابت ومواكبة املستجدات ،بحث مقدم ملؤمتر كلية القانون ،جامعة الريموك ،اململكة األردنية اهلاشمية ،بتاريخ -25
 -26نيسان.2018 ،
( )11وهذا يفرس لنا أسباب التعديالت املتسارعة يف الترشيع العقاري ،بالصورة التي تعال اخللل الذي حيصل أثناء تنفيذ
املشاريع العقارية يف إمارة ديب أوال بأول.
( )12ذنون يونس صالح وعيل سلامن صالح مهدي ،مفهوم عقد بيع العقار عىل التصميم اهلنديس وتكييفه القانوين ،دراسة
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تكون هي النورة الوحيدة ملفهوم البيع عىل اخلارطة ،لكن املرش يف إمارة ديب ذكر إىل جانبها
صورتان أخريان ومها بيع عقار طور اإلنشاء أو الذي مل يكتمل إنشاؤه ثم عدل املادة ليلغي
منطلح طور اإلنشاء(.)13
ومن استقراء معمق ألغلبية األبحاث والدراسات الفقهية املقارنة؛ نراها تكيف النور
الثالثة كأهنا ضمن صنف واحد؛ فهل هي كذلك؟
لذا يتطلب منا األمر استعراض النور الثالث لنناقش اشكلة البحث األساسية :هل
هذه الصور الثالث اتشاهبة؟ بالشكل الذي جيعل املرش يف إمارة ديب يذكرها ليعرف هبا
مفهوم عقد البيع عىل اخلارطة .ثم ماذا بقي من هذه النور بعد املستجدات األخرية التي
استحدثها املرش يف إمارة ديب؟
وإثارة هذه املشاكل لغرض تأصيل موضو البيع عىل اخلارطة والذي ررش يف إمارة ديب
كام رش يف بعض القوانني العربية.
انهجية البحث:
حرص ًا منا عىل أن تكون دراستنا هادفة غري مكررة ملا سبق من دراسات ،ارتأينا حرصها
بالترشيع العقاري يف إمارة ديب متبعني الدراسة التأصيلية التحليلية ،مع ذكر األحكام
القضائية يف حماكم ديب ماتعلق األمر بموضو البيع عىل اخلارطة ،ولو ذكرنا موقف ًا
للترشيعات القانونية لدول أخرى عىل هامش الدراسة فإهنا ستكون ضمن اهلوامش فحسب؛
وليس يف متن الدراسة لكي ال نشتت القارئ ولكي نبقي عىل دراستنا معمقة يف الترشيع
العقاري يف ديب الذي يعد متطور ًا باملقارنة بالترشيعات العربية األخرى ،وملعرفة مدى مواكبة
هذا الترشيع للتطور املتسار يف جمال االستثامر العقاري يف إمارة ديب ،بنورة جتعله قادر ًا عىل
مقارنة ،جملة جامعة تكريت للحقوق ،السنة 1املجلد  1اجلزء  .2016 ،2ص.291-284:
( )13انظر املادة  2من القانون رقم  13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب.املعدل بقانون
رقم  9لسنة  2009حيث عرفت البيع عىل اخلارطة بأنه :بيع الوحدات العقارية املفرزة عىل اخلارطة أو التي مل يكتمل
إنشاؤها.
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استقطاب املطورين العقاريني األكفاء واملستثمرين عىل السواء واستمرارية ذلك يف املستقبل.
ولبيان ما تقدم سنقسم دراستنا إىل مبحثني:
املبحث األول :تأصيل التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة وفق ًا للنظرة الفقهية.
املطلب األول :مدى صحة اعتبار عقد البيع عىل اخلارطة عقد استننا .
املطلب الثاين :مدى صحة اعتبار عقد البيع عىل اخلارطة عقد مقاولة.
املبحث الثاين :تأصيل التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة وفق ًا للمستجدات
الترشيعية.
املطلب األول :احللول العالجية والوقائية وأثرها عىل التكييف القانوين لعقد البيع عىل
اخلارطة.
املطلب الثاين :املستجدات الترشيعية ودورها يف استطراد البيع عىل اخلارطة واسترشاف
االستننا املوازي.

املبحث األول:
تأصيل التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة
وفق ًا للنظرة الفقهية

نظم القانون رقم  13لسنة  2008املعدل واخلاص بتنظيم السجل العقاري املبدئي يف
إمارة ديب البيع عىل اخلارطة معرف ًا إياه بأنه :بيع الوحدات العقارية املفرزة عىل اخلارطة ،أو
التي مل يكتمل إنشاؤها

.

لكن املرش يف إمارة ديب مل يبني التكييف القانوين لبيع الوحدات العقارية عىل اخلارطة ،مع
أنه ذكر أهنا عالقة عقدية( .)14إال أن الباحثني يف جمال البيع عىل اخلارطة ،اسرتسلوا يف بيان
التكييف القانوين بني من رجح اعتباره عقد استننا ( املطلب األول ) وبني من رجح أنه عقد
مقاولة (املطلب الثاين) ل ريثار التساؤل حول مدى أمهية بيان التكييف القانوين ،فاملرش يف إمارة
( )14كام ورد يف نص املادة  11من السجل العقاري املبدئي  2008املعدل بالقانون رقم  19لسنة  2017يف الفقرة 1
منها :إذ ذكرت هذه املادة بأنه إذا أخل املشرتي بأي رشط من رشوط عقد بيع الوحدة العقارية املربم مع املطور ....الخ.
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ديب جعل ملفهوم الوحدة املفرزة صورتني ال يبدو لنا أهنام متشاهبتان من حيث األثر القانوين ،فام
بني بيع وحدة مفرزة مل يرش ببنائها بعد وما بني عقار رش ببنائه لكنه مل يكتمل وقد يكون قد
أنجز منه نسبه قد تنل إىل  % 90عىل سبيل املثال ،فكيف رجتمع احلالتان ضمن نفس التكييف
القانوين؟ كام أن املشرتي يمكن له بعد إبرام عقد البيع عىل اخلارطة أن يبيع الوحدة املفرزه التي
اشرتاها يف أي وقت شاء فام هو التكييف القانوين هلذا البيع؟

املطلب األول:
ادى صحة اعتبار عقد البيع عىل اخلارطة عقد استصناع

استند أغلب الباحثني يف بيان التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة بأنه عقد استننا
إىل قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف اململكة العربية السعودية بشأن التمويل العقاري
لبناء املساكن ورشائها( .)15فهل يمكن لنا إسقاط هذا التوصيف لتكييف العالقة عىل ما اجته
إليه قانون التسجيل املبدئي يف إمارة ديب (الفرع األول) واجلزم بأن هناك عالقة عقدية ضمن
عقد استننا ( الفرع الثاين).
( )15لقد بني يف قرار رقم (  )52/1/6يف مؤمتره السادس يف مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية بتاريخ 23-17
شعبان  1410واملوافق ل  20-14آذار  ،1990وقد قرر اآليت –1(( :إن املسكن من احلاجات األساسية لإلنسان،
وينبغي أن ُيوفر بالطرق املرشوعة بامل حالل ،وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية ونحوها ،من
اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت ،هي طـريقة حمرمة شــرعا ملا فيها من التعامل بالربا  – 2.هناك طرق مرشوعة يستغنى هبا
عن الطريقة املحرمة ،لتوفري املسكن بالتملك (فضال عن إمكانية توفريه باالجيار) منها:
أ -أن تقدم الدولة للراغبني يف متلك مساكن ،قروحا خمصصة إلنشاء املساكن ،تستوفيها بأقساط مالئمة بدون فائدة،
سواء أكانت الفائدة رصحية ،أم حتت ستار اعتبارها (رسم خدمة) ،عىل أنه إذا دعت احلاجة إىل حتصيل نفقات
لتقديم عمليـات القروض ومتابعتها ،وجب أن يقترص فيها عىل التكاليف الفعلية لعملية القرض عىل النحو املبني
يف الفقرة (أ) من القرار رقم  )3/1(13للدورة الثالثة هلذا ا ممل ْج ممع.
ب  -أن تتوىل الدول القادرة عىل إنشاء املساكن وتبيعها للراغبني يف متلك مساكن باألجل واألقساط بالضوابط
الرشعية املبينة يف القرار  )6/2(51هلذه الدورة.
ج -أن يتوىل املستثمرون من األفراد أو الرشكات بناء مساكن تباع باألجل.
د -أن مت ّلك املساكن عن طريق عقد االستصناع – عىل أساس اعتباره الزما – وبذلك يتم رشاء املسكن قبل بنائه،
بحسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة املؤدية للنزاع ،دون وجوب تعجيل مجيع الثمن ،بل جيوز تأجيله بأقساط
يتفق عليها ،مع مراعاة الرشوط واألحوال املقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذين م َّيزوه عن عقد السلم:
http://www.iifa-aifi.org/1782.html
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الفرع األول:
قرار املجمع الفقهي وأثره يف تقنني الترشيع العقاري إلاارة ديب
تبنى جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف  1990بخنوص التمويل العقاري لبناء املساكن
ورشائها طريق عقد االستننا المتالك العقار وقد أيد ذلك الكثري من الفقهاء املعارصين
وهم بندد بيان مرشوعية البيع عىل اخلارطة عىل اعتباره عقد استننا ( ،)16بل مل يروا
مرشوعيته إال ضمن عقد االستننا .
وبقراءة مستفيضة هلذا القرار ورأي الفقهاء املعارصين ،نجدهم قد خالفوا رأي الفقهاء
األقدمني يف عدم صحة عقد االستننا إال ضمن عقد السلم( )17باستثناء احلنفية الذين مل
يروا يف عقد االستننا اللزوم باستثناء اإلمام أيب يوسف القايض الذي اعتربه الزم ًا(.)18
وقبل الولوج يف مناقشة رأي املجمع الفقهي ومن أيده من الفقهاء يلزم مناقشة هذا الرأي
الذي إستند إليه املجمع الفقهي يف اعتباره عقد البيع عىل اخلارطة عقد استننا ؛ فيلزمنا بيان
أن من أيد عقد االستننا من الفقهاء إنام استند إىل أحاديث حول استننا الرسول عليه

( )16ممن أجته هلذا االجتاه من الفقهاء عىل سبيل املثال الدكتور وهبة الزحييل والدكتور حممد عبد اللطيف صالح ،انظر
بالتتابع د .وهبة مصطفى الزحييل  ،عقد االستصناع  ،بحث منشور يف كتاب جملة جممع الفقة اإلسالمي ،اجلزء  ،7ص:
https://al-maktaba.org .797
د .حممد عبد اللطيف صالح الفرفور ،أثر االستصناع يف تنشيط احلركة الصناعية  ،بحث منشور يف كتاب جملة جممع الفقة
اإلسالمي ،اجلزء  ،7ص 940:وما بعدهاhttps://al-maktaba.org .
( )17ملناقشة عقد السلم واالستصناع وأ حكامهام انظر أمحد بلخري ،عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة ،دراسة حالة
البنك اإلسالمي للتنمية ،جامعة احلاج خلرض -باتنة ،2008 ،ص 6 :وما بعدها ،وانظر حممد سليامن األشقر ،عقد السلم،
بحث مقدم ملؤمتر املستجدات الفقهية املنعقد بمقر املركز الثقايف اإلسالمي باجلامعة االردنية بعامن ،بتاريخ ،1995/5/5
مطبوع حمن كتاب .حممد سليامن األشقر ،ماجد حممد أبو رخية ،حممد عثامن شبري ،عمر سليامن األشقر ،بحوث فقهية
معارصة ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن .1998
( )18أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،دار الكتب العلمية -
الطبعة :الثانية1406 ،ـه 1986 -م ،ص.4-3 :
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النالة والسالم خلاتم( )19واستنناعه ملنرب( ،)20وقد استدل فقهاء احلنفية عىل صحة عقد
االستننا بنا ًء عىل هذين احلديثني ،وإن مل يروا لزومه باستثناء أيب يوسف القايض كام بينا،
وهو ما أخذ به جممع الفقه اإلسالمي(.)21

وبخنوص تقييم هذا الرأي نطر ح التساؤل اآليت :ملاذا مل يكن االستننا حمل إمجا
الفقهاء كام رأينا وملاذا اتفق فقهاء احلنفية عىل عدم لزومه إال أبا يوسف؟
فالفقهاء الذين مل يقبلوا فكرة االستننا إنام استندوا إىل حديث الرسول عليه النالة
ِ
أقر االستننا من احلنفية؛ أقره يف األشياء
والسالم( َال تَبِ ْع َما َل ْي َس عنْدَ َك )( ،)22وحتى من ّ

البسيطة مثل صناعة األواين واخلاتم وغريها من األشياء التي يمكن صناعتها بسهولة ،بمعنى

أن األصل لدى مجيع الفقهاء هو عدم جواز بيع ما ال يملك البائع وأن االستننا كام ذكره
فقهاء احلنفية إنام أتى إستثنا ًء يف األشياء البسيطة التي اليقع فيها الغرر(.)23
لكن جممع الفقه يف قراره السابق أقرها يف موضو معقد جد ًا ،وهو إنشاء عقار يتضمن
مئات املواد اإلنشائية ،والتي ينعب مراقبة النانع يف استخدام مواد ذات جودة معينة ،ألن
اِّت ِ
( )19جامع السنة ورشوحها ،حديث رقم  - 6977من كتاب مستخرج أيب عوانةُ ،م ْبتمدم ُأ كِت ِ
ماب ال ِّل مب ِ
ان ِّ م
اس مب مي ُ
اذ النَّبِ ِّي
الذ مه ِ
ﷺ ،مخات ممم َّ
ب – ،زيارة بتاريخhttp://www.hadithportal.com .2019/6/27 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ماب ا ْملمس ِ
م
الصالة ،زيارة
اجد مو مم مواح ِع
( )20جامع السنة ورشوحها ،حديث رقم  - 890من كتاب صحيح مسلم  -كت ُ م
بتاريخhttp://www.hadithportal.com .2019/6/27 :

( )21حول حقيقية االستصناع ومذاهب الفقهاء يف مرشوعيته حممد سليامن األشقر ،عقد االستصناع ،بحث قدم ملؤمتر
املستجدات الفقهية املنعقد بمقر املركز الثقايف اإلسالمي باجلامعة األردنية بعامن ،يف  .1994/5/2مطبوع حمن كتاب.
انظر حممد سليامن األشقر وماجد حممد أبو رخية ،وحممد عثامن شبري ،وعمر سليامن األشقر ،بحوث فقهية يف قضايا
إقتصادية معارصة ،مصدر سابق ،ص.225:
ِ
( )22جامع السنة ورشوحها ،حديث رقم  - 3092من كتاب سنن أيب داوود  -كتماب ا ْل ُب ُيو ِع .زيارة بتاريخ
http://www.hadithportal.com .2019/6/27
( )23يعلق األستاذ حممد توفيق رمضان البوطي عىل أن ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي من اعتبار االستصناع ملزما،
وصحة رضب األجل فيه ،يبقى لونا من ألوان بيع املعدوم ،كام أن القرار عىل حد قوله فيه تفاصيل يلزم بياىها وإال أدى
األمر لغرر .حممد توفيق رمضان البوطي ،البيوع الشائعة وأثر حوابط املبيع عىل رشعيتها ،دار الفكر  -دمشق -الطبعة
السادسة  ،2010ص.185 :
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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هناك الكثري من املواد اإلنشائية التي ختتلط مع غريها أو تكون غري ظاهرة للعيان مما يرتب
معه إحتاملية الغرر يف مرحلة من مراحل البناء ،فاملستثمر واملشرتي للوحدة العقارية املفرزة
ينعب عليه مراقبة األمر أو كشفه وربام يتفاقم الرضر بسبب عيب ما وال يمكن معرفة من
كان سبب ذلك العيب ،فالغرر يبدو لنا قائ ًام ،ولسنا بندد إنكار رأي املجمع الفقهي مجلة
وتفني ً
ال بقدر ما حيتاج األمر إىل بيان خنوصية كل ترشيع عىل حدة ،فاالستثامر العقاري
خمتلف من بلد آلخر من حيث من املحرك الفعيل هلذا النشاط ،فرأي املجمع الفقهي حمل
حديثنا ،يتقبل فكرة أن تكون العالقة مبارشة بني مطور العقار ( النانع) واملشرتي
(املستننع له) ،وهذه ممكنة احلنول يف الدول التي ال تنظم البيع عىل اخلارطة بقوانني
خاصة ،عندئذ ختضع العالقة بني االثنني لقواعد القانون املدين ،حيث مل ترنظم عقد
االستننا بنورة مفنلة وقد تؤدي لكثري من املشاكل بني األطراف ،فمثال صعوبة اإلثبات
حيث إن ك ً
ال من النانع واملستننع له ،قد خيتلفان عىل كثري من التفاصيل التي ال يمكن
البت هبا حلظة إبرام العقد ،وهذا ما دعانا إىل القول أن الغرر قائم يف حمل االلتزام أي الرشو
ببناء عقار سيكتمل يف املستقبل( ،)24كام أن رأي املجمع الفقهي املذكور؛ قد بني إمكانية
االعتامد عىل عقد االستننا الالزم لألطراف ولكنه مل يبني القواعد املحكمة التي يلزم
إتباعها لغرض الوصول إىل الغاية املنشودة من السام ح بإنشاء عقار بطريق االستننا  ،فمث ً
ال
مل يبني متى يتملك املستننع له للعقار أمن حلظة إبرام العقد أم من حلظة إكامل العقار حمل
العقد؟ كام اتفق عليه ليكون الزم ًا؟(. )25
( )24اخلالف بني ترك تنظيم عقد البيع عىل اخلارطة لقواعد القانون املدين أم لقانون خاص ،أنه يف احلالة األوىل اليمكن
ملن يكيف العقد انه عقد استصناع ان جيعل املستصنع له مالكا للعقار منذ البدء فهذا القول مل نجده يف راي من قال
بمرشوعية االستصناع من الفقهاء ،فأبو يوسف القايض والذي أخذ جممع الفقه برأ يه قال أنه الزم عىل األطراف لكن مل
يقل أن امللكية تكون منذ حلظة اإلبرام بل غالب قوله أنه الزم بعد االنتهاء من صناعة اليشء عىل ما اتُفق عليه ،أي حلظة
التملك تكون انتهاء وليس ابتداء .فلو باع املشرتي للوحدة املفرزة بعد رشا ئها لعدنا إىل احللقة األوىل يف منع بيع ما ال
يملك البائع عىل رأي الفقهاء يف منع بيع املعدوم فهو مل يقبض العقار فكيف يبيعه؟
حممد توفيق رمضان البوطي ،مصدر سابق ،ص.172 :
( )25ألن حلظة التملك ستمكن املالك من الترصف بالوحدة بكافة أنواع الترصف من بيع ورهن وهبة...الخ كام أن
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يف حني نجد توجه املرش يف إمارة ديب يف تنظيم عقد البيع عىل اخلارطة خمتلف ًا ،فقد نظم
هذا البيع من خالل ترشيع خاص( )26ومل يرتك تنظيمها لقانون املعامالت املدنية ،حيث إن
االستثامر العقاري مطرد بنورة رسيعة يف إمارة ديب فعرشات املطورين للعقارات واآلالف
من املستثمرين ،فكيف نتنور األمر لو تركت العالقة لقانون املعامالت املدنية؟ وحيث
إن قانون السجل املبدئي (الترشيع اخلاص) أوجد طرف ًا يراقب العملية من أوهلا آلخرها أال
وهي دائرة األرايض واألمالك يف ديب ،بل وتتدخل يف وضع الرشوط والضوابط بنورة
الحقة عىل العقد ،فكيف يمكن تفسري هذا التدخل يف العالقة بني املطور واملشرتي؟
وحيث إننا فضلنا ترك مناقشة العالقة الثالثية للمبحث الثاين من هذا البحث ،فإن ما نريد بيانه
هنا ما مدى مطابقة رأي املجمع الفقهي ملا هو عليه األمر يف البيع عىل اخلارطة يف ديب.

الفرع الثاين:
ادى تطابق عقد البيع عىل اخلارطة اع عقد االستصناع
وفق ًا للترشيع العقاري إلاارة ديب

رغم أن قانون السجل املبدئي يف إمارة ديب ذكر مفهوم عقد بيع العقار عىل اخلريطة ،إال
أن املادة ذكرت لنا صورتني من البيع :األوىل بيع عقار مل ينشأ بعد والثاين عقار رش بالبناء
لكنه مل يكتمل إنشاؤه.
فالذي حينل أن مطور العقار ،سيبدأ بعد ختنيص األرض ملرشوعه وعرض العقارات
التي ستنشأ يف املستقبل للبيع ال يتوقع أن يقوم ببيع مجيع الوحدات العقارية قبل الرشو
بالبناء ،فالنورة األوىل قد تكون أقرب ملفهوم عقد االستننا ليشء غري موجود أصالً،
لكن النورة الثانية أن الوحدة العقارية املفرزة يمكن أن تكون عىل وشك اإلنجاز فهو عقار
اللحظة التي حتدد تبعة اهلالك اجلزئي أو الكيل .للمزيد حول ذلك انظر عياش شعبان ،خصائص عقد بيع العقار بناء عىل
التصاميم ،جملة العلوم اإلنسانية  ،عدد  48ديسمرب  2017املجلد ب ،ص 160 .وما بعدها.
( )26نظمه بالقانون رقم  13لسنة  2008املعدل بالقانون رقم  9لسنة  2009واخلاص بتنظيم السجل العقاري املبدئي
يف إمارة ديب.
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موجود ويمكن للمشرتي أن يعاينه كام يعاين عقار ًا موجود ًا بالفعل معروض ًا للبيع ،فهذه
النورة تثري تساؤالً بخنوص من يشرتي عقار ًا قد أنجز منه  % 80أو أكثر عىل سبيل
املثال( .)27فاملفرتض أن املشرتي يتملك العقار منذ حلظة الرشاء وليس بأثر رجعي؛ وأقرب
صورة هلا مثل أن يشرتي شخص دار ًا وحيتاج لبعض األعامل يتعهد البائع بالقيام هبا فهل ما
سيقوم به البائع هو عقد استننا أم عقد بيع؟
فهذه النورة أقرب لعقد بيع وليس عقد استننا ؛ ألن العقار موجود ومتت معاينته من
قبل املشرتي وأن ما سيقوم به املطور إنام إستكامل اللتزامه الناشئ من عقد البيع أي بإكامل
ما التزم به يف عقد البيع فمثله مثل من يشرتي أثاث ًا ملنزله ويقوم املننع برتكيبها يف حملها باملنزل
فهنا ما زال العقد عقد بيع ألثاث ولو قامت الرشكة التي باعت األثاث بعمل فني لرتكيبها
فاملادة ما زالت أكثر من العمل فال يمكن القول إنه عقد استننا بل هو عقد بيع(.)28
ويتبع هذا التساؤل ما هي احلدود الفاصلة بني اعتبار العقد عقد استننا أم عقد بيع يف
حالة بيع عقار قد أنجز منه نسبة كبرية؟
وقد يكون ما تقدم هو سبب نأي املرش يف إمارة ديب بنفسه عن التفنيل يف مفهوم هذا
العقد فهو وإن ذكر أن هناك عالقة عقدية( )29إال أنه مل يذكر أنه عقد استننا بل ذكر
( )27لقد أقر جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من
 12-7ذي القعدة  1412املوافق  14 – 9أيار (مايو) 1992م ،يف قراره رقم ]1[)7/3( 65 :عقد االستصناع ،إذ بني
أنه وبعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موحوع عقد االستصناع ،وبعد استامعه للمناقشات التي
دارت حوله ،ومراعاة ملقاصد الرشيعة يف مصالح العباد والقواعد الفقهية يف العقود والترصفات ،ونظرا ألن عقد
االستصناع له دور كبري يف تنشيط الصناعة ،ويف فتح جماالت واسعة للتمويل والنهوض باالقتصاد اإلسالمي ،قرر ما ييل:
أوال :إن عقد االستصناع – وهو عقد وارد عىل العمل والعني يف الذمة – ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركان والرشوط.
ثانيا :يشرتط يف عقد االستصناع ما ييل :أ -بيان جنس املستصنع ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة .ب -أن حيدد فيه األجل.
ثالثا :جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله ،أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة .رابعا :جيوز أن يتضمن عقد
االستصناع رشطا جزائيا بمقتىض ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرةhttp://www.iifa-aifi.org.

( )28ذنون يونس صالح و عيل سلامن صالح مهدي ،مصدر سابق ،ص 240 :وما بعدها.
( )29والء الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق ،ص.105-104 :
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منطلح بيع الوحدات العقارية املفرزه عىل اخلارطة.
وأمهية حديثنا هذا تتمثل يف حتديد آثار اإللتزام التي متيز عقد االستننا عن عقد البيع.
وما يرتتب عىل ذلك من بعض اإلشكاالت بني النورتني اللتني ذكرها املرش يف إمارة ديب:
 -1عدم املطابقة والتغيري خالل اراحل اإلنجاز :ففي حالة البيع عىل اخلارطة يلتزم
املطور العقاري بأن يسلم عقار ًا مطابق ًا ملا اتفق عليه؛ إما ملن اشرتى وحدة عقارية مفرزه يف
ِ
مشرت سابق،
عقار أنجز منه نسبة كبرية سواء تم الرشاء من املطور العقاري نفسه أو من
فاملفرتض يف املشرتي الثاين املعاينة قبل الرشاء ألن حمل املبيع موجود ،وال يكتفي بام ذكر يف
بنود عقد البيع عىل اخلارطة ملشرت ثان ،فعبء اإلثبات عىل املشرتي الثاين ،فلو ادعى أن العقار
غري مطابق وتبني أن املشرتي األول قد قبل ضمني ًا بنورة الحقة عىل إبرام عقده (يف مرحلة
بيع الوحدة املفرزة عىل اخلارطة) مع املطور العقاري بتعديل بعض ما رذكر يف العقد األويل
املسجل يف دائرة األرايض ،فهل سيمكن للمشرتي الثاين أن يرفض ذلك أم أنه ملزم بام قبل
به سلفه تطبيق ًا لقاعدة أن السلف ال ينقل إىل اخللف إال بمقدار ما يملك( ،)30بعبارة أخرى
هل حيق للمشرتي الثاين االحتجاج عىل املطور العقاري وعىل املشرتي األول ،بام هو موجود
بالعقد األول بينهام واملشاهبة لعقود املطور مع املشرتين اآلخرين لوحدات عقارية مفرزة
أخرى يف نفس البناية ،أم أنه ملزم بام التزم به املشرتي األول؟ وهل يكون املشرتي األول
ملزم ًا بإعالم املشرتي الثاين بكل تغيري يف بنود العقد األول؟ هذه التفاصيل قد تثري نزاع ًا،
وبالتأكيد ال يمكن أن يقايض املشرتي الثاين املطور العقاري واملشرتي األول الذي باعه
الوحدة املفرزة ،والتي مل يكتمل إنشاؤها أمام القضاء عىل اعتبار أن عالقتهم أتت ضمن عقد
استننا بل يف احلقيقة أتت ضمن عقد بيع لعقار يف مرحلة اإلنشاء فهذه النورة ال يمكن
أن تتوافق مع مفهوم عقد االستننا (.)31
( )30قد ال يبيع املطور كل الوحدات املفرزة قبل الرشوع بالبناء ،فعندها يعترب يف الوحدات التي مل تبع مثل الصانع الذي
يصنع األشياء حلساب نفسه ثم يعرض ما يصنعه للبيع ،فهنا لسنا أمام عقد استصناع .انظر حممد سليامن األشقر وماجد
حممد أبو رخية ،وحممد عثامن شبري ،وعمر سليامن األشقر ،مصدر سابق ،ص.222:
( )31بالتأكيد سيختلف األمر بني ورثة املشرتي األول باعتبارهم خلفا عاما حيث إىهم سيخلفون وارثهم بعقد استصناع
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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 -2تأخر اراحل اإلنجاز :فقد حتدد مواعيد معينة ثم يعاد جدولة املواعيد ،فمن
الرضوري أن يلتزم املشرتي الثاين باملواعيد اجلديدة ولو أنجز جزء من املرشو خالل
املواعيد السابقة كان رينجز بنا ًء من املرشو قبل اآلخر فاملشرتي الثاين ال يمكن أن يعرتض

ألنه من املفرتض أن يعلم بكل تغيري حنل وال يعذر باجلهل بذلك ،فام وجد يف االتفاق
األويل عند بيع العقار عىل اخلارطة قد عدل الحق ًا .لكن يفرتض أن عبء إثبات تغيري
املواعيد عىل املشرتي األول ألن األصل أن تكون مواعيد اإلنجاز عىل نفس ما وجد يف
األصل بني املطور واملشرتي األول وأن أي تغيري بعدها يلزم أن يعلم هبا املشرتي الثاين وإال
فإن املشرتي األول هو من يتحمل مسؤوليته ،وقد يكون من املفرتض أن يكون كل تغيري يف
بنود العقد األول ريلزم املطور العقاري واملشرتي األول بإعالمهام للمشرتي الثاين أو من يليه
من خلفه اخلاص أو العام.
 -3التزام املشرتي بدفع الثمن :بخنوص املشرتي لعقار يف مرحلة اإلنشاء ،فإنه ملتزم
بدفع املبلغ نفسه الذي دفعه املشرتي األول عىل األقل حتى حلظة ما أنجز من العقار ،وقد
يكون هناك اتفاق خمتلف حيث إن املشرتي األول قد أعاد جدولة الدفوعات مع املطور
العقاري ،فيلزم أن يعلم هبا املشرتي الثاين ،أما يف حالة عدم إعالمه ،فإن احلال يبقى عىل ما
كان عليه بالعقد األول ألن من املفرتض أن يكون املطور متضامن ًا مع املشرتي األول
باالعالم(.)32
من جممل ما تقدم نجد أن عقد البيع عىل اخلارطة بمراحله املختلفة يف ترشيع امارة ديب
أوسع من أن يضمه عقد االستصناع ،فهل نجد يف عقد املقاولة القدرة عىل اإلحاطة بكل
صور عقد البيع عىل اخلارطة كام هو متبع يف إمارة ديب هذا ما سنحاول بيانه يف املطلب اآليت.

أما املشرتي الثاين باعتباره خلفا خاصا فإنه خيلفه بموجب عقد بيع .للمزيد انظر مزوغ ياقوته ،نطاق مبدأ نسبية أثر العقد
بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين اجلزائري ،رسالة ماجستري يف العلوم اإلسالمية ،مقدمة جلامعة وهران ،اجلزائر،
 ،2015ص 62 :وما بعدها.
( )32والسبب يف ذلك أن املشرتي األول اليستطيع بيع الوحدة املفرزة عىل اخلارطة إال بعد أن يأخذ موافقة املطور.
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املطلب الثاين:
ادى صحة اعتبار عقد البيع عىل اخلارطة عقد اقاولة
مل يكن منطلح املطور العقاري معروف ًا يف الترشيعات العربية ،وكان املنطلح املستخدم هو
منطلح املقاول ،لكن بظهور مفهوم املطور العقاري يف واقع االستثامر العقاري ،أصبح هو
طرف العالقة مع مشرتي الوحدة العقارية ،ولتعدد مراحل بيع العقار عىل اخلارطة حيث يمكن
أن يتم البيع بعد متلك املطور لألرض وقبل الرشو بأي خطوة إىل البيع يف مراحل متعددة ،فقد
يتم البيع وقد أنجز من الوحدة  % 80فكيف يكون التكييف القانوين هل تتشابه يف كل هذه
األحوال؟ ربام من خالل ذلك اجته بعض الفقهاء للقول أن عقد البيع عىل اخلارطة عقد مقاولة
ملحاولة إجياد خمرج قانوين ملا أصبح واقع حال يف السوق العقاري ،فهل يكتب لرأهيم النحة يف
إعطاء توصيف عقد املقاولة بني املطور واملشرتي؟ الفرع األول .وكيف يفرس عدم تبني جممع
الفقه اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية هلذا الرأي (الفرع الثاين)؟.

الفرع األول:
عقد املقاولة وأثره يف التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة

مل يكن هناك إمجا من قبل الباحثني عىل ما أتى يف قرار جملس الفقه اإلسالمي إذ ّبني الدكتورحممد

توفيق البوطي أن هذا القرار خيالف ما أراده فقهاء احلنفية من قبوهلم لعقد االستننا  ،واعترب أن
األمر ما زال مرتبط ًا ببيع املطور ملا ال يملك أي بيع املعدوم ،وبعد أن بني النقد ،أعطى احلل إلمكانية

توفري السكن من خالل ختريج فقهي آخر وهو قيام املشرتي برشاء األرض أو رشاء حنة يف األرض
تناسب قيمة حنته يف األرض ثم يقوم بدفع الثمن جمزء ًا لكل مرحلة من مراحل البناء( .)33وقد وجه
هلذا الرأي نقد باعتبار أنه من املستحيل أن تسجل لكل مشرت حنة يف األرض ال سيام أن ما سيملك
سيكون يف الفضاء الحق ًا أي يف أحد الطوابق التي ستنشأ عىل األرض نفسها(.)34

( )33حممد توفيق رمضان البوطي ،مصدر سابق ،ص.185 :
( )34ححى حممد سعيد عبد اهلل النعامن ،مصدر سابق ،ص 232:وما بعدها.
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ويف الرد عىل منتقدي هذا الرأي نطر ح التساؤل التايل ما الذي يمنع أن يتملك أكثر من
شخص جز ًءا من األرض يكون عددهم متناسب ًا مع الشقق التي ستقام بل أن كل شقة قد
يكون فيها عدد من املالك عىل الشيو بسبب اإلرث أو االشرتاك يف الرشاء .فهذه الفرضية
قد حتنل بالواقع بنورة أخرى ،فلو فرضنا أن هناك ورثة ملكوا أرض ًا من مورثهم؛

فبالتأكيد لن يستفيد اجلميع من األرض لو قسمت عليهم ألن التقسيم سيفوت املنفعة
املرجوة من األرض؛ لكن يمكن هلم إما بيعها أو أن يبني كل وارث طابق ًا أو شقة عىل األرض
فيكون بذلك له حنة شائعة عىل األرض وملكية مفرزة يف الشقة أو الطابق الذي بناه من
ماله ،واألمر نفسه يف حالة البيع عىل اخلارطة فاملشرتي ينبح مالك ًا عىل الشيو يف األرض
وال حدود لعدد املالك عىل الشيو مهام كانت مساحة األرض فالعربة بقيمتها وباملنفعة التي
ستحققها ،كام أن املطور باعتباره املالك األول لألرض سيقوم ببيع العقارعىل اخلارطة لينبح
ِ
مشرت لوحدة مفرزة عىل اخلارطة له حنة شائعة من األرض تتناسب مع ما سيملك،
كل
وبذلك سينبح كل مشرت مالك ًا عىل الشيو حلنة يف األرض مع املطور؛ فانتقاد هذا الرأي
من خالل هذا اجلانب ال حمل له.
لكن النقد الذي روجه لرأي الدكتور حممد توفيق البوطي ،وهو بندد بيان صورتني
لتنور فقهي جديد لتمكني األفراد من متلك عقار عىل اخلارطة قوله بأن عند اإلنجاز سيتم
ختنيص عقار لكل مشرت الحق ًا بالقرعة أو بأسبقية االشرتاك ،فال يمكن قبول تقاسم
جمموعة املشرتين للعقار عىل شكل حنص فيلزم كل مشرت أن يعرف منذ اللحظة األوىل ما
مساحة الشقة التي سيملكها ،ويف أي طابق وغري ذلك معناه قبولنا لبيع املطور للمعدوم
ودخول حالة الغرر فكيف نحدد التملك عىل أساس القرعة بني املشرتين كام يرى هذا الرأي،
أال أن يكون ذلك يف غاية الغرر()35؟! .فال توجد شقة تشابه أخرى يف كل يشء فإن شاهبتها
يف املساحة والشكل اختلفت عنها باإلطاللة اخلارجية أو أي اختالف آخر.
( )35حممد توفيق رمضان البوطي ،مصدر سابق ،ص ،193-185 :عيايش شعبان ،الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار بناء
عىل التصاميم ،مصدر سابق ص.131-130 :
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ولو جتاوزنا هذا األمر بتحديد ملكية كل مشرت ،فإن هذا الرأي ورغم حجج منتقديه يبدو
لنا أنه أكثر وضوح ًا يف تفسري حالة البيع عىل اخلارطة وفق ًا ملا ورد يف قانون السجل املبدئي يف
إمارة ديب ،فسواء قبل اإلنشاء أو بعد اإلنشاء فاملشرتي إنام يشرتي يف احلالة األوىل حنة
باألرض وتنتقل إليه ملكية شائعة عىل األرض بالتسجيل يف دائرة األرايض ويعترب ضمن ًا أنه
قبل أن يبقى املطور(البائع) مقاوالً إلكامل البناء ويف احلالة الثانية يشرتي عقار ًا قيد اإلنشاء
ويف كال احلالتني يمر متلكه بالعقار بمرحلة الرشاء لألرض أو للعقار قيد اإلنشاء ثم مرحلة
افرتاض أن املطور العقاري مقاول إلكامل العقار .وهذه النورة تفرس حالة أن توقف املطور
عن إكامل البناء يمكن أن يطلب جممو املشرتين من املطور بإنذار رسمي بإكامل البناء أو أن
جتد دائرة األرايض واألمالك ح ً
ال مناسب ًا هلم حلفظ ما دفعوه من أقساط ثمن ًا للوحدات
املفرزة عىل اخلارطة(.)36
وبرأينا أن اعتبار عقد البيع عىل اخلارطة أقرب ألن يكون عقد مقاولة إال أنه ليس كذلك
فمن نوا ح ال ينطبق عليه عقد املقاولة ،ألن عقد املقاولة يفرتض أن املالك من حقه أن يغري
املقاول أو يطلب تعديل بعض األمور يف البناء ،لكن ذلك غري موجود بالواقع يف التطوير
العقاري يف إمارة ديب ،فاملطور العقاري ال يمكن أن ريلزم من قبل املشرتي بتعديل أي يشء
خالل مراحل البناء ،فض ً
ال عن أن املشرتي للعقار ال يمكنه فسخ العقد مع املقاول ،بل أن
املشرتي للوحدة املفرزة إن أراد بيع الوحدة املسجلة يف السجل املبدئي ،فلن يستطيع القيام
هبذا الترصف إال بعد أخذ إذن املطور العقاري ودفع رسوم هلذا الرتخيص املكتوب فكيف
يمكننا بعد كل ذلك ،افرتاض أن العالقة بني مالك ومقاول وأن عقد البيع عىل اخلارطة هو
عقد مقاولة؟.
( )36عدم االتفاق عىل كون عقد البيع عىل اخلارطة أنه استصناع أم مقاولة هو ما جعل بعض الباحثني وهم بصدد احلديث
عن قانون السجل املبدئي يف إمارة ديب ،يرون أنه عقد من العقود غري املسامة ،يأخذ صورة عقد بيع عقار حتت اإلنشاء أو
غري مكتمل ،ومن ثم ينطوي عىل جمموعة من االلتزامات التي جتمع بني التزامات عقد املقاولة وعقد البيع.انظر يف ذلك:
والء الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق ،ص.76 :
وبرأ ينا فإن هذا الرأي حمل نظر من حيث أنه جيمع حكم عقدين يف عقد واحد وهذا حمل خالف بني الفقهاء.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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الفرع الثاين:
رأي جممع الفقه اإلسالاي وأثره يف التكييف القانوين
لعقد البيع عىل اخلارطة
ريلزم املرش يف إمارة ديب لنحة البيع أن يتم وفق ًا لشكلية معينة تتطلبها دائرة األرايض
وال ينعقد هذا العقد إال بتسجيله( ،)37فالسجل العقاري املبدئي يعترب تسجيل عقود البيع
عىل اخلريطة يف هذا السجل ركن ًا النعقادها( .)38فلو قلنا أنه عقد استننا يلزمنا االنتظار
حتى ينهي املطور العقاري البناء ،ليتأكد املشرتي أنه أتى وفق ًا ملا تم االتفاق عليه ،فملكية
املشرتي وفق ًا لعقد االستننا تنتقل بعد االنتهاء من استننا اليشء ليكون الزم ًا عىل رأي
أيب يوسف القايض ،لكن املرش يف إمارة ديب اعترب التسجيل كافي ًا لنقل ملكية العقار عىل
اخلارطة إىل املشرتي ويكون له حق الترصف فيه بكافة أنوا الترصفات فله أن يبيعه وأن
يرهنه وأن هيبه عىل أن الترصف الذي جيريه عليه ال بد من تسجيله أيض ًا لكي يكون
صحيحا( .)39فإذا ما كان الترصف الذي أجراه ناق ً
ال للملكية تنتقل التزامات املشرتي إىل من
انتقلت إليه امللكية سواء أكان مشرتي ًا جديد ًا أم موهوب ًا له؛ فقانون التسجيل املبدئي يف إمارة
ديب واضح يف متكني املشرتي من الترصف يف الوحدات العقارية املبيعة له عىل اخلارطة
( )37قضت حمكمة التمييز يف ديب بأن :التسجيل هو التزام قانوين فرحه املرشع عىل البائعني فإن ثبت عدم قيامهم به
قضت املحكمة ولو من تلقاء نفسها ببطالن الترصف .انظر حكم حمكمة التمييز  -ديب بتاريخ  2011/11/27يف الطعن
رقم  279/2011طعن عقاري
( )38وإن بينت املحكمة العقارية مفهوم البيع املفرز عىل اخلارطة بأنه بيع تام أخضعه املرشع ألحكام وقواعد خاصة
بجانب األحكام العامة املنظمة له يف القوانني األخرى سواء من حيث صحته أو بطالنه أو نفاذه ومن هذه األحكام اخلاصة
إعتبار استامرة احلجز هي عقد بيع تام طاملا ثبت أىها تتضمن األركان الرئيسية الالزمة النعقاد البيع .رقم القضية
 2012/208طعن عقاري تاريخ اجللسة.07-07-2013
( )39ويف ذلك قررت املحكمة العقارية بأن مجيع الترصفات التي يكون حملها موجودا فعال ومن شأىها إنشاء حق عقاري
أو نقله أو تغيريه -ومنها عقد بيع العقار -وكذلك األحكام النهائية املثبتة لتلك الترصفات جيب تسجيلها مبارشة يف
السجل العقاري لدى دائرة األرايض وفقا ألحكام القانون  7لسنة  2006بشأن التسجيل العقاري يف إمارة ديب .قضية
عقارية – اكتوبر .2017
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واملسجلة يف السجل العقاري املبدئي لدى الدائرة بالبيع أو الرهن وغري ذلك من الترصفات
القانونية (. )40
فمن جممل اا تقدم يتبني لنا :أن جممع الفقه اإلسالمي تبنى رأي ًا وفق ًا ملبدأ التلفيق يف
الترشيع()41

حيث أخذ من آراء فقهاء احلنفية رأي أيب يوسف مث ً
ال يف لزوم عقد

( )40نصت املادة ( )6من القانون رقم  13لسنة ( .2008جيوز الترصف يف الوحدات العقارية املباعة عىل اخلارطة واملسجلة
يف السجل العقاري املبدئي لدى الدائرة أو الرهن وغري ذلك من الترصفات القانونية) .فحتى لو باع املشرتي للعقار وقد
أنجز كامال إال أنه ما زال يف السجل املبدئي .فإنه سيعامل معاملة عقار مباع عىل اخلارطة وجيري عليه القانون رقم  13لسنة
 2008املعدل .يف حني لو تم تسجيله يف السجل العقاري لدى الدائرة فور حصول املطور عىل شهادة االنجاز من اجلهات
املختصة ،فإن املشرتي سيسجل الوحدات املباعة يف السجل العقاري إن ثبت أنه قد أوىف بالتزاماته التعاقدية كام بينت املادة
 8من القانون نفسه .فإنه هبذه احلالة يكون قد تم بيع عقار منجز من املالك (املشرتي للوحدة عىل اخلارطة) وألىها سجلت
يف السجل العقاري النهائي فإن املشرتي اجلديد يكون قد ابرم عقد بيع لعقار الذي يعد باألصل من عقود الرتايض التي تنعقد
بتالقي اإلجياب والقبول بني الطرفني ويرتتب آثاره بمجرد متام البيع ماعدا انتقال امللكية و انتقال ملكية العقار واحلقوق
العينية األخرى بالتسجيل وذلك عدم اعتبار التسجيل من أركان العقد أو رشطا النعقاده بل إجراء لتنفيذ التزام البائع بنقل
ملكية العقار أو احلق العيني إىل املشرتي إعامال لنص املادة  511من قانون املعامالت املدنية .فيام عدا انتقال امللكية فقد
نصت املادة  1277من هذا القانون عىل أنه ال تنتقل ملكية العقار وال احلقوق العينية العقارية األخرى بني املتعاقدين ويف
حق الغري إال بالتسجيل وفقا ألحكام القوانني اخلاصة به غري أن هذا التسجيل أو إفراغ العقد بعد إبرامه يف حمرر رسمي لدى
دائرة األرايض واألمالك ال يعد من أركان هذا العقد أو رشطا النعقاده أو شكال خاصا ال يتم العقد إال به وإنام يعترب جمرد
إجراءات استلزمها القانون لتنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار أو احلق العيني إىل املشرتي  ،وأنه من املقرر أيضا أنه ليس
للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى يف نقل امللكية بسببه ،أن يدعي لنفسه ملكية املبيع عىل املشرتي ألن من يضمن نقل امللكية
لغريه ،ال جيوز أن يدعيها لنفسه .انظر القضية  2014/98طعن مدين ،تاريخ اجللسة .08-01-2015وانظر حكم حمكمة
التمييز -ديب يف تاريخ  20010/2/7يف الطعن رقم  40 -2009طعن عقاري.
( )41نت عن تقليد املذاهب الفقهية؛ مسألة التلفيق بينها ،وذلك أن ُيؤخذ يف قضية واحدة ذات أركان ،أو جزئيات،
بقولني أو أكثر ،كل قول من مذهب ،لينت حقيقة جديدة مركبة ال يقرها أحد األئمة ،أو ال تتفق مع أي مذهب بمفرده،
سواء عمل يف الواقعة بالقولني معا ،أو عمل بأحدمها مع بقاء أثر الثاين ،فكل مذهب عىل حدة يقرر بطالن تلك احلقيقة
امللفقة .والراجح أنه ال مانع من األخذ بالرخص من املذاهب عند احلاجة للفرد ،أو للجامعة يف الترشيع وعند وحع
األنظمة من اللجان املختصة ،أما التزام ذلك وتتبعه للفرد فإنه يدل عىل رقة الدِّ ين ،وحعف اليقني ،وقلة الورع ،وخيشى
عىل صاحبه من ال تفلت والتهرب من أحكام الرشع وتكاليفه ،وخاصة يف حقوق العباد واملعامالت املالية
واملحظورات.للمزيد انظر :حممد مصطفى الزحييل ،الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،دار اخلري للطباعة والنرش
والتوزيع ،دمشق  -سوريا الطبعة :الثانية 1427 ،ـه  ، 2006 -ص.375-373 :
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االستننا ( ،)42وأخذ برأي من ذهب من فقهاء املذهب إىل أن االستننا يرد عىل العني
والعمل مع ًا( ،)43وألن جممع الفقه اإلسالمي أجاز تأجيل الثمن أو تقسيطه مل خيالف املذهب
احلنفي ذلك أن العقد ورد عىل العمل فض ً
ال عن املبيع وهذا ما يربر إجازة تأجيل الثمن أو
تقسيطه وأن أغلب فقهاء احلنفية مل يشرتطوا تعجيل الثمن يف االستننا وإنام هو رشط
اشرتطه فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة عندما اعتربوا االستننا من صور

السلم()44

فاشرتطوا فيه رشوطه ومنها تعجيل الثمن(.)45
وهذا الرأي يعد األساس يف مرشوعية عقد البيع عىل اخلارطة باعتباره رأي جممع الفقه
اإلسالمي .فإن املرشعني يف كل دولة غري ملزمني باألخذ به حرفي ًا بل يمكن أن يعدلوا عليه
بالنورة التي تتناسب مع واقع االستثامر العقاري يف كل دولة .فاالستثامر العقاري يف إمارة
ديب خمتلف عن بقية الدول العربية حيث أتت رغبة املرش يف استقطاب املطورين العقاريني
واملستثمرين واملشرتين األجانب ،لذا مل يبق الترشيع جامد ًا عىل حاله بل نجد أنه يتطور
بنورة متسارعة ملواكبة املستجدات التي حتنل يف السوق العقاري ،سواء كانت مستجدات
إجيابية أم سلبية ،لذا يتطلب منا بيان أثر هذه املستجدات الترشيعية عىل التكييف القانوين
لعقد البيع عىل اخلارطة ومدى كفايتها.

( )42أمحد بلخري ،عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة ،دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية ،جامعة احلاج خلرض -
باتنة ، 2008،ص.26-25 :
( )43ذنون يونس صالح و عيل سلامن صالح مهدي ،مصدر سابق 324 ،وما بعدها.
( )44أمحد بلخري ،عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة ،دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية ،جامعة احلاج خلرض -باتنة،
 ،2008ص.18-16 :
( )45للمزيد حول مناقشة ذلك انظر :ححى حممد سعيد عبد اهلل النعامن ،مصدر سابق ،ص240-233:
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املبحث الثاين:
تأصيل التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة
وفق ًا للمستجدات الترشيعية
ع ّرف املرش يف إمارة ديب يف املادة  2من القانون رقم  13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل

العقاري املبدئي املعدل ،الوحدة العقارية :بأهنا أي جزء مفرز من العقار ،ويشمل أي جزء
مفرز عىل اخلارطة .كام ع ّرفت املادة نفسها مفهوم البيع عىل اخلارطة بأنه :بيع الوحدات
العقارية املفرزة عىل اخلارطة أو التي مل يكتمل إنشاؤها(.)46
فمن املفرتض أن عملية البيع عىل اخلارطة تشمل الوحدات التي تم فرزها ،لكن املرش

أضاف الوحدات التي مل يكتمل إنشاؤها .وكام الحظنا عدم التشابة بني النورتني عندما ريراد
بيان التكييف القانوين هلذا البيع .فام رش بإنشائه ال يتنور أنه بيع ملعدوم ال سيام عندما يكون
العقار قد أنجز منه نسبة عالية ومع ذلك أدرجه مرش إمارة ديب ضمن صور البيع عىل
اخلارطة(.)47
وألنه يمكن للمشرتي للعقارعىل اخلارطة من بيعه أي وقت شاء كام ورد يف املادة  6من
القانون رقم  13لسنة  2008املعدل ،فال يعقل أن يبيع املشرتي ما سيملك باملستقبل بل إنه
يبيع ما يملك حق ًا واملشرتي الثاين يملك العقار من وقت الترصف وليس بأثر رجعي(.)48
( )46عدلت املادة بموجب القانون رقم  9لسنة .2009
( )47عند االنتهاء من أعامل البناء كاملة وفقا للمخططات املعتمدة من بلدية ديب يلزم أن يقدم املطور العقاري للمرشوع
كشفا للحصول عىل شهادة إنجاز جلميع أنواع رخص البناء وطبقا للمواصفات الفنية واألصول اهلندسية واستيفاء
االشرتاطات واملتطلبات ويتم ذلك بعد إجراء الكشف املوقعي وبعدها يمنح املشرتي شهادة إنجاز بمعنى أن املطور
العقاري ،إذا باع وحدة عقارية بعد ذلك فإن البيع يكون بيعا عاديا وال تطبق عليه اإلجراءات املتبعة للبيع عىل اخلارطة
وهذا ما بينته املادة (/11ج) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل لقانون رقم  13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل
العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
( )48فحتى لو التزم املطور العقاري مع املشرتي الثاين بنفس االلتزامات التي التزم هبا مع املشرتي األول للوحدة
املفرزة ،فألىها حقوق انتقلت من املشرتي األول للثاين ،فلو أن املشرتي األول عدل مع املطور بعض بنود عقد البيع عىل
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وبسبب هذه املستجدات التي اتبعها املرش يف إمارة ديب نجد أن بيع عقار مل يكتمل إنشاؤه
هي النورة التي بقيت يف غالب األحيان بعدما رمنع املطور العقاري من عرض الوحدات

للبيع إال بعد نسبة إنجازمعينة أو وجوب إيدا نسبة  20باملائة من قيمة املرشو يف حساب
الضامن .فامذا يرتتب أن مل تنجز هذه العقارات والتي تم رشاؤها وما تأثري احللول التي تَرش
دائرة األرايض واألمالك باتباعها عىل تكييف العقد؟ أي عندما تتعثر هذه املشاريع ويتوقف

املطور العقاري عن اإلنجاز ( املطلب األول) والتساؤل اآلخر الذي يراد اإلجابة عنه وحتليله
هل نحن من الناحية الواقعية أمام عقد بيع عىل اخلارطة؟ ثم ما أثر الرشط اجلزائي الذي
تفرضه دائرة األرايض عىل املطور العقاري واملشرتي من التزامات الحقة عىل التكييف
القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة ،وما أهم ما يمكن أن نسترشفه من واقع السوق العقاري
باالستفادة من مفاهيم اقتنادية حديثة مثل االستننا املوازي؟ املطلب الثاين .هذا ما
سنحاول بيانه.

املطلب األول:
احللول العالجية والوقائية وأثرها عىل التكييف القانوين
لعقد البيع عىل اخلارطة

بتتبع االستثامر العقاري؛ يف اإلمارات عموم ًا وإمارة ديب عىل وجه اخلنوص؛ نجد أن
التطوير العقاري بدأ بنورة متسارعة دون أن حتكمه ضوابط قانونية تتناسب مع حجم
األموال التي تضخ يف هذا القطا احليوي ،ولذا مل هيتم املطورون العقاريون وال املستثمرون
باملخاطر التي يمكن أن حتنل بل مل يتوقعوا حنوهلا من األساس ،لكن أزمة الرهن العقاري
يف أمريكا وبداية تشكل الفقاعة يف  ،2004لتنفجر يف  2007والتي تسببت يف األزمة العاملية
التي حنلت يف  ،2008كشفت عن رضورة وجود قانون حيكم عقد البيع عىل اخلارطة،
وألن إمارة ديب مل تكن يف منأى عن األزمة بسبب وجود رشكات أجنبية تستثمر فيها يف خمتلف
اخلارطة مثل تعديل مبلغ األقساط أو مدد اإلنجاز ،فبالتأكيد ستلزم املشرتي الثاين وال يمكنه ان حيت عىل املطور العقاري
ببنود عقد البيع عىل اخلارطة األول حتى لو أن غريه من املشرتين ما زالوا عىل نفس االتفاق األول.
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املجاالت .لذا تأثر القطا العقاري بنورة كبرية هبذه األزمة فكشف عن ظاهرة املشاريع
املتعثرة والتي سبق أن دفع املشرتون أقساط ًا ثمن ًا لوحدة عقارية فيها .وأدى ذلك لضعف
الثقة باالستثامر العقاري ،وبالتأكيد فإن هذه احلاالت إن مل تعالج بنورة مدروسة ستؤدي
يف هناية املطاف إىل انسحاب االستثامر األجنبي أو انحناره؛ ال سيام أن القطا العقاري
مرتبط باالستثامر التجاري بكل صوره والذي يقوم عىل الثقة بني األطراف ،فكانت هناك
حلول عالجية إتبعتها دائرة األرايض واألمالك ( الفرع األول) ،لكن تبقى احللول الوقائية
هي األفضل واملتمثلة بإجياد قانون حيمي عقد بيع الوحدة العقارية عىل اخلارطة ،كخطوة أوىل
ثم تعديله يف كل مرة حيتاج ملواكبة أزمة جديدة أو مشكلة معينة (الفرع الثاين) .مع وجوب
مراعاة اجلوانب القانونية للعقد املربم بني األطراف ،وال خيرج عن الثوابت التي تتبع.

الفرع األول:
احللول العالجية ملواجهة حاالت املشاريع املتعثرة

محاية للمشرتين وللحفاظ عىل منداقية االستثامر العقاري يف ديب صدر مرسوم رقم 21
لسنة  2013هدفه تشكيل جلنة قضائية خاصة لتنفية املشاريع العقارية امللغاة يف إمارة ديب
وتسوية احلقوق املتعلقة هبا( .)49فليس من املعقول أن يستمر املشرتي بالدفع ملرشو توقف
ألي سبب كان ،فكان هذا املرسوم ذا أثر يف حفظ حقوق املشرتين واملقاولني والعامل وكل
من يساهم يف تطوير املرشو  .فوجود جلنة قضائية لتنفية املشاريع املتعثرة( )50يساهم يف
محاية املستثمر يف املستقبل ،لكنها ال تضمن للمستثمر اسرتجا كل ما دفع ال سيام إن رأعلن

( )49نصت املادة  1من هذا املرسوم عىل أنه :أ -تُّشكل بموجب هذا املرسوم جلنة قضائية خاصة تسمى جلنة تصفية
املشاريع العقارية امللغاة يف إمارة ديب وتسوية احلقوق املتعلقة هبا .ب -تتألف اللجنة من هيئة أو أكثر ،عىل أن ال يقل عدد
أعضاء كل هيئة عن ثالثة قضاة من حماكم ديب بمن فيهم الرئيس .ج -تتم تسمية أعضاء كل هيئة من قبل رئيس املجلس
القضائي.
( )50انظر م وقع جلنة تصفية املشاريع العقارية امللغاة ،حكومة ديب :حيث يدرج يف هذا املوقع أسامء املشاريع املتعثرة
والتي متت تصفيتها وكيف سيتم توزيع املبالغ عىل املستثمرين:
http://www.dubaicourts.gov.ae/jimage/real_estate/real_estate_cancelled_projects_details4.pdf
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إفالس املطور العقاري ومتت تنفية الرشكة( ،)51ليتبني أن األموال ال تكفي لسداد الديون
حيث تتم قسمتها قسمة غرماء ،فكانت هناك عدة حلول قبل اللجوء إىل إلغاء املرشو ،
وغالب هذه احللول أتى من قبل املطورين العقاريني أنفسهم.
اوالً :اللجوء مىل استبدال الوحدة العقارية
فقد بدأت رشكات عقارية حملية مساعدة مستثمرين من مالكي عقارات مل يبدأ العمل
هبا(،عقارات عىل اخلريطة) يف مرشوعات متعثرة أو رملغاة ،الستبداهلا بوحدات عقارية يف
مرشوعات أخرى جاهزة ،أو جيري اإلنتهاء من تنفيذها وتسليمها( .)52ويكون ذلك إما
بإعطاء املستثمرين واملشرتين وحدات جاهزة ملرشوعات لنفس املطور أو متلك عقار يف
مرشوعات ملطورين آخرين ،وكان لذلك األمر دور يف حفظ أموال املستثمرين ومساعدهتم
يف احلنول عىل وحدة عقارية يف مرشو منجز بدل الوحدة العقارية التي دفع هلا أقساط ًا
ولكن الفشل كان من ننيب املرشو  .فيتنازل مستثمر الوحدة العقارية للمطور اجلديد
مقابل أن يتنازل عن عقاره يف املرشو املتعثر ليقوم املطور اجلديد بعدها بمقاضاة املطور
املتعثر أو التفاوض معه(.)53
وهذه اخلطوة سامهت يف حتقيق منلحة األطراف الثالثة ،فاملطور اجلديد سيبيع
الوحدات يف مرشوعه ال سيام أن لدية فائض ًا يف الوحدات بسبب قلة الطلب مقابل حتقق فائدة
( )51إعالن إفالس املطور العقاري بمعنى أنه يكتسب صفة التاجر منذ البدء ،وأول قضية إفالس شهدهتا حماكم دولة
اإلمارات كانت يف عام  ،2010للمزيد انظر والء الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق ،ص.48-47 :
( )52استبدال”عقارات عىل اخلريطة” بــوحدات جاهزة  ،مقال بقلم سامح عوض اهلل  -ديب  ،منشور يف  03سبتمرب
 2009يف صحيفة اإلمارات اليوم .تاريخ الزيارة 2019/07/16
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-03-1.156245

( )53لقد أكدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا » ،الذراع التنظيمية لدائرة األرايض واألمالك يف ديب ،أىها «تؤيد فكرة
جتميع مرشوعات عقارية ملستثمرين ،والتي تقوم هبا رشكات تطوير حملية ،ملساعدة هؤالء املستثمرين عىل استبدال
(عقارات عىل اخلريطة) ،بوحدات يف مرشوعات جاهزة ،أو جيري االنتهاء من تنفيذها وتسليمها» .انظر املقال«:ريرا »
تؤيد «جتميع العقـارات» ،بقلم سامح عوض اهلل ،يف  06سبتمرب  2009منشور يف صحيفية اإلمارات اليوم .تاريخ الزيارة
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-06-1.156953 2019/7/16
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املستثمر يف احلنول عىل وحدة عقارية بدل التي دفع جزء ًا من ثمنها وما زالت عىل اخلارطة
وفائدة املطور القديم يف إنقاذ مرشوعه املتعثر.
وليس يف هذه النورة أي خمالفة قانونية ،لكن األمر بحاجة إىل بيان التكييف القانوين هلذا
الترصف ،حيث ألزمت دائرة األرايض واألمالك عند استبدال الوحدة غري اجلاهزة بوحدة
أخرى إبرام عقد جديد ومعنى ذلك أن املطور اجلديد يشرتي الوحدة املتعثرة من املستثمر
ويبيعه بعقد جديد وحدة عقارية أخرى ،وقد تكون األوىل جزء ًا من املبلغ ثمن ًا للوحدة
اجلاهزة.
ال ملشكلة عالجية ،فإنه بالرضورة لن يكون ح ً
وكل ما تقدم إن كان ح ً
ال وقائي ًا؛ فله
إنعكاس إجيايب يف تعزيز ثقة املستثمر بأن حقوقه لن تضيع حال حدوث األسوأ خالل تنفيذ
إنشاء العقار لكن له إنعكاس سلبي وسبب ذلك أن املستثمر إن قبل هبذا احلل املفاجئ إلنقاذ
ما يمكن إنقاذه من أمواله التي دفعها لرشاء عقار عىل اخلارطة ،فإنه لن َيقبل باملستقبل ال هو
وال غريه من املستثمرين املغامرة برشاء عقار عىل اخلارطة مع وجود احتاملية تعثر املرشو
وأن يعرض عليه وحدة عقارية يف منطقة أخرى ،فقد ال تكون الوحدة اجلديدة ضمن ما
خطط له إن أراد السكن فيها أو االستثامر ،فهو حل ملشكلة غري متوقعة فرضها السوق
ال بدي ً
العقاري لكن ال يمكن أن تكون ح ً
ال يف كل مرة ،فبالتأكيد سيكون له انعكاسات سلبية
عىل االستثامر العقاري يف املستقبل .وقد ارتبط هذا احلل بحل آخر متثل بام سيتم إيراده.
ثاني ًا :معادة محياء املشاريع املتعثرة
الدور الفاعل لدائرة األرايض واألمالك يف ديب يف إحياء مشاريع متعثرة يف ديب ،من خالل
إعادة هيكلة املشاريع املتعثرة وحتديد نسب اإلنجاز وقد استخدمت هذه الطريقة يف إحياء
 51مرشوع ًا عقاري ًا متعثر ًا يف ديب بقيمة  12مليار درهم ،حتى هناية عام  ،2015فتمت
دراسة األوضا القانونية لكل مرشو و رعرض للبيع مما ساهم يف زيادة نسبة تداول
العقارات ،ويساهم هذا احلل العالجي يف تعزيز الثقة باالستثامر العقاري لكل األطراف،
فاملستثمر العقاري سيكون مستفيد ًا من إكامل الوحدة العقارية املفرزة عىل اخلارطة ،والتي
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دفع أقساط ًا من قبل ،كام أن املطور العقاري املقاول سيستفيد من عدم ضيا األموال التي
استثمرها يف إنشاء املرشو  .ولكون تقييم املرشو املتعثر يتم من خالل دائرة أرايض وأمالك
ديب فإنه يعكس منداقية للراغبني يف االستثامر يف هذا العقار من رشكات ومؤسسات عقارية
راغبة بالرشاء ،وقد وجدت ثالثة خيارات رئيسة يف هذه احلالة(.)54


رشاء املرشو بالكامل
الدخول مطور ًا للمرشو



أن يكون رشيك ًا مع املالك للمرشو العقاري



لكن وكسابقتها فإن هذه احللول ،تبقى حلوالً عالجية بام هلا من انعكاسات إجيابية عىل
مجيع األطراف يف أن هناك محاية من قبل دائرة األرايض واألمالك للمستثمر يف إمارة ديب وهلا
القدرة ،أي دائرة األرايض واألمالك ،عىل إجياد احللول البديلة للتنفيذ لكن ينبغي أن ال تكون
حلوالً موجودة عىل الدوام ،فهي مقبولة ممن دخل سوق االستثامر العقاري أما املستثمر
الراغب يف الرشاء يف املستقبل فإن هذه احللول لن تستهويه مطلق ًا ،لذا كان البد من إجياد
حلول وقائية.

الفرع الثاين:
احللول الوقائية للحيلولة دون التعثر
يف منجاز الوحدة املفرزة عىل اخلارطة

أثر تدخل دائرة األرايض واألمالك يف السوق العقاري بنورة إجيابية وإال مل ولن ينل
االستثامر العقاري إىل ما وصل إليه يف ديب خنوص ًا واإلمارات عموم ًا ،ألن املطورين
العقاريني لن يغامروا يف االستثامر يف مكان دون ضامنات وكذلك املشرتين واملستثمرين فال
يوجد عاال ربط للثقة ما بني هذه األطراف إال دائرة األرايض واألمالك ،ولن يشكو من
(« )54أرايض ديب» تعيد إحياء  51مرشوعا عقاريا بـ  12مليار درهم ،حوار ليوسف العريب منشور يف صحيفة االحتاد
بتاريخ  15فرباير  .2016تاريخ الزيارة https://www.alittihad.ae/article/6338/2016/ .2019/07/18
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ذلك إال املطور الضعيف ،والعربة ليست باستقطاب املطورين واملستثمرين فحسب ،بل
باإلبقاء عىل استقرار السوق العقاري يف املستقبل .فأهم عوامل جذهبم متحققة باإلعفاء
الرضيبي وتسهيالت احلنول عىل األرض حمل اإلنشاء ووفرة األيدي العاملة وانخفاض
تكاليف مواد اإلنشاء ذات اجلودة العالية وبعد كل هذا لن يسمح للمطور بالبيع للوحدات
املفرزه إال بتوفر الضامنات وهي:
أوالً :انع املطور العقاري ان بيع العقارات مال بعد فتح حساب ضامن
بندور القانون رقم  8لسنة  2007اخلاص بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري يف
إمارة ديب َضمن املرش  ،للمشرتين واملستثمرين يف جمال العقارات فضالً عن املمولني
للمرشو  ،حفظ أمواهلم التي يدفعوهنا لرشاء الوحدات املفرزه عىل اخلارطة ،وبذلك ألزم
املطور العقاري بأن ال يرصف هذه األموال إال ملنلحة املرشو الذي خننت له هذه
األموال ،وبذلك ال جيوز ملطور أن يامرس نشاطه يف إمارة ديب إال بعد أن يقيد اسمه ضمن
سجل املطورين العقاريني والذي ترشف عليه دائرة األرايض واألمالك( )55ويكون ملزم ًا
بفتح حساب ضامن للمرشو وكلام تعددت املشاريع تعددت حسابات الضامن بعدد
املشاريع( ،)56وألن عمل املطور عمل جتاري وربام حيكم عليه قضائي ًا باإلفالس فإن دائنيه
رمنعوا من أن حيجزوا عىل األموال املودعة ألغراض إنشاء املرشو العقاري؛ فهي أموال
خننت لنالح املشرتين واملستثمرين هبدف إنشاء مرشو (.)57
( )55نصت املادة  4من قانون رقم  8لسنة  2007بشان حسابات حامن التطوير العقاري يف إمارة ديب عىل أنه :يعد
بالدائرة سجل خاص يسمى ”سجل املطورين العقاريني“ تقيد فيه أسامء املطورين املرخص هلم بمزاولة نشاط التطوير
العقاري باإلمارة ،وال جيوز ألي مطور مزاولة ذلك النشاط ما مل يكن مقيدا يف ذلك السجل ومرخصا من اجلهات
املختصة ،وفق الرشوط التي تصدرها هبذا الشأن
( )56تنص املادة  9من قانون رقم  8لسنة  2007بشان حسابات حامن التطوير العقاري يف إمارة ديب عىل أنه -1 :يفتح
حساب الضامن باسم املرشوع ،ويكون خمصصا حرصيا ألغراض إنشاء املرشوع العقاري ،وال جيوز احلجز عىل املبالغ
املودعة فيه لصالح دائني املطور -2 .إذا تعددت املرشوعات التي ينفذها املطور ،جيب فتح حساب حامن مستقل لكل
مرشوع عىل حدة.
( )57املفرتض أىها تدخل يف ذمة املطور ،باعتبارها ثمن الوحدات العقارية املفرزة عىل اخلارطة والتي سيقوم بإنشائها
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إال أن املادة  9من قانون حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب ،مل توضح من هم
الدائنيني الذين حيق هلم احلجز ،فمثال هل حيق للبنك الذي اقرض املطور برهنه املرشو أن
يطلب احلجز عىل املبلغ؟ فقد ننت املادة  13من هذا القانون عىل أن للمطور أن يرهن
املرشو للحنول عىل قرض من مؤسسات أو رشكات متويل ،حيث الزمها بإيدا مبلغ
القرض يف حساب الضامن وذلك للترصف فيه ملنلحة املرشو فهل حيق هلؤالء الدائنيني،
أن رحكم بإفالس املطور ،أن يطلبوا احلجز عىل ما هلم بذمة املطور العقاري من حساب
الضامن املخنص للمرشو ؟
وقد يكون األقرب للتوفيق بني املادتني أن الدائنيني إن أثبتوا أن القرض لنالح املرشو ،
فيحق هلم املطالبة أما أن كان دينهم بسبب قرض ملرشو آخر أو قرض من نو آخر ال عالقة
له باملرشو فال حيق هلم طلب احلجز(.)58
لكن ما يلزم مالحظته هو كيف يمكن بحسب املادة  13أن يرهن األرض املخننة
للمرشو للحنول عىل قرض وقد با وحدات مفرزة عىل اخلارطة للمشرتين ،فهل يضع
بحسبانه عدم أحقية الرهن إال ملا يملك من حنة عىل األرض أو ما تبقى منها ،أم أنه بإمكانه
أن يرهن املرشو قيد اإلنشاء بأكمله ،فإن كان ذلك ،فمعنى هذا أنه يرهن ما ال يملك .لذا
يلزم كشف هذا الغموض وبيانه جتنب ًا حلنول إشكاالت ينعب حلها .ولو تعثر املرشو فإن
أمني احلساب ملزم كام بينت املادة  15من قانون حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب
بأنه :وبالتنسيق مع دائرة األرايض واألمالك أن يتخذ التدابري الالزمة حلفظ حقوق املودعني
للمشرتين واملستثمرين ،وحتى لو كانت قرحا لصالح املرشوع فإن مبلغ القرض يعد ملكا له ألنه مسؤول أمام البنك عن
رد املبلغ مع الفوائد خالل مدة معينة .لكنه بموجب هذا القانون منع من الترصف هبذه املبالغ إال ملصلحة املرشوع الذي
خصصت له ،فملكيته هلا معلقه عىل رشط واقف هو إنجاز املرشوع ولو تم ذلك بمراحل فيمكنه أن يقبض من املبالغ
بحسب نسبة اإلنجاز ألنه ما حبس املال عنه إال برشط واقف هو رشط اإلنجاز.
( )58يف السابق كان للمطور العقاري احلق بأن يرهن أرض املرشوع إال أن دائرة األرايض واألمالك منعت املطور من
الرشوع ببيع الوحدات املفرزة إال بعد أن يتملك األرض ملكية تامة .وهذا األمر موفق ألنه من الناحية القانونية ال جيوز
ان يرهن املطور العقاري األرض لتمويل املرشوع ،ثم يبيع الوحدات املفرزه عىل اخلارطة ،أي يتطلب األمر إعالم كافة
املشرتين واملستثمرين بوجود الرهن ألىهم سيصبحون رشكاء يف األرض بنسبة ما يملكون من وحدة مباعة عىل اخلارطة.
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بالنورة التي تضمن إكامل املرشو أو إرجا املبالغ املدفوعة من قبل هؤالء املودعني وتثار
إشكالية أخرى ماذا لو مل ي ِ
كف املبلغ املود أو املتبقي منه لسداد الديون هل تقسم بني الدائنني
َ
قسمة غرماء أم يكون للمؤسسة التي مولت املرشو حق امتياز عىل املبلغ فتقدم عىل بقية
الدائنني؟ هذا ما يلزم من املرش توضيحه منع ًا حلنول إشكاالت ال يمكن حلها يف املستقبل.
ثاني ًا :انع املطور ان الرتويج لبيع عقارات عىل اخلارطة مال بموافقة دائرة األرايض
واألاالك
فقد بينت املادة  5من القانون رقم  8لسنة  2007بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري
يف إمارة ديب ،بأنه ال جيوز للمطور اإلعالن يف وسائل اإلعالم املحلية أو اخلارجية ،أو
املشاركة يف املعارض املحلية أو اخلارجية للرتويج لبيع وحدات أو عقارات عىل اخلارطة ،إال
بعد أن حينل عىل ترصيح خطي من دائرة األرايض واألمالك(.)59
ثالث ًا  :انع املطور العقاري ان بيع العقارات مال بعد نسبة منجاز حمددة()60

لكون البيع عىل اخلارطة أقرب إىل بيع املطور العقاري ملا ال يملك ،لذا تطلب األمر وجود
جهة قانونية ضامنة إلنجاز ما وعد به ،لذا فإن دائرة األرايض واألمالك تنبهت لألمر السيام
بعد حاالت من البيع الذي تم ودفع املشرتون األقساط ثمن ًا لوحدات عقارية مل تنجز( )61لذا
إجتهت لوضع الضوابط امللزمة للحد من عمليات البيع عىل اخلارطة ،وذلك بتحديد نسبة
من اإلنجاز ،وهذا له دور فاعل يف املحافظة عىل حقوق املشرتين الذين ما إشرتوا من املطور
وحدات عىل اخلارطة إال بعد أن وثقوا بأهنم مرتبطون بدائرة األرايض واألمالك؛ فلكي تبقى
( )59حول مفهوم التسويق العقاري انظر والء الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق.35-32 ،
( )60تندرج هذه املسالة حمن األمور التنظيمية التي ِّتتص يف حتديدها ”مؤسسة التنظيم العقاري“ والتي نشأت
بموجب القانون رقم  16لسنة  2007حيث بينت املادة  3من هذا القانون أهليتها ووظيفتها يف كون هذه املؤسسة :تتمتع
بشخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري وأهلية قانونية ملبارشة مجيع األعامل والترصفات التي تكفل حتقيق
أغراحها...،وتكون هذه املؤسسة ملحقة بدائرة األرايض واألمالك .وانظر املواد التي تيل املادة  3تباعا.
( )61اللجنة القضائية تنجز تصفية املشاريع العقارية امللغاة يف ديب بحلول  ، 2015مقال بقلم يوسف العريب ،منشور يف
صحيفة االحتاد 1 ،أغسطس  .2013تاريخ الزيارة https://www.alittihad.ae .2019/07/19
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الثقة ولتحافظ دائرة األرايض عىل املكتسبات العقارية يف ديب بالنورة التي تضمن مراحل
جديدة من النمو واالستدامة أتت هذه اخلطوة.
وأهم خطوة يمكن التحقق منها لضامن جدية املطور العقاري قيامه بالبيع يف املشاريع التي
إكتملت حوهلا البنية التحتية وبقية املرافق ،بعد متلكه الكامل لألرض التي سيبنى عليها
املرشو  ،ثم قيام املطور بإيدا نسبة  %20من قيمة املرشو يف حساب الضامن كام تلزمه
بإيدا املبالغ التي يدفعها املشرتون واملستثمرون حلساب الضامن اخلاص باملرشو ويتم
السحب وفق ًا ملراحل تطور عمليات اإلنشاء(.)62
وبذلك يكون هناك ثالثة روافد للمرشو أوهلا وهو األساس استثامر املطور العقاري ذاته
ثم حنيلة البيع عىل اخلارطة ثم التمويل البنكي إن رغب املطور كام لو رهن األرض التي
سيبنى عليها املرشو مع وجوب مالحظة ،كام بينا من قبل ،أن الرهن العقاري لألرض تلزم
أن يكون ما يملكه املطور حقيقة بمعنى أن يطلب الرهن العقاري بقيمة األرض عند متلكه
هلا كام ً
ال .أما لو با وحدات عىل اخلارطة فعندها يلزم أن يعلم البنك كام يعلم املشرتين
واملستثمرين باألمر ،ألنه إن مل يفعل ذلك يكون من الناحية القانونية قد رهن ما ال يملك،
وذلك سيؤدي لنشوء نزا ما بني املشرتين للوحدة العقارية والبنك الذي قدم القرض.
رابع ًا :ملزام املطور العقاري بدفع بدل مجيار لعمالئها املستثمرين واملشرتين()63

أكدت دائرة األرايض واألمالك يف ديب ،أهنا أقرت قرار ًا يلزم املطورين العقاريني بتعويض
عمالئها املستثمرين واملشرتين بقيمة إجيار للوحدة العقارية ملدة عام يف حالة مل يتم تسليم
الوحدات يف املوعد املحدد وذلك يف حال التأخرعن تسليم املرشو ملدة تزيد عن عام واحد
مقرت ح تقدم به املطورون أنفسهم وهذا يدل
بعد انقضاء الفرتة القانونية للتأخري ،عل ًام أن هذا
ٌ
عىل وجود مطورين يننفون ضمن درجة التننيف املمتاز وقد ألزموا أنفسهم بتدوين ذلك
( )62سندس محيد اجلبوري ،املسؤولية املدنية للمطور العقاري( ،دراسة يف إمارة ديب) ،دار النهضة العربية ،2015 ،ص:
 60وما بعدها.
( )63علام أن العائد االستثامري حيدده واقع السوق وليس املطور العقاري.
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يف بنود عقد البيع عىل اخلارطة بخنوص املشاريع التي سيتم تسجيلها يف املستقبل لدى دائرة
األرايض واألمالك .وبالرضورة أن تفعيل مثل هذا القرار يؤدي إىل وضع قيود عىل املطور
ذي القدرات املحدودة بأن يراجع حساباته هبذا الندد(.)64
ومن أهم ما ينبغي بيانه يف حتليلنا ملثل هذا القرار ،هو أن حيجز مبلغ بقيمة بدالت اإلجيار
ضمن حساب الضامن ،ليكون املطور ملزم ًا بتنفيذ هذا الرشط الذي سريد يف العقد ،فام قيمة
الرشط إن توقف املرشو ومل يعد بحوزة املطور من األموال ما يكفي إلكامل املرشو ؟ وقد
ألزم املطورون أنفسهم ملدة عام لكن ما احلل لو استمر التأخر ملدة أطول من ذلك؟
كام يلزم بيان ما هي أسباب التأخري املؤدية لتنفيذ الرشط فال يمكن إلزام املطور يف حالة
القوة القاهرة ،فكل هذه األسباب تستوجب إعادة دراسة مثل هذا القرار كام يلزم بيان كم
قيمة بدل اإلجيار الواجبة الدفع؟ هل بقيمة اإلجيارات لعقارات يف نفس املنطقة وهل بدل
االجيار يدفع كام ً
ال أم بعد استقطا رسوم اخلدمات التي من املفرتض أن ال يدفعها املستثمر
ألن العقار يف مرحلة اإلنجاز وال توجد خدمات من هذا النو ( .)65فبدل اإلجيار املطرو ح،
يدخل ضمن املفهوم القانوين للرشط اجلزائي( ،)66لكن من املفرتض أنه ال ريعفي املطور
العقاري من التعويض عام أصاب املستثمر من رضر إن استطا األخري إثبات الرضر بسبب
تأخر املطور بتسليم الوحدة العقارية يف املوعد املحدد بال عذر قانوين(.)67
(« )64أرايض ديب» :بدل إجيار للمشرتين يف حال تأخر تسليم وحداهتم العقارية ،مقال بقلم ملحم الزبيدي ،صحيفة
اخللي

االقتصادي بتاريخ  .2019/5/13تاريخ الزيارة http://www.alkhaleej.ae/economics.2019/07/19

( )65كون القرار يشمل تعويضا ملدة عام ،فذلك يغلب عليه وصف (التعويض عن رضر) من وصف (عائد استثامر)،
حيث يلزمنا التفريق بني األثتني ألن األول يغلب عليه طابع الرشط اجلزائي أما الثاين والذي يضعه املطورون العقاريون
جلذب املشرتين واملستثمرين ،فإىها صورة من صور التسويق العقاري غري املدروس والسبب أىهم مل حيددوا كم سنة سيبقى
العائد عىل هذا احلال ،أم يقصدون مدة سنة فقط؟
( )66الرشط اجلزائي هنا هو رشط التزام وحول املعاين التي يتضمنها الرشط اجلزائي راجع  :حممد بن عبد العزيز بن
سعد اليمني ،الرشط اجلزائي وأثره يف العقود املعارصة (دراسة فقهية معارصة ،رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة
اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،1426 -1425 ،ص 132 :وما بعدها.
( )67يبقى األمر حمتاجا إىل إعادة صياغة قانونية ،بناء عىل ما أتى يف قرار جممع الفقه اإلسالمي حول الرشط اجلزائي يف
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املطلب الثاين:
دور املستجدات الترشيعية يف استطراد البيع
عىل اخلارطة واسترشاف االستصناع املوازي
تطور السوق العقاري يف إمارة ديب بالنورة التي جعلت الكثري من أصحاب رؤوس األموال
يرونه سوق ًا يتناسب مع تنمية ثرواهتم ،وما جذهبم إال أمران أساسيان :سهولة إجراءات
التسجيل والتي َيتبعها ضامن دائرة األرايض مللكية املطور أو البائع للوحدة العقارية فض ً
ال عن
ارتفا نسبة العائد عىل االستثامرات العقارية يف إمارة ديب؛ فلو قورن بأماكن أخرى فإن الفارق
أعىل دوم ًا والذي ينل يف ديب إىل  ،%8ومل يأت هذا االنتعاش يف االستثامر العقاري إال بسبب
املنداقية يف معاجلة كل حاالت التعثر التي تتسبب بخطأ املطور العقاري أو بسبب القوة القاهرة
التي حنلت ،فدائرة األرايض كان لدهيا كام تبني لنا احللول الوقائية والعالجية(.)68
إال أن األهم من كل ذلك هو املواكبة الواقعية للترشيعات العقارية لواقع السوق
العقاري ،وهذه ميزة ال حتنل عىل الدوام خنوص ًا أن الترشيع املكتوب عىل العموم يتنف
باجلمود( ،)69وآخر تلك التعديالت متثلت بندور القانون رقم  19لسنة  2017املعدل
عقود االستصناع ،ألن الرشط اجلزائي عىل املستصنع له إذا تأخر يف أداء ما عليه فاسـد مفـسد (للعقد) ،ألن االلتزام دين
والرشط اجلزائي يف الديون ربا رصيح أما الرشط اجلزائي عىل الصانع إذا مل ينفـذ أو تـأخر فجمهـور العلمـاء املعارصين
أقروا صحته .انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم ]1[)12/3( 109 :بشأن موحوع الرشط اجلزائي23 – 28 ،
أيلول ( سبتمرب ) http://www.iifa-aifi.org .2000

( )68كشفت دراسة بريطانية أن ديب تتصدر مدن العامل يف نسبة العائد عىل االستثامرات العقارية ،حيث تصل يف ديب إلـى
 . % 8وأفادت دراسة عن مؤسسة برايفت فاينانس لالستشارات العقارية ومقرها لندن ،بأن مدينتي ليفربول ونوتينغهام
تدران أعىل عائد االستثامرات العقارية يف بريطانيا ،لكنهام ال تصالن إىل نسبة العائد الذي حتققه االستثامرات يف
مها اللتان ّ
ديب ،حيث يصل العائد فيهام إىل  .% 6.2وهذا األمر كان عنرص جذب فاعل للمستثمرين الربيطانيني .انظر :ديب تتصدر
مدن العامل يف عائد االستثامر العقاري ،مقال بقلم أرشف رفيق لصحيفة البيان بتاريخ  29مايو  .2018حيث متت زيارة
املوقع بتاريخ https://www.albayan.ae 2019/7/17

( )69للمزيد حول عيوب الترشيع راجع جاسم عيل سامل الشامي ،النظرية العامة للقانون(دراسة مقارنة بالفقة
اإلسالمي) ،الكتاب األول ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية الرشيعة والقانون ،2000 ،ص.236-232 :
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لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب والتي ارتبطت بحالة إخالل املشرتي
بالتزاماته العقدية وتعديل بنود العقد املربم بني املشرتي واملطور العقاري ،فالنص أتى ليضع
ضوابط صارمة و إجراءات واضحة جيب اتباعها ىف حال إخالل املشرتى بالتزامه جتاه املطور
العقاري الذي باعه وحدة عقارية عىل اخلارطة.
ورغم إقرار املرش للعالقة العقدية بني املطور العقاري واملشرتي ،فإن هذه العالقة ضاق
فيها ابدأ العقد رشيعة املتعاقدين ،بالنورة التي جعلت هذا املبدأ شبه منعدم ،وذلك بسبب
إرشاف دائرة األرايض واألمالك عىل العالقة العقدية ،منذ البدء إىل مرحلة انتهائها .وهذا ما
عزز ثقة أكرب باالستثامر العقاري فوجود جهة رسمية ترشف عىل التطوير العقاري وترشف
عىل العالقة العقدية وتضع احللول امللزمة جلميع األطراف كان هو السبب املبارش واحلقيقي
يف ازدياد حجم االستثامر رغم كل األزمات االقتنادية العاملية يف اآلونة األخرية .ولكون
دراستنا قانونية أكثر مما هي اقتنادية ،يلزمنا بيان طبيعة العالقة القانونية لعقد البيع عىل
اخلارطة (الفرع األول) بعد صدور هذا التعديل وما هي الرؤية االسترشافية األنسب ضمن
املرحلة القادمة للتطوير العقاري يف إمارة ديب(الفرع الثاين).

الفرع األول:
التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة بعد املستجدات املستحدثة

بندور املادة  11من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل لبعض أحكام القانون رقم 13
لسنة  ،2008بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب ،أكدت عىل منح دائرة
األرايض واألمالك ،صالحية حسم النزا القانوين بني أطراف عقد البيع عىل اخلارطة(.)70
( )70كان نص املادة  11قبل التعديل  -1إذا َّ
أخل املشرتي بأي رشط من رشوط عقد بيع الوحدة العقارية املربم مع
املطور فعىل األخري إخطار الدائرة بذلك ،وعىل الدائرة إمهال املشرتي سواء حضوريا أو بوساطة الربيد املسجل أو بالربيد
اإللكرتوين ملدة  30يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية-2 .إذا انقضت املهلة املشار إليها يف البند  1من هذه املادة دون قيام
املشرتي بتنفيذ التزاماته التعاقدية ،جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من املشرتي بعد خصم ما ال يزيد عىل %30
من قيمة املبالغ املدفوعة منه.
تعقيب :نالحظ أن املادة املذكورة منحت دائرة األرايض سلطة قانونية يف فسخ العقد بني املطور العقاري واملشرتي،
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فيتطلب األمر إعادة بيان التكييف القانوين هلذا العقد ،فهذه السلطة هتدف للموازنة بني
املطور العقاري من جهة واملشرتي واملستثمر من جهة أخرى.
أوالً :انح دائرة األرايض واألاالك سلطة قانونية:
يف األصل ،وألن العقد رشيعة املتعاقدين ،فإن القانون يعطي احلق للدائن أن يطلب بعد
إنذار املدين بتنفيذ التزامه ،لكن يف حالة عدم تنفيذ االلتزام فإن املطور العقاري من املفرتض
قانون ًا أن ال يطلب فسخ العقد إال بعد اللجوء للمحكمة ،فالعالقة املختلطة بني
املطورالعقاري بكونه تاجر ًا( )71واملشرتي بكونه شخن ًا مدني ًا( ،)72التسمح للمطور
العقاري بفسخ العقد ألنه من املمكن أن متهل املحكمة املشرتي أج ً
ال قضائي ًا للدفع (نظرة
امليرسة) ( )73لكن التعديل األخري يف املادة  11من القانون رقم  19لسنة .2017أعاد التأكيد
عىل منح املطور مركز ًا قانوني ًا مه ًام .وهو إمكانية طلب فسخ العقد بإرادته املنفردة ولكن
برشوط حمددة منع ًا للتعسف ،بل أن هذا املركز القانوين أتى بأثر رجعي بمعنى أن يرسي عىل
ما نشأ من حقوق قبل صدور هذا القانون(.)74
 -1وجوب اإلخطار الكتايب للمشرتي
وتتضمن أهم اإلجراءات رضورة إخبار املطور العقاري لدائرة األرايض واألمالك يف ديب
بإخالل املشرتي بالتزاماته التعاقدية ،وذلك من خالل ملء أنموذج معد هلذا الغرض يتضمن
وعادت لتؤكد عىل هذه السلطة القانونية بعد تعديل املادة  11يف سنة .2017
( )71والء الدين حممد إبراهيم ،مصدر سابق ،ص 58 :وما بعدها.
( )72نصت املادة  10من القانون رقم  18لسنة  1993بشأن إصدار قانون املعامالت التجارية إذا كان العمل جتاريا
بالنسبة إىل أحد املتعاقدين ومدنيا بالنسبة إىل املتعاقد اآلخر رست أحكام هذا القانون عىل التزامات الطرفني ما مل ينص
القانون أو يتفق الطرفان عىل غري ذلك.
( )73يلزم هنا أن نميز بني املشرتي واملستثمر ألن األول يبقى شخصا مدنيا عىل عكس الثاين وتقدير ذلك من املفرتض
أن تقدره حمكمة املوحوع ويكون حمن معيار موحوعي.
( )74انظر الفقرة د من املادة  11حيث نصت عىل أنه ترسي القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة عىل
مجيع عقود البيع عىل اخلارطة سواء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل هبذا القانون.
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معلومات عن املشرتي واملطور العقاري نفسه ،وأيض ًا مواصفات العقار حمل النزا والتي
كانت حم ً
ال للبيع عىل اخلارطة ،وتوصيف ًا واضح ًا لنو االلتزامات التي أخل هبا املشرتي ،وأية
بيانات إضافية حتددها دائرة األرايض واألمالك(.)75
وعندما تستلم دائرة األرايض واألمالك هلذا اإلخطار ،الذي يبني عدم التزام املشرتي بام
يفرضه عقد البيع عىل اخلارطة ،فإن الدائرة تكون ملزمة بقبول اإلخطار وعدم إمهاله ومن
ثم التحقق من وجود تقنري من املشرتي بالوفاء بالتزاماته ،فهي من سيقوم بمراسلة املشرتي
لتذكره بالتزاماته التعاقدية( .)76ومتنحه مهلة ال تتعدى  30يوم ًا لكي ينحح الوضع ،ويتم
هذا اإلخطار بنورة كتابية ومؤرخة .ولكن الدائرة يمكنها إبالغ املشرتي هبذا اإلخطار إما
حضوريا أو عرب الربيد املسجل أو حتى الربيد اإللكرتوين أو أي وسيلة تواصل أخرى تضمن
الدائرة وصول اإلخطار للمبلغ(.)77
 -2انح دائرة األرايض سلطة التسوية الودية
َمنح هذا القانون احلق لدائرة األرايض واألمالك بإجراء التسوية الودية بني املطور
( )75انظر املادة  11الفقرة (أ )1/من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )76إال أن ذلك ال يعني أن املشرتي ال حيق له االعرتاض ولكن ينبغي أن يكون اعرتاحه مسوغا بصورة قانونية تكشف
عن وجود تقصري من قبل املطور العقاري فاإلجراءات املذكوره تعد حقا للمطور العقاري برشط عدم اعرتاض املشرتي
كتابيا ،يبني فيه أحد األسباب التي دعته لعدم االلتزام برشوط العقد وهى :
 -1عدم تسلم املشرتي العقد النهائى لبيع الوحده العقارية ،ومل يقدم املطور عذرا تقبله دائرة األرايض واألمالك.
 -2إذا امتنع املطور عن ربط الدفعات بمراحل اإلنجاز اإلنشائية التي تم بياىها.
 -3إذا قام املطور بتغري مواصفات الوحده العقارية املتفق عليها يف العقد تغريا جوهريا.
 -4إذا ثبت بعد التسليم بأن الوحدة العقارية غري صاحلة لالستعامل بسبب عيوب جوهرية يف اإلنشاء
 -5إذا توقفت أعامل البناء يف املرشوع ملدة تزيد عىل  6أشهر.
 -6عدم تسجيل الوحدة العقارية يف الدائرة.
انظر املواد  22-21-20من قرار املجلس التنفيذي رقم  6لسنة  2010باعتامد الالئحة التنفيذية للقانون رقم  13لسنة
 2008بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
( )77انظر املادة  11البند ( /2أ) من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
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العقاري واملشرتي للوحدة املفرزة عىل اخلارطة ،حيث يتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد
موقع من قبل كل من املشرتي واملطور العقاري .وأمهية كل ما تقدم تتمثل بمنح احلق للمطور
العقاري يف حالة مرور مدة الثالثني يوم ًا دون أن ينفذ املشرتي التزاماته ودون أن يقبل
التسوية الودية( .)78فإن دائرة األرايض تندر وثيقة رسمية متنحها للمطور؛ تؤكد عىل التزامه
بالعقد وحتدد يف نفس الوقت نسبة إنجازه للمرشو الذي يضم الوحدة العقارية موضو
العقد ،بمعنى أن ترثبت التزام املطور بتنفيذ التزاماته مقابل وجود خلل من قبل املشرتي(.)79
 -3القوة القانونية للوثيقة املمنوحة للمطور ان قبل دائرة األرايض
وللمطور احلق بعد تسلمه هلذه الوثيقة ،يف أن يتخذ التدابريالالزمة جتاه املشرتي املخل لبنود
العقد دون اللجوء إىل القضاء أو التحكيم( .)80ففي حالة رشاء رشكة استثامر عقارية ملجموعة
عقارات عىل اخلارطة ومن ثم حنل خالف سببه عدم سداد الرشكة االستثامرية
للمدفوعات( ،)81وسبق وجود عقد بينها وبني املطور العقاري ،فإن وجد بالعقد ما يشري إىل
رشط التحكيم يف مثل هذه األحوال ،فإنه يعد الغي ًا ألن املادة(  )11البند  5تعترب هذه املادة
من النظام العام ،بمعنى كل رشط وضع بحق اللجوء للقضاء أو التحكيم ال قيمة له( .)82كام
( )78انظر املادة  11البند (/2ب) من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )79انظر املادة  11البند ( )3من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )80انظر املادة  11البند ( )4من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )81لكن منع اللجوء إىل القضاء أو التحكيم يبدو لصالح املطور العقاري فقط أما املشرتي واملستثمر ،فإنه وبموجب املادة
 20من قرار املجلس التنفيذي رقم  6لسنة  2010باعتامد الالئحة التنفيذية للقانون رقم  13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل
العقاري املبدئي يف إمارة ديب ،فإىها اعطته احلق باللجوء للمحكمة املختصة لطلب فسخ العالقات التعاقدية مع املطور إن
حصلت احلاالت التي سبق لنا بياىها .وهذا ما أكدت عليه املادة( )11فقرة (و) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل بأنه ال
حتول اإلجراءات والقواعد املنصوص عليها يف هذه املادة دون جلوء املشرتي للقضاء أو التحكيم يف حال تعسف املطور العقاري
يف إستخدام الصالحيات املخولة له بموجب هذه املادة .واملالحظ أن القانون عموما يعطي املطور العقاري مركزا قانونيا أقوى
من مركز املشرتي واملستثمر ،أي للمطور بعد اإلخطار من خالل دائرة األرايض واألمالك احلق بالفسخ لكن املشرتي عليه أن
يقيم دعوى قضائية أو اللجوء للتحكيم إن كان مدونا يف عقد البيع عىل اخلارطة ،وكان االجدر أن يبقى احلق للمشرتي واملستثمر
اتباع نفس اإلجراءات التي يتبعها املطور العقاري للفسخ أي من خالل دائرة األرايض واألمالك.
( )82انظر املادة  11الفقرة (ه) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل حيث نصت عىل أنه :تُعترب اإلجراءات والقواعد
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ريمنح املطور العقاري إن أنجز نسبة  %80من الوحدة العقارية ،اخليار بني اإلبقاء عىل العقد
املربم بينه وبني املشرتي واحتفاظه بكامل املبلغ املسدد من طرف هذا األخري ،مع مطالبته
بتسديد بقية الدفعات ،أو طلب تدخل الدائرة لتبيع الوحدة العقارية حمل النزا يف املزاد العلني
الستيفاء بقية املبالغ املستحقة مع حتميل املشرتي كل التكاليف واملناريف املرتتبة عن هذه
العملية( .)83أو فسخ العقد بإرادته املنفردة ،والقيام بخنم  %40من قيمة الوحدة العقارية
املباعة عىل اخلارطة ،عىل أن يقوم برد ما زاد للمشرتي خالل سنة من تاريخ الفسخ ،أو خالل
مدة  60يوم ًا من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية التي تم فسخها ملشرت آخر أهيام أسبق يف املدة.
وهذه الفقرة ،التي منحت املطور العقاري سلطة الفسخ باإلرادة املنفردة ،مل توضح من له
سلطة تقييم الوحدة العقارية ،فعىل ما يبدو لنا أهنا سلطة ممنوحة له ،وهذا بالتأكيد قد يؤدي
لغبن املشرتي يف عدم قيام املطور بالتقييم وفق ًا لقيمتها بالسوق بل بأقل من ذلك.
 -4اعتامد نسبة اإلنجاز اعيار ًا حلق املطور العقاري بفسخ العقد
اعتمد القانون رقم  19لسنة  2017املعدل عىل نسبة إنجاز العقار موضو النزا بني
املشرتي واملطور العقاري ،معيار ًا مه ًام يمنح املطوراحلق بتحديد ما يلتزم به املشرتي ،فألنه
قبض دفعات من املبلغ اإلمجايل للوحدة املفرزة والتي يمكن أن تكون أحيان ًا أقل أو أكثر من
قيمة ما أنجز حق ًا من الوحدة املفرزة املباعة عىل اخلارطة ،فإن نسبة اإلنجاز؛ الذي يرتك
حتديده لدائرة األرايض؛ هو املعيار املعتمد لتحديد حقوق املطور(.)84
 ففي حالة إنجاز املطور لنسبة ترتاو ح بني  %60و  %80من الوحدة العقارية ،فإنه حيق
له أن يقوم بفسخ العقد بشكل انفرادي دون الرجو إىل املشرتي ،وبإمكانه خنم
املنصوص عليها يف هذه املادة من النظام العام ،ويرتتب عىل عدم االلتزام هبا ال ُبطالن.
( )83انظر املادة  11البند ( )4من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )84انظر املادة  11البند (/3ب) من الفقرة (أ) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.والتي بينت بأن حتديد نسبة
إنجاز املطور العقاري للوحدة العقارية حمل البيع عىل اخلارطة ،يتم وفقا للمعايري والقواعد املعتمدة لدى دائرة األرايض
واألمالك.
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نسبة  %40من قيمة العقار الذي تم بيعه عىل اخلارطة ،مع إرجا ما تبقى من املبالغ
املسددة للمشرتي خالل مدة سنة من تاريخ فسخ العقد ،أو مدة شهرين بعد إعادة بيع
العقار ملشرت ثان ،أهيام أسبق.
 أما يف حال مبارشة املطور العقاري العمل يف املرشو  ،فاستلم أرض املرشو وبارش
بإنجاز األعامل اإلنشائية إال أن نسبة اإلنجاز بحسب اجلهة املعتمدة قد تم حتديدها
بنسبة تقل عن  %60من العقار ،فيحق للمطور فسخ العقد أيض ًا بنفة انفرادية
وخنم ما ال يتجاوز نسبة  %25من قيمة الوحدة العقارية مع إرجا ما تبقى من املبالغ
املسددة خالل مدة سنة من تاريخ فسخ العقد أو خالل  60يوم ًا من تاريخ إعادة بيع
الوحدة العقارية ملشرتآخر أهيام أسبق(.)85
طور العقاري بالعمل يف املرشو العقاري ،ألي سبب خارج
 لكن يف حال عدم بدء املر ّ
عن إرادته ،ومن دون إمهال أو تقنري منه ،فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته املر ِ
نفردة،
وخنم ما ال يزيد عىل  %30من قيمة املبالغ املدفوعة له من قبل املرشرتي ،ورد ما زاد
للمشرتي خالل  60يوم ًا من تاريخ فسخ العقد(.)86
عىل ذلك ر
 وأخري ًا يف حالة إلغاء املرشو العقاري بقرار صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري(،)87
فإن املطور يكون ملزم ًا بحكم القانون بإرجا كافة املبالغ التي استلمها مسبق ًا من
املشرتي ،وفق ًا لإلجراءات واألحكام املننوص عليها يف القانون رقم ( )8لسنة
 ،2007بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب(.)88
( )85انظر املادة  11البند ( )4من الفقرة (ج) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )86انظر املادة  11البند ( )4من الفقرة (د) من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )87انظر املادة  11الفقرة ب من القانون رقم  19لسنة  2017املعدل.
( )88نص القانون رقم  8لسنة  ،2007بشأن حسابات حامن التطوير العقاري يف إمارة ديب وحتديدا يف املادة  15منه يف
حالة قيام أية ظروف طارئة يرتتب عليها عدم إكامل املرشوع العقاري جيب عىل أمني حساب ذلك املرشوع بعد التشاور
مع الدائرة اِّتاذ التدابري للمحافظة عىل حقوق املودعني بام يضمن إكامل املرشوع العقاري أو إعادة املبالغ املدفوعة من
قبل هؤالء املودعني.
90

40

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/2

??? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? et al.:

[د .ياسر عبد الحميد محمد اإلفتيحات]

ثاني ًا :تأثري التدخل القانوين لدائرة األرايض عىل التكييف القانوين للعقد:
نظر ًا لتدخل املرش يف إمارة ديب يف تفاصيل العالقة العقدية بني املطور العقاري
واملشرتي ،ترتب عىل ذلك ظهور عقد البيع عىل اخلارطة بنورة خمتلفة عن مفهوم عقد
اخلارطة كام نظم يف الدراسات الفقهية أو كام نظمته بعض الترشيعات املقارنة من حيث:
 -1ضيق افهوم سلطان اإلرادة يف جمال العقد:
بمنح دائرة األرايض واألمالك سلطة قانونية يف تسوية النزا بني املطور العقاري
واملشرتي أو املستثمر ،نجد أن سلطان اإلرادة قد ضاق بنورة كبرية جد ًا .وبالتأكيد بعد
عرضنا للمستجدات التي أتت هبا التعديالت األخرية إضافة إىل ما سبق لنا بيانه يف أن
املشرتي للوحدة املفرزة إنام يتملك عقار ًا عىل اخلارطة ويمكنه بعدها بيعه ملشرت ثان(.)89
فعندها ال يمكننا القول بأن التكييف القانوين لعقد البيع عىل اخلارطة هو أنه عقد استننا :
ألن عقد االستننا حتى عىل رأي من قال أنه الزم ،يفرتض أن يكتمل اليشء حمل
االستننا حتى تنتقل ملكيته للمستننع له .وحيث إننا مل نجد يف عقد االستننا ما يبني
حقيقة التكييف القانوين للبيع عىل اخلارطة يف ترشيع إمارة ديب ،ومل خيتلف األمر كام سبق لنا
بيانه عن عقد املقاولة ،رغم أننا يمكن أن نعتربعقد البيع عىل اخلارطة يتم برشاء املشرتي
حلنة باألرض وأن عالقته باملطور تتحول إىل عقد مقاولة .وألن كل ذلك كان جمرد
فرضيات قد تنطدم بالواقع ولعدة أسباب منها أنه لو كان البيع عىل اخلارطة عقد ًا ينقل
للمشرتي ملكية األرض وما ينشأ من بناء ثم ينبح املطور مقاوالً بنورة ضمنية جتاه
فلم احلاجة ألخذ موافقة املطور العقاري إن أراد بيعها إىل مشرت ثان؟
املشرتيَ ،
فمن كل ما تقدم نجد أن عقد البيع عىل اخلارطة املنظم يف الترشيعات العقارية بإمارة ديب
وبأحكامه اخلاصة هوعقد مسمى بـ(عقد البيع املبدئي) ،قد نظمة املرش بإمارة ديب عىل وجه
( )89بينت املادة  6من القانون رقم  13لسنة  ،2008بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي املعدل :بأنه جيوز الترصف
يف الوحدات العقارية املباعة عىل اخلارطة واملسجلة يف السجل العقاري املبدئي لدى الدائرة أو الرهن وغري ذلك من
الترصفات القانونية.
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التحديد ويمكننا تعريفه بأنه (عقد شكيل ينقل املطور العقاري(البائع) للمشرتي أو
للمستثمر ملكية وحدة مفرزة عىل اخلارطة ،موقوفة عىل دفع املشرتي ثمن الوحدة الذي حيدد
غالب ًا عىل دفعات مرتبطة بمراحل اإلنجاز).
وأهم خنائص هذا العقد أنه ينقل للمشرتي ملكية األرض( )90وما سينشأ عليها من
بناء بنورة كاملة منذ إبرام العقد واستيفائه الشكلية املطلوبة وهي التسجيل يف دائرة
األرايض واألمالك ،التي هلا التدخل يف تعديل بنود العقد حتى بأثر رجعي مما يضيق من مبدأ
العقد رشيعة املتعاقدين بنورة كبرية جد ًا ،وجيعل دائرة األرايض واألمالك حمور ًا أساسي ًا يف
العالقة مما يقرهبا من العالقة التنظيمية ثالثية األطراف تتوىل دائرة األرايض واألمالك يف ديب
تنظيمها بل وتعديل بنود البيع الحق ًا وسابق ًا بنورة ال نجد هلا تكييف ًا قانوني ًا يف أي عقد
مسمى ،فال يمكن حتى القول أنه عقد إذعان ألن عقد اإلذعان توجد رشوط فيه يمليها
طرف عىل الطرف الثاين وال يمكنه مناقشتها .لكن الرشوط هنا متليها دائرة األرايض
واألمالك عىل الطرفني ،أما كيف نفرس قانوني ًا حق املشرتي بالترصف بالوحدة العقارية
املفرزة عىل اخلارطة بعد موافقة املطور العقاري ،فذلك يتم من خالل.
 -2حوالة عقد البيع عىل اخلارطة :تنازل املشرتي األول مىل املشرتي الثاين
نتيجة للتطور االقتنادي يف خمتلف املجاالت ،ظهرت الكثري من املفاهيم املستوردة من
الفقه الغريب ،والتي ينعب إجياد تأصيل فقهي هلا ،فلو نظرنا إىل فكرة تنازل املشرتي للوحدة
العقارية عىل اخلارطة ملشرت ثان ،والتي كام رأينا مرخص هبا يف إمارة ديب ،فإهنا ال تدخل إال
ضمن فكرة حوالة العقد(.)91
( )90كل ما يمكن أن يرتبه عقد البيع فيحق له بيعها ورهنها .
( )91رغم أن الفقه يف فرنسا اعتربها حوالة حق وحوالة دين يف الوقت نفسه إال أن الواقع أثبت قصور هذه الفكرة
فالتنازل عن عقد البيع عىل اخلارطة يعني أن املشرتي األول تنازل للمشرتي الثاين بموافقة املطور العقاري( البائع) ،عن
ملكية الوحدة العقارية فاملشرتي األول (املتنازل) ال يكون مسؤوال بعد التنازل إن مل ينفذ املطور العقاري التزامه جتاه
املشرتي الثاين ( املتنازل له) ،يف حني حوالة احلق نجد حميال وهو الدائن وحماال له وهو شخص أجنبي وحماال عليه وهو
املدين .يف حني أن املشرتي األول واملشرتي الثاين يعتربان دائنا ومدينا يف الوقت نفسه فكيف تطبق قواعد حوالة احلق أو
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لكن حتليلنا ملا هو متبع يف ترشيع إمارة ديب ال يمكن أن جينبنا احلديث عن موقف الفقه
اإلسالمي من التنازل عن العقد فهو أقرب لبيع املعدوم( )92لذا ولكي نوفق ببيان ما استقر
من ثوابت يف الفقه من منع بيع املعدوم إال استثنا ًء كام الحظنا ولكي ال نمنع صورة االستثامر

العقاري بنورة حتفظ حقوق األطراف وتسهل عىل املطور العقاري مراحل اإلنجاز بتوفري
رأس املال ومنها القروض ومتويل املشرتين الذين سيتملكون عقار ًا بسعر أقل من سعر
السوق لكوهنم اشرتوه عىل اخلارطة فأمام كل ذلك نرى أن خري السبل هو اللجوء إىل

االستننا املوازي وما سنبينه يف الفر الثاين حيث سنحاول استرشاف توظيفه عىل واقع
االستثامر العقاري يف إمارة ديب.

الفرع الثاين:
مسترشاف االستصناع املوازي ودوره يف نمو االستثامر العقاري

يعكس التنظيم الترشيعي للنشاط العقاري صورة حقيقية للمنداقية التي جتذب املشرتي
واملستثمر فض ً
ال عن املطور العقاري؛ فكلام كان الترشيع واضح ًا ال حيايب طرف ًا من أطراف
العقد عىل آخر كلام زاد حجم االستثامر؛ ولذا ينبغي البحث دوم ًا عن أفضل السبل للوصول
هلذا اهلدف ،ومن خالال للترشيعات العقارية يف غالب الدول العربية نجد أن طريق
االستننا املوازي يتوافق مع زيادة حجم االستثامر العقاري ،برشط استخدامه وفق ما
يتناسب مع طبيعة السوق العقاري يف إمارة ديب ،وألنه مل ريذكر يف جمال التطوير العقاري يف
حوالة الدين؟ فاملشرتي األول ال يضمن تنفيذ املطور العقاري للمرشوع بعد انتقال العقد للمشرتي الثاين كام ال يضمن
املشرتي األول العيوب اخلفية ألنه مل يقبض ما باع ،أي أنه بحوالة العقد تنشأ عالقة جديدة بني املشرتي الثاين واملطور
العقاري غري التي كانت بني املشرتي األول واملطور العقاري لكن ما يلزم بيانه أن املشرتي الثاين يشرتي الوحدة العقارية
مع كل ما حصل من تعديالت بني املشرتي األول واملطور .للمزيد انظر نبيل إبراهيم سعد ،التنازل عن العقد (نطاق
التنازل عن العقد وأحكام التنازل عن العقد) ،دار اجلامعة اجلديد للنرش ،2004 ،ص17-15 :؛ عيايش شعبان ،الطبيعة
القانونية لعقد بيع العقار بناء عىل التصاميم ،مصدر سابق ،ص.129:
( )92األمر بحاجة إىل إعادة تأصيل هلذا املوحوع ،وأال يؤخذ بمجمله دون عرحه عىل الثوابت الفقهية .للمزيد حول
عدم جواز بيع املعدوم انظر وهبة الزحييل ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين،
دار الفكر دمشق ،2014 ،ص 109 :وما بعدها.
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إمارة ديب رغم أنه أصبح وارد ًا يف خمتلف جماالت التمويل املرصيف ،فالتساؤل كيف يمكن
توظيفه يف االستثامر العقاري يف إمارة ديب؟ وما هي اآللية األفضل للوصول هلذا اهلدف؟
أوالً :االستصناع واالستصناع املوازي يف جمال االستثامر العقاري:
يف سابق حديثنا قلنا إن عقد االستننا ال يتوافق مع عقد بيع الوحدة املفرزة عىل اخلارطة
كام هو مرش يف السجل املبدئي بإمارة ديب ،لكن يمكننا إعادة توظيفه باتبا االستننا
املوازي املتحقق بنيغة عقدين منفنلني عن بعضهام البعض ،األول بني الراغبني بالرشاء
واملستثمرين يف جمال العقار (املستننع له) وبني جلنة للتطوير العقاري ،فيكون الدفع يف
احلساب املايل للمرشو املزمع إقامته والذي ترشف عليه جلنة للتطوير العقاري( املستننع)
ثم تعرض املرشو عىل املطور العقاري (النانع) ،فتنشأ عالقة عقدية بني املشرتين واللجنة
العقارية ثم عالقة بني اللجنة العقارية واملطور العقاري .وليس من الرضوري أن تبا
الوحدات املفرزة عىل اخلارطة كلها قبل الرشو بالبناء إنام تتم عملية البيع تباع ًا من خالل
جلنة التطوير العقاري كام حينل يف الواقع ،وإن كان ال بد من وجود عالقة مبارشة بني
املشرتي واملطور العقاري ،فإنه يتم من خالل إرشاف جلنة التطوير العقاري(طرف أسايس
يف العقدين)( )93بمعنى أن تسويق املطور العقاري للوحدات إن تم للمشرتي ال يعني أنه
سيربم عقد ًا مبارش ًا معه بل تبقى مع جلنة التطوير العقاري التي تتكفل بقبض ثمن الوحدة
املفرزة ودفعها للمطورالعقاري تباع ًا يف حساب الضامن املخنص للمرشو (.)94

( )93كون جلنة التطوير العقاري طرفا يف عقدي االستصناع ،فإىها تكون مسؤولة عن تنظيم التمويل من خالل حساب
الضامن املخصص للمرشوع بمعنى أن املبالغ أكانت مدفوعة من قبل املشرتين أو ما قدمه املطور العقاري من متويل
شخيص أو حتى ما تقدمه جلنة التطوير من متويل إن تم التوسع يف نشاطها فإنه يكون حتت إرشا ف اللجنة  ،لكن التزامها
األسايس هو تنظيم إدارة حساب الضامن للمرشوع وتنظيم بيع الوحدات للمشرتين.
( )94خنوسة عديلة ،دور عقد االستصناع يف متويل البنى التحتية  -عرض جتارب دولية ،جملة اقتصاديات شامل إفريقيا،
املجلد  14العدد  ،2018 ، 19ص.17-15 :
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جلنة التطوير العقاري املستصنع
( تنظيم التمويل العقاري)

عقد االستصناع

جلنة التطوير العقاري املستصنع
( تنظيم التمويل العقاري)

املشرتون واملستثمرون
املستصنع له

املطور العقاري اخلاص

عقد االستصناع املوازي

الصانع

فهناك صيغ عديدة شائعة للتمويل العقاري( )95وتطبق يف كثري من الدول وأفضل طريقة
تتوافق مع ما سبق هي أن تكون جلنة التطوير العقاري حمور العالقة العقدية بني املطور
العقاري واملشرتي والتي ترشف عىل حساب الضامن ،وتكون مسؤولة أمام املشرتين عن
ضامن أن ال تذهب املبالغ املدفوعة إال ملنلحة املرشو ( )96كام تضمن للمطور العقاري دفع
املبالغ تباع ًا بحسب نسبة اإلنجاز ،وألهنا طرف يف العقد األول والثاين ،فلها أن تأخذ نسبة
من املشرتين وأخرى من املطور العقاري مقابل التزاماهتا جتاه املشرتين من جهة واملطور
العقاري من جهة أخرى؛ فلجنة التطوير العقاري يكون دورها مثل دور البنك املمول لبناء
العقارات مع فارق كوهنا جهة يغلب عليها اإلرشاف واملتابعة وليس التمويل(.)97

( )95أمح د مداين ،ورقة بحثية :نحو تطبيق عميل مقرتح لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة باالستصناع يف اجلزائر،
مقدم للملتقى العلمي األول حول :بحث سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يف -24
 25نوفمرب  ،.2008ص.11-9 :
( )96هندسة عقد االستصناع كانت من إبتكار املصارف اإلسالمية ملا يعرف باالستصناع املوازي ،وجاء االبتكار ليفي
هذا العقد بمتطلبات العمل املرصيف.
( )97النموذج الذي نقدمه يمكن أن يتوافق مع سياسة املصارف اإلسالمية ،والتي نظمها املرشع اإلمارايت يف القانون
رقم  6لسنة  1985معرفا املصارف اإلسالمية يف املادة  1منه :بأىها (تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها التزاما
بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية) .ولكون املصارف اإلسالمية هلا احلق يف مبارشة مجيع أو بعض اخلدمات والعمليات
املرصفية والتجارية واملالية واالستثامرية كام يكون هلا احلق يف مبارشة مجيع أنواع اخلدمات والعمليات التي تبارشها
املصارف كام هو منصوص عليه يف القانون االحتادي رقم  6لسنة  1985بشأن املصارف واملؤسسات املالية والرشكات
االستثامرية اإلسالمية يف املادة .1- 3
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ثاني ًا :آلية استخدام االستصناع املوازي يف جمال االستثامر العقاري
إن ما تقدم يتحقق من خالل إنشاء جلان للتطوير العقاري وتكون تابعة لدائرة األرايض
واألمالك ،فبعد أن يتملك املطور العقاري لألرض التي سينشأ عليها املرشو  ،تنشأ عالقة
ما بني املطور العقاري وهذه اللجنة وبعد أن يعرض املطور عىل اللجنة املرشو العقاري
املزمع إنجازه تقوم اللجنة بعرض الوحدات املفرزة للبيع حتى لو تم من قبل موظفني تابعني
للمطور لكن يلزم أن يتم حتت إرشاف اللجنة الرسمية (جلنة التطوير العقاري) ،أي أن
العالقة تنشأ بني املشرتي واللجنة ثم تَعرض اللجنة الوحدات املفرزة التي تم رشاؤها عىل
املطور ليرش باإلنجاز .فهذه الطريقة تعزز الثقة بني جممو املشرتين واملستثمرين بأهنم أمام
جلنة هي مسؤولة عن متابعة املرشو  ،فالفوائد املتحققة كاآليت:
 خلق جلان للتطوير العقاري ،مما يعني إجياد وظائف جديدة لعدد كبري من األشخاص
حيث سيكتسبون اخلربة يف هذا املجال.
 حالة املراقبة جتعل احللول أرس عند وصول املرشو حلالة التعثر ،فاللجنة يفرتض أن
تراقب مراحل اإلنجاز تباع ًا ،وحتاول إجياد احللول األفضل لكل مرشو بإعطاء
التسهيالت للمطور العقاري مثل تقديم بعض األقساط بالتوافق مع املشرتين .
 املطور العقاري لن جيد الوضع يف هذه احلالة مقيد ًا له بل العكس حيث إن من املفرتض
باملطور أن يكون مستعد ًا إلنجاز ما رش به من مرشو يف الوقت املحدد ،وحتى يف
حالة مدة السام ح للتأخر يفرتض أن تكون باملعقول ،مع مراعاة حالة السوق والقوة
القاهرة التي يمكن أن حتنل.
 هذا األمر سيحقق عدة إجيابيات حيث إن املطور العقاري اجلاد سيجدها بيئة ممتازة
لالستثامر والرشو بإنجاز املشاريع ولن يكون هناك جمال للمطور الذي حياول
االستثامر يف السوق العقاري دون ضوابط حمددة ،بل يرتك األمور ملا يفرضه السوق
وبذلك ختلو الساحة من املطور غري اجلاد أو املغامر لنالح املطور اجلاد.
 تقسيم املطورين العقاريني إىل أصناف تبدأ من الدرجة املمتازة وتنتهي باملطور املتعثر
حيث يرتفع رصيد املطور كلام أنجز املرشو بالوقت املناسب وضمن املواصفات؛ ثم
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إىل أصناف أقل حتدد ضمن معايري جودة معينة .وبذلك تستطيع اللجنة اإلبقاء عىل
املطور املننف ضمن املطورين املمتازين وتقدم له التسهيالت إن تعثر يف مرشو
معني ما دام رصيده السابق يف إنجاز مشاريع أخرى كان ضمن درجة املمتاز ،شيئ ًا
فشيئ ًا ،لن يبقى يف جمال السوق العقاري إال املطورون من الننف اجليد وهذا يعزز ثقة
املستثمر برشاء العقار للسكن أو االستثامر .حيث تنبح بيئة السوق العقاري جاذبة
هلم وغري طاردة ،فليس من منلحة السوق العقاري يف وضع املنافسة العقارية اإلبقاء
عىل املطورين املخالفني لبنود العقد التي اتفقوا عليها ،فكثرة الشكاوى من املشرتين
واملقاولني وحتى العامل يف رشكة التطوير العقاري تنعكس سلب ًا عىل الرتويج
للعقارات يف اإلمارة عىل العموم ،حيث إن وسائل اإلعالم من صحف اقتنادية
ووسائل التواصل االجتامعي أصبحت تعكس صورة إعالمية لواقع االستثامر
العقاري سهل الوصول إليها من مجيع األطراف لذا يمكن أن تذكر كل يشء بالتفنيل
فتعد وسيلة إجيابية وسلبية لواقع السوق العقاري يف إمارة ديب.
 إنشاء رشكة مسامهة مراقبة حلركة االستثامر العقاري يف إمارة ديب ،مرتبطة بدائرة
األرايض واألمالك ،يكون هلا القدرة عىل تطوير املشاريع ويعهد إليها كل مرشو
متعثر وبذلك تقدم احللول املستقبلية إما بإكامل املرشو أو رشائه أو أي حل تراه
مناسب ًا لكل مرشو عىل حدة وبذلك سيكون للمستثمرين واملشرتين الثقة بأن ما
يدفعونه سيكون مقابل احلنول عىل الوحدة العقارية عاج ً
ال أو آجالً ،فإن مل يكمل
املطور مرشوعه فإن هناك من سيكمله بدالً عنه ،بل إن هذه الرشكة يمكن أن تطر ح
اسمها يف جمال التطوير العقاري للبيع يف السوق ويمكن أن يساهم من أراد يف رشكة
مسامهة باستثامر أمواله يف التطوير العقاري ،وكوهنا رشكة مسامهة برأسامل كبري يمكن
أن يعهد إليها باملشاريع العمالقة مثل اجلسور وبناء املدن .....الخ.
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اخلامتـــــة
يف خامتة بحثنا يمكن أن ندرج أهم النتائج التي توصلنا إليها يتبعها توصيات نرجو أن ال
نجانب فيها النواب.
فالنتائج متثلت يف ما ييل:
 -1مل يفرق املرش يف إمارة ديب وهو بندد تعريف البيع عىل اخلارطة ما بني الوحدة
العقارية التي مل يرش ببنائها والعقارالذي رش به ،فكالمها عند البيع سواء ،حتى لو وصلت
نسبة اإلنجاز  ،% 95فإذ ًا تبقى وحدة عقارية مباعة عىل اخلارطة ألن املشرتي مل حينل بعد
عىل شهادة إنجاز.
 -2ال يمكن أن يكيف عقد البيع عىل اخلارطة ،كام هو مدرج يف قانون السجل املبدئي،
بأنه عقد استننا فقد بينا أنه أوسع من أن يضمه هذا العقد كام أنه ال يكيف عقد مقاولة ألن
املرش يف إمارة ديب يشرتط أخذ موافقة املطور العقاري إن أراد املشرتي بيعها بعد متلكها
وقبل اإلنجاز وهذا يتعارض مع مفهوم امللكية فكيف يمكن إفرتاض أن املطور العقاري
يأخذ حكم املقاول.
 -3وجود جهة رسمية متمثلة بدائرة األرايض واألمالك عزز ثقة املشرتين واملستثمرين،
وكان هلا دور فاعل يف استطراد االستثامر العقاري يف إمارة ديب ،ال سيام أهنا أعطت حلوالً
عالجية يف حالة املشاريع املتعثرة.
 -4عدم الوضو ح بني املادة  9واملادة  13من القانون رقم ( )8لسنة  ،2007بشأن
حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب ،فاملادة ( )9متنع احلجز عىل املبالغ املودعة فيه
ملنلحة مرشو معني .واملادة  13تلزم رشكات التمويل التي أعطت قرض ًا للمطور العقاري
من إيداعه يف حساب الضامن للمرشو  ،والتساؤل هو كيف يضمن املمول حقوقه جتاه املطور
العقاري هل يعني ذلك أن يطلب من املطور ضامنات أخرى غري مبالغ املرشو ؟
 -5سمح القانون رقم  8لسنة  2007بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري للمطور
العقاري برهن املرشو العقاري لغرض احلنول عىل قرض ،برشط أن يود مبلغ القرض

98

48

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/2

??? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? et al.:

[د .ياسر عبد الحميد محمد اإلفتيحات]

يف حساب الضامن اخلاص باملرشو  .ولكن مل توضح املادة حالة كون املطور قد با بعض
الوحدات العقارية عىل اخلارطة ،هل يلزم أن ريعلم البنك أو جهة التمويل بعدد الوحدات
املباعة ألن عدم قيامه بذلك معناه أن يرهن ما ال يملك.
 -6تدخل دائرة األرايض واألمالك ببنود العقد بني املطور العقاري واملشرتي أدى إىل
ضيق مبدأ سلطان اإلرادة بنورة كبرية جد ًا ،لذا بدا لنا أن العالقة أقرب للعالقة التنظيمية
من العالقة العقدية.
ِ
يساو قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب بني املطور العقاري
 -7مل
واملشرتي فقد أعطى لألول احلق بفسخ العقد بعد إنذار املشرتي من خالل دائرة األرايض
واألمالك فإن إخالل املطور بالتزاماته وتعسفه يف استخدام ما منحه له القانون من
صالحيات بالفسخ ال يعني أن للمشرتي احلق بالفسخ بل عليه اللجوء للتحكيم أو القضاء.
التوصيات:
 -1منع رشكات التطوير التي تطر ح الوحدات العقارية املفرزة عىل اخلارطة للبيع مع
ضامهنا لعائد استثامر حمدد مثل  ،%8إال بعد أن حتدد بالتفنيل املقنود بالعائد واملدة التي
يبدأ فيها واملدة التي تنتهي ،منع ًا للغرر باملشرتي واملستثمر.
 -2إعطاء احلق للمشرتي ،أسوة باملطور العقاري ،بعد إخطار دائرة األرايض واألمالك
بتأخر املرشو بطلب التسوية مع املطور العقاري أو الفسخ كخطوة أوىل وطلب التعويض
خطوة ثانية ،قبل اللجوء للقضاء أو التحكيم.
 -3منع الرتخيص للمشرتي واملستثمر بالترصف يف الوحدة العقارية املفرزة عىل
اخلارطة ،ألن ذلك بيع ليشء مل يتم قبضه بعد(بيع املعدوم) ،لكن يمكنه التنازل عن الوحدة
العقارية للراغب بالرشاء مقابل قبض ما دفع حسب االتفاق ،لكن ال حيق له رهنها إال بعد
احلنول عىل شهادة اإلنجاز منع ًا للغرر.
 -4إعادة صياغة املادة ( )9واملادة (  ) 13من القانون رقم ( )8لسنة  ،2008بشأن
حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب لكشف اللبس يف مدى اعتبار اجلهة املمولة
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للمرشو من ضمن دائني املطور الذين حيق هلم احلجز عىل ما يف حساب الضامن للمرشو
أم ال ،فال يمكن أن متنع من احلجز عىل ما يف حساب الضامن إن تعثر املرشو وامتنع املطور
عن سداد القرض هلا.
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املصـــادر
الكتب:
 أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي عالء الدين ،بدائع الننائع يف ترتيب
الرشائع ،دار الكتب العلمية  -الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
 أبو حامد الغزايل،املستنفى ،دار الكتب العلمية1993 ،م ،رقم الطبعة1413 .1 :هـ.
 سندس محيد اجلبوري ،املسؤولية املدنية للمطور العقاري ( ،دراسة يف إمارة ديب) ،دار
النهضة العربية.2015 ،
 جاسم عيل سامل الشامي ،النظرية العامة للقانون(دراسة مقارنة بالفقة اإلسالمي)،
الكتاب األول ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية الرشيعة والقانون.2000 ،
 حممد توفيق رمضان البوطي ،البيو الشائعة وأثر ضوابط املبيع عىل رشعيتها ،دار الفكر
 دمشق -الطبعة السادسة .2010 حممد منطفى الزحييل ،الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،دار اخلري للطباعة والنرش
والتوزيع ،دمشق  -سوريا الطبعة :الثانية 1427 ،هـ . 2006 -
 نبيل إبراهيم سعد ،التنازل عن العقد (نطاق التنازل عن العقد وأحكام التنازل عن
العقد) ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش.2004 ،
 والء الدين حممد إبراهيم ،التطوير العقاري دراسة مقارنة ،حقوق الطبع حمفوظة لدائرة
القضاء ،أبوظبي ،الطبعة األوىل .2014
 وهبة الزحييل ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين
األردين ،دار الفكر ،دمشق.2014 ،
الرسائل العلمية:
 أمحد بلخري ،عقد االستننا وتطبيقاته املعارصة ،دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية،
جامعة احلاج خلرض  -باتنة.2008 ،
 بوستة إيامن ،الرتقية العقارية اخلاصة يف جمال السكن ،يف الترشيع اجلزائري ،رسالة
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دكتوراه مقدمة جلامعة حممد خيرض – بسكرة -اجلزائر.2017-2016 ،
 شري عيل ظريفي ،الثوابت واملتغريات ماهيتها -أسباهبا -ضوابطها ،دراسة مقارنة بني
الفقه اإلسالمي والفقه الغريب ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم آباد.2006-2005 ،
 مزوغ ياقوته ،نطاق مبدأ نسبية أثر العقد بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين اجلزائري،
رسالة ماجستري يف العلوم اإلسالمية ،مقدمة جلامعة وهران ،اجلزائر.2015 ،
 حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمني ،الرشط اجلزائي وأثره يف العقود املعارصة (دراسة
فقهية معارصة ،رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعودhttp://www.iifa-aifi.org .1426 -1425 ،

األبحاث واملؤمترات:


أمحد مداين ،ورقة بحثية :نحو تطبيق عميل مقرت ح لتمويل املشاريع النغرية
واملتوسطة باالستننا يف اجلزائر ،مقدم للملتقى العلمي األول حول :بحث سبل
تطوير البدائل التمويلية للمشاريع النغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يف 25-24
نوفمرب .2008

 ذنون يونس صالح و عيل سلامن صالح مهدي ،مفهوم عقد بيع العقار عىل التنميم
اهلنديس وتكييفه القانوين ،دراسة مقارنة ،جملة جامعة تكريت للحقوق ،السنة
1املجلد  1اجلزء .2016 ،2
 خنوسة عديلة ،دور عقد االستننا يف متويل البنى التحتية  -عرض جتارب دولية،
جملة إقتناديات شامل إفريقيا ،املجلد  14العدد .2018 ،19
 عيايش شعبان ،الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار بناء عىل التناميم ،جملة العلوم
اإلنسانية ،اجلزائر ،العدد  ،37جوان .2012
 عياش شعبان ،خنائص عقد بيع العقار بناء عىل التناميم ،جملة العلوم اإلنسانية،
عدد  48املجلد ب ،ديسمرب .2017
 ضحى حممد سعيد عبد اهلل النعامن ،مفهوم بيع العقار عىل اخلريطة وتكييفه القانوين،
بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة  ،26العدد ،49
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.2012
 حممد أمني دبار ،احلامية القانونية للمشرتي يف عقد البيع عىل التناميم ،احلوار
املتوسطي ،اجلزائر ،العدد  14-13ديسمرب .2016
 حممد عبد اللطيف صالح الفرفور ،أثر االستننا يف تنشيط احلركة النناعية ،بحث
منشور يف كتاب جملة جممع الفقة اإلسالمي ،اجلزء .7


https://al-maktaba.org

حممد عليان العزام ،الطبيعة القانونية لعقد البيع عىل اخلارطة وضامناته ،دراسة
مقارنة ،جملة احلقوق ،املجلد  ،11العدد .2014 ،2

 حممد سليامن األشقر ،عقد السلم ،بحث مقدم ملؤمتر املستجدات الفقهية املنعقد بمقر
املركز الثقايف اإلسالمي باجلامعة األردنية بعامن ،بتاريخ  ،1995/5/5مطبو
ضمن كتاب حممد سليامن األشقر ،ماجد حممد أبو رخية ،حممد عثامن شبري ،عمر
سليامن األشقر ،بحوث فقهية معارصة ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن
.1998


وهبة منطفى الزحييل ،عقد االستننا  ،بحث منشور يف كتاب جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،اجلزء https://al-maktaba.org.7

 يارس عبد احلميد اإلفتيحات ،نشوء القاعدة القانونية بني احرتام الثوابت ومواكبة
املستجدات ،بحث مقدم ملؤمتر كلية القانون ،جامعة الريموك ،اململكة األردنية
اهلاشمية ،بتاريخ  -26-25نيسان.2018 ،
اقاالت الصحف اإللكرتونية:


أرشف رفيق ،ديب تتندر مدن العامل يف عائد االستثامر العقاري ،لنحيفة البيان
بتاريخ  29مايو .2018
https://www.albayan.ae

 عبدالعزيز املوسى ،رياض األملعي ،طالل الشمري ،حييى احلجريي ،منشور يف
جريدة اليوم السعودية 14،مايو .2012
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https://www.alyaum.com

 سامح عوض اهلل استبدال”عقارات عىل اخلريطة” بــوحدات جاهزة ،ديب ،منشور
يف  03سبتمرب  2009يف صحيفة اإلمارات اليوم.

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-03-1.156245

 سامح عوض اهلل ،ريرا تؤيد «جتميع العقـارات» ،مقال منشور يف  6سبتمرب 2009
صحيفة اإلمارات اليوم.

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-06-1.156953

 ملحم الزبيدي« ،أرايض ديب» :بدل إجيار للمشرتين يف حال تأخر تسليم وحداهتم
العقارية ،صحيفة اخلليج االقتنادي بتاريخ .2019/5/13

http://www.alkhaleej.ae/economics

 هنى فتحي ،ضحايا كويتيون جدد لرشكات ننب عقاري ،منشور يف حمرر القبس
اإللكرتوين( اقتناد)  17 -فرباير .2018

https://alqabas.com

 يوسف العريب« ،أرايض ديب» تعيد إحياء  51مرشوع ًا عقاري ًا بـ  12مليار درهم،
حوار منشور يف صحيفة االحتاد بتاريخ  15فرباير .2016


https://www.alittihad.ae/article/6338/2016/

يوسف العريب ،اللجنة القضائية تنجز تنفية املشاريع العقارية امللغاة يف ديب بحلول
 ،2015منشور يف صحيفة االحتاد 1 ،أغسطس . 2013

https://www.alittihad.ae

 يوسف العريب ،رشاكة القطاعني العام واخلاص تضاعف االستثامرات العقارية،
صحيفة االحتاد ،يف  20أغسطس .2015

https://www.alittihad.ae/
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القوانني واملواقع اإللكرتونية الرسمية:
 -1القوانني
 قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )5لسنة
1985املعدل.
 قانون رقم ( )8لسنة  2007بشأن حسابات الضامن يف إمارة ديب.
 قانون رقم ( )13لسنة  2008بشان تنظيم السجل املبدئي يف إمارة ديب املعدل.
 القانون رقم  16لسنة  2007اخلاص بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.
 قرار املجلس التنفيذي رقم ( )6لسنة  2010باعتامد الالئحة التنفيذية للقانون رقم
( )13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل املبدئي يف إمارة ديب.
املواقع اإللكرتونية الرسمية
 جلنة تنفية املشاريع العقارية امللغاة ،حكومة ديب
http://www.dubaicourts.gov.ae/jimage/real_estate/real_estate_cancelled_projects
details4.pdf

 موقع جامع السنة ورشوحها
http://www.hadithportal.com/


موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل/اململكة العربية السعودية
http://www.iifa-aifi.org/
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